
             

 

   

   

   

 

 

Beteckning:________________ 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

 

Utveckling av teknisk animation till 

verkstadshandbok 

Alex Wennerholm 

Pär Linde 

Juni 2011 

Examensarbete, 15hp, C-nivå 

Datavetenskap 

Creative Computer Graphics  

Examinator: Ann-Sofie Östberg, Handledare:Torsten Jonsson 

 

 



             

 

   

   

   

 

 

 

 

Utveckling av teknisk animation till verkstadshandbok 
 

av 

 

Alex Wennerholm 

Pär Linde 

 

 

 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 

 

S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

info@alexwennerholm.com 

mail@parlinde.com 

 

 

 

 

Abstrakt 
Studien undersöker hur instruktionsanimationer produceras kostnadseffektivt 

samtidigt som de håller god pedagogisk nivå. På uppdrag från Scania har fyra 

animationer som förklarar funktionen av en mekanisk komponent producerats, varav 

två animationer var interaktiva. Samtidigt med produktionen studerades vilka 

arbetsmetoder som är tidskrävande. Studien visar att 3D i detta fall var överflödigt 

men kan i andra projekt vara ett mer pedagogiskt alternativ. Resultatet av 

forskningen ska i senare studier hos Scania ligga som grund för djupare forskning i 

ämnet.  
Nyckelord: instruktionsanimationer, teknisk animation, instruktionsanvisningar, 

mekaniska komponenter, pedagogik, kostnadseffektivitet, Scania. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den traditionella vyn av datorgrafik innebär ofta filmeffekter eller dator- och tv-spel 

men används på ett mycket bredare plan än så. Andra stora användningsområden är 

bland annat inom medicin, arkitektur och industridesign.  Datorgrafik kan även 

användas som ett pedagogiskt redskap. Instruktionsillustrationer används på ett sådant 

sätt. Den mänskliga hjärnan förstår något bättre när de förses med visuella 

representationer av en förklarande text.  

Dagens animationsteknik är bättre och mer effektiv än vad den var för bara 

några år sen. Företag presenterar ständigt nya tekniska lösningar. Tidigare var tecknad 

film något som ansågs vara till för barn men sedan genren revolutionerades med 

datorgenererad grafik tittar folk i alla åldrar på filmerna. Animerade filmer har idag 

blivit en stor bransch som bara växer. 

Inom instruktionsangivelser av olika slag finns utrymme att utvecklas vidare 

med hjälp av modern datorgrafik. Instruktionsangivelserna består ofta av primitiva 

bilder eller diagram tillsammans med text.  

Lastbilsföretaget Scania har insett att deras verkstadshandbok kan förbättras 

med uppdaterad datorteknik. De har sedan flera år tillbaka använt sig av den egna 

programvaran ”Multi” som ständigt håller användaren uppdaterad med den senaste 

versionen av verkstadshandboken. Handboken innehåller instruktioner och 

hänvisningar för mekaniker och består av förklarande bilder med text. Exempelvis 

diagram eller sprängbilder på en mekanisk komponent. Programmet är däremot inte 

bristfritt. Användarna, mekanikerna, finner dem invecklade och svårnavigerade. Detta 

leder till att mekanikerna ofta istället tar omvägar för att leta reda på informationen de 

behöver. De nämner i intervjuer att de hellre pratar med kollegor eller till och med 

använder tidigare versioner av verkstadshandboken. Scania når alltså inte sitt mål med 

verkstadshandboken, att nå ut till mekanikerna, och behöver därför utveckla den. Detta 

har de tänkt göra med ett mer modernt media, datorgenererad animation. 

1.2 Syfte 

Fokus har lagts på att definiera vad det är som gör att den befintliga 

verkstadshandboken är svåranvänd för målgruppen samt hur den ska göras bättre. 

Vilken information är tillräcklig i det befintliga systemet och vad är det som inte 

framgår? 

Syftet med studien är att för Scanias räkning, undersöka hur animationstekniken 

kan användas för att förenkla inlärning och förståelse med som samtidigt är 

kostnadseffektivt att producera. 

Förmodligen har andra företag samma behov. Den preliminära uppfattningen av 

marknaden är att det finns ett växande behov av denna typ av illustrationer.  

1.3 Mål 

Författarna har, på uppdrag från Scania, producerat ett antal animationsförslag på hur 

något i deras lastbilar fungerar. Instruktionsanimationer har producerats utifrån 

materialet i den befintliga verkstadshandboken. Som underlag tillhandahöll Scania 

beskrivningar av en komponent vars syfte och funktion skulle beskrivas i de 

animationsförslag som togs fram. Animationerna skulle vara riktade mot målgruppen 

för att stärka kommunikationen mellan Scania och deras målgrupp samt ge en mer 

pedagogisk och effektivare beskrivning av komponentens syfte. 
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Målen för studien var att studera: 

 

1. Vad gör en animation pedagogisk? 

2. I vilken utsträckning kan animationerna produceras kostnadseffektivt? 

1.3.1 Vad gör en animation pedagogisk? 

Målgruppen behöver inblick i specifika komponentdelar för att kunna arbeta med dem.  

En verkstadshandboks uppgift är att beskriva en komponents funktion. 

Vad det är som gör en animation pedagogisk kommer undersökas. Pedagogik är 

en avgörande faktor i en instruktionsanimation. Är den inte lätt att använda och förstå 

har den inte uppfyllt sitt syfte. 

Animationsförslagens huvudsyfte är att beskriva och förklara. Tumregler inom 

pedagogik med animation har undersökts. Animationsförslagen måste uppnå en hög 

pedagogisk nivå för att nå ut med sitt budskap till målgruppen. 

