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Sammanfattning 

Användande av CAD-program har blivit standard inom produktframtagning och erbjuder 

många verktyg för konstruktörer. Under de senaste åren har intresset för miljö-tänk växt inom 

många industrier och i framtiden förmodas företag satsa mer och mer på miljömässigt hållbar 

produktutveckling för att klara av hårdare miljökrav. 

Projektet syftar till att på konceptuell nivå utveckla verktyg tänkta att integreras i ett befintligt 

CAD-program. Verktygen implementeras i form av ett insticksprogram och skall under 

konstruktionsfasen hjälpa användaren i dess arbete genom att bland annat presentera 

information om CAD-modellen och förbättra arbetsflödet. Projektet berör ej programmering 

eller framtagning av kod för implementering i CAD-program. 

Metoden som används för utveckling av verktyget är ”Osborn-Parnes creative problem 

solving process” och inkluderar litteraturstudier, intervjuer och enkäter.  

Konceptutvecklingen innefattar design av ett flertal verktyg och funktioner tänkta att 

användas i CAD-miljö, både vad gäller innehåll och grafik. Befintliga CAD- och 

insticksprogram undersöks för att skapa ett så realistisk resultat som möjligt.   

Skulle vidareutveckling av insticksprogrammet ske behövs grundligare användarstudier göras 

med erfarna CAD-konstruktörer och mer information inhämtas om krav på 

programmeringsdelen. 
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Abstract 

CAD computer programs have become standard tools within product development and offer 

designers many tools. For some time now, the interest for environmental thinking has grown 

within many industries and it is expected that companies in the future will put more and more 

effort into environmentally friendly product development to meet higher standards. 

This project aims to, on a conceptual level, create tools to be integrated in an existing CAD 

computer program. The tools will be implemented as a plug-in and try to aid the user during 

the design phase by presenting useful information about the CAD-model and enhance the 

workflow. The project does not include programming or implementing code in existing 

programs.  

The method used in developing the tools is the “Osborn-Parnes creative problem solving 

process” and includes literature studies, interviews and questionnaire studies. 

The concept development includes creating content and designing layout, resulting in a 

number of tools to be used in CAD program workspace. Existing CAD programs and plugins 

are looked at to create a finished result being as realistic as possible. 

Should further development of the plugin take place, a more thorough user study is needed to 

be carried out, including professional CAD designers. More information is also needed to 

investigate the possibilities of programming the plug-in. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Förkortningen CAD står för Computer Aided Design, på svenska ”konstruktion med 

datorstöd”, och är en vanlig term inom konstruktionsyrket. Modellering av produkter i 

datormiljö med så kallade CAD-program har blivit standard inom produktframtagning och 

erbjuder många verktyg för konstruktörer att använda. Till exempel direkt uträkning av 

modellens vikt eller hållfasthet. Under senare år har även intresset väckts för närmare analys 

av produkters livscykler och aspekter som design med hänsyn till miljön, Eco-design [1]. 

Professor Conrad Luttropp och universitetslektor Kjell Andersson arbetar på institutionen för 

maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och undervisar bland annat 

inom ämnena Maskinkonstruktion, CAD och Hållbar utveckling(miljö)[2][3]. Under senare år 

har de upplevt att intresset för miljö-tänk har växt inom många industrier i samhället och 

dragit slutsatser som att företag i framtiden förmodligen kommer investera mer i återvinning 

av produkter för att nå hårdare miljökrav. De tror också att intresset för miljö-tänk under 

konstruktionsfasen kommer fortsätta växa och att företag kommer efterfråga fler verktyg för 

att inom detta område förenkla konstruktions- och tillverkningsprocesser. 

1.2 Syfte 

Projektet syftar till att på konceptuell nivå utveckla verktyg till ett befintligt CAD-program 

med fokus på Eco-design. Verktygen implementeras genom ett så kallat insticksprogram[4], i 

rapporten benämnt insticksmodul. Insticksmodulen kan liknas vid ett program i CAD-

programmet som under konstruktionsfasen kan hjälpa användaren i dess arbete genom att 

bland annat presentera information om CAD-modellen och förbättra arbetsflödet i 

utvecklingen. Önskvärt är även att materialet som tas fram i någon form skall kunna 

presenteras för företag som utvecklar CAD-program och skapa intresse för konceptet. 

1.3 Avgränsningar 

Huvuddelen av projektet består i utformning av insticksmodulens innehåll och dess grafiska 

presentation. Utformningen anpassas efter gränssnittet i Solid Edge, men bör även vara enkelt 

anpassat för andra CAD-program. Stor vikt läggs vid funktionalitet och lättillgänglighet. 

Livscykelanalys av produkter har valts att inte inkluderas i projektet eftersom det finns 

existerande produkter på marknaden som erbjuder detta på en mycket avancerad nivå. 

Materialet som tas fram av modulen tillåts dock exporteras för godtyckliga analyser. 

Programmering och direkt implementering av kod i ett befintligt CAD-program utelämnas då 

det inte ryms inom projektets ramar som kandidatarbete. Detta lämnas till eventuell fortsatt 

utveckling av konceptet. 
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1.4 Metoder 

Utöver uppställd kravspecifikation, se bilaga 1, har den allmänna metoden för utformning av 

projektet varit ” Osborn-Parnes creative problem solving process”, vilken är en enkel 

problemlösningsmetod som utvecklades av Alex Osborn[5]. Metoden består av ett antal 

konvergerande och divergerande faser med avseende på att nå slutmålet och är uppdelat i 

följande steg: 

 

- Problemidentifiering: Konvergent fas där ett problem uppmärksammas. Se kapitel 1.1. 

- Informationssökning: Divergent fas med insamling av fakta. Se kapitel 2-5. 

- Problemformulering: Detta är en konvergent fas där problemet formuleras. Se bilaga 1. 

- Idégenerering: Möjliga lösningar till problemet tas fram, divergerande fas. Se kapitel 6.1. 

- Problemlösning: Framtagna idéer prövas och utvärderas, konvergent fas. Se kapitel 6.2. 

- Acceptans: Resultatet utvärderas och prövas för att stärka chansen att hela processen lyckas. 

 

Informationskällor 

Information har inhämtats via böcker, hemsidor, rapporter och föreläsningsmaterial. Även 

CAD-program har använts för att inhämta inspiration, samt till att se möjligheter och 

begränsningar vid konceptframtagningen.  

Ämnen relaterade till projektet har tagits upp i öppna diskussioner med ett antal studenter från 

inriktningarna Industriell design och Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska 

Högskolan[6].  Många av studenterna har läst flera kurser inom design och har bra erfarenhet 

av CAD- och modelleringsprogram. Ett fåtal studenter har även fått svara på formulär med 

frågor om gränssnitt och layout relaterade till projektet.
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2. Befintliga CAD- och modelleringsprogram 

För att identifiera vinnande koncept och hämta inspiration har några av de mest använda 

CAD-programmen i industrin analyserats närmare. Även ett befintligt insticksprogram har 

studerats. 

2.1 Studerade program 

Samtliga CAD-program i tabell 1 används till produktframtagning inom många olika 

områden. De fyra som tas upp används även av en stor mängd företag i inom 

produktutvecklingsindustrin. 

Creo Elements/Pro 

[7] 

 

Programmet hette tidigare Pro/ENGINEER och är skapat av Parametric 

Technology Corporation. Programmet går att använda i 

operativsystemen Microsoft Windows[8]  samt Unix[9]. 

