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Abstract 

 

Abstract 

The main objective of this thesis was to develop appropriate strategies and find factors 

that affect the usability of parameterized designs. This was accomplished by investigate 

the user-interface and how it is designed to meet the user's information needs. The thesis 

also embraces the basic theories in terms of investigation, cognitive design principles 

and human behavior patterns in the interaction with the machine. The approach has led 

to an explorative investigation in this subject area.  

The thesis also had the purpose to achieve more efficient ways for development of 

motor chainsaws at Husqvarna AB's department Global Cutting Equipment. That can 

be achieved through reduce costs of development per sold unit. To reduce cost depends 

to what extend the program is helping the user to achieve goals during the design 

execution. The thesis also includes an investigation of the factors that affect the design 

of such a program. To explore appropriate strategies was a theoretical design process 

implemented in the study. From the perspective of technology has the author utilized 

knowledge in engineering design and programming. The program approach utilized 

was Visual Basic languish in Visual Studio enviroment for the user-interface and a 

Catia V5 CAD-platform for the chainsaw design. 

The result is a program which could use reconfigured parameters as needed to create 

customized designs correctly and effectively. This thesis has also resulted in appropriate 

principles for the design of a user-friendly interface that were up for the task to be a 

supporting tool through the execution. It has also been established appropriate tools and 

methods for analysis and optimization of the program. The author feels that the results 

of methods and principles in this study were of high reliability and can therefore be 

applied to other projects, even if the results only are valid for this specific case. 

 

Keywords 

 

User friendliness 

User form 

Design process 

Execution 

Geometric modelling 

Cognitive interaction 

Motor chainsaw 

Parmeterization



Sammanfattning 

 

Sammanfattning  

Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utveckla lämpliga strategier och 

finna faktorer vilka påverkar användarvänligheten för en parametriserad design. Detta 

åstadkomms genom att undersöka hur användarformulärets gränssnitt ska utformas för 

att möta användarens informationsbehov. Examensarbetet omfattar även grundteorier 

vad gäller undersökningsmetoder, kognitiva designprinciper och människans beteende-

mönster i interaktion med maskin. Tillvägagångsättet har inneburit en explorativ 

undersökning i detta ämnesområdet. 

Examensarbetet har även haft syftet att åstadkomma effektivare utvecklingsprocess av 

motorsågskedjor för Husqvarna AB’s avdelning Global Cutting Equipment. Detta kan 

åstadkommas genom minskade kostnader i utveckling per såld enhet. Att reducera 

kostnader påverkas av vilken omfattning programmet hjälper användaren att uppnå mål 

under exekveringen. Examensarbetet inkluderar även en undersökning av faktorer vilka 

påverkar designen i ett sådant program. För att undersöka lämpliga strategier i genom-

förandet har en teoretisk designprocess använts. Ur tekniskt perspektiv har författaren 

även använt kunskaper inom konstruktionsdesign och programmering. De använda 

programmen i genomförandet har varit Visual Basic språk i Visual Studio miljö för 

användarformuläret och en CAD-plattform i Catia V5 för kedjekonstruktionen. 

Resultat är ett program vilken skulle kunna omkonstruera designen korrekt och effektivt 

med parametrar efter behov. Arbetet har även resulterat i lämpliga principer för 

designen av ett användarvänligt gränssnitt vilken kan klara uppgiften att vara ett 

hjälpande verktyg under exekveringen. Det har även fastställts en del lämpliga verktyg 

eller metoder för analys och optimering av programmet. Författaren upplever även att 

resultaten av metoder och principer i denna studie, var av hög reliabilitet och kan därför 

appliceras på andra projekt, även om resultaten bara är giltiga för denna specifika 

studie.  

 

Nyckelord 

 

Användarvänlighet 

Användarformulär 

Designprocess 

Exekvering 

Geometrisk modellering 

Kognitiv interaktionsdesign 

Motorsågskedja 

Parametrisering 

 

 



Innehållsförteckning 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 2 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 2 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................. 3 

2.1 DEFINITIONEN AV EN MOTORSÅGSKEDJA .................................................................................... 3 
2.1.1 Drivlänkar ........................................................................................................................ 3 
2.1.2 Dimensioner och ekvationer ............................................................................................. 5 
2.1.3 Design failure mode effekt analyses (Design-FMEA) ....................................................... 6 

2.2 INGÅENDE KOMPONENTER I PARAMETRISK DESIGN ..................................................................... 9 
2.2.1 Computer Aided Design - Geometriskmodellering ........................................................... 9 
2.2.2 Parametrisering .............................................................................................................. 10 
2.2.3 CAD-metodik och Geometriska plan .............................................................................. 10 
2.2.4 Visual Basic (VB) ............................................................................................................ 11 
2.2.5 Användarformulär .......................................................................................................... 11 

2.3 KOGNITIV INTERAKTIONSDESIGN .............................................................................................. 12 
2.3.1 Utforskande inlärning ..................................................................................................... 13 
2.3.2 Rasmussen’s SRK-modell ............................................................................................... 14 

2.4 BEGREPPSFÖRKLARING PROGRAM ............................................................................................ 16 
2.4.1 Catia V5 .......................................................................................................................... 16 
2.4.2 Component Object Model (COM) ................................................................................... 16 
2.4.3 Visual Studio ................................................................................................................... 16 

3 Metod och genomförande ..................................................... 17 

3.1 DATAINSAMLING ...................................................................................................................... 17 
3.2 DESIGNPROCESS ........................................................................................................................ 18 

3.2.1 Igenkännande av behov .................................................................................................. 18 
3.2.2 Problemdefinition ........................................................................................................... 21 
3.2.3 Syntes .............................................................................................................................. 24 
3.2.4 Analys och Optimering ................................................................................................... 29 
3.2.5 Utvärdering och Presentation ........................................................................................ 33 

4 Resultat och analys / Designprocessen ................................. 36 

4.1 PRODUKTRESULTAT .................................................................................................................. 36 
4.2 ANALYS AV DESIGNPROCESSEN ................................................................................................ 39 
4.3 ÅTERKOPPLING TILL DESIGNBRIEF ............................................................................................ 41 

5 Diskussion och slutsatser ...................................................... 42 

5.1 RESULTATDISKUSSION / DISKUSSION AV DESIGNPROCESSEN .................................................... 42 
5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 47 
5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 47 
5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE MED DRIVLÄNKEN ................................................................ 49 

6 Referenser .............................................................................. 50 

6.1 LITTERATUR.............................................................................................................................. 50 
6.2 ARTIKLAR ................................................................................................................................. 51 
6.3 INTERNET .................................................................................................................................. 51 
6.4 ÖVRIGT ..................................................................................................................................... 52 

7 Bilagor ..................................................................................... 53 



Innehållsförteckning 

 

 

BILAGA 1. EXAMENSARBETE-PARAMETRISERAD CAD-MODELL FÖR MOTORSÅGSKEDJOR ................... I 
BILAGA 2. INTERVJUER MED PERSONAL PÅ HUSQVARNA AB .............................................................. II 
BILAGA 3. DESIGNBRIEF PÅ DRIVLÄNKEN .......................................................................................... IV 
BILAGA 4. ANALYS AV FUNKTIONER ................................................................................................... V 
BILAGA 5. PARAMETERLISTOR ........................................................................................................... VI 
BILAGA 6. TABELL 3. ÖVER RELATIONER ........................................................................................ VIII 
BILAGA 7. KOGNITIV WALKTHROUGH-FORM 1 ................................................................................... IX 

Figurförteckning 
Figur 1. Visar illustration på en hel kedjesektion med benämningar. ...................................................... 3 
Figur 2. Visar illustration på en drivlänk med bumper. ........................................................................... 4 
Figur 3. Visar illustration på en drivlänk utan bumper och dess nedre- och övre godstjocklek .............. 4 
Figur 4. Visar ritningar med lämpliga dimensioner. ................................................................................ 5 
Figur 5. Visar ritning med viktiga ekvationer. ......................................................................................... 5 
Figur 6. Visar illustration på en kedjesammansättning............................................................................ 6 
Figur 7. Visar illustration på moment hos drivhjul och kedja. ................................................................. 7 
Figur 8. Visar illustration på moment hos noshjulet och kedja. ............................................................... 8 
Figur 9. Visar illustration på kedja och svärdspår. ................................................................................. 8 
Figur 10. Visar illustration över funktioner ur en Design-FMEA ............................................................ 9 
Figur 11. Visar illustrationer på CAD-geometrier och differens metoden. ............................................ 10 
Figur 12. Visar illustrationer på CAD-geometrier och dess referensplan. ............................................ 11 
Figur 13. Visar att illustrationen längst till höger är lättast att tolka, men tolkningen av en cykel har 

redan inträffat i mitten illustrationen .................................................................................... 12 
Figur 14. Visar den utforskande människans mentala vägar för att uppnå ett mål ............................... 13 
Figur 15. Rasmussen’s SRK-modell med de 3 nivåerna av mänskliga beteendemönster och pilar vilka 

visar informationsflödet ......................................................................................................... 14 
Figur 16. Illustrerar referensbibliotek för COM-objekt i Visual Studio. ................................................ 16 
Figur 17. Visar resultat av orsak verkan diagram. ................................................................................ 22 
Figur 18. Visar illustration på ett minsta och största värde. .................................................................. 23 
Figur 19. Visar första formulär. ............................................................................................................. 24 
Figur 20. Visar trädstruktur på viktiga parameterförhållanden i modellen. .......................................... 25 
Figur 21. Visar trädstruktur på parametrar för den totala bredden i drivlänken. ................................. 25 
Figur 22. Visar syntes på formulär......................................................................................................... 26 
Figur 23. Visar rullgardins meny eller ”Select Case” funktion för val av koncept och 

kommandoknappar för exekvering......................................................................................... 26 
 Figur 24. Visar illustration på programuppbyggnad. ........................................................................... 27 
Figur 25. Illustrerar soliden, origo och en pad för urgröpningen samt parametrar vilka är uppbyggda 

med geometriska plan. ........................................................................................................... 28 
Figur 26. Visar en HTA med steg för exekvering vilka programmet kräver. .......................................... 30 
Figur 27. Visar illustration på punkter vilka har optimerats hos formuläret till höger mot det 

föregående formulär till vänster. ........................................................................................... 31 
Figur 28. Visar noteringsruta på formuläret, en save filé dialog till vänster och en dialogruta för 

felhantering till höger. ........................................................................................................... 33 
Figur 29. Visar läsriktningen och en dialogruta för ett eventuellt kognitivt felsteg, vilka kan uppstå vid 

uppstart. ................................................................................................................................. 34 
Figur 30. Visar nya programapplikationen tillsammans med koncept på drivlänk................................ 35 
Figur 31. Visar de två olika användarformulären ställda i förhållande till varandra. .......................... 36 
Figur 32. Visar en informationsruta vilken interagerar med användaren, då användaren rör musen 

över indata-fältet. .................................................................................................................. 37 
Figur 33. Visar programexekveringen för det andra programmet. ........................................................ 38 
Figur 34. Visar en förenklad programstruktur på den slutgiltiga programmeringen. ........................... 39 
Figur 35. Visar en illustration av designprocessen och dess delprocesser. ........................................... 40 
Figur 36. Illustration av ett skapat oljehål och dimensionen (O) i figuren till vänster samt oljehålets 

primitiv (Pad) i figuren till höger. ......................................................................................... 49 

 Tabellförteckning 
Tabell 1. Visar tabell med dimensioner över olika produkter av drivlänkar. ......................................... 21 
Tabell 2. Visar tabell över variationsvidd för parametrar. .................................................................... 23 
Tabell 3. Över relationer ...................................................................................................................... VIII 



Inledning 

 

1 

1 Inledning  

Kapitlet redogör för bakgrund, problembeskrivning, syfte, avgränsningar och vidare 

disposition i rapporten. Examensarbetet är en del av den 3-åriga utbildningen på 

Jönköpings Tekniska Högskola och har gjorts i sammarbete med Husqvarna AB. 

Utbildningen har en inriktning på teknikens tillämpningar inom ämnesområdet 3D-

teknik. 

Husqvarna AB bildades 1689 i form av en vapensmedja och har sedan dess växt till ett 

globalt företag, deras produktutbud består av allt från proffsmaskiner till maskiner för 

vanliga konsumenter med högre krav på kvalitet. Företaget innehar stor kompetens vad 

gäller tekniskt kunnande och har varierat i sin produktutveckling ett flertal gånger. 

Företaget har även stora andelar i den globala marknaden och delar av produkt-

utvecklingen sker i Huskvarna. Produktutvecklingen sker även i samarbete med andra 

utvecklingsavdelningar i Europa, Asien och Nord Amerika. Husqvarna AB har även 

närvaro i mer än 100 länder och idkar handel genom detalj- och fackhandlare 

(Husqvarnagroup, 2012). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Husqvarna AB var under 80-talet bland de första att ta till sig den nya tekniken med 

datorstödd geometrisk modellering i 3-dimensioner. Tillämpningen av tekniken har 

varit stark i produktutvecklingen och har nu 30 år senare även blivit vanligt hos allt fler 

av företagets konkurrenter. Det har medfört till en hårdnande marknad inom branschen 

och att vinst marginalerna blivit mindre. Idag har företaget en önskan att kunna göra 

denna process mer kostnadseffektiv, då produktutvecklingen är en av de tyngre delarna 

för kostnadsbäraren (Husqvarnagroup, 2012).  

Företagets affärsidé är att fortsätta utveckla, tillverka och sälja produkter, med en vision 

att skapa ett mervärde för sina konsumenter och behålla företagets starka image. Vilket 

innebär utveckling inom områden för teknik, prestanda, kvalitet och att kunna ta fram 

konkurrenskraftiga konstruktionslösningar. Detta görs med kundorienterad utveckling 

och optimering av produktsortimentet. Företaget vill även kunna återanvända sina 

konstruktioner vid produktutvecklingen, ledorden är ökad användarvänlighet, ökad 

genomförbarhet och ökad effektivitet. Detta har gjort att ett 20-årigt gammalt intresse 

för parametriserad design har återuppstått (Husqvarnagroup, 2012). 

Då företaget anser att det kan gå att generera ökade vinster med minskade kostnader i 

utveckling per såld enhet, anses parametrisering vara ett lämpligt tillvägagångsätt och 

hjälpmedel för att effektivisera utvecklingsprocessen. En parametrisering innebär ett 

villkorsstyrt gränssnitt för valda dimensioner, vilka är kopplade med varandra i en 3D-

modell. Den ger möjlighet att ange värden på dimensioner eller specifiera i vissa 

proportioner genom formler eller angivna variationsvidder (Österlin, 2010). 

En del i problembeskrivningen är att produktutvecklare och tekniker upplever att 

programmen eller metoder vilka används, är för svåra att använda, rent intuitivt och i 

praktiken. De upplevs svåra att intuitivt och kognitivt sätta sig in i för att snabbt kunna 

få fram rätt produktionsunderlag. Det upplevs även att programmen används för lite 

och blir ett hinder då användaren inte kan minnas de detaljer som är viktiga vid 

konstruktionsförändringar. I företagets intressen ligger därför att ta reda på hur ett 

kognitivt bättre gränssnitt kan utvecklas för sådana programapplikationer, vilka kan 

underlätta arbetet för produktutvecklare eller tekniker. Hur detta kan göras vill företaget 

få mer klarhet i, genom en fallstudie i kognitiv interaktionsdesign applicerat på en 

parametrisering. 
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Med dessa premisser har ett examensarbete skapats med förväntningar på resultat i form 

av en demostrator på en parametriserad design i Catia V5. Den ska ha en eller flera 

länkar för en motorsågskedja och ett lämpligt användargränssnitt med produkt-

utvecklare på Husqvarna AB som målgrupp. En rapport vilken beskriver lämpliga 

strategier för datorstödd geometrisk modellering av en 3D-modell och en problem-

frågeställning för att nå en helt parametriserad användarmodell för motorsågskedjor, 

samt en eller flera kopplingar till Visual Studio. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att underlätta processen för Husqvarna AB’s avdelning 

Global Cutting Equipment i arbetet med utvecklingen av motorsågskedjor. För att 

försöka åstadkomma effektivare utvecklingsprocess. 

Examensarbetets mål är att upprätta en parametriserad design av en motorsågskedja. 

Detta innebär att skapa nödvändiga datorstödda geometriska dokument och utreda 

lämpliga metoder och strategier. 

Det mer övergripande syftet med fallstudien är att utforska hur en maximerad 

tillfredställelse och användarvänlighet kan uppnås. Alltså till vilken grad och utsträck-

ning det parametriserade programmet hjälper produktutvecklare eller tekniker att uppnå 

det uppsatta målet under utförandet. Ett lyckat resultat skulle innebära att arbetet kan 

appliceras på andra projekt. För att få mer klarhet i detta har följande frågor utformats: 

1. Hur utformas en parametriserad design av en motorsågskedja? 

 

2. Vilka faktorer påverkar effektiviteten och graden av exekvering i ett program? 

 

3. Vilka faktorer påverkar graden av genomförbarhet i utvecklingen av programmet? 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete behandlar bara hur programmet utformas i Catia V5 för en länk i 

en motorsågskedja och ett användargränssnitt i Visual Studio. Strategier för datorstödd 

geometrisk modellering och metoder för att uppfylla de krav vilka ställts på ett 

tillfredställande program, behandlas även i examensarbetet, se även bilaga 1. 

Tillverkning, hållfasthet eller material har det inte tagits någon hänsyn till, då det inte 

upplevdes vara relevanta eller nödvändiga för att åtadkomma ett pålitligt resultat inom 

problemområdet. Några omfattande undersökningar på eventuella användare har inte 

gjorts pågrund av att urvalet varit begränsat i den miljön där fallstudien har utförts. 

Några omfattande undersökningar på programmeringsmetoder har inte heller gjorts i 

denna fallstudie. 

1.4 Disposition 

Rapporten är disponerad med ett teoretiskt kapitel för en motorsågskedja med ett 

innehåll av komponenter, dimensioner och ekvationer, samt en avslutande del analys- 

och tekniskdata. Rapportens tredje kapitel består av metoder för datainsamling och 

genomförandet enligt teori. För att därefter avslutas med ett kapitel med resultat- och 

analysdiskussion samt ett kapitel för diskussion och slutsatser. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Kapitlet behandlar den teoretiska bakgrunden och redovisar delar för en motorsågs-

kedja, vilka berörs av examensarbetet. Fortsättningvis redogörs för olika dimension-

er, ekvationer och en analys över potentiella effekter på motorsågskedjan vid 

användning. Kapitlet redogör även för dimensioner av produktkoncept, vilka de olika 

ingående komponenterna är, samt teorier för interaktionsdesign. Kapitlet avslutas även 

med en redogörelse av de olika programmen, vilka har använts under arbetet med 

parametriseringen. Det kan även tilläggas att avsnitten 2.1.1 till 2.1.3 i kapitel 2.1 har 

behandlats med sekretess skyddade dokument och refereras därför med (Husqvarna 

AB, 2012) i rapporten.  

2.1 Definitionen av en motorsågskedja 

Husqvarna AB tillverkar inte sina egna motorsågskedjor utan arbetar med design och 

konstruktion av de olika motorsågskedjorna. Examensarbetet går därför ut på att 

parametrisera vissa dimensioner för att försöka åstadkomma olika typer av motorsågs-

kedjor, då det ligger i företagets intresse att undersöka hur en parametrisering designas 

för de olika komponenterna. 