1.3.2 I vilken utsträckning kan animationerna produceras 
kostnadseffektivt? 

För Scania är kostnad en avgörande faktor. Animationerna måste vara producerade på 

ett effektivt sätt för att kosta så lite som möjligt eftersom det fullt utbyggt kan komma 

att handla om ett mycket stort antal animationer. Om animationerna inte möter detta 

krav kommer det vara omöjligt för dem att lansera verkstadshandboken i det nya 

formatet. 
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2 Metod  

2.1 Introduktion 

Det här kapitlet studerar forskningsmålen och hur de ska utföras. Målen som tidigare 

definierats är: 

 

1. Bestäm vad som gör en animation pedagogisk. 

2. Producera ett antal animationsförslag och studera i vilken utsträckning detta kan 

göras kostnadseffektivt. 

 

För mål nummer ett har relevant litteratur studerats. Dessutom besöktes en verkstad 

som arbetar med reparation av Scanias fordon. Action research applicerades på mål 

nummer två, producera animationsförslag som är kostnadseffektiva. Kapitlet fördjupar 

sig i dessa forskningsstrategier. 

2.2 Forskningsstrategi 

2.2.1 Litteraturstudie 

Om animationerna inte utbildar målgruppen så uppfylls inte animationernas syfte, att 

effektivt lära målgruppen om en specifik komponent eller funktion. 

För målet ”bestäm vad det är som gör en animation pedagogisk” har litteratur 

om pedagogik och animation studeras. Det finns mycket akademiskt material om hur 

studenter lär sig och tar till sig information från animationer som varit till stor nytta i 

forskningsarbetet. Denna typ av artiklar ger oss en bred kunskap om inlärning med 

animation. För mer specifik information studerades även artiklar angående 

animationer av mekaniska system. 

Fokus i litteraturstudien låg på att hitta och definiera vad det är som gör 

animationer pedagogiska och tvärt om; vad gör en animation mindre pedagogisk. En 

litteraturstudie i detta fall var lägligast eftersom författarna inte hade någon tidigare 

kunskap om just pedagogik. Det behövs en preliminär ingående studie för att sedan 

kunna applicera kunskapen på produkten. 

2.2.2 Studiebesök 

Examensarbetet utfördes som ett öppet samarbete med personalen på Scania. Detta 

utnyttjades till att ställa frågor och diskutera animationsförslagen med 

yrkesmänniskorna som ligger bakom den befintliga handboken. Deras kompetens och 

kunskap om tidigare arbeten var mycket värdefullt när förslagen producerades. 

Dessutom hade personalen där en del kunskap om målgruppen. 

Något som måste övervägas var att personalen på Scanias huvudkontor kanske 

inte har helt klart för sig vilka önskemål och behov målgruppen har då de i dagsläget 

inte når ut med sin produkt, verkstadshandboken. Därför var det viktigt att utreda 

detta. 

En verkstadsanläggning som dagligen arbetar med handboken besöktes och de 

anställda svarade på frågor angående den befintliga verkstadshandboken. 

 

2.2.3 Action research 

Scania har krav på att animationerna ska vara billiga att producera. Deras budget för 

projektet är begränsad och möter produkten inte detta krav kommer de inte ha råd att 

fortsätta utveckla den. 
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Med mål nummer två låg fokus på att utreda hur en animation av denna typ görs billig 

i produktion. Eftersom målet är mycket specificerat av karaktär är utbudet av 

vetenskapliga artiklar begränsat.  

Action research handlar om problemlösning av fördefinierade problem och 

utvärdering av dessa. Denna typ av forskning var lägligast då uppdraget handlade om 

ett definierat problem som behövde lösas. 

Arbetets utveckling skulle meddela om vilka delar av animationerna som var 

mest tidskrävande. Dessa delar skulle då undersökas i frågan om hur de kan 

effektiviseras eller om de över huvud taget var nödvändiga för att förmedla 

animationens syfte. Arbetssättet analyserades under arbetet. Denna analys skulle 

tillsammans med litteraturstudien ge inblick i om en kompromiss mellan det 

pedagogiska och produktionseffektiviteten var aktuell. 

Om animationsförslagen i slutändan inte mött Scanias krav på 

kostnadseffektivitet hade en analys förtäljt vad som kan förändras i de kommande 

instruktionsanimationerna. 
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3 Genomförande av praktiskt arbete  

3.1 Målgruppen 

För att skapa förslag som målgruppen har nytta av är det bra att förstå målgruppens 

behov. Scania har en persona där målgruppen finns beskriven (Bilaga 1). Målgruppen 

beskrivs som mekaniker och reservdelmän på Scania-verkstäder. Mekanikernas 

arbetsuppgifter handlar till största del om reparationer av lastbilar och 

reservdelsmännens uppgift är att lokalisera reservdelar till mekanikerna. 

Målgruppen använder sig av Scanias interna program Multi, en digital 

verkstadshandbok.  I Multi kan de söka artikelnummer för reservdelar för att lära sig 

mer om den, lokalisera den på lagret eller beställa in från annan verkstad om den är 

slut i lagret. De kan även söka på specifika chassinummer för att se vilka delar som 

ska finnas i ett särskilt fordon. Enligt Scanias egen definition av målgruppen är det 

reservdelsmännen som arbetar mest med detta verktyg. 

För att erhålla ytterligare förståelse av målgruppens behov gjordes ett besök på 

en Scaniaverkstad, Bilmetro i Gävle. I informella intervjuer med mekaniker och 

reservdelsmän bekräftades mycket av det som finns definierat i persona. Mekanikerna 

pratar hellre med sina kollegor än att använda sig av informationen i Multi. Både 

mekaniker och reservdelsmännen såg att det fanns brister i Multi. Oftast handlade det 

om problem med att navigera sig i programmet. Beskrivningar upplevs invecklade. 