AutoCAD [10] 

 

Programmet utvecklas och säljs av Autodesk, Inc. Det går att använda i 

Windows och Mac OS[11] 

SolidWorks 3D CAD 

[12] 

Programmet utvecklas av Dassault Systèmes SolidWorks Corp. och går 

att använda i Windows. 

Solid Edge [13] 

 

Programmet skapades och släpptes av Intergraph 1996 men i dag ägs 

och utvecklas det av Siemens PLM Software. Solid Edge finns bara för 

Microsoft Windows och version ST2 är även den programversion som 

insticksmodulen anpassats för. Se figur 1 för den grafiska layouten hos 

Solid Edge. 

Tabell 1. De fyra CAD-programmen som studerats i projektet. 

 

Figur 1. CAD-programmet Solid Edge i sitt standardutförande. 
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2.2 För insticksmodulen relevanta iakttagelser  

Ett antal funktioner och typer av gränssnitt identifierades i programmen, vilka ansågs vara 

relevanta för utvecklingen av insticksmodulen. 

 

Bakgrunder i programmen 

Många CAD-program har som standard satt bakgrunden i arbetsytan, där man skapar 

modellen, till en gradient av två färger. Vanligtvis går denna från en mörkare ton överst till en 

ljusare längst ner, exempelvis från ljusblå till vit. Detta kan dock oftast ändras av användaren 

och på så sätt förändra hur öppna fönster urskiljs då de befinner sig över bakgrunden. Vid 

design av fönster och informationsrutor bör därför hänsyn tas till att omgivningen kan variera 

och inverka på den visuella övergången till dessa. 

 

Flikar och verktygsfält 

Samtliga studerade CAD-program använder i sina menysystem flikar på något sätt för att dela 

upp verktygsfält och fönster i olika kategorier. Vanligtvis är kategorinamnet utskrivet i text, 

placerad på en huvudflik över relaterade verktygsfält, se figur 2. Verktygsfälten kan även i 

många fall flyttas och placeras där användaren önskar. Till exempel i ett frigjort fönster eller 

längst sidorna av arbetsytan. 

 

 

Figur 2. Fliksystemet som används i Solid Edge[13], där verktygsfälten är uppdelade i olika 

kategorier. I detta fall är flikarna placerade över verktygen och kategorin ”Home” är öppen. 

Knappar och ikoner 

Storleken på knappar som visas skiljer sig mycket mellan CAD-programmen. I verktygsfältet 

i Solid Edge är det blandat ungefär hälften-hälften av två standardstorlekar på ikoner; de små 

ikonerna är omkring 15x15 pixlar stora och de största omkring 30 pixlar. Skillnaden bedöms 

vara att de stora används oftare och att större storlek underlättar då användaren söker efter 

knappen. 

Väldigt få ikoner innehåller fler än tre färger. De flesta har vanligtvis två färger och är då 

ytterst sällan i en kombination av röd och grön. 

 

Text och ikoner till knappar 

I många fall förekommer både ikoner och text till stora och små knappar i programmens 

verktygsfält. Den generella uppfattningen gällande platsbris är att små, sällan använda, ikoner 

bortprioriteras text till fördel för stora ikoner. 
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Teman och standarder i datorns operativsystem 

De flesta program använder på något sätt fönster, dialogrutor och typsnitt som följer 

operativsystemets standarder. Det kan även vara ”pop-up-rutor” som dyker upp vid 

högerklick, olika typer av knappar eller scroll-lister som alla har exakt samma färg och form 

som funktioner som används utanför programmet. Detta passar bra in i teorier om att en 

användare presterar effektivare om hon eller han känner sig hemma i gränssnittet och tillåts 

arbeta i en enhetlig miljö[14].  

Övergripande intryck av studerade CAD-program är att gråskalor förekommer mer än olika 

skalor av färg. Lister, bakgrunder och arbetsytans omgivning i allmänhet visas i mycket 

neutrala färger och skiljer sig tydligt i kontrast från knappar och verktyg. 

 

PDM  och sparad bild av CAD-modell 

PDM står för ”Product Data Management” och är ett system för hur information hanteras vid 

bland annat utveckling av produkter[15]. Systemet styr över lagring av data och sköter bland 

annat filhantering och filversionsuppdatering hos företag. För stora företag är det mycket 

viktigt att filer uppdateras korrekt om flera konstruktörer jobbar med samma material, vilket 

är något som PDM-system behandlar. Samtliga studerade program har möjlighet att interagera 

med denna typ av system och synkronisera filer på olika sätt. 

I Windows sparar Solid Edge en bild på de modeller som skapas och som inkluderar i filen för 

den specifika komponenten varje gång denna sparas. Ifrån ”Utforskaren” blir sedan bilden 

synlig som en ikon för filen. 

 

Hjälp 

I de flesta datorprogram på marknaden finns hjälpavsnitt för att bland annat ge användaren 

svar på frågor som kan dyka upp och också för att bekanta nya användare med programmet 

och informera om dess funktioner.  

Vanliga sätt att presentera detta är via text och bilder som beskriver specifika funktioner. 

Även så kallade ”tutorials”, övningsprogram, är mycket vanliga i bland annat CAD-program 

där många steg kan krävas för att nå ett visst resultat. Användaren får då metodiskt följa 

arbetsgången i olika scenarion och hur funktionerna tillämpas i praktiken. En annan metod för 

att ge användaren snabb information är att implementera små rutor som dyker upp under eller 

bredvid markören med mycket kort information om vad den pekar på. 
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2.3 Befintligt insticksprogram: Solid Works - Sustainability 

Sustainability[16] är ett verktyg inom Solid Works som ger insikt i hur designval påverkar 

produkters miljöpåverkan genom hela deras livscykel. Det utvärderar förändringar i designen 

för att minimera negativ inverkan på miljön.  

  

Innehåll 

Centrala miljöaspekter som tas upp i programmet är koldioxid- och energianvändning, samt 

inverkan på vatten och luft. De beräknade värdena tar bland annat hänsyn till bidrag från 

tillverkning och transport. Programmet använder en materialdatabas och tillåter användaren 

att söka upp alternativ till komponentens befintliga material för att sedan presentera 

förändringen i miljöpåverkan. 

 

Grafiskt 

Modulen har sitt huvudsakliga gränssnitt i en spalt längs hela arbetsytans högra sida. I denna 

grupperas information i menyer som kan expanderas och kollapsas. Längs arbetsytans vänstra 

sida kan bland annat en funktion presenteras som tydliggör vilka komponenter som har störst 

negativ miljöpåverkan. Ett reglage färgar komponenterna och de som ur miljösynvinkel är 

”dåliga” blir röda, medan de som är ”bra” blir gröna. Användaren kan därefter  själv reglera 

vad som anses godkänt och få detta återgivet visuellt i modellen, se figur 3. 

 

 

Figur 3. En funktion i Sustainability[16] som färgar komponenterna efter deras inverkan på 

miljön. 
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3. Utveckling och trender i användargränssnitt 

För att göra verktygen konkurrenskraftiga på marknaden har försök gjorts till att identifiera 

trender inom bland annat datorinteraktion och gränssnitt i stort. Intervjuer med studenter[6] 

och iakttagelser från datorprogram är de i huvudsak mest använda källorna. 

3.1 Datorinteraktion 

Sättet på vilket en användare interagerar med datorprogram har under åren utvecklats och kan 

i dagsläget delas upp i huvudsakligen tre stora områden; kommandon via text, direkt 

manipulation grafiskt, samt verklighetsbaserad interaktion[17]. 