En kedjekonstruktion består av flera olika typer av komponenter, vilka är en vänster-

och höger skärlänk, en drivlänk utan och en med bumper samt en sidolänk och en nit, 

se figur 1. 

 

 

Figur 1. Visar illustration på en hel kedjesektion med benämningar (Husqvarna AB, 

2012).  

2.1.1 Drivlänkar 

Drivlänken är den del vilken drivs runt av drivdonet, denna länk har två kontaktytor. 

Den främre kontaktytan på drivlänken i kedjans drivriktning ligger emot noshjulet på 

svärdet och driver noshjulet, samtidigt lyfter noshjulet kedjan ifrån svärdet. Detta gör 

att kedjan kan gå runt nosen på svärdet med minsta möjliga friktion. Detta innebär att 

drivlänken är i hög grad beroende av hela kontexten i motorsågen, vilket har medfört 

till att företaget har flera olika typer av drivlänkar. Två generella drivlänkar vilka ofta 

förekommer i en kedja, är en drivlänk med och utan bumper. 



Teoretisk bakgrund 

 

4 

Drivlänk med bumper. Drivlänkens bumper har funktionen att minska skärdjupet 

under rundningen av noshjulet. Vid denna rundning ökar skärdjupet och bumpern är till 

för att motverka det, bumpern viks ut och hindrar tanden till att komma i för stort 

ingrepp, se figur 1 och  2.  

 

              

Figur 2. Visar illustration på en drivlänk med bumper (Husqvarna AB, 2012). 

Drivlänk utan bumper. Denna drivlänk fungerar likt en vanlig drivlänk och skiljer sig 

inte mycket åt från föregående, mer än att den inte har någon bumper, se figur 3. 
 

          

Figur 3. Visar illustration på en drivlänk utan bumper och dess nedre- och övre 

godstjocklek (Husqvarna AB, 2012). 

Båda dessa drivlänkar kan ha hål för smörjningsolja, syften med dessa hål är den ska 

dra med sig olja och smörja spåret i svärdet den löper längs med, se figur 2. Dessa 

drivlänkar har även en undre vidd eller s.k. ”Gauge”, vilket är godstjockleken på den 

nedre delen av drivlänken, se figur 3. Denna godstjocklek kan variera mellan 1,0 mm 

och 1,5 mm beroende på användningsområde och vilken marknad den är ämnad för.   
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2.1.2 Dimensioner och ekvationer  

Figur 4. Visar ritningar med lämpliga dimensioner. 

För att få en överskådlig bild av alla parametrar upplevde författaren det vara lämpligt 

att samla dessa i en överskådlig visuell sammanställning. En lämplig strategi var även 

att ge dessa bokstavsbenämningar enligt figur 4. Genom datainsamlingen har det 

framkommit att produktutvecklarna använder ett A-mått att utgå ifrån i sina ritningar.  

Detta A-mått har sedan ett förhållande med ett uttryck, vilken går under det engelska 

namnet ”Pitch”. Den anges även i tum och har ett förhållande enligt följande: 

 

PITCH = A/2  A/2 ≠ C      TUM = 25, 4 mm 

 

 

 

Figur 5. Visar ritning med viktiga ekvationer (Husqvarna AB, 2012). 

Det framgår tydligt av dessa förhållanden att halva A-måttet inte är lika med C-måttet, 

vilket är viktigt att förstå i en kedjesammansättning, se figur 5. Uttrycket Pitch-mått 

används flitigt av produktutvecklarna för att definiera vilken typ av motorsågskedja en 

potentiell kund vill ha. 
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2.1.3 Design failure mode effekt analyses (Design-FMEA) 

Design-FMEA eller en feleffektsanalys är ett levande dokument, vilket används för att 

kartlägga alla potentiella effekter, orsaker och risker vid användandet av kedjan. Denna 

metod lyfter fram potentiella designbrister vilka mer specifikt påverkar reabiliteten i 

konstruktionen (Tooley, 2010), exempel på detta kan vara dålig ytfinish eller 

materialutmattning vid långvarit användande. Analysen utförs genom fokusgrupper där 

projektledare, produktutvecklare och andra intressenter deltar i möten. I genomförandet 

tillämpas öppna dialoger för att upptäcka predikterade feleffekter. Denna analys 

genomförs med återkommande revisioner under en produkts utveckling och livslängd, 

vilket i sin tur ska resultera i minimerade kostnader vid möjliga designbrister och 

minska möjliga risker för handhavande fel (Raheja & Gullo, 2012). 

Design-FMEA för en specifik del av en konstruktion delas upp i mindre kategorier med 

funktioner för komponentens gränssnitt. Dessa analyseras i en matris med kolumner för 

komponentens funktion, specifika omständigheter vid uppkomst av fel, effekter av 

felet, orsak till felet och mätmetoder för feleffekten (Husqvarna AB, 2012). Dessa 

bedöms med objektiv fakta men även genom subjektiva bedömningar om hur stor 

sannolikheten är för fel, hur ofta de förekommer och hur allvarliga feleffekterna är. För 

att kunna värdera analysen används nummer med en 5-gradig skala och en med en 10-

gradig skala i de olika kolumnerna. Dessa multipliceras sedan ihop för att få ett risk 

priority number (RPN), där gränser för vad som är acceptabelt har föutbestämmts. Ett 

överskridande av dessa gränser innbär att potentiella risker eller att feleffekter måste 

minskas (Wang, 2005).     

Designanalysen är även ett bra dokument att använda vid vidare utveckling eller 

underlag vid ett fortsatt arbete. Den visar även hur viktig varje komponent är, hur de 

förhåller sig till varandra i designen och bidragit till att det har kunnats dras slutsatser 

på ytor och dimensioner vilka är viktiga i parametriseringen. Genom att utgå från den, 

har det synliggjorts ytor och dimensioner, vilka det behövdes tas mer hänsyn till, se 

figur 6 och 10. 

 

Figur 6. Visar illustration på en kedjesammansättning (Husqvarna AB, 2012). 
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 Kontaktyta med sidolänken (funktion 5). Denna styrs av drivlänkens övre 

godstjocklek och orsakar högre friktionskrafter samt kedjespel eller glapp, då 

det blir en distans mellan de båda komponenterna. Konsekvenser av detta blir 

hög böjningsnivå, ökade vridningkrafter och risker för kedjelåsning vid 

användning, se figur 6 och 10.  

 

 Kontaktyta med nit (funktion 6). Hur stor diametern är på hålen, påverkar 

friktionen mellan dessa två komponenter. Detta orsakar även utvidgning av 

hålens diameter, se figur 6 och 10. 

 

 CC-mått mellan hål (funktion 8). Denna dimension orsakar variationer i kedje-

spänningen och förkortad livslängd på kedjan. Uppkomsten till detta beror på 

att CC-måttet inte är helt korrekt eller för långt. Detta gör det svårt för 

användaren att uppnå rätt kedjespänning, se figur 6 och 10. 

 

 I kontakt med drivhjulet (funktion 1). Drivlänkens ena sida har kontakt med 

drivhjulet och orsakar kvalitetsproblem, genom att ytfinishen är för låg och 

skapar hög friktion vid kontakt. Detta medför till variationer i kedjans 

sträckningskraft och förslitningskada på både drivhjulets tänder och driv-

länken. Effekterna är att användaren har svårt att få rätt kedjespänning samt spel 

eller glapp på kedjan, vilket medför till att kedjan tenderar att spåra ur, se figur 

7 och 10. 

 

          

Figur 7. Visar illustration på moment hos drivhjul och kedja. 

 I kontakt med noshjulet (funktion 2). Drivlänkens andra sida har kvalitets-

problem när den vid kontakt driver noshjulet. Detta är pågrund av samma låga 

ytfinhet, vilket framgick vid drivlänkens kontaktyta med drivhjulet. Detta 

orsakar även här variation i kedjans sträckningskraft och ger effekterna att det 

är svårigheter att uppnå en korrekt kedjesträckning, se figur 8 och 10. 
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Figur 8. Visar illustration på moment hos noshjulet och kedja. 

 Kedjans sträcknings och påfrestningstöd (funktion 4). Drivlänken har en 

kontaktyta med niten vilken den överför kraft till. Detta innebär även att 

drivlänken har en stödyta för belastningskraften. Denna skapar kvalitets-

problem genom brott i drivlänken, pågrund av materialutmattning. Vilket med 

andra ord kan innebära resultatet av en bruten kedja för användaren.Vilken 

påfrestning länken ska klara, styrs av 3 dimensioner, vilka är nedre- och övre 

sträckningsbrottslängd samt övre godstjocklek, se figur 10. 

 

 Kontaktyta med svärd (funktion 9). Denna har uppgiften att hålla en bra relation 

till svärdet och om så inte är fallet, orsakas fel vanligtvis av böjd eller 

feldimensionerad drivlänk. Effekterna blir högre friktion, ökade vridnings-

möjligheter, ökad temperatur och hög slitningsbelastning på svärdspår och 

drivlänk, se figur 9 och 10.  

 

 

Figur 9. Visar illustration på kedja och svärdspår. 

 Kontaktytor för sammanställningen (funktion 10). Kan orsaka felpositionering 

på en sammanställd kedja, vilket kan bero på fel i ritningsunderlag eller 

dimensionering. Detta kan även orsakas av produktionsstörningar och felaktigt 

sammanställda kedjor, vilket kan resultera i  nedsatt funktionalitet, se figur 10. 

 

 Gränssnittsdimensioner (funktion 11). Har den funktionen att den inte ska 

kollidera med övriga komponenter, vilket kan orsakas av feldimensionering av 

olika orsaker, se figur 10.  
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       Figur 10. Visar illustration över funktioner ur en Design-FMEA (Husqvarna AB, 

2012). 

 

2.2 Ingående komponenter i parametrisk design 

2.2.1 Computer Aided Design - Geometriskmodellering  

CAD eller geometriskmodellering skapades redan på 1970-talet för att ersätta rit-

ningsplankan. Tillvägagångsättet med ritningsplankan var ganska omständig, då 

produktutvecklaren fick kombinera flera blad för att få en bra uppfattning av en 

konstruktion. Även det faktum att ritningsplankan bara behandlade en vy försvårade 

konstruktionsprocessen. I början av 1990-talet kom CAD-systemen att revolutionera 

industrin när användargränssnittet förbättrades och den kraftfullare PC´n introduc-

erades (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).  

Geometriskmodellering innebär att användaren skapar en matematiskmodell av ett 

objekt, modellen finns i datornsminne, vilket gör att användaren kan framställa en 

grafisk bild. Detta kan göras iterativt tills en tillfredställande modell finns på produkt-

konceptet, vilket innebär att användaren tillåts med hjälp av mjukvaran att ändra 

dimensioner, återskapa befintliga modeller eller helt skapa nya modeller (Groover, 

2001). 

Solidmodell är en beskrivning på en tät insida-utsida modell med volym i rymden. 

Rymden består av tre axlar X, Y och Z vilket gör soliden 3-dimensionell. Det innebär 

även att den får ett djup och kan upplevas som i verkligheten, samt att den enkelt kan 

bearbetas på alla tre vyerna. Den 3-dimensionella soliden har möjliggjort automatis-

ering av massa eller vikt uppskattningar, kollisioner mellan solider och andra 

matematiska analyser (Groover, 2001). 
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2.2.2 Parametrisering  

En Parametrisering innebär ett villkorsstyrt gränssnitt för parametrar vilka kan styras 

från ett formulär. Dessa har oftast kopplingar och relationer till en geometriskmodell 

med dimensioner, vilket innebär att en parameter är en dimension vilken kan styras från 

ett formulär. På Husqvarna AB används dessa parametrar ihop med formler och finns 

inbyggda i CAD-programmet, med ett mindre formulär för varje parameter. Dessa 

formler bygger på att dimensionerna har någon form av relation till en annan dimension, 

vilken styrs genom parametriseringen. Vanliga geometriska dimensioner vilka berörs 

är längder, vinklar, radier eller diametrar. Detta innebär att de har möjlighet att ange 

värden på dimensioner eller specificera ett produktkoncept, i vissa proportioner genom 

formler eller angivna variationsvidder (Österlin, 2010).  

En av nackdelarna med denna metod är att den begränsar användaren till en viss mån, 

genom att parametriseringen har en bestämd indata och kräver en programmerare vid 

förändring av förutsättningar. Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) 

kommer en parametrisering till mest nytta när det utvecklas ett produktkoncept. Detta 

innebär att en parametrisering kräver att vissa saker bestäms innan ett slutgiltigt 

produktkoncept har fastställts. Vilket innebär att utveckla en bra parametrisering är ofta 

krångligt, tidskrävande och ger oförutsedda villkorsproblem (Österlin, 2010). 

Oftast innebär denna metod att det förutsätts ett produktkoncept vilken har förmågan 

att appliceras på flera produkter. Parametrisering görs oftast i två steg, ett innebär att 

utveckla ett produktkoncept och ibland ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Steg två 

handlar om omkonstruktion, all produktutveckling drabbas av omkonstruktion. Detta 

beror mestadels på förändrade marknadsvillkor, lanseringsperioder och produktvård 

(Groover, 2001). 

2.2.3 CAD-metodik och Geometriska plan 

Lämplig metodik för att arbete med CAD-modellering är att använda sig av metoder 

som svep och halvrymder, vilka är lämpliga för att beskriva lite mindre komplicerade 

geometrier. Dessa enkla primitiver finns alltid fördefinierade i CAD-programmen och 

är byggelement för en mer komplex modell. Produktutvecklare använder även booleska 

operationer vid skapandet av komplexa geometrier (Johannesson, Persson & Pettersson, 

2004). Vilket kan underlätta fastställandet av vissa geometriska hållpunkter. På figur 

11 visas en vanlig använd metod i denna fallstudie. 

 

Figur 11. Visar illustrationer på CAD-geometrier och differens metoden. 

Differens (-) : Resultatet av två kroppars gemensamma volym elimineras genom          

Catia V5’s funktion ”Remove”, se figur 11. 



Teoretisk bakgrund 

 

11 

 

 

Figur 12. Visar illustrationer på CAD-geometrier och dess referensplan. 

Geometriska plan används framförallt vid definition av en rymd, vilket görs genom 

definition av ytor mot geometriska plan eller s.k. referensplan (Johannesson, Persson & 

Pettersson, 2004). Dessa referensplan föredras framför att definiera modellen med hjälp 

av ytorna, då ytorna kan orsaka fel i den geometriska modellen eller förvirring vid 

omkonstruktion, se figur 12. Oftast när en geometri förändras så förlorar modellen 

referenser, då ytor återskapas. Vilket beror på att mjukvaran inte känner igen den 

nyskapade ytan, helt enkelt pågrund av att det inte längre är samma yta. För att komma 

förbi detta problem, väljer produktutvecklare att använda sig av referensplan vilka inte 

förändras vid omkonstruktion. 

2.2.4 Visual Basic (VB) 

VB är ett programmeringsspråk för utveckling av användbara program i många olika 

former av arbetsmiljöer. Fördelarna med denna metod för programmering är att delar 

av programmeringen är visualiserat, alltså fönsterhantering. Denna metod faller in i 

kategorierna för högnivå- och fristående programmeringsspråk, vilket innebär att det är 

ett program där det mesta går att utveckla, samtidigt som användaren inte behöver 

programmera allting från grunden (Wikipedia, 2012). 

Programmeringsmetoden tillhör familjen sekventiella metoder, vilket betyder att den 

läser rad för rad och följer instruktionerna i samma ordning. Programmeringsmetoden 

har även förenklats genom att den har delats in i ord och symboler, vilka har regler för 

hur de får kombineras (Wikipedia, 2012). 

2.2.5 Användarformulär 

Enligt Bell och Parr (2003) har gränssnitt utvecklats enormt i kraft och komplexitet 

sedan begynnelsen av dator eran. En vanlig apparat för interaktion var ”teletype” eller 

en operatörskonsol, vilket var en elektrisk skrivmaskin med en rulle av papper för att 

framföra text. Allt den kunde göra var att skriva en linje av text vilket programmet 

kunde tyda, likt ett kommando eller en typ data. Denna utveckling har bidragit till 

användarformulär av en mer elektroniskt art. Dessa är numera dataprogram vilka kan 

illustreras på en skärm och blir på så sätt en version av ett pappersformulär. Dessa har 

fält för ifyllnad och kan närmast jämföras med formulär i form av ett förtryckt papper 

eller dokument. De innehåller ofta även ledtexter eller vägledning för att hjälpa 

användaren att veta var i fälten information ska infogas (Wikipedia, 2012). 
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Dessa elektroniska formulär gör hanteringen mer ekonomiskt genom eliminering av 

utskrivning, tryckning, förvaring och överblivna formulär. Ett användarformulär vilket 

tillämpats på ett intelligent sätt kan även bidra med minskade cykeltider, hanteringar 

och felhanteringar genom standardisering. Enligt Halvorson (2006) är oftast ett 

program med ett mindre elektroniskt användarformulär ett hjälpmedel i det dagliga 

arbetet. Vilka har möjlighet att underlätta arbetet för en användare, inom teman från 

ekonomisk kalkylering till parametrisering av geometriska modeller. Detta är pågrund 

av dataprogrammens möjligheter att automatisera och integrera objekt. Det är i dagens 

läge väldigt vanligt med elektroniska formulär vilka är en integrerad del av en 

applikation (Searchcio.techtarget, 2012). 

2.3 Kognitiv interaktionsdesign 

Människan skapar mycket snabbt en uppfattning som bygger på en helhet eller gestalten 

och inte detaljstudier av de olika delarna eller komponenterna vilka bygger upp helheten 

eller gestalten. Enligt Johannesson et al. (2004) så vill gärna människan tolka 

ofullständig stimuli, det är helheten människan ser och det människan vill se. Därför är 

det även viktigt att ta hänsyn till de goda gestaltningslagarna. Dessa innebär att 

människan helst vill se en kontinuitet i en kurva även om den inte finns där, med andra 

ord så vill människan gärna se en helhet och tolka det individen ser, se figur 13. 

 

 

 

Figur 13. Visar att illustrationen längst till höger är lättast att tolka, men tolkningen av 

en cykel har redan inträffat i mitten illustrationen  (Vägverket, 2004). 

Den mänskliga hjärnan består av 1012 celler och har någonting runt omkring 1014−15 

kontakter för dem. Det har uppskattats att en fjärdedel av dessa är avsedda för visionen. 

Härifrån kommer påståendet att människor har en överkapacitet att tolka geometriska 

relationer och identifiera dess funktion (Johannson och Cederfält, 2012). Ett gammalt 

klassikt uttryck brukar vara att en bild säger mer en tusen ord (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Detta innebär att beroende på vem individen är, hans 

bakgrund och vilka värderingar han har, påverkar utfallet av vad han ser. 

Människor kan inte heller uppfatta alla intryck av det ständiga informationsflöde vilken 

dagligen influerar vår vardag. För att exemplifiera finns det forskningsresultat på 

undersökningar, vilka har gjorts för internet. Syftet har varit att hitta faktorer på vad i 

användargränssnitt som påverkar hur bra en användare uppfattar en hemsida och vad 

det är som gör att användaren upplever den som bra. Enligt Blackmon, Polson, 

Kitajima, M. och L. Clayton (2002) är det t.ex. viktigt att inte ha för långa namn eller 

ledtexter, då de kan upplevas för lika och bli otydliga på grund av längden. För att 

minska på eventuella feltolkningar eller felhanteringar i ett användargränssnitt, har de 

kända teorierna i utforskande inlärning och Rasmussen’s SRK-modell använts flitigt 

inom forskning och utbildning sedan början av 1980-talet. 
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2.3.1 Utforskande inlärning 

Enligt Mack och Nielsen (1994) handlar denna teori om hur interaktion mellan 

människa och ett system ser ut, en sådan undersökning genomförs bäst i sin verkliga 

kontext med en verklig användare. Det vill säga om hur det mänskliga beteendet är, då 

han ställs framför ett system och har ett specifikt mål att utföra. Enligt Kahn och Prail 

sker utforskande inlärning i fyra steg, se figur 14. 