Eftersom att arbetet går ut på att förklara en speciell komponent ställdes frågor 

angående hur de tycker förklaringen av denna kan förbättras. Majoriteten av svaren 

handlade om att de ville se större och tydligare bilder, i Multi begränsas bilder till en 

viss kolumnbredd. Vissa önskade även ha trycktal utskrivna i illustrationen som visar 

öppningstryck för ventilerna i komponenten. 

3.2 Litteraturstudie 

3.2.1 Verbal beskrivning 

För att förstå vad det är som gör en instruktionsanimation mer eller mindre pedagogisk 

kan den brytas ner i två komponenter, rörlig bild och ord. Människan har två olika 

typer av informationstolkning. Den visuella- och den verbala [1]. Utifrån detta har 

Mayer och Anderson konstruerat en princip som bygger på att animationen blir mer 

pedagogisk om den rörliga bilden samtidigt blir beskriven i ljudform. Mayer och 

Anderson om denna princip:  

”We conclude that one important characteristic of an instructive animation is 

temporal contiguity between animation and narration. We hypothesize that 

contiguity of words and pictures during instruction encourages learners to build 

connections between their verbal and visual representations of incoming 

information, which in turn supports problem-solving transfer.” [1] 

Detta kallar de ”the contiguity principle”. Deras studier har visat att deras subjekt lärt 

sig mer av animationen om de tillämpat denna princip jämfört med om de fått den 

muntliga beskrivningen före, eller efter, rörlig bild eller om rörlig bild / beskrivning 

uteslutits. 

Ett exempel på detta är de så kallade ”living books” som riktar sig till barn. I en 

sådan animation visas text på skärmen och där markerade ord uttalas. När de 

markerade orden simultant uttalas av en berättarröst skapas en bindning mellan det 

visuella och det verbala som gör att barnet förstår ordets innebörd och uttal [2]. 

En studie av Jean-Michel Boucheix m.fl. handlar om var användaren fokuserar 

blicken i en teknisk instruktionsanimation medan de får en verbal beskrivning. Studien 

visar att användare som har tidigare kunskap i ämnet oftare fokuserar på den relevanta 

delen av funktionen än den oerfarna som tenderar att fokusera på den del i funktionen 

som är mest iögonfallande [3]. 
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3.2.2 Interaktivitet 

Användarkontrollerad animation är en annan variant som kan göra en animation mer 

pedagogisk. Cyril Rebetez m.fl har skrivit en artikel om just detta [4]. I studien 

undersöktes två grupper. En grupp som använde animation av låg grad kontroll 

(pauser i animationen) och en grupp som fick högre kontroll av animationen (kunde 

själv pausa animationen och dessutom bestämma vilken del av animationen de ville 

se). I deras undersökning fann de bevis på att obligatoriska pauser i animationen ökar 

förståelse. Användare som nyttjade högre grad kontroll visade också tecken för högre 

förståelse. 

3.2.3 Mental Animation 

Slutligen är ”mental animation” en viktig del av att förstå animation av mekaniska 

komponenter. Mental animation innebär hur åskådaren föreställer sig funktioner och 

komponenternas rörelse [5].
 
Mary Hegharty menar att det lättaste sättet för människor 

att tänka sig rörelser av en mekanisk komponenent är att först klargöra 

beståndsdelarnas rumsliga förhållande i systemet för att sedan tänka sig delarnas 

rörelse som ett kedjeförlopp. Det här kan kallas ett statiskt system. Motsaten till detta 

är ett dynamiskt system, där åskådaren förställer sig hela systemets rörelse på en gång. 

3.2.4 Konklusion 

Verbal beskrivning tillsammans med den visuella bilden skapar en större förståelse av 

en funktion. Tillsammans skapar de större insikt än vad någon av dem hade utan 

varandra. Exemplet ”Living books” är förvisso en produkt för barn men illustrerar 

ändå mycket väl hur viktigt det är med både visuell och verbal information. 

Hur en mekanisk funktion föreställs mentalt, den så kallade mentala 

animationen, är även det väldigt betydelsefullt för en effektiv instruktionsanimation. 

Appliceras fel metod kan det ha ödesdigra konsekvenser för hur användaren förstår ett 

system eller funktion. I fallet av ett system som körs som ett kedjeförlopp, exempelvis 

ett urverk eller en motor, är statisk animering det främsta valet då det är så användaren 

föreställer sig ett sådant system. Detta kan även kopplas till Jean-Michel Boucheix 

studie som kom fram till att oerfarna deltagare fokuserar på den del som är mest 

iögonfallande. I den statiska animationen rör sig enbart delen i rampljuset. I ett system 

där alla delar rör sig samtidigt på ett sätt av stor betydelse är det möjligen bättre att 

använda sig av dynamisk animation. Sannolikt är däremot att den statiska animationen 

är lämpligast i den här studien. 

I Cyril Rebetez studie av kontrollerad animation testades två typer av 

animation, en med låg grad och en med hög grad kontroll. Det fanns alltså ingen 

kontrollgrupp som testade animation helt utan kontroll. Därför kan det ifrågasättas om 

obligatoriska pauser (låg kontroll) i animationen skiljer sig från animationer utan 

kontroll. Författarna tror att obligatoriska pauser i animationen skapar djupare 

förståelse. I oavbruten animation tvingas användaren fokusera på den nya 

informationen som ständigt presenteras. Om små pauser tillämpas hinner användaren 

reflektera mer över innehållet och har då även bättre utgångspunkt till att förstå nästa 

del. Eftersom att det inte är särskilt kostsamt att tillämpa detta i projektet, varken 

ekonomiskt eller tidsmässigt, antar författarna att Cyril m.fl. har rätt i sina åtaganden 

och ta användning av dessa obligatoriska pauser. 