 

Kommandon via text 

Den första datorprogrammen som skapades använde uteslutande textinmatning för att låta 

användaren utföra kommandon och interagera med funktionerna. Vissa modelleringsprogram 

använder än idag textkommandon som ett komplement till knappar och menyer, bland annat 

för sällan använda funktioner som inte tilldelas knappar i verktygsfält. I en intervju med en 

användare av 3D-modelleringprogrammet Rhinoceros[18] framkom det även att det ofta går 

fortare att skriva kommandon än att bläddra i menyer för att utföra dem. 

 

Grafiskt användargränssnitt  

”GUI – Graphical User Interface”, på svenska ”grafiskt användargränssnitt”, har sedan mitten 

av 1980-talet varit den mest använda typen av användareinteraktion datorprogram använt sig 

av[19]. Douglas Engelbart var en pionjär inom interaktion med datorer och skapade förutom 

den första datormusen år 1963 även de första grafiska användargränssnitten med fönster, samt 

introducerade det första användbara konceptet med hyperlänkar. I dag dominerar det  

fönsterbaserade systemet marknaden, men har under åren utvecklats och omformats i många 

varianter[20]. Se bilaga 2 för utvecklingen av fönsterbaserade gränssnitt över de senaste nära 

40 åren. 

 

RBI 

I en rapport skriven av studenter vid de amerikanska universiteten Tuft och MIT behandlar 

man den senast utvecklade typen av interaktion mellan användare och dator, den 

verklighetsbaserade[17]. Resultaten i rapporten visar på att utvecklingen av återkoppling 

mellan dator och användare håller på att gå från en tidigare endast visuell interaktion till mer 

fysisk, där fler av kroppens sinnen tillåts användas. Tal, fysisk återkoppling i form av till 

exempel vibrationer och i luften handhållna pekdon är några exempel på detta.  
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3.2 Allmänna trender 

Detta kapitel innehåller trender som uppmärksammats efter programstudier, intervjuer och 

sökning efter inspiration. Trenderna är subjektivt identifierade, baserat på huvudsakligen 

iakttagelser. 

 

Menyer 

Antalet program som använder menyer i form av gardiner som expanderas är i dagsläget få 

jämfört med för några år sedan. Då gardinmenyer används innehåller de vanligtvis mycket få 

alternativ och dessa grupperas ofta med tydliga avskiljare. Flikar och ikoner i verktygsfält har 

tvärt om blivit vanligare. 

 

Ikoner och symboler 

Under senare år har datorer och skärmar blivit kapabla att visa fler färger, vilket har lätt till att 

symboler och ikoner kan visas i många nyanser. Dessutom har höjda skärmupplösningar gjort 

att ikoner kan göras mer detaljrika. Ändå innehåller vanligtvis ikoner i program ganska få 

färger och mycket sällan skuggningar. 

 

Fönster 

Fönsterutseendet i operativsystemet Windows är ett exempel på hur genomskinliga 

fönsterramar kan se ut. Windows har i senare versioner övergått till ramar som liknar frostat 

glas och som har större ytor ämnade för att förflytta fönster. Nya versioner av Windows och 

andra operativsystem har även inkluderat fler animationer av olika typer i gränssnitten.  

 

Färger och teman 

Under 2000-talet blev det vanligare att använda texturer som glas och krom vid grafiskt 

skapande av till exempel knappar och plana underlag för föremål. Detta medför reflektioner 

och speglingar och är även idag mycket vanligt förekommande i framför allt reklam, på 

hemsidor och i operativsystem.  



19 

 

4. Eco-design 

Begreppet eco-design kan i kort beskrivas som hänsynstagande till miljöpåverkan vid 

konstruerandet av produkter. Studier har visat att det finns flera analysverktyg och program på 

marknaden som syftar till att förbättra processer ur miljösynvinkel och tydliggöra 

miljöaspekter i CAD-program. I detta kapitel beskrivs tre metoder som kan användas för att 

utföra arbete med hänsyn till eco-design. 

4.1 Komponentlista 

Ett användbart sätt att strukturerat presentera egenskaper för en konstruktions ingående delar 

är att ställa upp informationen i en komponentlista[1]. Ett exempel på en sådan presenteras i 

tabell 2.  

     
Egenskaper 

Komponent Antal Material Ind. Vikt [g] Tot. Vikt [g] Bi Be Bd 

Komp_1 1 Plast 20 20 0.25 0 0,25 

Komp_2 16 Metall 130 2080 0 0,25 0,5 

Komp_3 3 Plast 40 120 0,5 0,25 0,25 

Komp_4 1 Trä 500 500 0 0 0 

Komp_5 1 (Flera) 120 120 1 1 1 

Totalt 22     2840 1,5 1,5 2 

Tabell 2. Exempel på en modullista som visar sammanfattad information om en produkts 

ingående komponenter. För förklaring av variablerna under ”Egenskaper”se tabell 4. 

4.2 Statusvektor 

En statusvektor är en lista över en konstruktions ingående delar  och innehåller bland annat 

information om egenskaper för den konstruerade produkten[1]. Den kan till exempel innehålla 

värden för produktens energiförbrukning, livslängd och dess materiella renhetsmått. 
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Antal komponenter   Antal Vikt [g] 

PM3 Innehåller ≥ 3 material 1 137 
PM2 Innehåller 2 olika material 0 0 
PM1 Består av 1 material 14 140 

  Totalt     15 277 

MR Renhetsmått (0-100)   75,27 

Wt Produktens totalvikt 
 

277 
We Vikt: WEEE core 

 
137 

Wm Vikt: Metallfraktionen 
 

17 
Wp Vikt: Polymerfraktionen 

 
123 

We% WEEE core andel (WEE-core/totalvikt) 49,46% 

            

        Värde Enhet 

EP Märkeffekt 
 

1,2 kW 

EW Energiförbrukning, användning 360 kWh 
Tl Livslängd 

 
5 år 

Ts Serviceliv 
 

5 år 
Th Användningstid 0,5 tim 

UR Livslängdsutrymme (service/livslängd) 100% 

      

  Uppskattade värden  Viktning (tot 10 p) 

Vf Funktionsvärde     9 

  

Vi Immatriellt värde 1 

Vo Annat 
  

0 

FR Andel funktionellt värde   90% 

Js Antal skruvförband 4   

Jp Antal snäppförband 3   
Ja Antal limförband 2   
Jf Antal formlåsta förband 1   

JT Totalt antal förband 16 st   

Tabell 3. Exempel på utformning av en statusvektor som visar olika egenskaper hos en 

produkt. Det specifika konceptet är framtaget av Conrad Luttropp[2] och innehållet resultatet 

från en rapport skriven av studenter på Kungliga Tekniska Högskolan[21]. 

4.3 Kontaktkarta 

Då en produkt tas fram och ett flertal komponenter sätts samman kan det vara intressant för 

konstruktören att på ett tydligt sätt se hur komponenterna är relaterade till varandra. Detta kan 

göras visuellt i en kontaktkarta där delarna grupperas i bubblor eller rutor som sedan är 

sammanlänkade av linjer[1]. Konceptet är väl använt inom livscykelanalys och kan vara ett 

bra verktyg vid bedömning av en produkts återvinningspotential och hur svårt det kommer bli 

att demontera eller eventuellt uppgradera den[1]. För exempel på utformning se figur 4 och 

för förklaring av variablerna i figuren se tabell 4. 
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Figur 4. Exempel på utformning av en kontaktkarta där relationer mellan modellens tre 

komponenter bedöms. Olika typer av förband urskiljs med olika typer av linjer. För en 

kortfattad förklaring av variablerna, se tabell 4. 