 

Användaren har satt 
upp ett mål

1. Perception
Användaren 
utvärderar 

tillståndet/ effekten 
av vald handling

Är målet 
uppnått?

2. Planera 
Användaren utvecklar en plan 

3. Selection
Användaren väljer utifrån 

möjliga handlingar

4. Handling
Användaren exekverar planen

Mål uppnått
JA

Nej

 

 

Figur 14. Visar den utforskande människans mentala vägar för att uppnå ett mål 

(Mack & Nielsen, 1994). 

 

Denna teori har lagt grunden för flera olika forskningsresultat inom området, vilka har 

visat att användare agerar på ikoner, bilder och andra skärmobjekt. Vilken användaren 

uppfattar har störts kontextuellt igenkännande för deras uppsatta mål. Användaren delar 

även in sidlayouten i mindre regioner och söker efter handlingar utifrån sin egen 

uppfattning av objekt, vilka kan föra han närmare målet. Vilket samtidigt baseras på 

tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Det finns även forskningsresultat vilket har visat resultat på att huvudmenyer, orsakar 

problem i interaktionen mellan människa och maskin. Orsaken anses framförallt vara 

att de är obekanta eller att de inte förstår huvudmenyn, oftast för att de förväxlas med 

en annan typ av huvudmeny. Enligt forskare anses disorienterande eller förvirrande 

huvudmenyer vara dåligt för interaktionen oavsett vilket mål en användare måhända ha 

(Blackmon et al., 2002). 

Detta teoretiska fundament för kognitiva processer vilka kontrollerar explorativt 

målsökande, lägger grunden för en kognitiv walkthrough (Blackmon et al., 2002). 

Denna metod går även under namnet ”Design walkthrought” och var redan på början 

av 90-talet ett känt verktyg för olika utvecklingslag, laget använde sig av scenarion i 

kontext med olika designade mjukvaruförslag. Informationen i scenarierna förtydli-

gade genast problem i eventuella användargränssnitt (Mack & Nielsen, 1994). 
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2.3.2 Rasmussen’s SRK-modell 

För att komplettera Kahn och Prail’s teori i den kognitiva utvärderingen används en 

mänsklig beteendemodell, vilken går under namnet Rasmussen’s SRK-modell. Dessa 

modeller har använts väldigt flitigt vid lärandet i flygsimulatorer, metoden har 

implementerats och bidragit till utveckla och utvärdera nya inlärningsmetoder. 

Rasmussen’s mänskliga beteendemodell menar på att det finns tre nivåer av särskiljbara 

mänskliga beteenden, enligt följande: skicklighet-, regel- och kunskapsbaserad nivå 

(Wentink, Stassen, Alwayn, Hosman & Stassen, 2003), se figur 15. 
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Figur 15. Rasmussen’s SRK-modell med de 3 nivåerna av mänskliga beteendemönster 

och pilar vilka visar informationsflödet (Wentink et al. Refererad i 

Rasmussens, 1983). 
 

Enligt Wentink et al. (2003) så representerar skicklighetsbaserat beteende, ett mänskligt 

beteende vilken utförs utan medveten kontroll. Uppgiftsexekveringen är högt 

automatiserad vid denna nivå av beteende och baseras på snabba reflexer av motoriska 

rörelser, vilka styr de berörda musklerna. Ett sådant exempel är att hålla balansen på en 

cykel. 

Regelbaserat beteende kräver lite mer av den mänskliga interaktionen, under detta 

beteende tillämpas tidigare processer och lagrade regler. Dessa kan även vara influerade 

av tidigare empiriska associationer eller av expertutlåtande genom instruktioner. Dessa 

regler tillämpas oftast efter hur lyckade de har varit i tidigare situationer (Wentink et 

al., 2003). 

Kunskapsbaserad nivå tillämpas vid interaktion när användaren hamnar i en obekant 

situation, vilket kräver någon form av problemlösningsförmåga. På denna nivå har 

användaren ifråga inga lagrade regler att tillgå och kräver ofta att ett specifikt mål 

formuleras. Enligt Wentink et al. (2003) så är det här kreativa människor som ingenjörer 

eller produktutvecklare har sin fördel, det handlar om att kunna lösa problem utan att 

ha en fullständig bild av en situation. Processen sker genom att bearbeta olika mentala 

strategier för att uppnå målet. När en lämplig strategi utformats övergår processen till 

en planering, vilket innebär att en specifik plan har valt ut. 
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För dessa nivåer av mänskligt beteende finns det även paralleller för kostnadsaspekter 

och komplexitet på ett system. Det vill säga att för varje nivå uppgång i det mänskliga 

beteendet som en interaktion mellan människa och maskinsystem kräver, ökar dessa två 

aspekter. Det ena är i form av likviditer och det andra i form av utbildning (Wentink et 

al. 2002). Dessa två följer varandra, ta t.ex. en CNC-maskin1, den kräver komplexa 

kostsamma maskinsystem och en användare på kunskapsbaserad nivå. Operatören ställs 

inför justeringar av verktyg och maskin vid bearbetning, samt av programmering av 

eventuella maskinbearbetningar.  

Enligt Mack och Nielsen (1994) måste det läggas stora tidsresurser på att lära sig 

behärska de gränssnitt eller de verktyg, vilka används för att skapa produkten. Det vill 

även säga att högre nivåer av mänskligt beteende kräver högre kostnader och 

komplexitet, vilket innebär att relationen även gäller i omvänd situation. 

Enligt Clarence L. (Kelly) Johnson (1975) som var en flygplans designer och innovatör 

under andra världskriget. Så gällde det att ha målet att uppnå bättre resultat tidigare och 

kostnadseffektivare genom applikationer av sunt förnuft på komplexa problem. Ur detta 

växte designprincipen ”K.I.S.S.” eller ”Keep it simple, stupid” fram, det vill säga att 

appliceringen av enkelhet i design är en bra princip för god design. Denna designprincip 

var en av de bidragande orsakerna till att han tog viktiga flygplanspatent ända in på 60-

talet (Rich, 1995).  

På senare tid har även Dieter Rams uttryckt att ”Good design is as little design as 

possible”. Dieter Rams är en välkänd designer inom hemelektronik och har satt sin 

prägel på mer en 500 olika produkter, vilka finns på olika museum världen över. Även 

han upplever likt sina föregångare att mindre design men bättre design är att föredra, 

pågrund av att det koncentrerar arbetet på det väsentliga och inte belastar designen med 

oväsentliga egenskaper. Detta menar han bidrar till den renhet och enkelhet vilket är att 

föredra i en design (Archdaily, 2013).  

Dessa båda designprinciper stödjer tidigare teorier att lägre nivåer av komplexitet är  att 

föredra i design, vilket innebär att nivån av mänskligt beteende och kraven på kostnader 

blir lägre. Produkterna ska helst vara självinstruerande, oavsett det handlar om en 

rakapparat eller ett flygplan under andra världskriget. En bra design har med andra ord 

associationer till de skicklighets- eller regelbaserade beteende mönstren hos den 

specifika målgruppen. 

 

 

 

 

 

 

1CNC-maskin: Är numerisk datorstyrd maskin med ett koordinatsystem och flera axlar för berarbet-

ning,  de finns i flera utföranden, bl.a. för svarvning, fräsning. Computar numeric controll (CNC) 
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2.4 Begreppsförklaring program 

2.4.1 Catia V5 

Konstruktionsprogrammet Catia V5 är ett avancerat verktyg vilken möjliggör reduce-

rade tillverkningscykler för vilken design eller mekanisk konstruktion det måhända 

vara. Innehållet i konstruktionsprogrammet är funktioner för olika typer av ritnings-

funktioner, 3D-modellering och produktsammansställningar (3ds, 2012). Det är helt 

enkelt ett avancerat system för produktutveckling. Programmets plattform erbjuder 

även möjligheter för parametriserad design och för externa program att få tillgång till 

programmeringsfunktioner genom konstruktionsprogrammets bibliotek för olika 

COM-objekt. 

2.4.2 Component Object Model (COM)  

Detta är en metod för underlätta processtiden för programutveckling. Enligt Barnaby 

(2002) hade en perfekt programmerings värld inneburit att alla program haft samma 

uppbyggnadstruktur, vilket samtidigt hade inneburit att COM-interop hade varit 

överflödigt. Detta är en teknik för att tillåta hanterad kod att kalla på icke hanterad kod. 

Tekniken tillhandahåller även möjligheten för en programmerare att kalla på kod vilken 

har programmerats i ett annat syfte. Det handlar helt enkelt om att få tillgång till objekt 

i en annan utvecklingsmiljö. Det serverprogrammet gör är att definierar ett gränssnitt 

vilken hanteringsprogrammet måste känna till, detta ger möjlighet för programmen att 

interagera med varandra genom detta gränssnitt (Wikipedia, 2012).

För Catia V5 programmet behövs en 

komplettering av referenser eller de s.k. 

COM-objekten, detta görs i Visual 

Studio. Behovet av COM-objekt är 

olika beroende på vad det är som ska 

göras. De vanligaste referenserna är  

InfiInterfaces-, KnowledgeInterfaces-, 

MecModInterfaces-, PartInterfaces och  

ProduktStruktureInterfaces Objekt Lib-

rary, se figur 16. Vilken produkt-

utvecklaren använder hänger på var i 

Catia V5 strukturen objektet befinner 

sig. Utvecklas programmet i ett part-

dokument, så måste referensen hän-

visas i biblioteket. 

 

Figur 16. Illustrerar referensbibliotek för 

COM-objekt i Visual Studio. 

2.4.3 Visual Studio  

Visual Studio är en avancerad utvecklingsmiljö med verktyg för att skapa olika program 

för både Microsofts och andra liknande Catia V5 program. Den möjliggör för användare 

av olika nivåer att på ett enkelt sätt göra olika program (Halvorson, 2006). Detta görs 

med hjälp av de olika ”Applikation Program Interfaces” (API) vilka finns för respektive 

program. I denna användarmiljö ingår kompilatorer för Visual Basic och andra 

programmeringsspråk som Visual C++, Visual C# och Visual Web Developer 

(Microsoft, 2012). 



Metod och genomförande  

 

17 

3 Metod och genomförande 

Detta kapitel förklarar vilka metoderna har varit och presenterar genomförandet, hur 

de har använts och vad de innebär, samt identifierade behov och problem. De 

vetenskapliga metoderna i fallstudien ska lägga grund för att arbetet aktivt ska kunna 

granskas av andra forskare. De första delarna ska ge insikt i ämnen kring vetenskap 

och mer tillförlitliga resultat genom metodik och systematisk behandling av data. 

Kapitlet avslutas därefter med en designprocess med olika ingående delkategorier. 

Metoder och genomförande i kapitlet presenteras på ett objektivt och öppet sätt, då det 

har använts för att styrka slutsatser och repeterbarhet.  

Författaren valde att göra en fallstudie, vilket enligt Jacobsen (2002) medför till att 

författaren får en fördjupad förståelse av en specifik situation. Valet av metod grundar 

sig i att det ansågs lämpligast ur ett vetenskapligt perspektiv att utforska ett specifikt 

fall i sin naturliga omgivning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Eftersom 

författaren inte vetat i förväg hur tillvägagångsättet i det vetenskapliga arbetet ska 

ansättas, har en pragmatisk ansats valts, vilket innebar att pröva sig fram med olika 

metoder. 

Triangulering av datakällor har använts för att säkerställa kvaliteten på informations-

insamlingen, genom detta styrkte författaren relevansen och noggrannheten i under-

sökningen. Triangulering innebar att författaren samlade in information genom 

intervjuer, direkt och deltagande observation eller dokument. Författaren valde även att 

föra semistrukturerade intervjuer, då de är mindre strukturerade och på så sätt mer 

flexibla och flytande (Yin, 2007). 

Denna informationsinsamling har lagt grunderna till arbetet vilket har utförts med att 

kartlägga tillvägagångsättet med skapandet av den parametriska designen. De 

observationer vilka gjordes under arbetet, pågick under 10 veckor på utvecklings-

avdelningen där författaren deltog i det dagliga arbetet.  

Litteraturundersökningen har tillämpats genom sökning i databaser såsom högskolans 

bibliotek och internet, för att hitta litteratur vilken var av hög relevans och av hög 

aktualitet. Fokus har hållits mestadels på studentlitteratur, vetenskapliga artiklar, 

internet och andra examensarbeten.    

 

3.1 Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes genom olika intervjuer och observationer, författaren ville 

på detta sätt ha en öppen ansats och inte präglats av alltför många antaganden. 

Tillvägagångsättet medför till information vilken kan förstärka befintliga teorier eller 

klargöra skillnader (Jacobsen, 2002). Denna ansats kallas induktiv och innebar att 

författaren går från empiri till teori. Enligt Jacobsen (2002) är empiriskdata inget annat 

än ”hur det faktiskt ser ut i verkligheten”. 

Detta uppnådes bäst genom att vara på plats och observera tillämpningen av arbetet 

med konfigureringar i ett skarpt läge. Men även genom att berörda personer intervjuas 

om hur det fungerade i nuläget och genom att författaren försökte bilda sig en 

uppfattning om det nuvarande tillvägagångsättet. 

Anledningen till att författaren har lagt en stor tonvikt på denna del, är att det var viktigt 

för arbetets resultat, att samla in data vilken hade hög relevans och aktualitet med den 

berörda undersökningen. 
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Semistrukturerade kvalitativa intervjuer, enligt Patel och Davidson (2011) menas 

att intervjuformen har varit av ett mer öppnare slag där intervjupersonen får frågor inom 

utvalda teman vilka har fastlagts från början. Inom denna ram har intervjupersonen 

möjlighet att påverka utfallet av de svar som genereras. På detta har författaren byggt 

på de tidigare intervjuerna med kompletterande frågor, syftet med detta var att få hög 

relevans i frågorna. Detta gjordes genom att låta den intervjuade först peka ut det 

relevant i arbetet och genom det få en uppfattning av hur den intervjuade ser på det 

specifika fenomenet, se bilaga 2. 

 

Observationer, metoden är enligt Patel och Davidson (2011) användbar vid komp-

lettering av information vilken har använts, vid tidigare skeenden men också vid 

laborativa situationer eller vid explorativ utforskning. Vilket är fallet med denna 

fallstudie. De gjorda observationerna bestod mest i att vara med och diskutera hur 

parametriseringen har använts och genom deltagande vid genomgång av befintliga 

parametriserade CAD-dokument. Likvärdigt har det varit vid instruerande av Visual 

Studio då en konsult har gett handledning i Visual Basic programmering och lämpliga 

metoder för programmering, vad gäller parametrisering. Det har även gjorts observa-

tioner genom att låta användare pröva eventuella formulär för parametrisering. 

 

Dokumentinsamling, denna del bestod i att samla de befintliga dokument vilka 

behövdes för att få förståelse för behov. Insamlingen gjordes även för att kunna göra de 

analyser som krävdes för att examensarbete skulle bli lyckat. Dokumenten lämnades 

även över av handledare och var i sådan form att de behövdes kompletteras med 

ytterligar information och översättas på ett korrekt sätt. Dokumentinsamlingen bestod 

även av data i form av analysdokument, CAD-dokument i filformatet CatParts, vilka 

studerades för att få ökad förståelse för behov och problem. 

3.2 Designprocess 

Det finns ett antal olika utformningar på designprocesser och olika används av olika 

produktutvecklare, valet av dessa används oftast efter vilken som är lämpligast för 

uppgiften eller vilken användaren känner sig mest bekväm med. Det är viktigt att veta 

med sig att denna har stor betydelse för det slutgiltiga resultatet då den ska förenkla och 

öka förståelsen av problemet. Det görs genom ett antal steg där uppgiften kategoriseras 

i olika steg för att automatisera själva designprocessen. Enligt forskare så består den av 

sex olika steg i en iterationsprocess: (1) Igenkännande av behov. (2) Problemdefinition. 

(3) Syntes. (4) Analys och optimering. (5) Utvärdering. (6) Presentation (Groover 

refererad i Shigley, 1983). 

3.2.1 Igenkännande av behov  

Detta är en av de viktigaste stegen och handlar om att samla in information vilken är 

relevant för arbetes genomförande och dess behov för att verkligen träffa målgruppen 

(Österlin, 2010). Vilket kan innebära att den kan brytas ner i delar för att specifikt 

kartlägga och undersöka vad behovet egentligen är. 
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Nulägesbeskrivning 

I dagensläge upplevs en parametriserad konstruktion i ett CAD-dokument vara svår 

tolkad. Den första frågan en produktutvecklare ställer sig är, vilken dimension tillhör 

vilken parameter i historieträdet2. Produktutvecklaren ser tydligt vilka benämningar och 

dimensioner parametrarna har, vilket gör det lätt att ändra värden på en parameter. För 

att kunna använda en sådan geometri behöver användaren vara insatt i hur modellen är 

dimensionerad eller hur den är uppbyggd. 

Geometriska konstruktioner har ofta egna begränsningar, i hur modellen hänger 

samman, vilket medför till att det finns begränsningar i en parameter. Ett sådant 

problem medför till att en icke insatt användare, får pröva sig fram vad gäller 

fungerande dimensioner för en geometri. Detta medför även till ganska många dimen-

sioneringar innan användaren vet hur varierad omformning modellen klarar. Skulle det 

även finnas fem till sex parametrar innebär detta att användaren står inför samma 

problem vid ändring av varje parameter.  

Företaget har även en konstruktionsmetodik för att underlätta denna process, vilket är 

att få förståelse för den konstruktion, vilken ges i uppgift att arbete med. Den består i 

att framförallt använda sig av olika pads3, vilket innebär en volym med en tät yta eller 

även en s.k. fördefinierad primitiv. Användaren tar denna pad och gör den större en vad 

den behöver vara och kan på så sätt använda sig av en annan pad för att forma en kontur, 

vilket innebär att deras gemensamma volym tas bort. Denna metodik följs i hela 

företaget och oberoende på var produktutvecklaren sitter så kan individen få en snabb 

förståelseprocess för någon annans modell eller konstruktion.    

För att riktigt kunna få en konstruktion att fungera används även s.k. formulas4, vilka 

styr olika relationer mellan olika parametrar i geometrin. Detta innebär att två 

parametrar kan sättas samman till en enda parameter eller att en parameter alltid kan 

vara hälften av en annan parameter o.s.v.  

Detta tillsammans med modellens uppbyggnad gör att det kan upplevas ganska svårt i 

nuläget att snabbt förstå CAD-modeller, relationer och vilka parametrar som ska 

förändras. 

Konstruktionslaborationer 

Laborationerna gick ut på att lära sig hur de olika programmen fungerade och handlade 

om att lära sig både användargränssnittet i Catia V5 och Visual Studio. Vad gäller det 

sist nämnda låg den största biten att lära sig att förstå programmeringen och de olika 

referenser vilka måste göras i början, då ett program ska skapas. En ytterligare del av 

laborationsarbetet gick ut på att pröva sig fram med olika sätt att modellera en drivlänk, 

hur konturer och olika pads skapades. I detta ingick även att laborera hur dessa 

fungerade ihop med själva användarformuläret och konstruktionsprogrammet. 