Berättarröst, pauser och statisk animation bildar en grund till animationen som 

är pedagogisk. Sedan är givetvis själva animationen fortfarande det viktigaste men 

med denna grund finns chans att istället förenkla. Tillfälle att effektivisera 

produktionen och ändå behålla inlärningseffektiviteten. 

Animationens egenskaper möjliggör en bild av något som förändras under 

animationens gång. Det betyder däremot inte att en animation nödvändigtvis är bättre 

än en stillbild [6]. En animation kan vara överflödig och till och med mindre effektiv 

än ett statisk media. Kan en stillbild förklara en funktion på ett enklare och effektivare 
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sätt är det bättre att använda detta medel. Animationer ska istället användas till att 

beskriva avancerade funktioner som behöver denna rörliga visualisering för att ge 

förståelse. 
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3.3 Praktisk produktion 

3.3.1 Storyboard 

När det fanns en klar bild av vad animationsförslagen skulle förmedla startade en 

storyboard-process. Två huvudanimationer arbetades fram. Dessa animationer skulle 

sedan göras om till respektive två interaktiva versioner där användaren har kontroll 

över animationsförloppet.  Författarna skulle få ansvara för två animationsförslag var, 

en interaktiv och en ickeinteraktiv. 

Först gjordes en grovskissad storyboard. Syftet med den var att förklara 

animationsförslagens struktur. Eftersom att förståelsen för komponenten vid det skedet 

inte var fulländat blev dessa storyboards mer en grafisk mall för animationerna. 

Senare i arbetet när förståelsen var högre började arbetet med en mer ingående 

storyboard där alla scener fick en ingående beskrivning och hela förloppet bestämdes 

från början till slut. Detta arbete gjordes för att underlätta efterkommande steg i 

projektet. 

I storyboard-fasen togs ett beslut om att använda 3D-grafik praktiskt taget 

uteslutande till en initial visualisering av den mekaniska enheten. En turntable-

rendering på enheten tjänade som en introduktion åt animationen. Fjädrarna i enhetens 

ventiler animerades även de i 3D-applickationen. Fjädrarna gjordes med en fjäder-

spline (helix) vars höjd minskar för att illustrera hoptryckning av fjädern. Det hade 

tagit betydligt längre tid om detta istället animerats i After Effects.  

3.3.2 3D 

3.3.2.1 CAD-material 

Det första steget i produktionsfasen var importering av CAD-materialet till 3D studio 

max. CAD-modellen hade Scania fått från tillverkaren. Modellen fick vid importen en 

oönskad struktur. Polygonerna konverterades till triangulära former vilket gjorde att 

runda former blev buckliga. Dessutom blev antalet polygoner för högt för minnet i 

datorn, vilket resulterade i att datorn inte kunde hantera hela modellen. Att rensa upp 

den blev en nödvändighet. 602 387 onödiga punkter rensades bort(Figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Bild före (718 638 punkter) och bild efter (116 251 punkter). 
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3.3.2.2 Animering 

För att skapa en övergång från 3D- till 2D-grafik undersöktes kamerans möjligheter att 

animeras från perspektiv till ortografisk. Detta kan skapas med en så kallad ”dolly 

zoom”. När brännvidden ökar zoomar kameran in på objektet. Flyttas då kameran från 

föremålet i fokus samtidigt som linsens bredd ökar skapas illusionen av att kameran är 

statisk och att perspektivet försvinner. Det är omöjligt att helt få bort perspektiv från 

kameran men ett resultat som är väldigt nära kan uppnås. Om inte avståndet från 

objektet och brännvidden animeras synkroniserat uppstår ett oönskat resultat. 

Dessvärre är detta inte något mjukvaran (3D Studio Max) gör automatiskt. Till slut 

löstes detta genom att manuellt kalkylera brännvidden och kamerans position för varje 

bildruta (Figur 2). 

 

 
 

Figur 2. Start (field of view: 45) och stoppunkt (field of view: 1) i kameraanimationen. 

3.3.2.3 Ljussättning 

Ljussättningsmetoden var en enkel studiouppsättning, en fyrapunktsljusuppsättning 

med en bakgrundsskärm som reflekterar mot objektet. Skärmen reflekterade ljuset i 

renderingen men uteslöts ur alpha-kanalen. Valet av mjukvara var 3D studio max med 

Vray som renderingsmotor. Motiveringen för detta val var att det är program som 

författarna är mest bekväma med. Ett problem med Vray är att animationer ofta blir 

brusiga då beräkningen av global illumination skiljer sig mellan bildrutorna. 

Undersökningar visade att detta kan lösas genom att blanda bildrutornas global 

illumination-beräkning med varandra. 

3.3.3 2D 

Luftflödet illustrerades till största del med 2D-grafik i form av vektorgrafik från 

programmet Adobe Illustrator (Figur 3). Ritningarnas yttre dimensioner anpassades 

efter CAD-modellen. På så vis blev övergången från 3D till 2D mer estetiskt 

tilltalande. Scania hade även egna illustrationer som används i den befintliga 

handboken (Figur 4). Dessa illustrationer användes som referens när 2D-grafiken 

ritades för att få luftvägar korrekta. Stor möda lades ner för att få luftvägarna tydliga 

och icke förvirrande. 

 



 

  10             

 

 
Figur 3. Omdimensionerad och förenklad ritning. 

 

 
Figur 4. Scanias ritning på APS-enheten. 

 

3.3.4 Animering 

När allt material var färdigt startade animeringsfasen i programmet Adobe After 

Effects. Här arbetade författarna vidare med respektive storyboard. 

Färglager animerades med maskning för att förklara luftens gång i de olika 

kanalerna. Ventilfjädrarna var sedan innan renderade till bildsekvenser. De 

synkroniserades med luftflödet.  