Li Hur mycket information krävs för att man skall förstå hur 

förbandet lossas? 

0 = Lätt, lite information 

1 = Svårt, mycket 

information 

Lq Hur avancerade verktyg krävs för att lossa förbandet? 0 = Inga verktyg 

1 = Specialverktyg 

Lf Hur stor kraft behövs för att lossa förbandet? 0 = Lite kraft 

1 = Mycket kraft 

Lt Hur lång tid tar det att lossa förbandet? 0 = Kort tid 

1 = Lång tid 

Bi Hur mycket information krävs för att man skall förstå 

vad det är för typ av del, vad den är i för material och hur 

den skall återvinnas? 

0 = Lite information 

1 = Mycket information 

Be Innehåller komponenten något av värde? 0 = Litet värde 

1 = Stort värde 

Bd Hur lätt är komponenten att återvinna? 0 = Mycket lätt 

1 = Mycket svår 

Bs Hur väl är ytorna monterade mot varandra? 0 = Väl 

1 = Dåligt 

Tabell 4. Kort förklaring av de variabler som visas i figur 4. 

De fyra första variablerna i tabell 4 tar som synes hänsyn till den direkta relationen mellan 

komponenter, deras förband, och återfinns i komponentkartan mellan rutorna. De fyra sista 

variablerna i tabell 4 ser till den specifika komponentens egenskaper. En utförligare 

beskrivning av metoden görs i rapporten EcoDesign with focus on product structures av 

Conrad Luttropp[1]. 

    Informationssökning har visat att kontaktkartorna vanligtvis till största del byggs upp 

genom subjektiv bedömning av konstruktören. Inga studier har heller påvisat program som 

automatiskt utför uppbyggnaden av kartor. 
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5. Användaren 

Eftersom användaren av insticksmodulen har direkt inverkan på dess utformning och 

funktionalitet är det viktigt att ta hänsyn till bland annat människans fysiologi och identifiera 

vad som krävs för att göra konceptet så användarvänligt som möjligt. Användarstudier ger en 

direkt insikt i vad som efterfrågas i insticksmodulens innehåll. 

5.1 Mönster 

Då människan ser ett föremål och försöker tolka det och sätta samman intryck görs detta 

genom att finna mönster[22]. I vårt ”medvetna” liv betyder ett funnet mönster ofta en lösning 

på ett problem. Detta är också fallet när hjärnan gör sin första tolkning av signalerna från ögat 

och bearbetar dem till något konkret som vi förstår.  Människan kan behandla upp till tre 

intryck samtidigt i det visuella arbetsminnet och prövar dessa mot varandra för att finna 

samband. Tankeprocesser kan på en enkel nivå liknas vid tre ”loopar”:  

 

- Den yttre, där hjärnan bygger upp metoder för att lösa problem. 

- Den mellersta, där ögat samlar information och letar mönster. 

- Den innersta, där ögat blir i vila och hjärnan prövar mönstren. 

 

Vid normal tankeverksamhet vilar ögat i ungefär två tiondels sekunder mellan förflyttning till 

olika punkter. På den tidsrymden hinner hjärnan pröva upp till fyra mönster.  

    Vi kan välja att fokusera på ett visst mönster om det tydligt skiljer sig från omgivningen. 

Det starkaste faktorer som då avgör urskiljningen är färg, läge(orientering), kontrast, textur, 

rörelse, storlek och djup. Med åldern försämras förmågan att finna mönster i omgivningen och 

det blir svårare att tolka intryck. 

5.2 Människans fysiologi 

Synen 

Innan visuell information från omgivningen bearbetas i hjärnan registreras ljus och färger på 

vår näthinna i så kallade stavar som registrerar ljusstyrka och tappar som registrerar 

grundfärgerna rött, grönt och blått. Nervsignalerna som skapas färdas därefter till det primära 

syncentrat V1 i hjärnan, vilket ligger i den bakre hjärnbarken. Där görs en första tolkning av 

signalerna för att sedan skicka vidare resultaten till övriga delar av syncentrat. 

    Hälften av människans hjärnkapacitet som är avsatt till synintryck är fokuserad på endast 

fem procent av synfältet[22]. Detta leder till att vi nästan konstant måste flytta våra ögon för 

att ta del av så många intryck som möjligt. Detta gör vi genom att rotera dem med upp till 900 

grader per sekund. Det är dock när ögat inte rör sig som vi till största del urskiljer relevant 

information i omgivningen och sedermera letar mönster. 

   I det perifera synfältet försämras människans färgseende markant, men rörelser och 

förändring i ljusstyrka uppfattas dock bra[22]. Vid design och formgivning kan därför med 

fördel rörelser och blinkande föremål användas för att påkalla betraktarens uppmärksamhet. 

  



24 

 

Minnet 

Då vi söker information och fattar beslut använder vi oss av vårt minne. Inkodning av 

information, lagerhållning, och framtagning av information är de tre grundläggande 

funktionerna[23].  En mycket liten del av vårt korttidsminne, även kallat arbetsminne, övergår 

till vårt långtidsminne och informationen i korttidsminnet hålls bara kvar i omkring 30 

sekunder om den inte repeteras. 

5.3 Kontrast och färgblindhet 

Kontrast 

En för ögat viktig aspekt för lätt kunna urskilja specifika föremål i en omgivning är kontrast. 

Kontrast kan definieras på olika sätt men förklaras enklast som hur pass stor skillnaden är 

mellan två ytor och hur tydlig övergången är mellan dem. Detta bestäms framför allt av färg 

och ljusstyrka, men även till viss del av ytornas former[22]. 

 

Färgblindhet  

För den manliga befolkningen uppskattas ungefär 7-8 procent vara röd-grön färgblindhet, 

medan siffran för kvinnor bör ligga mellan 0.5-1 procent[23]. Design med färgerna röd och 

grönt i kombination bör därför vara redundant och alltså inte förlita sig enbart på kulören utan 

på faktorer som förslagsvis form, placering eller ljusstyrka[23][22]. Gråskalor påverkar dock 

inte färgblinda och är därför ett säkert val vid design av viktiga interaktionstyper.  

 

5.4 Enkäter och diskussion med studenter 

Diskussioner om gränssnitt och insticksmodulens möjliga innehåll hölls med sju studenter i 

årskurs 3-5 på inriktningarna Industriell design och Maskinteknik på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Många av studenterna har läst flera kurser inom design och har bra erfarenhet av 

CAD- och modelleringsprogram. Studenterna har även fått svara på formulär med generella 

frågor om gränssnitt och layout relaterade till projektet. 

 

Insticksmodulens funktioner 

Samtliga studenter ansåg att det finns stora skäl att utveckla verktyg för att underlätta för 

konstruktören. De områden som ansågs vara mest intressanta var: 

 

- Sätt att snabbt få en tydlig vy av en sammansatt CAD-modells individuella 

komponenter och enkelt kunna välja vad som skall visas. 

- Att kunna exportera producerat material som presenteras på ett överskådligt sätt. 