Författaren  tog även fram möjliga strategier för att skapa underdelen av drivlänken 

genom att laborera med olika parametrar, pader och hur de skulle kombineras. Detta 

ansåg författaren vara ett problem, vilket skulle kunna påverka hur strategier för 

parametriseringen skulle lösas. 

 

 

 
2Historieträd: En lista över datormodellens detaljer, ger överblick över modellens uppbyggnadshistoria. 
3Pad: En annan benämning för en primitiv vilken används flitigt av Catia V5’s användare och är den 

rätta benämningen för det i konstruktionsprogrammet. 
4Formula: En matematiska ekvation vilken kan användas för att styra relationer mellan parametrar.  
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Designbrief 

Designbriefen var ett dokument vilken gav en mer övergripande översikt om vem som 

skulle ha produkten, detta ansågs av författaren vara en av de viktigaste första punkterna 

i briefingen. Steg två handlade om vad produkten skulle vara, vilka de olika delarna 

skulle vara i produkten och vad som skulle utformas. Designbriefen är ofta en designers 

tolkning av vad det är som ska designas och grundar sig personens egna värdering och 

de värderingar han kan uppfatta hos andra individer. Detta innebär att briefen även 

speglar designern själv och målgruppen (Bernsen, 1996). 

Designbriefen talade även om vilken huvudfunktion produkten skulle verkställa. 

Briefingen bygger även på de tre första frågarna i designkompassen, vilka var till för 

att inte missa målgruppen. Den hjälpte även till att hitta rätt i processen och bygger på 

specifika frågor, vilka har utformats för att hitta vad en målgrupp önskar, se bilaga 3. 

Funktionsanalys 

Funktionsanalysen var ett hjälpmedel eller dokument där produktkraven lyftes fram och 

dokumenterades, dessa märktes sedan med en egen uppnårbarhetsgrad, vilken önskades 

för den specifika funktionen. Graderingarna delades in i en huvudfunktion, H, vilket 

innebar att det var den viktigaste och grunden för produktutvecklingen. Efter denna 

sänktes nivåerna på graderingarna med stegen, nödvändig, N, Önskvärda, Ö, och 

slutligen Onödig, O. Ofta ses detta vara ett dokument vilket hjälper till att ge en målbild 

på funktioner som bör uppnås. Författaren vill ändå framhålla att dokumentet bara var 

ett hjälpmedel i arbetet och att det inte alltid är möjligt i slutändan, att uppnå alla 

funktioner i målbilden, vilket kan ha sin grund i en eller flera orsaker. Den mer 

övergripande avsikten med funktionsanalysen var ändå att ändra perspektivet från den 

tekniska utvecklingen till vad produkten skulle göra för användaren (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2004), se bilaga 4. 

Parameterlistor 

För att kunna skapa de parametrar vilka ansågs lämpliga för parametriseringen, 

samlades det in parametrar på befintliga parametriserade modeller.  I ett av fallen med 

drivlänkarna fanns det fem parametrar, vilket kompletterades ytterligare med de 

parametrar vilka behövdes för att kontrollera CAD-geometrin fullt ut. Men även med 

de vilka det gick att se ett behov av och ansågs lämpliga ur en Design-FMEA. Ur dessa 

tre kategorier skapades det benämningar på parametrarna, vilka ansåg lämpliga för den 

slutliga parametriseringen. Dessa parameterbenämningar var grunden för ledtexterna i 

syntesprocessen, se bilaga 5. 
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Data för olika produktstorlekar av drivlänken  

För att få en överblick över de olika storlekarna på drivlänkarna har det samlats in 

dimensioner på de olika kedjeprodukterna, se tabell 1. Dessa hade syftet att användas 

för hitta lämpliga relationer. Att mäta produktsortimentet fysiskt var det bästa 

tillvägagångssättet som fanns tillgängligt, då bara ett fåtal dimensioner fanns att tillgå 

genom dokument och ritningar. Istället fick denna datainsamling genomföras med hjälp 

av ett skjutmått. Att mäta de olika produkterna var bara ett första steg för att kunna 

skapa relationer, dessa relationer analyseras i ett senare kapitel under problem-

definationen. Syftet med relationerna är att underlätta automatiseringen av vissa 

parametrar i designen.   

Författaren vill även förtydliga att dessa dimensioner inte var fullt tillförlitliga, då de 

har uppskattats med hjälp av ett skjutmått.  

 
 Produkt nr: H00 H25 H38 H37 H30 H42 H64 

1 Pitch 12,7 16,51 19,05 19,05 16,51 19,05 20,5232 

2 CC-mått 7 7,5 8,9 8,9 7,5 8,6 9,8 

3 Bredd 12,5 15,7 15,9 16 15,55 17,55 20 

4 Håldiameter 3,3 4,1 3,85 3,8 4,1 4,4 5,25 

5 Distans Botten 7 9,3 7,8 7,6 8,45 10 10,85 

6 Ö.sträck tjocklek 1,6 2 1,6 1,6 1,8 2,3 2,55 

7 U.sträck tjocklek 1,6 2,1 1,6 1,65 2 2,1 2,2 

8 Distans svärd 0 0 5,45 0 6 0 7,4 

9 Ö.tjocklek 1,3 1,4 1,3 1,25 1,45 1,45 1,65 

10 U.tjocklek 1,3 1,4 1,1 1,25 1,25 1,45 1,55 

11 Hook Radie 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 2 3 

12 Hook centrum djup 6,4 8,7 7,3 7,1 8 8,55 9,8 

Tabell 1. Visar tabell med dimensioner över olika produkter av drivlänkar. 

 

3.2.2 Problemdefinition 

Problemdefinitionen handlade om att kunna tillämpa den insamlade informationen och 

förutsättningslöst finna lösningar på problemen, vilket innebar att brister i 

informationsinsamlingen kunde upptäckas. Detta blev tydligt när alla förutsättningar 

togs fram. Den sekundära avsikten med problemdefinitionen var att den skulle resultera 

i någon form av kravspecifikation, vilket synliggjorde ytterligare behov i arbetet med 

parametriseringen (Groover, 2001). 
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Resultat av orsak och verkan diagram  

Diagrammet är en metod för kartlägga eller få indikationer på orsaker vilka försvårar 

en parametrisering. Detta synliggjordes tydligt i en orsak och verkan diagram. 

Diagrammet är ett första delsteg i problemdefinitionen och författaren upplevde att den 

gav en bra uppfattning på kvalitetsproblem, vilka skulle komma att kräva större 

tidåtgång eller ansträngningar i parametriseringen, se figur 17. 
 

Kvalitet problem

Relationer

Automatiska dimensioner

Geometrier

Följd konstruktion

Produktkoncept

Vilka är relationerna

Spur/Rim radie

Hook Radie och centrum

Gods för 
sträckningsmotstånd

Djup geometri

Ritnings Relationer

Tangent villkor
Edge filletar försvinner
 vid nyskapande av ytor

Chamfer försvinner vid skapande
av en ny konfiguration

Skapande av komplexa geometrier

Benämnings kontinuitet

Val av språk

Vilka mått går att automatisera

Följdordning i formulär

Upp dimensionering

Ner dimensionering

Olika start för dimensioner

Benämningar

Ingen kontinuitet på produktkoncept

Olika målgrupper

Proffs användare

Vanlig konsument

Olika tolleranskravMätning av reltioner

Mät instrument och metoder

 

Figur 17. Visar resultat av orsak verkan diagram. 

Ett naturligt steg när diagrammet hade gjorts och problemen identifierats, var att bryta 

ner dessa ytterligare och se mer specifikt vad problemet var, samt att hitta orsakerna till 

dessa.  
 

Relationer 

Datan för de olika produktkoncepten, se tabell 1 på sidan 21, användes för att analysera 

möjliga relationer. Dessa användes för att hitta lämpliga ekvationer tillsammans med 

de parametrar vilka ansågs lämpliga. Genom att dividera en lämplig parameter med en 

annan gick det att se vilket värde den växte i relation med. Den relation författaren valde 

att pröva värden mot blev håletsdiameter, vilket även andra parametrar var beroende av 

och växte i relation med, se bilaga 6.  

Att författaren valde att göra detta var för att få en uppfattning om hur stora variationer 

det skulle innebära att sätta en relation mellan olika parametrar. Enligt produkt-

utvecklare på företaget skulle parametrarna ge en för stor variationsvidd. Då variationer 

större en 0,1 mm kunde få konsekvenser för hållfasthetskrav och toleranser. 

Det kan även tilläggas att värdena i bilaga 6 inte var fullt tillförlitliga för undersök-

ningen, pågrund av tillvägagångsättet i mätningen av drivlänkarna. Författaren ansåg 

trots detta att värdena gav en uppskattning för parametrar vilka hade någon typ av 

relation. 
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Variationsvidd 

 

Distance to Tip   (K) = 5,5

Distance to Tip   (K) = 9,0

 

Figur 18. Visar illustration på ett 

minsta och största värde. 

Ett lämpligt steg för att definiera en 

parametrisering ansågs av författaren 

vara att hitta ett största och minsta värde 

eller variationsvidden för de olika 

parametrarna. I detta fall fanns det  flera 

olika koncept att utgå ifrån, vilket 

gjorde det möjligt. Det var även möjligt 

att bestämma variationsvidd genom att 

bestämma ett största och minsta värde. 

Variationsvidden definieras med det 

gråskalade området, se figur 18 och 

tabell 2. 

 

 

 

 

 
Tabell över variationsvidd 
 

  

Parameter Variationsvidd (mm) Benämning 

CC-mått-drivlänk 6 - 10 B 

CC-mått-sidolänk och skärlänk 7 - 11 C 

Längdmått drivlänk 12,5 - 20 D 

Distans mellan länkar > 0 E 

Distanshål hålkant ytterkontur (gods) 1,6 - 2,55 F 

Drivlänkenshöjd 10,5 - 16 G 

Mått från skränkning till drivlänk topp 5,2 - 8 H 

Drivlänkens djup 5,5 - 9 I 

Håldiameter 3 - 5,5 J 

Höjd till ”ORIGO” hålcentrum 7 - 10 K 

Övregodstjocklek 1,2 - 2 L 

Nedregodstjocklek 1,2 - 1,6 M 

Övre kritisk hållfasthets mått 1,7 - 2,6 N 

Undre kritisk hållfasthets mått 1,6 - 2,6 O 

Tabell 2. Visar tabell över variationsvidd för parametrar. 

För att förtydliga vissa påverkande faktorer för resultatet i tabell 2, kan det tilläggas att 

dessa parametrar inte var fullt tillförlitliga för undersökningen, pågrund av tillväga-

gångsättet i mätningen av drivlänkarna, vilket även nämndes i stycket relationer, se 

sidan 22. Författaren ansåg trots detta att värdena gav en uppskattning på de största och 

minsta värdena eller variationsvidderna.
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Användarformulär 

Figur 19. Visar första formulär. 

 

 

 

Avsikten med användarformuläret var  

att ha så lite info eller möjliga alternativ, 

vilket skulle bidra till att det upplevdes 

lättare att få en förståelse för formuläret. 

Detta skulle ske relativt snabbt för 

användaren och genom det bidra till en 

ökad användarvänlighet. Till en början 

skapades parametrar för formuläret 

vilka ansågs behövas för att styra 

parametriseringen fyllt ut. Detta bidrog 

till att det gick att få en överblick över 

de viktigaste parametrarna. Dessa 

kategoriserades sedan ihop för att samla 

de vilka ansågs höra ihop i grupperingar. 

Utöver dessa metoder för att öka 

användarvänligheten behövde formu-

läret även ha ett igenkännande, i både 

formulärets utformning och ledtexter på 

parametrar, se figur 19. 

3.2.3 Syntes 

Syntesen handlade om att få till de viktigaste funktionskraven och generera olika 

kreativa tekniska lösningsvarianter på de olika fastlagda kraven i problemdefinitionen, 

vilket då ska resultera i en s.k. ”Robust Design”. Oftast är det så att produktkoncept 

omfattas av flera olika lösningar och kombinationer inom den fastlagda ramen för 

produkten. Därför innebar syntesen att ett delsystem skulle sammanfogas och 

kombineras på ett intelligent sätt, vilket medförde till att det formades lämpliga 

produktstrukturer och designsparametrar (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004). 

 

Enligt Johannesson et al. (2004) är det inte vanligt att det finns en enda bra lösning eller 

ett rätt svar på ett designproblem, utan det finns oftast flera olika bra lösningar på ett 

problem. Med dessa premisser har författaren brutit ner syntesen för att på ett lämpligt 

sätt föra ihop de olika delsystemen och på så sätt komma närmare en tillfredställande 

lösning. 

Skapandet av parametrar och gemensamma namn  

För att få en bra uppfattning av parametrar vilka behövdes för att kunna styra parten5 

fullt ut, valdes de parametrar vilka ansågs vara bäst för parametriseringen. Dessa 

kategoriserades sedan i två grupperingar, en med indata-parametrar och en för utdata-

parametrar, vilket gjordes i samförstånd med produktutvecklare. Den för indata innebar 

att parametrar skulle kunna bestämmas eller definieras. Utdata-parametrar bestod av de, 

vilka författaren upplevde det fanns behov av att ge användaren feedback på med 

hänsyn till hållfasthetsaspekter i drivlänken. 

5Part: Ett deldokument vilket består av en solid som har formats med hjälp av olika primitiver. 

Dokumentet används även för att bygga upp en hel produkt, vilket då gör den till en underdel i ett 

produktdokument.  
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Funktionsträd för parametrar  

Funktionsträdet på parametrar har gjorts för att få en struktur över parametrar, vilka kan 

generera andra parametrar, genom ekvationer. Detta innebar att alla parametrar inte 

behövdes, utan att behovet var fyra parametrar för att få fram de parametrar, vilka 

behövde ingå i formuläret, se figur 20. 

 

Mellan drivlänkar 
(E)

Pitch*2
(A)

Drivlänk CC 
(B)

Godstjocklek
(hål-ytterkontur)

 (F)

Håldiameter
(J)

Sidolänkens CC
(C)

 

 

Figur 20. Visar trädstruktur på viktiga parameterförhållanden i modellen. 

Figur 20 visar hur A och B ger C samtidigt som C, J och F ger E. Detta innebar att det 

inte var nödvändigt att läsa av alla parametrar i partmodellen och att dessa kunde sättas 

med ekvationer i programmeringen för formuläret.  

 

Bredd  (D)

Pitch*2
(A)

Godstjocklek
(hål-ytterkontur)

 (F)

Håldiameter
(J)

Drivlänk CC
(B)

 

 

Figur 21. Visar trädstruktur på parametrar för den totala bredden i drivlänken.  

Figur 21 visar hur bredden eller parameter D fås genom de röda parametrarna A, B, J 

och F. Dessa parametrar är de samma enligt tidigare strukturträd, vilket innebar att de 

redan fanns tillgängliga i programmet och på så sätt bara återanvänds. Båda funktions-

träden ger indikationer på hur ett formulär ska utformas, de fyra röda är direkt styrande 

parametrar medan de tre svarta blir utdata i formuläret. Önskemålet om de styrande 

parametrarna har även tagits fram i samförstånd med produktutvecklare. 
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Omformning av formulär 

 

 

Genom att skapa tydliga avgränsningar 

och grupperingar för parametrarna i 

formuläret blev det lättare att rent 

intuitivt hitta parametern vilken ska 

ändras. Detta innebar att vid distr-

aktion under exekveringen, ger formu-

läret en snabb återorientering på rätt 

parameter. Det synliggjordes även att 

det var lämpligt att göra parameter-

fälten med utdata i en annan färg för att 

tydligt markera dessa och påvisa att de 

har andra egenskaper för användaren, se 

figur 22. 

 

Figur 22. Visar syntes på formulär. 

 

Vid anpassning av formuläret till olika drivlänkskoncept framkom det, att det var 

lämpligt med en rullgardins meny. Menyn gav möjlighet att välja partdokument i 

kombination med en kommandoknapp vilken utför en hämtningsexekvering av part-

dokumentet, se figur 23. 

 

 Figur 23. Visar rullgardins meny eller ”Select Case” funktion för val av koncept och 

kommandoknappar för exekvering.  
 

Tillsammans med dessa hade även två knappar av olika slag infogats, en vilken utförde 

kommandot ”Read” och innebar att den hämtade parametervärdena på part-

dokumentet. Knappen med kommandot ”SET” exekverade värdena vilka infogats i 

parameterfälten i partdokumentet. Det var denna grupp med kommandoknappar som 

utförde själva exekveringen av programmet, vilket medförde till att författaren ansåg 

det vara lämpligt att gruppera dessa tillsammans. 
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Programmeringsstruktur 

Programmeringsmetodiken var till hjälp vid utformningen av strukturen i programm-

eringen. Strukturen visar tydligt vilka parametrar det utförs hämtningsexekveringar av 

och vilka de exekverade parametrarna är i partdokumentet, men även hur förhållandet 

såg ut mot klienten Catia V5. Exekveringen ser ut enligt figur 24, den illustrerar 

koppling mellan formulär och konstruktionsprogrammet, vilket är ”Edit Command” 

och ”Clienten”. De helstreckade linjerna visar den verkliga kopplingen, medan den 

halvstreckade visar hur programmet upplevs exekvera kommandon.   

Client «interface»
Edit Command

+Standard drivelink()
+Round drivelink()

-Part document

documents

+Hole CC (C)()
+Hole Diameter (J)()
+Distance to Tip (K)()
+Upper Thickness (L)()
+Lower Thickness (M)()
+Guide Bar Distance (Y)()
+Dimension (N)()
+Dimension (O)()

-lenght

Set value

Interface2

+Hole CC (C)()
+Hole Diameter (J)()
+Distance to Tip (K)()
+Upper Thickness (L)()
+Lower Thickness (M)()
+Guide Bar Distance (Y)()
+Dimension (N)()
+Dimension (O)()
+Drivelink Width (D)()
+Detection Distance (E)()

-lenght

Get value

 Figur 24. Visar illustration på programuppbyggnad. 

Figuren visar även att det gick att göra ett konceptval på drivlänken genom val av 

partdokument. Detta görs med hjälp av en ”Select Case” funktion i programmeringen 

och med hjälp av konceptvalet i rullgardins menyn, se även figur 23.  

Skapandet CAD-geometrier 

En av de viktigaste komponenterna i parametriseringen var att hitta rätt sätt att defini-

era geometrier, detta är unikt för varje modell och togs bäst fram genom att pröva sig 

fram. Vilket gjordes flera gånger för att få fram lämpliga parametrar till modellen. Det 

första steget var att välja en lämplig parameter, vilken kunde användas i själva 

formuläret. Det andra steget var att ta reda på hur den skulle användas, var det 

lämpligast att den var formulärstyrd eller relationsstyrd. De nya geometrierna hade fem 

olika grundritningar och sammanställdes på olika sätt. 

Det synliggjorda i denna syntes var att ritningarna hängde ihop med modellens största 

och minsta värde, det var dessa värden som bestämde hur stora, långa eller breda 

geometrierna skulle vara på varje ritning. Användes värden utanför den angivna 

variationsvidden i formuläret, var det inte garanterat att det inte blev restgeometrier i 

CAD-uppbyggnaden. Ett sätt att komma ifrån detta kvalitetsproblem var att alltid ha 

lite extra marginal i varje ritning. Det kan även nämnas att en förutsättning för att 

ritningarna skulle hänga ihop och ha en möjlighet att överskåda alla förhållanden, så 

krävdes det ett gemensamt centrum. Vilket i detta fall har varit origo, se figur 25. 
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Geometriska förhållanden 

Geometriska förhållanden definierades med hjälp av plan, det ansågs vara en av de 

bättre metoderna för att infoga samband mellan ritningarna. I detta fall har det använts 

plan för att få en parameter på användarformulärets totala bredd, vilket ger en ekvation, 

exempel på detta är: 

Total bredd = (holecc*0.5+hole diameter*0.5+ tension strenght)*2. 