I denna fas låg fokus på att förklara luftflödet korrekt. Det var bland annat 

viktigt att veta om ventilerna öppnades i rätt ordning. Därför producerades ett tidigt 

utkast vars ändamål var att producera feedback från Scania.  
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I dialoger med Scania påpekade de förutom en del turordningsfel att tempot i 

animationen var för högt. De anmärkte även på att det var svårt att veta var i 

visualiseringen de skulle fokusera.  

När kritiken var åtgärdad och Scania var tillfreds med flödet i animationen 

startade produceringen av de interaktiva förslagen (animationsförslag tre och 

animationsförslag fyra).  

3.3.5 Interaktivitet 

Det som skulle skilja de interaktiva animationerna åt var gränssnittet. Detta gjordes i 

Adobe Flash. Arbetet med att skapa interaktivitet strukturerades även här på två olika 

sätt.  

Till animationsförslag ett fördelades animationen i olika scener, sorterade efter 

funktioner i komponenten, som sedan en meny länkar till. Istället för scener länkade 

knappar i animationsförslag två till specifika tider i animationen. 

Ett mål med produktionen av interaktiva gränssnitt var att de skulle vara så 

okomplicerade som möjligt att producera. Bara grundläggande programmering 

tillämpades. 

 

 

.  
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4 Resultat  

4.1 Introduktion 

Intervjuer med handledarna på Scania samt mekaniker på verkstad har gett en inblick i 

vad animationerna behöver förmedla. Målgruppen vill ha visualiseringar som de kan 

förstå, som är pedagogiskt strukturerade. De vill kunna studera animationen och förstå 

flödet. Mekanikerna och reservdelsmännen hade även önskemål på att få 

öppningstryck i ventilerna i komponenten. 

4.1.1 Vilka arbetsmetoder är minst tidskrävande? 

Studien gick ut på att under produktionens gång reflektera över arbetet. Målet var 

producera så kostnadseffektiva förslag möjligt men även att efter arbetets slut ha en 

förståelse för hur kommande projekt kan produceras billigt. Fokus låg på att definiera 

arbetsmetoder som lämpar sig bäst i denna typ av uppdrag. 

En initial fråga gällde om enhetens funktion skulle illustreras med 3D eller 2D-

grafik. I studiens start var det meningen att komponenten skulle modelleras i en 3D-

applikation men det visade sig att Scania hade en CAD-modell. Modellen började 

bearbetas eftersom topologin blev förvrängd och svårarbetad vid importering till 3D 

Studio Max. När det var dags att bearbeta även innanmätet av modellen fanns där 

inget innanmäte. Vid det laget togs ett beslut om att inte använda 3D-modellen till 

förklaringen av själva flödet i komponenten. Istället skulle 2D-illustrationer tillämpas. 

3D-modellen användes istället som en introduktion till animationen. Modellen roterar 

kring sin egen axel, så att användaren ser komponenten från alla vinklar i ett fixerat 

perspektiv. Modellen övergår sedan till 2D-illustrationer.  

Mer tid än planerat spenderades på att själva förstå komponentens funktion och 

syfte. Det är väldigt viktigt att själv förstå något för att kunna förklara det. 

Illustrationerna var ritade efter 3D-renderingens dimensioner men med innanmätet 

från befintliga illustrationer. Dessutom gjordes detta då förståelsen för komponenten 

var låg. Därför kopierades till största del utseendet från befintliga ritningar. 

För att hjälpa förståelsejobbet förenklades 2D-illustrationerna. Handledaren, 

Jerry Larsson, berättade vid ett möte att inget behöver se ut som det gör i verkligheten. 

Det viktiga är att funktion och syfte framgår. Genom att bryta ner illustrationer i 

smådelar och bestämma om de är nödvändiga eller inte ökade också förståelsen. På 

samma sätt kommer användaren tycka den är mer lättförståelig. 

4.2 Animationsförslagen 

Animationerna är skapade i Adobe After Effects. I ritningen från Adobe Illustrator 

lämnades luftgångarna tomma så att luften enkelt kunde animeras. Luften är färglager 

som animeras med maskning. Animationerna visar luftförloppet från när luften 

kommer in i systemet (från kompressorn) till att den strömmar ut. Den visar de 

viktigaste funktionerna som behövs för att förstå komponenten och lämnar ut några 

överflödiga detaljer. 

Ett exempel är lufttrycksventilerna i enheten. Animationen visar inte hur 

ventilerna fungerar i detalj. Den illustrerar enbart att den öppnas vid ett visst tryck och 

stängs vid ett annat. 

Enheten är indelad i diverse delar (delar är beskrivna i Bilaga 2). De viktigaste 

delarna, lufttorkaren och kretsskyddsventilen, är de fokus har legat på och är tillräkliga 

för att förklara hela komponentens funktion. De övriga delarna är ett mellanstycke 

mellan lufttorkaren och kretsskyddsventilen samt en styrenhet. Dessa delar finns inte 

beskrivna speciellt mycket i den befintliga verkstadshandboken. 

Då författarna gjort två förslag var gjordes animeringen på skilda sätt. 

Skillnaderna handlar mest om design, struktur och turordning i flödet. 
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Animationsförslag tre och fyra är interaktiva versioner av förslag ett och två. 

Skillnaderna i de interaktiva versionerna är samma som de ickeinteraktiva men skiljer 

dessutom i gränssnitt. 

4.2.1 Design och struktur 

Alla animationsförslag använder sig av samma 2D-ritningar. De använder dessutom 

samma 3D-modell men animationen av modellen varierar mellan förslagen. Designen 

av animationsförslagen ter sig också olika. 

Anledningen till att detta varierar mellan förslagen är att förmedla olika känslor. 

Vilken känsla en animation speglar påverkar inlärningen hos användaren [7]. 