 

Knappar och ikoner 

Majoriteten av studenterna påpekade att de ofta ganska snabbt lär sig knappars 

bakomliggande funktioner och att de inte alltid läser eventuell tillhörande text om både ikon 

och text finns. Kommentarer gjordes på att text på knappar ibland till och med kan vara till en 

nackdel då den kan vara onödig och förvirrande. En student sa att ”jag känner att jag måste 
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läsa allt innan jag klickar” och att hon hellre föredrog ikoner på knappar[24]. Enligt henne 

kunde därför text på eller till knappar leda till försämrad produktivitet. 

  De flesta studenter som deltog i diskussioner antog att en erfaren konstruktör till den största 

delen av tiden i CAD-program vet exakt vad han eller hon vill utföra för handlingar i 

skapandet och han eller hon vanligtvis inte letar i menyer efter alternativ till sina önskemål. 

När det gäller knappar och deras ikoner bör det därför spela mindre roll hur tydligt ikonen 

illustrerar den bakomliggande funktionen, utan det borde vara viktigare med hur tydligt den 

skiljer sig från övriga ikoner. 

Meddelanden från modulen 

Under samtalen diskuterades bland annat upplevelsen då program vill uppmärksamma 

användaren om något. En entydig inställning var att om man nödvändigtvis måste bli 

meddelad något av programmet skall detta helst ske i direkt anslutning till relaterad handling. 

Detta kan exempelvis vara om ett val görs av användaren, som programmet har en kommentar 

till, så upplevs det oerhört frustrerande om detta inte meddelas direkt – oavsett hur obetydlig 

kommentaren än må vara. Användarna, studenterna, vill ha full kontroll över situationen och 

bara bli störda på sina egna villkor. Åsikterna går väl i hand med korttidsminnets begränsning 

på 30 sekunder. 

Utöver själva irritationsmomentet av att bli störd finns även en liten oro för när själva 

störningsmomentet skall infalla. Den gemensamma åsikten var därför att vara tydlig med när 

meddelanden skall skickas till användaren så att denne känner att han eller hon har full 

kontroll över programmet. 

Visuell presentation 

Många av studenterna ansåg att det var viktigt att insticksmodulen passade bra in med resten 

av CAD-programmets gränssnitt. Det skulle gärna utstråla enkelhet och inte se komplicerat ut. 

Ett avskalat gränssnitt med fokus på funktion var det som efterfrågades. 
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6. Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingsfasen togs idéer fram för vad insticksmodulens olika beståndsdelar 

kan innehålla och hur de kan presenteras. Resultatet utvärderades därefter genom att ställas 

mot information inhämtad från litteraturstudier och insamlade åsikter från studenter. 

6.1 Idégenerering 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av ett antal idéer som framkom under 

konceptutvecklingen. Idégenereringen grundar sig på den förberedande 

informationssökningen; litteratur, hemsidor, rapporter, föreläsningsmaterial och intervjuer. 

6.1.1 Övergripande innehåll 

Meddelanden från modulen 

Då en konstruktör gör olika val kan det tänkas att modulen kan komma med alternativ som 

skulle kunna vara bättre i olika avseendet. Ett möjligt alternativ är till exempel byte av 

material till ett med vanligt förekommande, billigare eller med samma egenskaper men som är 

bättre för miljön. 

Olika sätt på vilket modulen skulle kunna kontakta användaren: 

- Modulen kan påkalla användarens uppmärksamhet genom till exempel informationsrutor 

med kort text eller symboler som länkar till informationen. Om det är symboler kan dessa 

vara statiska, blinka eller visa en animation. 

- Platser där rutorna kan dyka upp kan till exempel vara: i eller under menygruppen, i 

statusfältet längs botten av programmet eller vid markören. 

Exportera och spara information 

Det kan tänkas att användaren önskar spara eller skriva ut viss information som presenteras i 

programmet. Till exempel ett datablad över komponenterna i modellen; deras material, vikter 

och relationer till varandra. Sådan information skulle även kunna exporteras direkt till 

textdokument eller kalkylprogram för vidare analys. Om möjlighet inte finns för 

insticksmodulen att spara sin information i CAD-filen, så skulle den sparas i samma mapp 

som CAD-filen eller på en lagringsyta på godtycklig webbsida. 

 

Direkt interaktion 

För att interagera med modulen förutsätts att användaren använder en mus och ett 

tangentbord. Med dessa verktyg kan olika typer av knapptryckningar och musklick 

kombineras för att snabbt och enkelt styra över modulens funktioner och ta del av 

information. Olika sätt för användaren att göra detta samt vilka resultaten skulle kunna vara 

togs därför fram: 

 

- Vänsterklicka en gång för att följa länkar och högerklicka och håll kvar, samt dra för att 

flytta fönster, informationsrutor och liknande. 

- Högerklicka som standard för att få upp alternativ och möjliga val för ett föremål. 
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- Kombinera en tangent och höger- eller vänsterklicka för att utföra en specifik handling. 

- Vila musmarkören över en text, länk eller knapp för att få upp mer eller utförligare 

information. Även vidare länkning och bilder skulle kunna dyka upp. 

- Använda kortkommandon på tangentbordet för att bläddra mellan menyer, öppna fönster, 

ändra värden för variabler, snabbt utföra förprogrammerade flerstegshandlingar eller 

exportera framtaget material. 

- Använda röstkommandon istället för att använda tangentbordets kortkommandon. 

 

6.1.2 CAD-miljön (Och pop-up) 

Med ”CAD-miljön” menas arbetsytan där konstruktören modellerar och skapar modeller. 

Materialbyten och förband 

En av de första idéerna för modulen, som Kjell Andersson[3] och Conrad Luttropp[2] kom på, 

var att i CAD-modellen grafiskt illustrera materialgränser och förband mellan komponenter. 

Under idégenereringen framkom ett flertal förslag på hur detta skulle kunna göras: 

- Textrutor med pilar till ytan där komponenterna har kontakt. 

- Plan som införs mellan de två komponenterna och som sticker ut vid ytan. 

- Plan som endast befinner sig mellan komponenterna, men som syns genom samtliga 

komponenter. 

- Plan som endast befinner sig mellan komponenterna. Ytorna för samtliga komponenter 

försvinner och endast kanter visas. 

Metoder att visa och gömma ytor förekommer på olika sätt inom de flesta 

modelleringsprogrammen på marknaden. Genom att göra komponenterna blir det lättare för 

konstruktören att se genom blockerande komponenter. Se figur 5 för hur materialbyte kan 

illustreras. 

 

Figur 5. Metod för att indikera materialbyte genom att införa ett plan mellan 

komponenternas ytor i CAD-modellen. Hos de två högra detaljerna har även ytornas opacitet 

sänkts.  
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Typ av materialbyte och förband 

För att direkt i modellen visa på typen av förband  mellan CAD-modellens komponenter togs 

två koncept fram. Dessa var presenteras i figur 6 och kan formuleras enligt följande: 

- Införs ett eller flera plan mellan ytorna, beskrivet i figur 5, kan planens färger eller 

mönster  ändras efter typ av förband och material. 

- En text eller symbol kan i angränsning till planet förklara eller visa vilket förband som 

används. 

 

 

Figur 6. Vänster bild visar hur två sammansatta komponenters material kan illustreras, 

medan höger bild visar typ av förband. 

 

Pop up-ruta 

Ett sätt för CAD-konstruktören att ta del av modellens attribut är att sammanställa information 

i en ruta som dyker upp i närheten av modellen. I rutan kan en kort sammanställning visas för 

markerad komponents material, vikt, förband eller relation till övriga delar, med mera. I figur 

7 visas ett förslag på rutans innehåll vid en markerad komponent. 
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Figur 7. Ett förslag på vad en informationsruta kan innehålla som dyker upp då en 

komponent har markerats. Utöver informativ text är även symboler inkluderade för typ av 

sammankoppling i CAD-modellen(inspirerade av ikoner i Solid Edge[13]) och typ av tänkt 

förband i den färdiga produkten. 