Drivlänkens godstjocklek styrdes även den med plan, planens dimensioner har även de 

parametrar vilka kunde styras med formuläret. I paden definierades denna med två 

riktningar, vilket innebar att varje riktning har ett plan som gräns. Detta innebar även 

att den totala tjockleken på paden bestämdes, genom att den totala godstjockleken 

dividerades på två, vilket blev en halv godstjocklek åt varje riktning. I detta fall 

handlade det om riktningarna - X och +X. 

 

Parametern ”Distance to tip” bestämdes genom styrning i användarformuläret och var 

beroende av drivhjulets och noshjulets utformning samt svärdsspårets djup. Denna 

parameter bestämde spetsens största djup och är beroende av urgröpningens storlek och 

positionering för utformning av drivlänkens spets. I illustrationen nedan går 

urgröpningen under benämningen ”Hook pad”, se figur 25. 

 
 

Figur 25. Illustrerar soliden, origo och en pad för urgröpningen samt parametrar vilka 

är uppbyggda med geometriska plan. 
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3.2.4 Analys och Optimering  

När konceptet tagits fram genomfördes det en analys på konceptet, den klargjorde till 

vilken grad problemen, vilka tagits fram hade löst. Analysen gjordes ur ett helhets-

perspektiv över produktens prestanda och egenskaper. För att åstadkomma en bra 

analys gjordes dessa med olika metoder beroende på problem och uppgift som skulle 

lösas. Analysen skulle visa ”VAD” modellen klarade av att göra ihop med övriga 

komponenter i konceptet (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).  Detta innebär att 

analysen ofta är tidskrävande och ansträngande men ändå nödvändig för design-

koncepten (Groover, 2001). 

Enligt Johannesson et al. (2004) är det när konceptet nått ett önskat tillstånd som det 

går att ta beslut om konceptet ska utvecklas vidare eller om det är tillräckligt 

tillfredställande. I optimeringen så krävs det att en målfunktion kan designas och att 

den går att maximera eller minimera, exempel kan vara användarformulärets 

funktioner. Denna syntes och analysloop kan genomlöpas många gånger och handlar 

om att förbättra saker och ting på detaljnivå (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004). 

Den metod författaren valt att använda för att analysera parametriseringen var att utföra 

”Human Task Analyses” (HTA) och innebar att utföra en exekvering av programmet, 

detta gjordes från grunden vid exekvering. Uppgiftanalysen gav ett användarperspektiv 

på svårigheter eller hinder vilka kan uppstå för att uppnå ett eller flera mål med en 

drivlänk. För att underlätta analysen och optimeringen bröts den ner i fem olika 

kategorier, två avsnitt för analys och tre för optimering, enligt följande: 

HTA-CAD Geometrier 

Författaren ansåg det vara lämpligt att börja med en analys av CAD-geometrin,  då det 

föll naturligt ur ett helhetsperspektiv att ha en helt fungerande grund. Eftersom analysen 

och optimeringen hela tiden bygger på tidigare analysarbete, ansågs det vara viktigt att 

uppfylla detta delsystem på ett grundligt och noggrant sätt.  

Analysarbetet på geometrin gjordes med tre steg, enligt följande: Steg 1. Parametrisera 

en största geometri på drivlänken. Steg 2. Parametrisera en minsta geometri på 

drivlänken. I startläget så fanns inga potentiella haverier eller s.k. buggar på program-

met, vilket validerar att användarens mål kan uppnås fyllt ut med denna geometriska 

utformning. Steg 3. Pröva olika exekveringar på drivlänkens geometri. När författaren 

exekverade olika värden på en eller flera parametrar i programmet, gav analysen tydliga 

indikationer på att inga geometrihaverier fanns eller ville ge sig till känna. Programmet 

styrde och utförde ganska enkelt de parametervärden vilka angavs i formuläret, utan 

några större hinder.  

Det synliggjordes i analysen att geometrin inte klarade en exekveringen av en minsta 

produktstorlek till en största produktstorlek på drivlänken, vilket är förutsatt att det 

infogades en fulltecknad exekvering på alla parametervärden i ett kommando. Därimot 

i omvänd riktning var det inga större problem utan den klarade av en fulltecknad 

exekvering med minskade värden. 
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HTA-Användarformulär 

För att säkerställa programmets exekvering ytterligare togs det hjälp av en HTA med 

fokus på människan i interaktion med maskin. Denna analys hjälpte till att kartlägga 

och lyfta fram befintliga exekveringsfel i programmet ur ett användarperspektiv, se 

figur 26. 

 
Parametrisera en 
modell i CATIA V5

 

Formulär 1.

 
1.Starta CATIA V5  
steg 1 och 2 kan 
göras i omvänd 

ordning
 

 
2. Starta 

programmet med 
hjälp av ikonen 

 

3. Välj 
Drivlänkskoncept

 

 
 4. Tryck på knappen  

"Get CatPart"
 

5. Läs av värderna 
 Tryck på knappen 

”READ”

 
6. Infoga nya 

parametervärden
 

 
7.Välj utförande 

Checkbox ”Coined 
thickness”

 

 
8. Mata in 

parametervärden  i 
textrutor för indata 

 

 
9. Tryck på knappen 

"SET"
 

 
10.Skriva noteringar 

till 
parametriseringen

 
 

11. Markera 
checkbox för 

notering
 

 
12. Skriv in din 

notering
 

 
13. Tryck på save file 

knappen
 

 
14. Sätt in datum i 

notering 
 

 
15. Välj save as och 
skriv filnamnet på 

noteringen 
 

 
16. Välj save

 

 
17. Stänga ner 

programmet med 
att välja exit eller 

trycka på knappen  
"upp till höger” 

 

 
18. Spara din 

parametrisering i 
önskad folder med 
hjälp av CATIA V5

 

 

Figur 26. Visar en HTA med steg för exekvering vilka programmet kräver. 

Vid starten av programexekveringen upptäcktes det att Catia V5 måste vara igång för 

att programmet av parametriseringen ska starta, likväl går programmet igång då 

konstruktionsprogrammet hade startats. Vilket samtidigt innebar att det inte hade någon 

betydelse i vilken ordning uppstarten gjordes, programmet väntade  helt enkelt in 

konstruktionsprogrammet. Vidare i exekveringen krävdes det tre steg för att kunna 

börja använda parametriseringen, enligt följande: Steg 1. Hitta rätt folder och starta 

programmet. Steg 2. Välja drivlänkskoncept, vilket det fanns två alternativ på och 

krävde en rullgardins meny. Konceptvalet innebar ytterligare interaktion från 

användare utan någon direkt feedforward. Steg 3. Hämta partdokumentet för respektive 

drivlänk, det var inte förrän dessa steg var gjorda som användaren fick sin första 

feedback på hur långt in i exekveringen han befann sig.  

Vidare följer exekveringen enligt figur 26 och analysen gav inga större indikationer på 

fel i uppbyggnaden av programmet, i förhållandet med den mänskliga interaktionen. 

Det brister vilka synliggjordes i analysen var av mindre slag men ändå viktiga, såsom 

brister i feedback och feedforward under exekveringen. Denna analys bidrog till att det 

infogades informationsrutor eller dialogrutor för användaren.  
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Användarformuläret visade sig även ha ett hinder i det faktum att den läser in enheten 

millimeter bredvid parametervärdena. Vilket behövs för att programmet ska få rätt 

enhet i konstruktionsprogrammet och i omvänt läge, är inte användaren uppmärksam 

på att enheten ska finnas med i parameterfälten. Så genererades värdet i enheten meter 

på parametrarna i konstruktionsprogrammet. För att förhindra detta bör enheten 

millimeter finnas med i alla parameterfälten, vid start av programmet. Detta eliminerade 

inte problemet helt, då användaren kunde göra fel genom misstaget att ta bort rätt enhet 

i parameterfälten, vilket innebär att problemet kvarstod.  

Analysen visade även problem när formuläret skulle läsa av parametern ”Detection 

distance”, se figur 27 och punkt 11. Ekvationen i programmeringen omvandlade dessa 

parametervärden till heltal. Vilket innebar att programmet gjorde en avrundning uppåt, 

oavsett decimaltalets värde, vilket gav felaktig utdata på parametrar i ekvationer. 

Liknade fall var det med parametern ”Pitch dimension” vilken gav ett rätt värde, då inte 

enheten milllimeter fanns med och fel när enheten fanns med. Sambandet i detta fel 

fanns i förhållandet mellan parameterfälten och programmets ekvationer, då parametern 

inte har någon integration med konstruktionsprogrammet.  

Optimering av användarformulär 

Denna optimering gjordes på 16 punkter, vilka illustreras på figur 27. Optimeringarna 

berörde frågor inom gestaltning och illustrationsförbättringar av själva formuläret. 

Exempel på detta var uppdelningar, konsekvent utformning och att infoga minsta och 

störst värde i formuläret. Detta gjorde att programmet blev mer användarvänligt när det 

fanns en tydlig gestaltning och ett tydligt gränssnitt att förhålla sig till. 

 

Figur 27. Visar illustration på punkter vilka har optimerats hos formuläret till höger 

mot det föregående formulär till vänster. 
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Optimering av exekvering  

Denna gjordes för att rätta till programmet ur ett helhetsperspektiv, med de hinder vilka 

uppkom i de två tidigare analyserna i avsnittet. Den första optimeringen var att infoga 

en dialogruta, vilken talar om att partdokumentet redan är öppet och att försöka igen 

om det inte är rätt dokument. Detta upplevdes vara bra för feedback och feedforward 

för användaren men även för kvaliteten i programmet. Denna typ av optimering var 

mer, av slaget kognitiv felhantering och författaren insåg här att programmet 

förmodligen hade fler sådana brister. Vilket resulterade i en kognitiv utvärdering, se 

vidare i avsnittet 3.2.5.      

Nästa steg var att öka användarvänligheten genom att justera formuläret så att det alltid 

var framför användargränssnittet, vilket optimerades med relativt enkla åtgärder. Detta 

resulterade även i att en lämplig startposition infogades på formuläret, då användaren 

kan uppleva den störande om den är i vägen vid exekvering. 

Den slutgiltiga optimeringen gjordes på CAD-geometrin, där positionering samt storlek 

gjordes likvärdiga hos de två olika produktkoncepten. För att ha en gemensam modell 

att utgå ifrån valdes modellen H30, där det utifrån en ritning infogades värden på 

parametrarna. Detta gjorde att det framkom en skillnad på en parameter mellan modell 

och ritningsunderlag, vilket författaren förtydligar ytterligare i kapitel 5 under avsnitt 

5.4.  

De hinder vilka fanns för parameterfälten, var att den läser in enheten millimeter 

bredvid parametervärdena från drivlänken. Detta löstes genom att använda en 

”Substring”, vilket hade funktionen att kopiera en specifik del av en sträng6. Den startar 

med en startposition och ett antal karaktärer vilka ska kopieras t.ex. 

String1 = ”position” 

ResultString = String1.Substring(2, 3)  

Detta innebär att författaren har valt från ”s” (vilket är av index 2) för 3 karaktärer i 

ordet ”position”, vilket ger resultatet ”sit” (Bell & Parr, 2003). Det framgår även av 

litteraturen att det finns andra sätt att genomföra denna manipulering av strängarna, 

vilket sätt som är lämpligast för detta program kräver djupare undersökning. 

Anledningen till detta var att hitta en lösning på hur den ska manipulera strängarna vid 

ekvationer, vilket inte var fullt tillfredsställande. 

För att lösa exekveringshindrerna i ekvationerna har det genomförts en noggrannare 

analys och det gick att finna en lösning med nuvarande stränghantering, även om det 

inte var det mest optimala. Problemet var att strängarna alltid avrundade värdena uppåt, 

vilket innebar att det blev fel i ekvationerna. När antalet värden ökade i ekvationen så 

ökade även felmarginalen i resultatet. 

Detta problem resulterade i en lösning vilken var mer eller mindre bra. Till vilken grad 

hindret var löst påverkades av vilken noggrannhet parametriseringen krävde. På denna 

optimering av användarformuläret valdes en noggrannhet på 100 delars millimeter och 

innebar två decimaler. För att öka noggrannheten gick det att öka strängarna till 1000 

delars millimeter, vilket innebar tre decimaler och en ökad noggrannhet. Detta innebar 

även att den avrundade på 1000 delars millimeter och det kunde max bli 0,009 mm fel 

på parametervärdet vid en ekvation. 

 

6Sträng: Är en datatyp som innehåller numrerade positioner för varje tecken. Oftast består en sträng 

av 8 tecken och kan vara antingen bokstäver eller siffror, dessa har funktioner från addition till att 

returnera strängar i omvänd ordning. 
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Optimering för ökad användarvänlighet  

Efter att ha gjort de nödvändiga förbättringar på befintligt utförande fanns det idéer på 

ytterligare förbättringar, vilket upplevdes givande för användaren vid exekvering av ett 

mål. Den första förbättringen var en infogning en textnotering, se figur 28. Denna 

möjlighet upplevdes vara ett hjälpmedel under arbetet, t.ex. vid analys eller utformning 

av en drivlänk.  

Låt oss säga att användaren blir avbruten eller arbetar med flera drivlänkar samtidigt, 

då kan det vara praktiskt att kunna göra noteringar av ett eller annat slag, beroende på 

vad målet är. Syftet är även att noteringen ska sparas tillsammans med partdokumentet 

i en gemensam folder och genom det få ett likvärdigt namn. Förutom att det står (.txt) 

istället för (.CatPart), vilket dokumentet på CAD-modellen heter.  
 

 

Figur 28. Visar noteringsruta på formuläret, en save filé dialog till vänster och en                                                       

dialogruta för felhantering till höger. 
 

Författaren infogande även en ”meny strip” vilken är en meny i form av en rullgardin, 

den gav möjligheten att använda dialogrutor för dokumenthantering. Det fanns även 

möjligheter till att infoga en ”Insert date” funktion för att sätta datum på textnoteringen, 

alltså i själva dokumentet. Det infogades även ett kommando för exit i programmet, 

funktionen stänger hela programmet med hjälp av en konfirmation av användaren, där 

det säkerställs att användaren verkligen vill stänga ner programmet.  

3.2.5 Utvärdering och Presentation 

Utvärderingen handlade om att prediktera egenskaperna hos produktkonceptet och hitta 

potentiella utvecklingsmöjligheter. Enligt Johannesson et al. (2004) är det vanligt i detta 

skede av en produktutveckling att alla önskemål inte är uppfyllda och att det krävs 

ytterligare modifieringar. Detta innebär att produktutvecklaren ibland behöver gå 

tillbaka till syntesfasen och göra de önskvärda förändringar för uppfylla kraven. Vilket 

innebär att växlingen mellan analys och syntes görs även här och är på så vis i hög grad 

iterativ.  
 

En sådan utvärdering görs lämpligast ur ett mänskligt användarperspektiv, eftersom det 

är människan och individens uppfattning av världen som avgör produktkvaliteten. Detta 

medför till att det kan vara lämpligt att utvärdera hur användarvänlig eller till vilken 

grad produkten hjälper användaren att uppnå sitt mål. En bra metod för det är   att utföra 

en form av ”trail and error” med programmet.  

 



Metod och genomförande  

 

34 

Presentationen av resultatet var viktig för att ge en produktutvecklare möjlighet till 

feedback och feedforward. Feedback på arbete leder till att saker vilka har förbisetts 

kan uppfattas eller upptäckas. Feedforward innebar att produktutvecklaren fick respons 

av sina uppdragsgivare eller kollegor på det vilket var bra eller värt att följa upp.  

Utvärderingen gjordes i två steg och bestod av en kognitivanalys, vilken bygger på 

uppgiftsanalysen. Denna analys gjordes helt självständigt och gick ut på att förutspå ett 

predikterat beteende7 på programmet. Steg två handlade om att göra en utvärdering  där 

produktutvecklare fick genomföra en exekvering av programmet. 

Detta resulterade i feedback och feedforward, vad gäller programmets utformning. Det 

kan även medges att detta var bra för utvecklingen, då det framkom nya perspektiv på 

utformningen av användarformuläret, samt inslag av vilket gränssnitt som skulle 

användas för att öka den kognitiva förståelsen i programmet. Utvärderingen och 

presentationen blev på så sätt väldigt produktiv och konstruktivt.    

Kognitiv Walkthrough 

Den kognitiva walkthrough8 bidrog till att uppmärksamma möjliga designbrister, vilket 

innebar att placeringen av kommandoknapparna ansågs felplacerade, dessa borde 

komma tidigare i formuläret. Detta grundade sig i att en användare läser från höger till 

vänster och uppifrån och ner. Vilket skulle resultera i att användaren skulle hitta 

kommandoknapparna tidigare och uppleva det lättare komma igång med programmet, 

se figur 29.  

 

Figur 29. Visar läsriktningen och en dialogruta för ett eventuellt kognitivt felsteg, 

vilka kan uppstå vid uppstart. 

Ytterligare felhanteringar vilka upptäcktes med denna metod var att användaren lätt kan 

trycka på fel kommando, samtidigt som användaren inte får någon feedback på 

exekvering, vilket ger en känsla av lägre kvalitet. Detta felsteg gäller även vid 

hämtningsexekvering av eventuellt partdokument. Dessa eventuella felsteg löstes med 

informationsrutor, vilka talar om för användaren vad han måste göra för att gå vidare i 

exekveringen. Vilka dessa eventuella felsteg är, se figur 29 och bilaga 7. 

7Predikterat beteende: Innebär en förutsägelse på produktens beteende. 
8Kognitiv walkthrough (CW): Är en intellektuell genomgång, i detta sammanhang handlar det om 

att intellektuellt gå igenom möjliga felsteg. 
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Författaren hade redan från start en vilja att få associationer i formulärutformningen 

och valde därför ett av företagets interna applikationer som inspirationskälla. 

Produktutvecklare använde detta formulär dagligen och hade ett 100 % igenkännande i 

gränssnittet. Detta upplevdes av författaren vara bra för företagets produktutvecklare, 

även om valet av formulär visade sig ha missat målgruppen.  

Genom den genomförda utvärderingen i samråd med användare kom detta värde att 

utredas ytterligare, vilket bidrog till att arbetet gick tillbaka till en syntesfas och 

resulterade i en modifierad formulärutformning. Det andra formuläret hämtade istället 

inspiration från Catia V5’s options formulär, vilket användarna har ett igenkännande 

för gränssnittet. Det utvärderingen egentligen bidrog till var att ändra målgruppen från 

produktutvecklare på företaget till att istället fokusera på användare i en mer generell 

och större målgrupp. Den nya målgruppen ändrades till användare av konstruktions-

programmet Catia 5V, se figur 30.  

 

Figur 30. Visar nya programapplikationen tillsammans med koncept på drivlänk. 