4.2.1.1 Design och struktur i animationsförslag 1 

Modellen roterar kring sin egen axel för att sedan stanna. När modellen roterat färdigt 

animeras perspektivet bort och bilden upplevs platt, ortografisk. 2D maskas in och 3D 

ut på ett sätt som ser ut som ett snitt av modellen. 

Ventilerna öppnas vid ett visst tryck. För att illustrera att det är trycket som 

öppnar ventilen har pilar tillämpats som pekar på ventilen strax före den öppnar. 

Dessutom visar pilarna vilket tryck luften har, till exempel 7,5 bar. Luft in och ut ur 

komponenten illustreras även de med pilar (Figur 7). 

Från tidiga utkast som skickades till Scania kom feedback på att det var svårt att 

veta var i illustrationen användaren ska fästa blicken. Om användaren inte haft tidigare 

kunskaper om enheten tenderar denna att fokusera på den del i animationen som är 

mest iögonfallande[3]. Då är det bra om animationen hjälper användaren fokusera på 

rätt del. Detta löstes genom en kamera-zoom på delen i animationen som användaren 

ska fokusera på.  Komponenten är i animationen begränsad till två huvuddelar (se 4.2 

Animationsförslagen). Den del som inte är i fokus för tillfället förlorar skärpa och 

mättnad. 

När tryckluften strömmar in i komponenten är den ljusblå. Sedan när den 

passerar torkmedlet och renas illustreras den rena luften med ljusgrön färg. Senare i 

animationen är tryckluften kodade i två andra färger, röd och gul. Den röda luften 

illustrerar luft som kommer från en kanal i lufttorkaren och gul luft en annan. I 

regenereringsfasen illustreras regenereringsluften även den i ljusblått. 
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Figur 7. Utdrag från animationsförslag ett. Pilen demonstrerar var luften kommer in. 

(Alex Wennerholm) 

 

4.2.1.2 Design och struktur i animationsförslag 2 

Komponenten animeras fram med en linjär wipe. Komponenten är som i 

animationsförslag ett även här roterande runt sin egen axel, för att senare stanna och 

gå över till ett ortografiskt tillstånd. På ett liknande sätt som i animationens början 

animeras 2D ritningen på lufttorkaren fram med en linjär wipe samtidigt som 3D 

renderingen blir oskarp och mindre mättad. 

Därefter börjar luftflödet. Från början är luften blå, för att illustrera att det är 

luft som kommer in i komponenten. När luften färdas genom torkmedlet får den en 

grönare nyans för att visa att luften i det här stadiet är renad. Luften delas senare i 

animationen upp i två luftvägar (Figur 8). När det händer får luften i de olika 

luftvägarna separata färger, detta för att underlätta för användaren att veta var luften 

färdas. Vid regenereringsfasen visas luften i en blå färg igen för att illustrera att det är 

luft. Dock har luften som öppnar ljuddämparen en annan nyans, detta för att separera 

de olika kanalerna. Vid regenereringen är det även lite olika färger i torkmedlet som 

ska symbolisera fukt, dessa färger försvinner samtidigt som luften färdas genom 

torkmedlet. När luften passerar en viss ventil animeras den för att beskriva dess 

funktion. Eventuella tryckbegränsningar visas i bilden. 
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Figur 8. Utdrag från animationsförslag två. (Pär Linde) 

 

4.2.2 Turordning i flödet 

4.2.2.1 Turordning i animationsförslag 1 

Efter övergången till 2D börjar flödesanimationen inne i komponenten. Luften 

kommer in i systemet. Renas och torkas genom torkmedlet och ut genom två 

luftkanaler till kretsskyddsventilen. Där visar illustrationen hur luften går ut i 

respektive kretsventiler och sen ut ur komponenten vidare till korresponderande 

system(bakbroms, frambroms, luftfjädringsystem med mera). Efter detta illustreras 

funktionen av ickelinjära händelser i komponenten (säkerhetsventil och regenerering). 

4.2.2.2 Turordning i animationsförslag 2 

Det som skiljer turordningen i animationsförslag två från animationsförslag ett är 

bland annat hur luften åker till och från kretsskyddsventilerna. I animationsförslag två 

sker dessa efter varandra. Animationsförslag två visar aldrig lufttorkaren och 

kretsskyddsventilen i bild samtidigt. Övergången mellan de olika delarna sker med en 

3D-animation. För att inte hoppa mellan delarna för ofta demonstreras 

säkerhetsventilen i samma sammanhang som flödet genom lufttorkaren. Även 

tryckbegränsningsventilen demonstreras under den fasen. 
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4.2.3 Gränssnitt 

I de interaktiva animationsförslagen, implementerades en så kallad preloader. En 

preloader laddar all grafik i förväg. Genom att implementera en sådan algoritm laddas 

inte grafiken efter hand och utesluter därför avbrott i uppspelningen. 

Om animationen strömmas genom internet tar det tid innan den visas på skärmen.  

Detta kan resultera i att användaren tror att den inte laddas alls. En preloader 

bekräftar att animationen laddar genom ett grafiskt gränssnitt 

4.2.3.1 Grafiskt gränssnitt i animationsförslag 3 

Ett ”hub and spoke-navigeringssystem” används i detta förslag. Hub and spoke-

systemet handlar om en utgångspunkt där användaren har multipla val angående var 

han vill hamna därefter. Animationen löper som vanligt fram till precis efter 

övergången till 2D. Då stoppas animationen och knappar framträder (hub). Knapparna 

har formen av respektive delar och länkar till korresponderande tid i animationen 

(spoke). När funktionen av delen av intresse förklarats återkommer användaren till 

utgångspunkten. 