6.1.3 Komponentlista och statusvektor 

Utöver den information som visas i komponentlistan i tabell 2, togs förslag fram på innehåll, 

presentation och vidare länkning till insticksmodulens övriga funktioner. Se tabell 5 för 

exempel. 

Material Antal komponenter Total vikt  

Metall 16 2080 

Trä 1 500 

Plast 4 140 

(Komp_5) 1 120 

3 (+1) 22 2840 

Tabell 5. Ett förslag på hur ingående material förekommer i produkten, sorterat efter vikter. 

Komponenten ”Komp_5” är sammansatt av flera material och utmärker sig sig därför. 

”Plast”-raden har i detta fall blivit klickad på i insticksmodulen, är markerad och möjliga val 

visas i form av symboler som länkar. Valen kan till exempel vara att markera alla 

plastkomponenter i CAD-modellen eller att gå till kontaktkartan(Part relations) där 

komponenterna markeras. 

Kommentarsrutor 

En funktion som tillåter konstruktören göra text-kommentarer på till exempel olika delar 

skulle kunna implementeras som länk eller symbol på flera ställen i modulen. En ruta för 

textinmatning skulle kunna dyka upp, och då kommentaren är färdigskriven indikeras dess 

existens av en symbol i anslutning till det den är relaterad till. 

   En sammanställning av samtliga kommentarer för projektet eller CAD-modellen skulle 

kunna presenteras på något sätt, där interaktion skulle vara möjlig mellan olika konstruktörer 
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om fler arbetar med modellen. Förslagsvis skulle även kommentarerna kunna indexeras och 

sorteras efter typ, prioritet eller författare. 

6.1.4 Komponentrelationer 

Olika varianter av kontaktkartor togs fram. Några resulterande frågeställningar var: 

 

- Hur mycket och vilken information skall vara tillgänglig i rutorna? 

- Hur skall relationerna visuellt presenteras? Rutor, bubblor eller inga ramar? Räta, kurviga 

eller streckade linjer? 

- Kan innehållet tydliggöras och sorteras ytterligare med hänsyn till färgkodning, kontrast 

eller fetare typsnitt och tjockare linjer? 

 

I figur 8 och figur 9 presenteras sammanlagt sex olika förslag på vilken information som kan 

finnas och hur detta kan presenteras.  

 

 

 

 

 

Figur 8. Tre förslag över vilken information som kan presenteras i en kontaktkarta med 

två olika komponenter av olika material sammankopplade med ett limförband. För 

förklaring av de två-bokstaviga variablerna se tabell 4. A) Informationen presenteras i 

rutor länkade med streckade linjer för att indikera en viss typ av sammankoppling. B) 

Sammankoppling där komponentinformationen presenteras i färgade bubblor för att 

lättare skilja från förbanden. C) Typ av material och förband tydliggjort med 

färgkodning. Förbandsspecifikationer har fått lämna rum för förbandstyp uttryckt i text.  

A                   B                     C 
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Figur 9. Tre förslag över vilken information som kan presenteras i en kontaktkarta med två 

olika komponenter av olika material sammankopplade med ett limförband. För förklaring av 

de två-bokstaviga variablerna se tabell 4. D) Informationen i rutorna över bland annat hur 

många komponenter det finns totalt av samma typ och att lim förbinder dessa två. E) 

Symbolen för limförband är flyttad åt sidan och användaren har valt att ändra värde för 

”Lq”. Det går att göra genom att antingen skriva in med tangentbordet eller genom att klicka 

på de förval som dyker upp. F) Komponent 2 har markerats, vilket tydliggörs genom att den 

får en tjockare ram, komponentnamnet får ett fetare typsnitt och dess bakgrund ökar i 

färgstyrka. Samtidigt minskas färgstyrkan för övriga rutor. Användaren möts av tre 

valmöjligheter: Att markera komponenten i CAD-modellen, att visa alla komponenter med 

samma material och att skriva in en kommentar. 

 

Zoomning och på- och av-knappar   

För att få överblick på systemet om många komponenter är närvarande kan det vara önskvärt 

att zooma in och ut. Som resultat av detta kanske inte all önskvärd information får plats i 

fönstret; vissa information utesluts och text kortas av. Zoomning skulle kunna göras via en 

knapp eller genom scrollning på musen. I övrigt kan det vara användbart med på- och av-

knappar för tidigare nämnda funktioner så att konstruktören i detalj kan anpassa 

informationen som skall visas. 

 

  

D                   E                     F 
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6.1.5 Inställningar 

För att ge användare fler valmöjligheter att anpassa insticksmodulens funktioner föreslogs att 

en avdelning dediceras åt övergripande inställningar. Många av inställningarna skulle kunna 

ändras med tydliga på- och av-knappar. Ett flertal förslag togs fram över vad som skulle 

kunna ingå, varav några var: 

 

- Möjlighet att ändra hela insticksmodulens tema vad gäller färger former och typsnitt. 

- Länkning till ett hjälpavsnitt med utförlig beskrivning av programmet och hur man 

använder det. Det går där att söka inom programmets funktioner och få beskrivet hur de 

fungerar.  

- Länkning till ”tutorials”, övningsprogram där användaren metodiskt får följa 

arbetsgången i specifika scenarion och se hur funktionerna tillämpas i praktiken. 

- På- och av-knapp för de små hjälprutor med korta förklaringar som kan dyka upp då man 

håller markören över en knapp eller länk. För övrig kan det i rutorna finnas knappar som 

länkar till avsnitt i hjälpmanualen med utförligare hjälp. 

- Språkinställningar om användaren önskar byta från CAD-programmets språk. 

- Inställningar för vid export av framtaget material(innehåll, layout, filtyp) och val av mål-

mapp för filerna. Om möjligt, även val för samverkan med företags PDM-system. 

 

6.1.6 Grafisk representation av modulens gränssnitt 

Eftersom själva innehållet i modulen, dess funktionaliteten och information, låg till grund för 

det grafiska togs många koncept fram efterhand som innehållet fastställdes.  

För den grafiska idégenereringen behandlades initialt färgscheman, teman och övergripande 

layout av gränssnittet. Efterhand behandlades symboler och mindre detaljer. 

 

Fokus låg på användarvänlighet framför estetiskt tilltalande design. Avskalade gränssnitt var 

temat i många av de tidiga koncept som framkom under idégenereringen, vilket grundade sig 

på åsikter uttryckta i studentintervjuerna. Detta resulterade bland annat i uppkomsten av 

figurerna 10, 11 och 12. I figur 13 visas även ett antal ytor där programmet skulle kunna 

placeras. 
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Figur 10. Ett antal knappar, framtagna under idégenereringen. 

 

Figur 11. Koncept för utformning av tre huvudkategorier för insticksmodulen, här benämnda 

”Status Vector”, ”Part relations” och ”Settings”. Verktygsfältet har i konceptet en grupp 

kallad ”Plug-in” (till höger under fliken View) i vilken de tre tillhörande ikonerna är 

placerade. 