Resultatet av denna syntes formades under en relativ kort tid, då CAD-geometrin på 

drivlänken redan fanns tillförfogande. Det framgick tydligt i syntesen att syntaxen9 i 

programmeringen gick att återanvända, med en relativ liten ansträngning vid 

omprogrammering. Programmeringen fick helt enkelt anpassas efter formuläret. Detta 

resulterade i ett kognitivt bättre utformat formulär, men också i ett mer initialt 

automatiserat formulär. Det vill säga att vid val av partdokument exekverar programmet 

en hämtning av drivlänkskoncept och parametervärden. Detta innebar att flera 

exekveringssteg och möjliga felsteg hade eliminerats i det andra användarformuläret. 

 

 

 

 
9Syntax: Innebär hur giltiga programstrukturer är utformade, alltså hur raderna ska se ut.  
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4 Resultat och analys / Designprocessen 

Detta kapitel beskriver produktresultatet på en parametrisering applicerad på en 

motorsågskedja. Kapitlet innehåller en beskrivning av produktresultatet och dess olika 

delar samt en genomgång av lämpliga metoder eller strategier för att utforma en 

parametrisering. Vilket är en del i åläggandet jämtemot företaget. 

4.1 Produktresultat 

Resultat på examensarbetet slutade med två varianter på programapplikationer, av en 

och samma parametrisering. Dessa två design utföranden skiljer sig en del åt ifrån 

varandra, till att börja med så skiljer sig dessa åt genom att den första är en robust design 

vilket programmet har utvecklats i. Medan den andra är en prototypdesign vilken 

utvecklades med hjälp av de brister som kunde finnas på den första. Detta underlättade 

formulärutvecklingen av det andra programmet, se figur 31.  

 Användarformulären, applikation 1 och applikation 2. 

 

Figur 31. Visar de två olika användarformulären ställda i förhållande till varandra. 

Dessa två program skiljer sig åt i utformningen och hur de tillhandahåller användaren 

med information. Det andra programmet utformades för att ge användaren 

informationen tidigt i formulärsökningen och efter läsriktningen. Det aktiva part-

dokumentet i programmet anges i en informationsruta högst upp på formuläret, se figur 

31.  
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Direkt under informationsrutan för fildokumentet finns en meny vilken inte var 

färdigutvecklad i detta stadie. Det önskade tillståndet på funktionen hade varit att de 

var flikar, vilka klarar av att växla hela framsidan på formuläret, genom en 

knapptryckning på fliken. Anledningen till denna önskan är att det innebar en möjlighet 

att ha olika koncept eller komponenter med olika parametrar i samma formulär. Det 

menyn klarar av nu är att ladda in ett koncept vid en enda knapptryckning på respektive 

val, se figur 31.  

Vid denna knapptryckning laddar programmet även in parametrarnas värden, vilka har 

dimensionerna för drivlänken H30 som angiven startposition. Detta innebar att två 

möjliga kognitiva felsteg hade eliminerats och på sätt ökat användarvänligheten 

markant.  

 

Figur 32. Visar en informationsruta vilken interagerar med användaren, då 

användaren rör musen över indata-fältet. 

På den sista protypdesignen har möjligheten att kunna göra en felhantering för 

”komma” och ”punkt” tagits bort genom att dessa byts ut av programmet automatiskt. 

En förbättring vad gäller det största och minsta värde, vilken tidigare hade infogats i 

ledtexterna, togs bort på formuläret. Här placerades istället en ”tool tip ” funktion för 

varje indata-fält, inforutan framkommer när användaren rör muspekaren över fältet som 

ska ändras, se figur 32. Dessa har olika variationsvidder för alla parametrar och blir 

synliga vid alla indata-fält. De tre nya kommandoknapparna har även de en ny innebörd, 

vilka är enligt följande:   

Knapp ”Ok”.      Genomför en exekvering av alla parametrar och stänger ner 

programmet. 

Knapp ”Apply”. Genomför en exekvering av alla parametrar. 

Knapp ”Close”.  Stänger ner programmet utan att utföra någon exekvering av några     

parametrar, se figur 32. 
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 HTA 

Vad gäller exekvering framställdes en ny HTA på det nya formuläret, vilket tydligt lyfte 

fram skillnader på de olika formulären. Likvärdigt från tidigare struktur så spelar det 

ingen roll vilken av de båda programmen som startas först, utan programmet startar 

oavsett inte innan konstruktionsprogrammet är uppstartat, se figur 33. 

 

. 

 
Paramtrisera en 

modell i CATIA V5
 

Formulär 2.

 1. Starta CATIA V5  
steg 1 och 2 kan 
göras i omvänd 

ordning

 
2. Starta 

programmet med 
hjälp av ikonen 

 

3. Välj 
Drivlänkskoncept

 

 
4. Infoga nya 

parametervärden
 

 
5. Välj utförande 

Checkbox ”Coined 
thickness”

 

 
6. Mata in 

parametervärden  i 
textrutor för indata

 

 
7. Tryck på knappen 

"OK eller Apply”
 

 
8. Skriva noteringar 

till 
parametriseringen

 

9. Markera 
checkbox för 

notering

 
10. Skriv in din 

notering
 

 
11. Tryck på save file 

knappen
 

 
12. Sätt in datum i 

notering 
 

 
13. Välj save as och 
skriv filnamnet på 

noteringen 
 

 
14. Välj save

 

 
15. Stänga ner 

programmet med 
att välja ”Close” 
eller trycka på 

knappen "upp till 
höger” 

 

 
16. Spara din 

parametrisering i 
önskad folder med 
hjälp av CATIA V5

 

 

Figur 33. Visar programexekveringen för det andra programmet. 

De skillnader vilket gör detta formulär mer initialt automatiserad var att två steg för att 

komma igång med programmet har tagits bort: 

1. Hämta partdokument, tryck på knappen ”Get Catpart”. 

2. Läs av värdena, tryck på knappen ”Read”. 

I HTA-analysen så framgår det även att steg 8 till 15 inte handlar om parametriseringen 

av drivlänken utan mer om att spara en textnotering, utan denna del av programmet 

illustreras det tydligt att parametriseringen utgörs av 8 steg, vilket inte är en överflöd 

av information som användaren behöver minnas. 
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 Programmeringsstruktur 

Programmeringen gjordes om på flera punkter och omformades helt för att anpassas 

till det nya formuläret. Hur programmet exekverar har inte ändrats någonting, utan 

den exekverar enligt tidigare, se figur 23 och 34. 

 

Client «interface»
Edit Command

+Standard drivelink()
+Round drivelink()

-Part document

documents

+Hole CC (C)()
+Hole Diameter (J)()
+Distance to Tip (K)()
+Upper Thickness (L)()
+Lower Thickness (M)()
+Guide Bar Distance (Y)()
+Dimension (N)()
+Dimension (O)()

-lenght

Set value

Interface2

+Hole CC (C)()
+Hole Diameter (J)()
+Distance to Tip (K)()
+Upper Thickness (L)()
+Lower Thickness (M)()
+Guide Bar Distance (Y)()
+Dimension (N)()
+Dimension (O)()
+Drivelink Width (D)()
+Detection Distance (E)()

-Part document
-lenght

Get document & value

 

Figur 34. Visar en förenklad programstruktur på den slutgiltiga programmeringen. 

Programstrukturen visar de förbättringar vilka har gjorts genom att låta programmet 

hämta värden i samma steg som partdokumentet hämtas. Det var detta steg vilket visade 

sig ta användaren, en bit in i exekveringen vid en enda knapptryckning. 

4.2 Analys av designprocessen 

Designprocessen är hämtad ur teori och är en automatisk designprocess, vilken är 

anpassad för CAD-design, denna process ansågs lämplig då förutsättningarna för 

arbetet var odefinierade och hur det skulle göras stod oklart. Detta gjorde processen 

med ett första steg ”igenkännande av behov” som lämplig och bröts ner i tre kategorier 

för att underlätta, enligt följande: produkt kännedom, teknisk kännedom och behovs 

kännedom, vilken är den delen som ligger till grund för hela produktresultat, se figur 

35. 

Problemdefinitionen delades även denna upp i mindre delar, vilka framgår tydligare i 

figuren. Författaren hänvisar till kapitel 5 i avsnittet 5.1 för ett förtydligande av denna 

delprocess. Det kan däremot sägas att denna delprocess är viktig, då den ger en 

helhetsbild av vad som behöver göras och till vilken grad det finns svårigheter.  
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IGENKÄNNADE AV BEHOV

 

 
PROBLEM-

DEFINATION
 

 
SYNTES

 

 
ANALYS & OPTIMERING

 

 
UTVÄRDERING &
PRESENTATION

 

 
 
 1. PRODUKT KÄNNEDOM 
 2. TEKNISK KÄNNEDOM
 3. BEHOVS KÄNNEDOM 

 

 1. DEFINIERA CAD-GEOMETRI
 2. DEFINIERA RELATIONER
 3. DEFINIERA VARIATIONSVIDD
 4. DEFINIERA EKVATIONER
 5. DEFINIERA FORMULÄR

 1. DEFINIERA PARAMETRAR
 2. OMFORMA FORMULÄR
 3. DEFINIERA PROGRAM
 4. OMFORMA CAD-GEOMETRI

 1. ANALYS CAD-GEOMETRI
 2. ANALYS FORMULÄR
 3. OPTIMERING FORMULÄR
 4. OPTIMERING EXEKVERING

 1. CW-PROGRAM
 2. PRESENTATION

 
DESIGN PROCESSEN

 

 

Figur 35. Visar en illustration av designprocessen och dess delprocesser. 

Syntesen eller sammanställningen resulterade en robust design, vilket är det första 

steget mot en slutprodukt eller något som liknar det. Syntesen bröts ner i kategorierna, 

definiera parametrar, omforma formulär, definiera programmering, omforma CAD-

geometri. Denna delprocess handlade om att sammanställa en helhet.  

Vidare i designprocessen gjordes även en analys och optimering, analyserna bestod av 

mänskliga uppgiftsanalyser, vilket är ett måste på en sådan typ av produktutveckling. 

Denna analys bröts ner i två kategorier, analys CAD-geometri och analys formulär. 

Optimeringen byggde på analyserna och formuläret var den del vilken krävde den 

största ansträngningen. Delprocessen avslutades med en optimering av exekvering, 

vilket innebar vissa tillägg för att öka användarvänligheten i programmet. 

Den sista delen bestod av en kognitiv walkthrough (CW), där det finslipades på 

programmets exekvering och utformning. Presentationen handlade om att introducera 

programmet för några produktutvecklare och genom det få feedback på arbetet. 

Författaren vill även förtydliga att de båda två sista delprocesserna skickade 

designarbetet in i syntesprocessen igen. Men framförallt i den sista delprocessen, vilken 

gav ett resultat av ett nytt perspektiv på själva produkten och därigenom en ny 

utformning av användarformuläret. 

Enligt Mack och Nielsen (1994) så upptäcks i ett scenariotest upp till 37 % av alla 

designproblem för användarvänligheten. Siffran gäller för en intuitiv- och kognitiv 

walkthrough tillsammans, vilket författaren upplever att den sista omformningen 

resulterade i liknande resultat, där en del designbrister eliminerades. Detta lägger även 

grund till författarens val av designprocess, genom att det först skapas en robust design, 

vilken kan analyseras och därigenom förbättras med olika metoder. Vilket är ett bra 

tillvägagångsätt och har sin grund i resultatet. 
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4.3 Återkoppling till designbrief 

I designbriefen har önskemålen uppfyllts till fråga 5, se bilaga 3. Till att börja med fanns 

en önskan om att programmet skulle vara lättanvänt, lättförstålig, intuitiv, strukturerat 

och förklarande. Författaren upplever att dessa egenskaper var uppfyllda med det sista 

programmet, förutom egenskapen vad gäller intuitivt, då flikfunktionen inte blev fullt 

utvecklad. Samtidigt kan dialogrutorna diskuteras eftersom denna del kräver lite 

interaktion från användaren. Vilket handlar om att röra muspekaren över rätt indatafält 

för att få rätt informationsruta.  

 

Vad gäller genomförande av en parametrisering så klarar den att genomföra en 

exekvering inom den angivna variationsvidden. Gränssnittet har givits de färger, vilka 

företagets övriga formulär har, samtidigt upplever författaren att ett igenkännande i 

ritningar ger en förståelse för bilderna i formuläret. Med detta vill författaren påstå att 

om ritningar liknar originalen och har samma koreografi, så får användaren en lättare 

förståelse för sammanhanget.  

 

Fråga 7 handlade om till vilken omfattning den är intergrerad i ett produktsystem, denna 

fråga besvaras med att den är beroende av många andra komponenter, vilket det har 

tagits hänsyn till. Drivlänken hänger ihop med svärd, skärtand, drivhjul, noshjul. 

kedjenit och sidolänk. Dessa har alla haft inflytande på arbetet och format resultatet.  

 

För de punkter vilka fanns med i fråga 8, så kan det intygas att en del av dem har upp-

fyllts, formuläret kan med hjälp av vissa parametrar generera nya eller ge information 

på de begränsningar vilka gäller, den uppfyller även punkten med att ange variations-

vidden på parametrarna. Dessa tillsammans upplevs av författaren även ge feedback 

och feedforward på vad som har ett samband med vad.  

 

Vad som inte har uppfyllts i designbriefen är det faktum att slutresultatet inte tydligt 

följer den utformning, vilket ett av företagets mest använda formulär har. Detta krav 

var från början missriktad då den istället kom att efterlikna en av konstruktions-

programmets formulär.  

 

Vad gäller att bidra till företaget med snabbare processer vid konstruktions-

förändringar, så återstår denna fråga att besvara då undersökningen inte har haft 

möjlighet eller sträckt sig över sådan tidsperiod att denna fråga skulle kunna besvaras. 

Vad gäller två av de punkterna i fråga 8, vilka berör hållfasthet, har de inte 

överhuvudtaget påbörjats något arbete, då de inte har haft någon högre prioritet och inte 

ansågs ingå i examensarbetet. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Den vetenskapliga metodiken för en fallstudie har tillämpats med tre inkluderande 

frågor, vilka besvaras i nedstående kapitel tillsammans med en resultat- och metod 

diskussion. Vidare i kapitlet presenteras även slutsatser och rekommendationer för 

arbetet med parametriseringen. Kapitlet avslutas därefter med rekommendationer  för 

fortsatt arbete med den specifika drivlänken. 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

Examensarbetets mål var att upprätta en parametriserad design av en motorsågskedja, 

vilket innebar att skapa nödvändiga CAD-dokument samt utreda lämpliga metoder och 

strategier. Författaren anser att denna del har uppfyllts, även om det bara fanns tid för 

att göra en del av parametriseringen.  

Författaren hade även syftet att underlätta arbetsprocessen för utvecklingsavdelningen. 

Detta visade sig vara ett för högt uppsatt mål, då det har framkommit under 

genomförandet att det skulle krävas ytterligare undersökningar inom andra områden, 

för att ha möjlighet att åstadkomma ett sådant resultat. Det författaren upplever att 

arbetet kan ha resulterat i, är att påvisa en möjlig väg för att uppnå snabbare 

utvecklingsprocess och ökad effektivitet. Det mer övergripandet syftet med fallstudien 

var att utforska hur tillfredsställelsen och användarvänligheten kan maximeras. Alltså 

till vilken utsträckning det parametriserade programmet hjälper användaren att uppnå 

det uppsatta målet under utförandet. Vilket åter leder till de inledande frågorna i början 

av denna fallstudie vilka har bidragit med nedstående svar: 

 

1. Hur utformas en parametriserad design av en motorsågskedja? 

Denna fråga besvaras med att det gjordes en undersökning på vilken CAD-strategi som 

kunde var lämpligast. Undersökningen gjordes på företagets egna CAD-metodik och 

gick ut på att studera hur befintliga geometrier kunde användas på ett bra sätt. Det kan 

även nämnas att företagets metodik går ut på att använda sig av flera ritningar. Detta 

bidrog till några mindre modifieringar och påvisade att det mesta kunde lösas med hjälp 

av plan och geometriska förhållanden. Vad gäller geometri som ställdes i jämförelse 

med denna, var det en geometri vilken byggde på en ritning och var mer styrd av 

relationer, även denna geometri visade sig fungera bra. Denna metod undersöktes inte 

särskilt noggrant på grund av tidbrist och att det fanns en metod vilken fungerade bra. 

Samtidigt kan det motiveras, att det kan vara bra att vara konsekvent med CAD-

modelleringen av företagets egna skäl, vilket bl.a. är att metoden används överlag hos 

produktutvecklarna idag och underlättar arbetet genom igenkännande i metodiken. Vad 

gäller uppläget på arbetet så rekommenderas designprocessen i genomförandet med 

igenkännande av behov som en första delprocessen.  

Ett annat delsteg i delprocessen är produktkännedom, i alla projekt vilka görs handlar 

det om att anförskaffa sig kunskap om produkten som ska behandlas och en viss 

förståelse för vad syftet är med produkten. Nästa steg i delprocessen är teknisk 

kännedom, vilket har inneburit att lära sig om parametrisering, modellering i Catia V5 

och programmering i Visual Studio. I många andra fall kan det handla om hållfasthet 

eller andra tekniska aspekter för att uppnå målet. Författaren har likt Mack och Nielsen 

(1994) kommit fram till att det måste läggas stora tidsresurser på att lära sig behärska 

de gränssnitt eller de verktyg, vilka används för att skapa produkten.  
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Den avslutande delen i processen och enligt författaren den viktigaste, handlar om att 

undersöka vad det finns idag, vad användaren vill ha och vad de har för önskemål. Med 

andra ord handlar det om att försöka identifiera de möjligheter som finns och få en 

korrelation med användarens behov. 

Den andra delen i designprocessen är problemdefinitionen och är uppdelad med ett 

första steg, vilket är att definiera en geometri. Detta innebär att få geometrin att klara 

av de villkor, vilka produktutveklaren vill att konceptet ska äga. Denna del handlade 

mycket om att få rätt villkor i de olika ritningarna, vilket vill säga att när geometrin t.ex. 

expanderar så ska den klara att behålla den önskade designen. Detta prövas fram och 

villkor vilka behövs läggs till eller ersätts med andra. Steg 2 handlar om att definiera 

relationer och är en av de mer analytiska, där det handlar om att mäta alla dimensioner 

på de olika konceptvarianterna och hitta lämpliga relationer. Detta görs på alla 

befintliga parametrar vilka styr utformningen av konceptet. Steg 3 är att definiera 

variationsvidd och innebär att definiera ett max och min värde för varje parameter. 

Dessa fås genom att ta de minsta och största värdena på konceptet, om de inte finns så 

behöver de defieneras. Variationsvidderna anges sedan för användaren i 

informationsrutor vid parameterfälten. Steg 4 innebär att definiera de ekvationer, vilka 

kan komma till användning i programmeringen av parametriseringen. Ekvationer 

definieras genom att se samband mellan parametrar, vilka ekvationer kan ge vilka 

parametrar. Det sista steget i delprocessen är att definiera ett formulär och handlar om 

att definiera parameterfält, formera de vilka hör ihop tillsammans och gruppera dem i 

två till fyra enheter. Detta innebär även att börja skapa en sammanställande bild och 

lägga in de nödvändiga objekten för att definiera kontexten i formuläret. 