Förutom möjligheten att belysa specifika delars funktion finns även möjlighet 

att studera hela animationen från början till slut (Figur 9). Pause och play-knappar 

finns ständigt tillgängliga då användaren eventuellt behöver begrunda en viss händelse 

närmare. 

 

 
 
Figur 9. Utgångspunkten i animationsförslag tre. De markerade delarna länkar till en 

förklaring av respektive del i animationen.(Alex Wennerholm) 

 

4.2.3.2 Grafiskt gränssnitt i animationsförslag 4 

Det fjärde animationsförslaget använder ett linjärt gränssnitt. Animationen fortlöper 

som i animationsförlag två, men användaren har möjlighet att starta och stoppa 

animationen. Förslaget delades även in i kapitel där varje funktion har en egen ikon 

som fungerade som en genväg till respektive funktion (Figur 10). 

Ikonerna bildar tillsammans med play och paus-knappen en meny. För att 

indikera för användaren vilken del av animationen som visas fungerar även ikonerna i 

menyn som en timeline. En skugga täcker de ikoner som redan spelat upp. När hela 

animationen har visats så hoppar sekvensen tillbaka till början av animationsförslaget. 
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Figur 10. Animationen fortlöper i animationsförslag fyra. Avsnitt som redan 

spelats upp markeras.(Pär Linde) 

 

4.3 Sammanfattning 

Resultatet av den praktiska produktionen blev två ickeinteraktiva animationer och två 

interaktiva versioner av dessa. Arbetsfördelningen av arbetet har varit en interaktiv 

och en icke interaktiv animation per person. Genom att strukturera arbetet på detta vis 

blev resultatet fyra skiljda och varierade animationsförslag. 

Komponentens syfte och funktion är det animationerna har strävat efter att 

förmedla. Önskemålet om att illustrera vid vilket tryck ventilerna öppnas möttes. 

Tid spenderades på att förenkla modellens topologi. Målet var att få en topologi 

som var arbetsvänlig. Modellen saknade inre delar och det beslutades att använda 2D-

grafik istället för 3D-grafik till den flödesanimationen. 

Tidskrävande moment i arbetet av produktionen av dessa animationer har varit 

att förstå komponenten. Långt mer tid än planerat spenderades på detta. Tid 

spenderades även på att bryta ner och förenkla ritningarna till komponenten. 

Förenklad grafik hjälper inlärningsfasen och är mer pedagogisk. 

2D-grafik importerades till Adobe After Effects. Färglager animerades för att 

visualisera luftens flöde. Animationen utesluter visa överflödiga detaljer. Ett exempel 

är hur lufttrycksventilerna i animationen demonstrerar trycket vid öppning och 

stängning men ej ventilens funktion i detalj. 

Skillnaderna mellan de icke interaktiva animationsförslagen handlar mest om 

design, struktur och flödets turordning. I de interaktiva skiljer även gränssnittet. 

Händelserna i förloppet sker efter varandra. När en ventil öppnas påverkas nästa 

del i systemet. Eftersom att detta blir som ett kedjeförlopp beskriver statisk animation 

komponentens funktion bäst[5]. 
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5 Diskussion 

5.1 Introduktion 

Detta kapitel diskuterar de pedagogiska riktlinjer animationsförslagen följer samt 

studiens mål att studera hur animationer görs kostnadseffektiva. Onödiga utgifter samt 

sätt att undvika dessa uppmärksammas. Författarnas rekommendationer för liknande 

projekt argumenteras där inlärningen av komponentens syfte står i fokus. I kapitlet 

reflekterar författarna även över vad i arbetsprocessen som skulle kunna förbättras. 
 

5.2 Pedagogik 

Pauser i animationer höjer inlärningen[4]. I de interaktiva visualiseringarna 

(animationsförslag tre och fyra) inkluderades möjligheten att stoppa animationen. På 

så vis kan användaren själv bestämma när en sådan paus behövs. Dessutom innehåller 

animationen naturliga pauser. Möjligheten att upprepa funktionsbeskrivningar 

tillämpas även i dessa animationsförslag. Detta gör att användaren inte behöver se om 

hela filmen då en specifik beskrivning efterfrågas. 

Tempot i animationen är viktigt för inlärningen. Animationerna får inte ha för 

högt tempo då användaren riskerar att missa viktiga delar av beskrivningen. Samtidigt 

är långsamma animationer påfrestande för användarens tålamod och riskerar 

reducerad koncentration. I studien har författarna tagit hänsyn till detta för att 

producera animationer där tempot var varken för snabbt eller långsamt. 

Enkla ritningar av komponenten hjälper även inlärningen. Ritningen på 

kretsskyddsventilen ett bra exempel. Originalritningen på kretsskyddsventilen var 

väldigt detaljerad. Den visade luftkanaler, som egentligen låg utanför snittets omfång, 

streckade. Ett beslut togs att dela upp ritningen i två. Luftkanalerna som tidigare legat 

bakom snittets omfång illustreras i en egen ritning och resterande luftkanaler i en 

annan. Detta resulterade i att användaren lättare förstår hur luften flödar i systemet.  

En initial fotorealistisk visualisering beskriver komponentens utseende. Till 

skillnad från illustrationer kan en 3D-rendering beskriva komponentens yttre mer 

naturtroget. Med en inledande visualisering där modellen roterar runt sin egen axel ser 

användaren hela produkten, vilket kan vara problematiskt att uppnå med stillbilder. En 

bra visualisering hjälper användaren känna igen produkten. 

För att höja pedagogiken ytterligare kan en verbal beskrivning av den visuella 

bilden tillämpas [1]. En berättarröst kompletterar bilderna i animationsförslagen. 

För Scania var en berättarröst av ekonomiska skäl inte ett alternativ då detta hade 

behövt produceras i flera språk vid internationellt bruk. 