 

Figur 12. Urval av fönster som togs fram under idégenereringen. 
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Figur 13. Möjliga ytor för placering/integrering av insticksmodulens gränssnitt i Solid 

Edge[13]. 1) Direktlänk till insticksmodulen. 2)Direktlänkar till insticksmodulens 

huvudområden. 3) Insticksmodulens gränssnitt placerat i fönster. 4,5,6) Insticksmodulens 

gränssnitt placerat vid arbetsytans sidor och botten. 

Flikar 

Efter studier av de mest använda CAD-programmen på marknaden var det tydligt att flikar är 

den vanligast använda typen för att slussa användaren mellan olika informationssidor inom 

programmen. Dessa sidor är vanligtvis verktygsfält.  I figur 14 presenteras dock förslag på hur 

olika sidor kan delas in i insticksmodulen. I samma figur presenteras även förslag på knappar 

för att stänga fönster. 
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Figur 14. Olika koncept för flikar och ”stäng-knapp”, framtagna under idégenereringen. 

 

Färgschema och teman 

Vid utformning av färgschema och teman hämtades mycket inspiration från de studerade 

CAD-programmen. Färgval kontrollerades med web-tjänsten Vischeck som gör om bilder och 

visar hur de uppfattas för personer med olika typer av färgblindhet[25].  
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6.2 Konceptval 

Vid val av konceptet har innehåll och framför allt grafisk formgivning till stor del baserats på 

information hämtad ur litteraturstudien. Studenternas åsikter i diskussioner och enkäter har 

även tagits i beaktning, men har främst haft större inverkan på insticksmodulens innehåll 

eftersom åsikter i stor grad har gått isär gällande den grafiska presentationen. Koncepten 

prövades även mot kravspecifikationen. 

Informationssökningen visade att många CAD-program anammar fönstergränssnitt och layout 

från standarder för datorns operativsystem. Detta skulle kunna vara den enklaste, och 

möjligtvis också den säkraste, vägen att gå gällande attraktiv och funktionell design av 

insticksmodulen. För att låta projektet anknyta mer till design uteslöts dock denna typ av 

kopiering till fördel för ett egenframtaget koncept för layout. 

Nedan följer motivering för ett antal fattade beslut gällande det övergripande innehållet.  

 

Meddelanden från modulen 

Modulen tillåts att uppmärksamma användaren med olika alternativa designförslag, främst för 

att intresse för idén har visats i intervjuer. Sättet på vilket uppmärksammandet sker blir 

valbart för användaren att ställa in. I intervjuer framgick det  att det anses vara en positiv del 

av användarupplevelsen att själv kunna anpassa program efter egna önskemål.  

 

Exportera och spara information 

Eftersom livscykelanalys inte är en del av insticksmodulen anses det vara mycket viktigt att 

information skall kunna exporteras för sådana ändamål. Med exportering menas en tydlig 

sammanfattning av framtaget material skapas i en fil. Denna kan sparas, skickas till e-mail 

eller sparas. Begränsningar för datalagring behöver undersökas vidare och valt koncept antas 

därför spara data på ett enkelt sätt i en separat fil i samma mapp som CAD-filen. 

 

Direkt interaktion 

Mus och tangentbord är standardutrustning för CAD-konstruktörer och insticksmodulen anses 

därför kunna nyttja deras funktioner. Inmatning och kortkommandon får inte krocka med 

befintliga kommandon för CAD-programmet och hos Solid Edge anses kombinationen 

”alt+vänster musklick” i CAD-modellen ”vara ledig” och bidra till ett snabbt sätt att ta öppna 

dialogrutor med insticksmodulen. 

Informativa ”hjälprutor” valdes att användas då det praktiskt taget är standard inom de flesta 

datorprogrammen på marknaden och eftersom att de i många lägen borde ge snabb och 

sammanfattad information till nytta för användaren. Även länkar inom rutorna, till olika 

funktioner, antas vara ett snabbt sätt att ”förflytta användaren” utan att någon negativ 

inverkan. 

Röstkommandon valdes att uteslutas eftersom intervjusvar i informationssökningen 

indikerade att funktionen skulle vara för avvikande från CAD-programmet och sällan 

användas. 
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7. Resultat 

Det slutliga konceptet är anpassat visuellt till CAD-programmet Solid Edge, är på engelska 

och yttrar sig i form av ett fönster som nås via länkar i ett av verktygsfälten i arbetsytans 

överkant. Fönstret innehåller tre avdelningar som också delas upp via flikar. De tre 

avdelningarna är även representerade i form av ikoner med tillhörande text i nämnda 

verktygsfält för snabbare åtkomst. De tre flikarnas kategorier är ”Vector and Parts”, ”Part 

Relations” och ”Settings”. Tanken är att ”Status vector” och ”List of Parts” fokuserar på 

CAD-modellens egenskaper på en textbaserad nivå, medan ”Part Relations” åskådliggör 

egenskaperna mer visuellt. 

7.1 Vector and Parts 

Statusvektorns utformning har inte ändrats nämnvärt från det koncept som tagits fram av 

Conrad Luttropp och som beskrivs i kapitel 4.2 . Mycket av informationen byggs upp 

automatiskt, men användaren av insticksmodulen kan själv skriva över samtliga värden som 

visas i vektorn. En liten ikon indikerar då att detta har skett. Denna möjlighet hjälper 

användaren att känna att hon eller han har full kontroll över programmet. 

Komponentlistan går under samma kategori som statusvektorn, men nås via en egen flik. Det 

är under inställningar möjligt att välja vilken av dessa två flikar som skall öppnas som 

standard. Vidare går det även att skriva ut allt material eller att exportera informationen till 

textdokument och mail-program. Se figur 15 för det slutliga konceptet. 

 
Figur 15. Slutligt koncept för Vector and Parts – Status Vector och List of Parts. 

Noterbart är att den fliken som användaren arbetar i skiljer sig från de andra via flera olika 

kanaler. Det vill säga, både genom avsaknaden av ramen, annan färg och gradienten. Detta 

gör att mönster som det visuella sinnet letar efter (se kapitel 5.1) blir lättare att urskilja och 
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därmed hitta. Hierarkin är också tydligt gjort genom att placera undermenyer (Status Vector 

och List of Parts) under huvudmenyn (Vector and parts). 

7.2 Part Relations 

Avdelningen Komponentrelationer grundar sig i koncept E och F från figur 9 och inkluderar 

knappar för zoomning och andra inställningar. E o F valdes bland annat eftersom dessa hade 

tydliga signaler om vad som är valt och inkluderade visuella ikoner. Följande knappar 

infördes vid kontaktkartans högra kant  för att ge användaren större kontroll över 

insticksmodulen, främst genom att erbjuda många valmöjligheter nära till hands:  

- Visa totalsummor för de olika variablerna. 

- Färgsortera efter komponenttyp, vikt, material eller egna införda egenskaper. 

- Skifta mellan att visa antingen miljö- och förbandsaspekter(variabler) eller vikt, massa 

antal förband, samt förbandstyper.  

- Aktivera illustration av materialbyte i CAD-modellen. 

- Visa förbandstyp. 

- Zooma in och ut i modulen. 

- Aktivering av funktion att dra i komponentrutorna och ordna om dem, samt automatiskt 

sortera efter modulens tycke. 

Då användaren ”vänsterklickar” var som helst på en komponentruta får den status 

”markerad”. Detta tydliggörs genom att den får en tjockare ram, komponentnamnet får ett 

fetare typsnitt och dess bakgrund ökar i färgstyrka. Samtidigt minskas färgstyrkan för övriga 

komponentrutor. Genom att ge feedback på detta sätt, genom flera olika kanaler, blir det extra 

tydligt och lättare för det visuella sinnet att processera informationen. 