Syntesen är den tredje delen i designprocessen och betyder omformning. Att definiera 

eller skapa parametrar är ett första steg i denna delprocess. Vilket mer specifikt handlar 

om att hitta gemensamma och konsekventa benämningar på parametrar ur den 

sammanställda datan. Likt Blackmon et al. (2002) så upplever författaren att korta och 

tydliga namn är att föredra för att inte orsaka otydlighet eller att de ska upplevas för 

lika. Steg 2 är att omforma formuläret och handlar om att bli mer detaljerad i 

utformningen, samt göra formuläret mer sammanställt i sin kontext. Det kan bl.a. handla 

om att omforma bilder och sätta allt i rätt samband eller kategorisera information vilken 

hamnat fel i rätt grupperingar, men även att förtydliga avgränsningar. Steg 3 är att 

definiera ett program vilken kan utföra någon form av exekvering. Här prövas 

funktioner i programmet vilka är önskvärda och metoder för exekvering. Steg 4 handlar 

om att omforma geometri och det är inte förrän här som det verkligen går att börja 

fastställa en geometri. Detta grundar sig i att det defienerade programmet är viktigt och 

används för att pröva exekveringen med geometrin. Det är även i detta stadie som 

geometrin börjar likna den slutgiltiga. 

Den fjärde delen i designprocessen är analys och optimering, för att förenkla analys 

arbetet har denna brutits ner i fler steg. Analys av CAD-geometrin är det första steg 

vilken görs i delprocessen och går ut på att pröva geometrin för att hitta eventuella 

felkällor. Metod för denna analys är en mänsklig uppgiftanalys, vilken går ut på att köra 

olika konceptutformningar för att hitta eventuella haverier i geometrin. I analysen ingår 

även att exekvera mot ritningsunderlag, vilket innebär att även dimensioner kan 

verifieras. Steg 2 är att göra en analys av formuläret med en mänsklig uppgiftanalys. 

Detta ger en lämplig lista med formulärbrister vilka kan åtgärdas på ett strukturerat sätt 

i steg 3, vilket är optimeringen av formuläret. Detta är en av de tyngre delarna i denna 

delprocess och kan kräva ny syntax i programmeringen, nya funktioner eller att vara 

totalt konsekvent vad gäller bilder och formulärets utformning. Detta är en typ av 

finslipning när styrande parametrar är fastställda.  
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Det slutliga steget i delprocessen är optimering av exekvering och handlar om att 

optimera de detaljer vilka tillhör exekveringen under utförandet. Dessa kan handla om 

detaljer som att ersätt alla ”.” till ”,” , vid ett handhavandefel under inmatning av värden 

för parametrar. Det är när programutvecklingen kommit så här långt som det är möjligt 

att påbörja nästa del i designprocessen.  

Utvärdering och presentation är den femte delen i designprocessen och handlar bl.a. om 

att använda lämpliga utvärderingsmetoder för att utveckla produkten. Kognitiv 

walkthrough är en väldigt effektiv metod och går under flera benämningar bl.a. design- 

och intuitiv walkthrough. Dessa går ut på att söka möjliga felhandlingar och är ett första 

steg i denna delprocess. Att säga att intuitiv- och kognitiv walkthrough är samma sak, 

är inte helt korrekt, utan är en sanning med modifikation. Då den intuitiva handlar om 

vad användaren gör vid sensoriskt input, vilket direkt leder till muskelmotoriskt 

handlande.  

Denna metod är lite svårare att undersöka men görs genom användning av lämpliga 

gestaltlagar. Den kognitiva handlar mer om vilka felsteg en användare kan ta under 

exekveringen och berör även olika typer av dessa. Det sista steget i en designprocess 

vilket är att presentera resultatet för användarna, antingen i grupp eller på individnivå, 

beroende på vilket som kan ge bättre resultat för produkten. 

Presentationen är den del där produktutvecklaren har möjlighet att få feedback och 

feedforward på sitt arbeta, vilket är viktigt för ett lyckat resultat. Denna del handlar om 

att vara öppen för konstruktiv kritik och mottaglig för feedback. Produktutvecklaren får 

helt enkelt en chans att se in i sitt blinda fält och vidga sina perspektiv. 
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2. Vilka faktorer påverkar effektiviteten och graden av exekvering i ett 

program? 

Det synliggjorda i fallstudien är att när ett program utvecklas så är behovsanalysen en 

viktig faktor, vad har människan i yrkesrollen som produktutvecklare för igen-

kännanden. Författaren upplever likt Wentink et al. (2002) att de faktorer vilka påverkar 

graden av hur effektivt ett program är, styrs av hur komplext programmet är. Detta i sin 

tur påverkar till vilken nivå av mänskligt beteende programmet kräver. Håller 

produktutvecklaren programmet på skicklighets- och regelbaserad nivå så ökas 

användarvänligheten och effektiviteten.  

Det framgår av tidigare kapitel att igenkännande av användarens behov är det viktigaste 

i en produktutveckling. För att förtydliga så har författaren likt Mack och Nielsen 

(1994) kommit fram till att användaren behöver ha ett kontextuellt igenkännande i 

ikoner, bilder och andra skärmobjekt, för att ett formulär ska upplevas vara ett 

hjälpmedel. Mer specifika faktorer för ett program lyder enligt följande: 

 

1. Författaren upplever att de misslyckade programmen ofta beror på att användaren 

inte minns efter en viss tid, hur exekveringen görs eller hur programmet fungerar. 

2. Den största faktor som hittades var att formuläret måste erbjuda ett kontextuellt 

igenkännande i gränssnittet, vilket underlättar för minnet att göra associationer för 

exekvering. 

3. Låt bilder ha tydliga associationer med ritningar och måttsättning, vilket under-

lättar framtagandet av minnesbilder i långtidsminnet. 

4. Att programmen har för lång initialexekvering eller att det är för många steg innan 

användaren får feedback, till vilken grad målet är uppfyllt. Författaren anser att det 

gäller att få användaren en bit in i exekveringen. Detta innebär att ett värde är att 

vid varje kommando för exekvering få så mycket gjort som möjligt och inte ha för 

många steg för att komma igång. Det vill säga att äga flera direkta 

kommandoknappar, undvika två-stegs lösningar eller som i fallet med det första 

användarformuläret. Så krävs det tre steg för att uppnå en god överblick över 

programmets exekvering. Välj partdokument, hämta partdokument, hämta para-

metervärden, vilket upplevs vara för många steg för en bra användarvänlighet. 

5. Utforma användarformulärets exekveringslayout efter läsriktningen för att skapa 

associationer till tidigare kunskaper och erfarenheter. Men även att använda 

informationsrutor och dialogrutor som ett hjälpmedel, vilket minskar eventuella 

feltolkningar och felhanteringar.  
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3. Vilka faktorer påverkar graden av genomförbarhet i utvecklingen av 

programmet? 

Faktorer i själva genomförandet för en parametrisering, kom författaren fram till att ett 

max och min värde är en viktig faktor. Denna ger en indikation på vad geometrin ska 

klara av. Vad författaren upplevde påverkade genomförandet på ett negativt sätt, är att 

inga riktiga mätverktyg fanns att tillgå. Vilket påverkade mätvärdena på relationer och 

variationsvidder.  

När författaren valt att gå djupare i problemet med utformningar har det tydligt 

framkommit, att det blir svårt att utföra en parametrisering av en drivlänk, vilken skulle 

fungera för alla varianterna i produktsortimentet. Detta indikerar starkt på att en 

parametrisering bör brytas ner ganska mycket, vilket i sin tur innebär att en 

parametrisering inte klarar för stor variation på utformning. En ytterligare faktor var att 

det inte gick att generera nya faser i samband med nygenerering av en CAD-geometri, 

vilket upplevdes påverka parametriseringen negativt eller försvåra den. 

Enligt Johannesson et al. (2004) i teori avsnittet för parametrisering kommer den till 

mest nytta när ett produktkoncept utvecklas. Vilket innebär att detta görs ganska tidigt 

i produktframtagandet. Detta upplever författaren påverkar en parametrisering negativt 

om inte det finns riktlinjer. Varför ska det göras? Hur ska produktkonceptet se ut? 

Varför är ritningar måttsatta som de är? Är det för att uppnå bättre produktkvalitet? För 

att exemplifiera så upplevdes det att visa hållfasthetsaspekter bör tas med i en 

parametrisering i ett tidigt skede av utvecklingen. Denna del påverkar till viss del vilka 

parametrar det ska vara i parametriseringen. En aspekt vilken har en relation till 

hållfastheten är att ritningarna har relationer med övriga komponenter och har på så sätt 

fasta dimensioner, vilket det fanns information om, men finns det andra skäl till att vissa 

dimensioner är viktigare än andra. Att det inte fanns tydlig information på detta 

upplevdes vara ett hinder i utvecklingen. 

Ur ett personligt perspektiv har det upplevts svårigheter med att inte vara van vid 

konstruktionsprogrammets och programmeringens användargränssnitt, vilket upplevd-

es till en början, att mycket fokus och energi fick läggas på att komma över dessa 

barriärer. Även det faktum att handledare inte funnit tillgänglig under hela examens-

arbetets genomförande har upplevts vara en försvårande faktor, vilket har sin grund  

programmets syntax. Programmeringen upplevdes av författaren vara väldigt krävande 

av detaljerad kunskap inom ämnet, vilket författaren inte fullt ut behärskade.  

Därimot har det underlättat att kunna vara på plats under hela examensarbetet, för näst 

intill all den informations, vilken behövdes för denna typ av studie, fanns på företaget. 

Det handlade bara om att veta vilken information det fanns behov av och vilka frågor 

som skulle ställas. 
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5.2 Metoddiskussion 

Författaren upplever att denna undersökning skiljer sig från tidigare liknande 

undersökningar och att fokus har legat på att hitta vetenskapliga belägg för att öka 

användarvänligheten. Det är inom detta område teorier för kognitiv design metodik har 

tillämpats, för att öka programmens användarvänlighet i konstruktionsprogram. 

Samtidigt har målet med undersökningen varit att hitta lämpliga strategier för att utföra 

en parametriserad design i sin rätta kontext. Detta har inneburit att undersökningen har 

genomförts med en karaktär av aktionforskning och enligt metodik för en fallstudie. 

Metodvalen vilka gjordes för undersökningen anses vara lyckade, då de har följts och 

präglats av teori ett flertal gånger. Validiteten för undersökningen upplevs av författaren 

vara helt tillfredställande och reliabiliteten har även den upplevts vara högt 

tillfredställande, då arbetet har handlat om det vilket berörs av en parametrisering, samt 

att det har utförts i rätt miljö. 

Författarens egna syften med undersökningen anses av författaren själv ha uppfyllts, 

även om det ensamma perspektivet kan ha satt lite begränsningar i fallstudien. Det kan 

även sägas att visa viktiga värden för undersökningen, vilka nu känns ganska självklara, 

inte var det innan undersökningen påbörjades. Dessa har nu fastställts ytterligare med 

hjälp av denna fallstudie och författaren är själv överraskad över anknytningen till 

befintliga teorier inom området. Författaren upplever även genom dessa resultat, att 

metodvalet av en fallstudie har bidragit till fördjupning, förstärkning och till vis del 

utveckling av befintliga teorier inom fallstudiens problemområden. 

En efterforskning har även gjorts vad gäller formulärutformning på andra under-

sökningar vilka innehåller användargränssnitt. Av dessa framkom det tydligt att detta 

perspektiv har behandlats väldigt abstrakt och inte undersökts särskilt djupt. De har helt 

enkelt haft mer fokus på exekvering och tekniska aspekter. Granskas formulären ur ett 

användarvänligt perspektiv upplever författaren att de inte har beaktat detta till någon 

större omfattning. 

Vad gäller designprocessen framkommer det att metoder vilka har använts, väldigt väl 

har lämpat sig för detta examensarbete. Även om stegen inte följs exakt enligt denna 

undersökning. De problem vilka har synliggjorts i undersökningen har alla varit möjliga 

att lösa, även om vissa av dem var av mer komplex karaktär, så fanns det lösningar för 

dem. Det kan även nämnas att metoden inte är ristad i sten, utan kan för all del ha 

utvecklings möjligheter inom vissa delar. Resultatet visar ändå på att valet av metod för 

designprocess fungerar på detta specifika problemområde. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer  

Enligt Johannesson et al. (2004) för kognitiva metoder så vill gärna människan tolka 

ofullständig stimuli, vilket leder till att människan blir explorativt utforskande och 

gärna prövar sig fram i en situation där den ställs framför ett nytt gränssnitt. Människan 

har enligt författaren haft detta beteende sedan begynnelsens tid, vilket innebär att ett 

viktigt värde för ett bra användarformulär är igenkännande. Detta tar bort eventuella 

misstolkningar, igenkännande har upplevts av författaren vara det största värde för ett 

bra användarformulär. Att införa igenkännande i en gestaltning, i vilken form det än må 

vara, upplevs av författaren vara ett värde att ha i beaktning vid produktutveckling. Det 

minskar risken för eventuella felsteg och misstolkningar. Tanken var från början att 

använda sig av detta värde med ett av företagets interna formulär, men eftersom 

formuläret var skapat för ett helt annat syfte upplevdes inte detta val vara särskilt 

optimerat. Att istället använda sig av konstruktionsprogrammets egna formulär för 

inställningar i options, upplevdes mer rätt och har sin grund i fallstudien och vetenskap.  
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Enligt teorien för Rasmussen’s SRK modell för mänsklig beteende, så har Catia V5’s 

options formulär två skäl till att vara det optimala valet. Den har direkta kopplingar till 

de skicklighets- och regelbaserade beteende mönstren hos en Catia V5 användare. 

Vilket innebär att om han varit frånvarande från gränssnittet i parametriseringen, så har 

han inte varit frånvarande från gränssnittet i formuläret. Han vet redan från start eller 

av regel vad programmets tre kommandoknappar är till för och att flikarna är en 

huvudmeny för val av options han vill förändra. För att dra paralleller till drivlänkens 

program, blir det vilket koncept eller i fallet för en hel kedja, vilken komponent i 

kedjesammanställningen. 

Enligt Blackmon et al. (2002) i tidigare teori avsnitt ansågs disorienterande eller 

sammanblandade huvudmenyer vara dåligt för interaktionen oavsett vilket mål en 

användare måhända ha. Den största orsaken ansågs framförallt vara att de är obekanta 

eller att de inte förstår huvudmenyn, oftast för att de förväxlas med en annan typ av 

huvudmeny. 

Baserat på detta och det vilket framkom av fallstudien, så är rekommendationen att 

fortsätta utveckla slutresultatet med flikar enligt huvudmeny i Catia V5 option’s 

formulär. Varje flik på formuläret bör vara ett bestämt produktkoncept med benämning 

och egna parametrar, detta skulle införas för varje komponent i kedjan. Vilket skulle 

innebära att det behövs samlas in information om vilka behov varje komponent har. För 

att säkerställa att det skulle fungera har det prövats att uppdatera en kedje-

sammanställning, vilket visade att produktdokumentet uppdateras om programmet är 

kopplat till ett partdokument i kedjesammanställning.  

Rekommendationer vad gäller att hitta bättre mätmetoder för parametriseringen, så 

fanns det möjligheter att skanna in data, vilket är en bättre och noggrannare metod. Det 

fanns även behov av att vara mer konsekvent med detta, skanna all data och verkligen 

ta fram de dimensioner, vilka det fanns behov av.   

Författaren upplever när det gäller produktutveckling av denna karaktär så är slutsats-

erna att det kan vara bra att göra en parametrisering på en hel kedja. Vilket skulle 

innebära en utveckling av ett produktsortiment, där målgruppen skulle ha igen-

kännande i produkten. Enligt författaren så är det så här en parametrisering bör 

användas. Författaren vill även förtydliga att i dessa slutsatser har inte produkt 

kännedom för användaren tagits med, då detta ligger på kunskapsbaserad nivå och är 

ofrånkomligt för användaren oavsett hur bra en produkt eller ett program är. 

Enligt tidigare teoriavsnitt för kognitiv interaktionsdesign så finns det några design-

principer vilka har tillämpats genom tiderna, en av dem var Clarence L. (Kelly) 

Johnson’s princip och lyder enligt min tolkning, ”att så enkel design som möjligt är god 

design” eller Dieter Rams  princip att ”mindre design är god design”. Författaren 

upplever att båda dessa är rätt, men skulle vilja uttrycka det med att, design med största 

möjliga igenkännande är god design. Detta uttryck öppnar upp för att försöka utveckla 

produkter så mycket som möjligt med bibehållet igenkännande. Var gränsen går är upp 

till kunden att avgöra och för produktutvecklaren att känna av. Detta upplever 

författaren grundar sig i att produkten förblir självinstruerande genom associationer till 

användarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Vilket samtidigt medför till att 

produkten överrensstämmer med användarens mentala uppfattning över hur produkten 

ska användas. Att målgruppen har ett igenkännande i produkten upplever författaren 

vara en av de viktigare värdena i en produktutveckling. 
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5.4 Förslag till fortsatt arbete med drivlänken 

Det framkom i denna fallstudie att oljehålet på drivlänken hade en försvårande 

omständighet för programmeringen i historieträdet. Då uppbyggnaden har gjorts med 

en ”Remove” funktion i CAD-geometrins historieträd. Detta innebar att det först 

infogas en primitiv, vilken fyller funktionen att skapa en gemensam volym i soliden, 

volymen tas sedan bort enligt tidigare teori avsnitt 2.2.3. För oljehålet hade författaren 

föredragit om det fanns en av och på funktion, för den i formuläret med en kryssruta, 

vilket  innebär att en ”Remove” funktion kan aktiveras och inaktiveras. Detta ger ett 

resultat av en synlig primitiv då oljehålet är inaktivt för drivlänken, se figur 36. 

Figur 36. Visar illustration av ett skapat oljehål och dimensionen (O) i figuren till  

vänster samt oljehålets primitiv (Pad) i figuren till höger. 

Vad gäller den icke uppfyllda funktionen för oljehålet så är rekommendationen att 

frångå företagets CAD-metodik och använda en primitiv, vilken tar bort oljehålets 

volym direkt på soliden. Detta upplevs av författaren vara lättare att programmera med 

hjälp av en kryssruta i användarformuläret, vilken tänder och släcker primitiven. 

Författaren upplever att frångå CAD-metodiken vid något enstaka tillfälle inte påverkar 

förståelsen för CAD-geometrin något nämnvärt. Det framgick även i behovsanalysen 

att det inte fanns några större behov av en automatiserad funktion för oljehålet i 

användarformuläret. Detta grundar sig i att författaren i samråd med produktutvecklare 

ansåg det var ganska lätt att åstadkomma oljehålet genom traditionell utformning av 

CAD-geometrin. Det har även framkommit att oljehålet skulle behöva två parametrar, 

vilka styr positioneringen av den i geometrin. Detta ansågs vara onödigt och 

överflödigt, då det skulle innebära att två styrande parametrar skulle behöva infogas i 

användarformuläret.  

Författaren utesluter ändå inte helt möjligheten med en automatiserad oljehåls funktion 

i formuläret, utan upplever att det beror på hur viktig positionen är för oljehålet. Är det 

så att positionen inte har någon större betydelse, så kan det vara väldigt praktiskt med 

en kryssruta i formuläret, vilken styr oljehålets existens. Enligt författaren fanns det 

inga hinder för att detta inte skulle kunna infogas, trots att oljehålet har den viktiga 

funktionen att dra runt smörjning. Författaren upplever att positioneringen inte påverkar 

smörjningen till någon större omfattning, det vill säga att den kan variera lite för de 

olika drivlänkskoncepten. Författaren vill ändå rekommendera att undersöka detta 

djupare innan denna funktion infogas i parametriseringen, för att verkligen fastställa att 

det inte påverkar skärutrustning eller konstruktionen på något sätt. 