När rutan är markerad kan variabelvärdena ändras genom en enkel vänsterklickning som 

öppnar upp en dialogruta bredvid variabeln med olika förvalda värden som kan införas. Då 

användaren vilar markören över någon av dessa kommer det upp en förklaring för hur siffrans 

värde kan tolkas. Användaren kan även skriva in ett eget siffervärde via tangentbordet och 

bekräfta med retur-tangenten.  Se figur 16 för det slutliga konceptet. 
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Figur 16. Slutligt koncept för Part Relations. 

 

7.3 Settings 

På inställningssidan kan användaren ändra ett flertal av inställningar för att anpassa 

programmet efter sina egna önskemål. Detta inkluderar samtliga idéer presenterade under 

kapitel 6.1.5 Inställningar, bland annat inställningar för teman, exportering, språk och hjälp.  

De olika inställningsalternativen har sorterats i ett antal kategorier och nås via 

rullgardinsmenyer. Dessa kan sedan expandera och kollapsa då användaren klickar på dem.  

En utfälld meny markeras tydligt av att en avdelare blir tjockare, en indikationspil vrids, samt 

av att färgschemat från ”settings-fliken” går igen i bakgrunden på ett enhetligt sätt. 

Se figur 17 för det slutliga delkonceptet Settings. 
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Figur 17. Slutligt koncept för settings. 
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8. Diskussion 

Litteraturstudien gav mycket användbart och tillförlitligt material, men de subjektiva åsikterna 

från de intervjuade studenterna gick i många fall isär och skapade inte en fullständigt klar bild 

över användares önskemål av insticksmodulen. Trovärdigheten i de svar som framkom genom 

intervjuer kan möjligtvis även ifrågasättas då de tolkats av endast en person. Frågornas 

upplägg i intervjuer och enkäter kan även de ha misstolkats, men utrymme gavs dock för de 

intervjuade att beskriva hur de uppfattade frågorna. 

Målgruppen för det framtagna konceptet stämmer inte fullständigt med de personer som 

deltog i nämnda undersökning utan konsultation av mer erfarna CAD-konstruktörer skulle 

kunna ha bidragit till ett mer tillförlitligt resultat. 

Sättet på vilket idéframtagningen kom till kunde ha gjorts i ett annat format. Samtliga idéer 

från intervjuer uppkom då endast två personer åt gången samtalade. Förslagsvis skulle 

seminarier och brainstorming-sessioner med fler deltagare bidragit till uppkomst av fler 

variationer i koncepten.  

För att säkerställa insticksmodulens faktiska användbarhet och hur den upplevs i arbete 

behövs erfarna CAD-konstruktörer konfronteras. Intervjuer med subjektiva åsikter från tänkta 

användare och objektiva tester är två möjliga tillvägagångssätt vid vidareutveckling. 

Om beslut fattas att vidareutveckla insticksmodulen behövs mer informationssökning för att 

se över hur modulen skulle kunna programmeras och vilka konkreta möjligheter som finns för 

att implementera programkoden i befintliga CAD-program.  
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9. Slutsatser 

Ett stort och växande intresse för eco-design har iaktagits inom industrin och användare av 

CAD-program har även de visat intresse för verktyg som tar hänsyn till miljöaspekter.  

Konceptet som tagits fram förmodas möta de uppställda kraven; det ger bland annat CAD-

konstruktören en tydlig vy över modellers komponenter, tillåter att material kan exporteras 

vidare och följer dagens trender vad gäller datorinteraktion och grafisk layout.  Vidare anses 

insticksmodulen ha stor potential att med sin funktion hjälpa produktutvecklare att 

impementera miljö-tänk i konstruktionsfasen. 

Konceptet ger även användaren stor kontroll över modulen. I exempelvis statusvektorn byggs 

information upp automatiskt men användaren har ändå själv möjlighet att skriva över samtliga 

värden. 

Konceptet är grafiskt sett väldigt tydlig, där till exempel flikar som användaren jobbar i eller 

de ytor som har markerats av användaren, skiljs åt från de andra via flera kanaler samtidigt; 

färg, kontrast och ramens storlek.  

Det genomgående formspråket av det utvecklade modulen är enkelt och avskalat. Detta 

tillsammans med modulens tydlighet effektiviserar den visuella bearbetningen av 

informationen och gör att användning av programmet kan ske snabbt och intuitivt. 

Fortsatta studier krävs dock, både subjektiva och objektiva, för att säkerställa verklig 

användbarhet av insticksmodulen. Erfarna CAD-konstruktörer förmodas då vara den mest 

intressanta målgruppen. 
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Bilaga 1. Kravspecifikation 

 

Konceptet skall: 

- Presentera information i form av en komponentlista. 

- Presentera information i form av en statusvektor. 

- Presentera information om kontaktytor. 

 

- Snabbt visa en tydlig vy av en sammansatt CAD-modells individuella komponenter 

och enkelt låta användaren välja vad som skall visas. 

- Kunna exportera producerat material och presentera detta på ett överskådligt sätt. 

- Vara lättförståeligt och lätt att snabbt börja använda; intuitiv. 

- Vara i fas och följa dagens trender inom datorinteraktion. 

- Inte krocka med CAD-programmets funktioner. 

- Synas tydligt mot bakgrunder, verktygsfält och CAD-modell i programmet. 

- Kunna användas av färgblinda. 

Konceptet bör: 

- Ha samma formspråk som programmet (i detta fall Solid Edge). 

- Innehålla mer ikoner än text vad gällande knappar. 

- Förmedla en känsla till användaren av att denne har full kontroll över programmet. 
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Bilaga 2. Urval av gränssnitt hos operativsystem genom tiderna 

      
              Xerox Alto

[A]
, 1973            Xerox Star

[B]
, 1981 

 
Apple Lisa Office System 3.1

[C]
, 1981 

 
Windows 1.x

[E]
, 1985 

A. http://toastytech.com/guis/alto.html, 2 maj 2011 
B. http://toastytech.com/guis/star.html, 2 maj 2011 
C. http://toastytech.com/guis/lisaos3.html, 2 maj 2011 
D. http://toastytech.com/guis/win1013.html, 2 maj 2011 

 

http://toastytech.com/guis/alto.html
http://toastytech.com/guis/star.html
http://toastytech.com/guis/lisaos3.html
http://toastytech.com/guis/win1013.html
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Apple Macintosh II

[E]
, 1987  

 

Amiga Work Bench 3
[F]

, 1992  

 
Windows 95

[G]
, 1995   

E. http://toastytech.com/guis/guitimeline2.html, 2 maj 2011 

F. http://toastytech.com/guis/guitimeline3.html, 2 maj 2011 

G. http://toastytech.com/guis/win95.html, 2 maj 2011 

http://toastytech.com/guis/guitimeline2.html
http://toastytech.com/guis/guitimeline3.html
http://toastytech.com/guis/win95.html
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Mandrake Linux 9.0 with KDE 3.0.3

[H]
, 1998  

 
Mac OS X 10.6

[I]
, 2009  

 
Windows 7

[J]
, 2009  

H. http://toastytech.com/guis/mkde.html, 2 maj 2011 

I. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snow_Leopard_Desktop.png, 2 maj 2011 

J. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windows_7.png, 2 maj 2011 

 

http://toastytech.com/guis/mkde.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snow_Leopard_Desktop.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windows_7.png