Parametern eller dimensionen i figur 36, visade sig inte riktigt överensstämma med 

ritningsunderlaget för produkten H30. Om det kan vara en följd av strängomvandling 

eller ett geometriskt vinkelförhållande vet inte författaren, utan den visar helt enkelt fel 

i formulärets parametervärde. Då författaren upplever detta vara ett intressant problem 

är rekommendationen att undersöka detta ytterligare då en mindre översikt inte bidrog 

till att hitta orsakerna till felet. 
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                                               Bilaga 1. 

Examensarbete-Parametriserad CAD-modell för 

motorsågskedjor 
 

Date: 25 April, 2012  

Regarding: Beskrivning av examensarbete  

Document Number:  
 

BAKGRUND  
 
Husqvarna AB var ett av de första företagen i början av 80-talet som anammade 3D-

modellering och löpte hela linan ut att tillverka formverktyg utgående från 3D-underlag 

i CNC-maskiner. 30 år senare är detta vardagsmat hos alla verkstadsföretag. För 20 år 

sedan, när de solidbaserade CAD-programmen med  ProEngineer i spetsen, gjorde 

intrång på marknaden, så upplevdes nya möjligheter med parameterisering av 

modellerna för att snabba upp designprocessen. I praktiken har det dock visat sig att 

moduallisering av produktfamiljer har varit svårt och parameterisering används sällan 

fullt ut. Ett av problemen som Husqvarna AB ser, är hur en parameteriserad modell kan 

utvecklas för att bli användarvänlig.  

 
SYFTE MED PROJEKTET  
 
I detta projekt vill vi bygga upp mer förståelse om och få upp frågeställningar runt:  

 

1. Strategier för CAD-modellering av länkar till motorsågskedjor för att underlätta 

parameterisering.  

 

2. Hur ökas användarvänligheten av parameteriserade modeller för länkar till 

motorsågskedjor, så att andra kan ta över och arbeta med modellerna.  

 

3. Hur kopplar vi Visual Basic (VB) beräknade parametrar till Catia och vilka 

möjligheter har vi att ta fram beräkningsprogram för att generera modeller via VB.  

 

Förväntat resultat  
 

Demonstrator på parameteriserad modell i Catia för en eller flera länkar till 

motorsågskedja och användargränssnitt.  

Rapport som beskriver tänkbara CAD-strategier för 3D-modell, koppling till 

Excell/VB och problemfrågeställningar för att nå en 100% parameteriserad användbar 

modell för motorsågskedjor.  

 
Tidsplan  
 

Arbetsomfattning kommer att anpassas till examensarbetets tidsramar.  
 

Plats  

Husqvarna AB 
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Bilaga 2. 

Intervjuer med personal på Husqvarna AB 

 

Semistrukturerade Intervjuer 

 

2012-05-21   

   

Idag i scannas delarna in i en s.k. 3D scanner som genererar 3D-modeller. Dessa 

används sedan för att med hjälp av ytor och geometrier göra profiler samt lägga mått 

på 3D-solider. Vilket sedan omformas och kan göras mer korrekta 3D-solider av, med 

lämplig geometri och efter de antal som finns i produktsortimentet. 

 

2012-05-23     

 

Att tänka på när solider görs, är att Husqvarna AB använder en insida-utsida strategi 

som bygger på en solid och som formar soliden med en annan solid, vilket innebär att 

det används en ”REMOVE” funktion som tar tar bort den gemensamma volymen. Detta 

görs för att kommande produktutvecklare som tar över projekt eller ska in och ändra, 

ska förstå solidens uppbyggnad. 

Parametrisering används ofta då produktutvecklaren har en parameter som åter-används 

ofta eller om produktutvecklaren känner till en parameter som kan variera många 

gånger. 

 

Intervju med produktutvecklare  2012-06-07  

 

Godstjocklek både överdel och underdel på drivlänken, vilket innebär 2 parametrar . 

 

Önskevärt med ”Olje hål” men ej behov och hål diameter”  och Ja/Nej, existence 

 

Vinklarna på spur/rim 80 grader i vanliga fall, kolla möjlighet att styra med andra 

parametrar och distance till botten. 

 

Om möjlighet finns skapa ett bra urtag i botten som tar med sig spån, den måste alltid 

vara taggig, om det går att få till på ett bra sätt. 

 

Önskemål att räkna ut vilka eller någon formel för att styra hål, godstjocklek mellan hål 

och ytterdiameter. Om drivlänken brister brukar den göra det i ovankanter och i 

underdel på själva drivlänkens fäste till kedjan, vill egentligen ha en metod för att göra 

detta automatiskt. Önskemålet är ett formulär med automatisk generering av olika 

parametrar genom pitch t.ex. vilken kedjetyp för (pitch) ex (1/4 tum), CC-mått på 

drivlänken, begränsning i längden. 

 

Frågor som ställs vid framtagning av kedja: 

 -Vad är det för kedjetyp?  kvartum (vad är det för picht) 

 -Vilken svärdetyp?  bestämmer egentligen allting. Djup, drivskena bestämmer bredd 
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Intervju med produktutvecklare  2012-06-15 

 

Det finns två olika typer av målgrupper, vanliga konsumenter som du och jag, sen finns 

det proffsanvändare. Du och jag konsumenter använder kedjan, men vet inte exakt hur 

den ska användas eller hur den ska fungera, därför spelar kvaliteten mindre roll. 

Proffsanvändare vet exakt hur en bra kedja uppträder och hur den fungerar därför, blir 

kravet på en sådan kedja mycket högre, vilket innebär förändringar för att höja 

kvaliteten och högre tolleranskrav. 

 

Problemet idag är att det finns flera olika typer av kedjor och det skulle behövas tas 

beslut på vilka koncept som ska gälla på utformningen av drivlänkar. 

 

Syfte med parametrisering är att skapa ett produktkoncept som sedan ska kunna 

förändras till flera olika slutprodukter. 

 

Det innebär att det helt enkelt skulle behövas tas beslut på vilka olika koncept som vi 

skulle vilja använda på drivlänkar, vilka ska användas. T.ex. vilka fyra olika typer ska 

vi ha för att få en fungerande parametrisering. 

 

Idag har redan gjorts ett antal kedjor, vilket innebär att företaget inte vill göra om dessa, 

då arbetet redan har lagts ner på dessa. Dessa ser olika ut pågrund av att de har olika 

målgrupp och tolleranskrav. 

 

Det kommer helt enkelt att behövas tas beslut från högre instanser, att bara några få 

produktkoncept på drivlänken skall finnas. 

 

Benämningar på olika dimensioner behöver fastläggas, vilket är ett litet problem men 

som orsakar lite förvirring. 
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Bilaga 3.  

Designbrief på drivlänken  

 

2012-06-11  

1. Identifiera vad den nya produkten vill vara. 

Den vill vara lätt använd och lättförstålig samt vara ett hjälpmedel. 

 

2. Beskriv produkten grundfunktion. 

Att kunna konfigurera en drivlänk efter önskade dimensioner. 

 

3. Se produkten på det sätt som brukaren, användaren ser den. 

Lätt förstålig och intuitiv. 

 

4. Beskriv brukaren och produktens personlighet. 

Strukturerad och förklande. 

 

5. Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda. 

Den ger ett bra gränssnitt på konstruktion och vad gäller utformning av formulär 

 

6. Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image. 

Den följer de standarder för företagets övriga formulär och bidrar till företaget med 

snabbare processer vid konstruktions förändringar. 

 

7. Systemdesign: ange i vilken omfattning en ny produkt skall knytas till produktsystem. 

Produkten hänger ihop med Svärd, Skärtand, drivhjul, noshjul, Kedjenit och sidolänk. 

 

8. Identifiera de element som avgör den tekniska kvaliteten hos produkten. 

 Att den med hjälp av pichten och CC-mått på drivlänken ger ett automatiskt mått 

eller utdata på den resterande konstruktionen eller vilken begränsning som gäller. 

 Största och minsta mått på konfigurering. 

 Att den ger feedback eller feedforward på vilka dimensioner som har ett 

samband(korrelation med).  

 Att den ger feedback på drivlänken möjliga sträckningsbelastningar på två ställen 

eller att den med en formel ger en automatisk godstjocklek mellan ytterkontur och 

håldiameter. 

 Att den ger ett Feedback värde på brottgränsen genom arean på drivlänken, Mpa. 
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Bilaga 4.  

Analys av funktioner  (Verb- substantivmetoden)                               

Lorens Söderlund V 
 

Företag: Husqvarna AB Datum: 2012-06-11 

Produkt:Drivlänk 

   
FUNKTIONER KLASS FUNKTIONSGRÄNS 

  /ANMÄRKNING 

Styra konstruktion cad-modell N √ Mellan Max och Min Värde 

Ge förståelse användarformulär N √ Begränsat info i formulär 

Ge kunskap om Parametrar användarformulär Ö √ Genom ledtexter 

Ge kollision Parametrar användarformulär N X kombination av färger/röd 

Underlätta användning användarformulär N √  

Förmedla struktur användarformulär/cad-m N √ 

Ge relevant utdata användarformulär Ö √ Dimensioner/Mpa 

Vara Självinstruerande användarformulär N √ 

Ge automatiska Parametrar Användarformulär Ö √ Genom picht begränsning 

Passa brukaren användarformulär N √ Gemensamma benämningar 

Äga flexibilitet cad-modell Ö X Bumper går det? 

Minimera felanvändning användarformulär Ö √ Inmatning av data 

Äga stilren design användarformulär N √ 

Äga attraktion användarformulär Ö X 

Inge förtroende användarformulär N √ Drift säkerhet 

Påkalla uppmärksamhet användarformulär Ö X 

Äga tydlighet användarformulär/cad-m N √ Genom gräsnitt/kantlinjer 

Äga struktur användarformulär/cad-m N √ 

Vara förklarande användarformulär/cad-m N √ Feedback och Feedforward 

Äga få moment användarformulär Ö √ 

Äga enkelhet användarformulär/cad-m N √ Bilder på Parametrar 

Förenkla konstruktion användarformulär/cad-m H √ Anpassa för användning 

Tilltala målgrupp användarformulär/cad-m N √ Igenkännande 

Äga kommunikation användarformulär Ö √ Genom dialogrutor 

Äga chunks användarformulär Ö √ 

Äga image  användarformulär Ö X Anama Husqvarna AB’s formulär 

 

Huvudfunktion, H.  Nödvändig, N.  Önskevärda, Ö.  Onödig, O. 

√  Uppfyllda funktioner  X Icke uppfyllda funktioner 

 

 

 

 

 



Bilagor 

VI 

Bilaga 5.  

Parameterlistor  

Idag har produktutvecklarna parametrar för  dimensionerna och kan styra en del av 

CAD- modellen. 

1. CC between holes  

2. Thickness over holes 

3. Coined Thickness 

4. Diameter Holes 

5. Distance Holes to bottom tip 

 

 Lista över parametrar för att få total kontroll över CAD-modellen  

1. CC between holes  

2. Total body Width 

3. Hole diameter 

4. Distance to bottom 

5. Lower tension strength 

6. Lower tension strength 

7. Guide bar distance 

8. Angle surface towards surface Nose/Spur or Rim 

9. Over body thickness 

10. Lower body thickness 

11. Hook radius 

12. Hook center depth 

13. Hook center right distance 

14. Oil hole center depth 

15. Oil hole center left distance 

16. Radius towards contact surface Spur/Rim  
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 Lista över vilka dimensioner som har problem enligt Design-FMEA 

funktion 1. I kontakt med drivhjulet Rim/Spur.  Vinkel 1  

funktion 2. I kontakt med noshjulet .   Vinkel 1 

funktion 4. Kjedjans sträckningstöd.  Totala Bredd/Hål CC/ 

Övregodstjocklek (Drivlänken har en kontakt yta med niten som den överför kraft  

till).  

funktion 5. Kontaktyta med sidolänken.   Övre godstjocklek 

funktion 6. Kontaktyta med nit.   Hål  diameter 

funktion 7. CC-mått mellan hål .   CC-längd 

funktion 8. Kontaktyta med svärd.   Nedre godstjocklek 

funktion 9. Gränssnitts dimensioner.  Största och minsta mått 

funktion 10. Kontaktytor för sammanställningen. Totala bredd 

 

 Vilket resulterar i ett intresse för nedstående parameterar för ett 

användaformulär 

(Bredd) 

1. Picth 

2. Hålets diameter 

3. Drivlänkens CC 

4. Godtjocklek mellan hål och yttrekontur 

(Djup) 

1. Distance till krokbotten 

2. Svärdsspårets djup 

(Gods tjocklek) 

1. Övre godstjocklek 

2. Nedre godstjock 

(Krook placering) 

3. Krook radius 

4. Krookcentrum djup 

5. Vänster krookcentrum distans  

(Anliggs radie mot Spur/rim) 
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Bilaga 6.  

Tabell 3. Över relationer 

  

 

 

 

 

 

Produkt nr: H00 H25 H38 H37 H30 H42 H64    

1.  Pitch 12,7 16,51 19,05 19,05 16,51 19,05 20,5232    

2.  CC-mått 7 7,5 8,9 8,9 7,5 8,6 9,8    

3. Bredd 12,5 15,7 15,9 16 15,55 17,55 20    

4. Hål diameter 3,3 4,1 3,85 3,8 4,1 4,4 5,25    

5. dist. Botten 7 9,3 7,8 7,6 8,45 10 10,85    

6. Ö.sträck tjock 1,6 2 1,6 1,6 1,8 2,3 2,55    

7. U.sträck tjock 1,6 2,1 1,6 1,65 2 2,1 2,2    

8. distant svärd 0 0 5,45 0 6 0 7,4    

9. Ö.tjock 1,3 1,4 1,3 1,25 1,45 1,45 1,65    

10. U.tjock 1,3 1,4 1,1 1,25 1,25 1,45 1,55    

11. Hook Radie 1,3 1,4 1,4 1,4 1,1 2 3    

12. Hook centrum 
djup 

6,4 8,7 7,3 7,1 8 8,55 9,8    

 
De som är intressanta att sätta relationer på 

Median Variationsvidd Diff i dim. 

(2/4) 2,121 1,8292 2,31 2,342 1,829 1,9545 1,866 2,0359 1,829<-M->2,342 0,513 

(3/4) 3,787 3,829 4,129 4,21 3,7986 3,9886 3,809 3,9358 3,787<-M->4,21 0,423 

(6/4) 0,485 0,487 0,421 0,421 0,439 0,523 0,4857 0,46 0,421<-M->0,523 0,102 

(7/4) 0,485 0,512 0,421 0,421 0,488 0,4772 0,419 0,46 0,419<-M->0,512 0,093 

(11/4) 0,934 0,342 0,364 0,368 0,268 0,4545 0,57 0,4714 0,268<-M->0,57 0,3 

Vid minskning av antalet koncept ( tar bort H00 och H64) Median Variationsvidd Diff i dim. 

(2/4) 0 1,8292 2,31 2,342 1,829 1,9545 0 2,05294 1,829<-M->2,342 0,513 

(3/4) 0 3,829 4,129 4,21 3,7986 3,9886 0 3,991 3,7986<-M->4,21 0,4114 

(6/4) 0 0,487 0,421 0,421 0,439 0,523 0 0,4582 0,421<-M->0,523 0,102 

(7/4) 0 0,512 0,421 0,421 0,488 0,4772 0 0,4632 0,421<-M->0,512 0,091 

(11/4) 0 0,342 0,364 0,368 0,268 0,4545 0 0,3593 0,268<-M->0,454 0,1865 
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Bilaga 7.  

Kognitiv walkthrough-form 1 

 

Paramtrisera 
en modell i 
CATIA V5. 

 

Uppgiftbeskrivning  
inklusive kognitiva 
utmaningar, risk 
för felhandling 
etc. 

Kognitiva 
steg och 
utmaningar. 

Typ av 
felhandling. 

Fysiska steg av 
felhandling. 

Lösningförslag. 

1.Starta CATIA V5.  
(spelar inge roll i 
vilken ordning) 

     

2. Starta. 
programmet med 

hjälp av ikonen  
(spelar inge roll i 
vilken ordning) 

     

3. Välj Drivlänk. 
 

Inte förstår var 
konceptmodell ska 
väljas. 

Svårt att 
förstå  att 
valet görs 
längre ner i 
formuläret. 

Fel 
placering av 
kommando-
knappar. 

Regelbaserat 
misstag. 

Placera 
kommandon 
tidigare efter 
läsfältet. 

 4. Tryck på 
knappen  "get 

catpart". 
 

Inte förstår att 
konceptmodell 
måste hämtas. 

Svårt att 
förstå att 
hämtning 
gör i två 
steg. 

Fel i 
utformning 
av formulär. 

Kunskapsbaserat 
misstag/slip. 

Automatisera 
detta. 

5. Läs av värdena  
 Tryck på knappen 
”READ”. 

Inte förstår att 
värdena på 
befintlig modell 
måste hämtas. 

Svårt att 
förstå att 
hämtning 
måste göras 
på detta 
också. 

Fel i 
utformning 
av formulär. 

Kunskapsbaserat 
misstag/slip. 

Automatisera 
detta. 

6. Välja nya 
dimensioner. 

 

     

7.Välj utförande 
Checkbox ”Coined 

thickness”. 
   

 

Inte förstår 
innebörden av 
”Coined 
thickness”. 

Inte vet vad 
innebörden 
av begreppet 
betyder. 

Internt 
begrepp, 
vilket inte 
alla är 
införstådda 
i. 

Kunskapsbaserat 
misstag. 

Utbilda 
användaren. 

8. Mata in värden 
för dimensioner i 

textrutor. 
  

Skriver in för höga 
värden i  
textrutan. 

felhandling 
vad gäller 
inmatning av 
formuläret. 

Rätt i tanke 
fel i 
handling. 

Slip. Ej spara och 
ladda om 
modellen i 
Catia V5. 
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9. Tryck på 
knappen "SET". 

  
 

Ingen koncept 
modell finns att 
tillgå. 

Glömt att 
hämta 
koncept-
modell. 

Fel i 
utformning 
av 
formuläret. 

Slip. Automatisera 
detta. 

10.Skriva 
noteringar till 

parametriseringen. 
 

Glömmer att 
skriva noteringar. 

Har för 
bråttom 
under 
utförandet. 

Går av bara 
farten. 

Regelbaserat 
misstag. 

Gör om och 
skriv en 
notering. 

11. Markera 
checkbox för 

notering. 
 

     

12. Skriv in din 
notering. 

 

     

13. Tryck på save 
file knappen. 

 

Svårt att förstå 
vad det  är som 
sparas. 

Ingen 
information 
på vad det är 
som sparas. 

Otydlig 
information. 

Kunskapbaserat. Förtydliga att 
det är 
noteringen 
som sparas. 

14. Sätt in datum i 
notering.  

 

Kommer inte ihåg 
att göra detta. 

Tycker det är 
mindre 
viktigt. 

Omedvetna 
avsteg. 

Kunskapsbaserat 
misstag. 

 

15. Välj save as 
och skriv filnamnet 

på noteringen.  
 

Fel filnamn. Måste 
använda 
samma 
namn på 
catpart. 

 Kunskapsbas-
erat misstag 
eller latent fel. 

Kräver en 
större 
programmering 
operationa-
lisering. 

16. Välj save. 
 

     

17. Stänga ner 
programmet med 
att välja exit eller 

trycka på knappen 
till "upp till 

höger”.  
 

     

18. Spara din 
parametrisering i 

önskad folder med 
hjälp av CATIAV5. 

Glömmer att spara 
sin catpart. 

Tror att 
noteringen 
sparar 
programmet. 

Slip. Regelbaserat 
misstag. 

Msg box: glöm 
inte att spara 
din catpart. 

 