Studiens fokus har legat på att skapa pedagogiska animationer som är billiga att 

producera. Vilken av animationerna som är mest pedagogisk ligger inte inom denna 

studies räckvidd. Animationerna kommer ligga som grund till vidare forskning som 

ska undersöka detta. 

 

5.3 Kostnadseffektivitet 

3D-grafik tar tid att producera, i regel går det snabbare att producera 2D-grafik. 

Studien visar dessutom att 3D-grafik inte är nödvändigt för uppgiften. Åtminstone inte 

när det gäller komponenter som är snarlika komponenten som använts till denna 

studie. Det är en komponent som i princip är statisk där den viktiga rörelsen är luftens 

flöde i systemet. Vilken typ av illustration uppdragsgivaren och animatören vill 

åstadkomma spelar även in i beslutet. I det här fallet skulle en funktionsprincip visas 

och det var viktigare än att komponenten illustreras på ett realistiskt vis. 
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Däremot applicerades 3D-grafik som en introduktion till själva 

flödesanimationen. En 3D-visualisering ger förståelse om var en del i 2D-ritningen 

korresponderar till den fysiska produkten. Om ytterligare produktionseffektivitet krävs 

kan 3D-grafik uteslutas helt. 

För en mekanisk del med betydligt mer delkomponenter i rörelse kan det tänkas 

att 3D-material får större roll i animationen. Exempelvis kan en förbränningsmotor 

vara svår att förklara på bästa vis med 2D-illustrationer. I dessa fall är fullständigt 

CAD-material ett krav. För att CAD-materialet ska kunna användas måste modellen 

konverteras till polygoner på ett bra sätt. Detaljrika modeller riskerar att tappa 

information vid felaktig konvertering. Dessutom kan modellen bli svårhanterad då den 

har för mycket polygoner.  

Då resultatet av konverteringen inte är dugligt finns tre alternativ. 

5.3.1 Behandla CAD-materialet 

Tar mycket tid då konverteringen är dålig. Lättare då komponenten har många raka 

ytor. Här måste en gräns dras då modellen upplevs användbar. Risken är att 

behandlingsarbetet pågår längre än vad som krävs. 

 

5.3.2 Modellera om 

Bygga upp modellen från början. Bör övervägas då det gäller en liten komponent som 

konverteras dåligt. Tar tid då komponenten är detaljerad. En nackdel är att det kan ta 

tid att få modellen lika exakt som CAD-materialet, om det krävs. Modellering av en 

mekanisk komponent är mycket tidskrävande och höjer produktionstiden avsevärt. 

 

5.3.3 Hitta en annan lösning 

En möjlighet då komponenten är detaljerad och CAD-materialet är ofullständigt. 

Andra lösningar kan exempelvis vara motion graphics. I den här studien hade CAD-

modellen inget innanmäte och var därför ofullständig. Följaktligen användes 3D-

materialet till en snabb visualisering av komponenten för att sedan illustrera funktion 

med motion graphics. 
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5.4 Rekommendationer 

Den experimentella studien visar att det kan vara svårt för animatören att förstå en 

mekanisk del. Ofta är de dragna mot datorvärlden snarare än fordonsvärlden. Det 

absolut viktigaste i arbetet för animatören är att lära sig hur komponenten fungerar. Ett 

krav är att tidsplaneringen inte är för optimistiskt när det gäller detta. I det här arbetet 

gick halva tiden (fem veckor) åt på att studera den mekaniska delen. I tidsplanen var 

en vecka tillägnad detta. I framtida projekt måste animatören vara införstådd i hur 

mycket arbete det innebär, speciellt om denne är oerfaren inom mekaniska system. 

Handledarna på Scania var väldigt engagerade i arbetet. Det märktes att de var 

intresserade av att resultatet blev så bra som möjligt. De var införstådda att det skulle 

ta tid att lära sig komponentens funktion. Jerry Larsson, handledaren på Scania, är 

illustratör. Därför togs kontakt med andra yrkesmän som jobbar med komponenten.  

Även de var mycket engagerade och var nyttiga resurser i arbetet.  

Det är viktigt att beställaren ser att ett intensivt arbete behövs i projektets 

inledningsfas. Förslagsvis en strukturerad intensivkurs designad för att förmedla en 

mekanisk komponents funktion till animatörer. Detta resulterar i att animatören kan 

fokusera på att själv förmedla vidare kunskapen till målgruppen. Som ett exempel 

hade animatören inte behövt rita om illustrationen, som i detta arbete. Han hade vetat 

hur han skulle strukturera ritningen direkt. 

 

5.5 Självreflektion 

I början av arbetet planerades en 3D- och en 2D-animation. Allt eftersom arbetet 

fortlöpte insåg författarna att det inte skulle gå att visualisera hela komponentens syfte 

och funktion med hjälp av 3D-grafik. Istället blev det en blandning av de två i alla 

animationsförslag. Utgångspunkten för alla animationer blev därför samma. 

Utifrån detta utvecklade författarna vars en storyboard. Tanken med detta var att 

respektive författare skulle ha skiljda idéer om hur en sådan animation formas. Den 

här arbetsmetoden hade fungerat bättre om den öppna dialogen mellan författarna 

eliminerats. Då hade respektive forskare inte påverkat den andra med sina egna idéer. 

Dessutom användes samma material (3D-renderingar och 2D-ritningar). Slutresultaten 

blev animationer som skiljer sig mest i utseendet. 

Att eliminera öppen dialog är inte rekommenderat. En bättre lösning hade varit 

att från början gemensamt arbeta med storyboarding för att få så varierande 

animationer möjligt. Sedan hade författarna enskilt kunna utveckla förslagen. 
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6 Slutsats 

Frågeställningen i detta arbete var: 

 

1. Vad gör en animation pedagogisk? 

2. I vilken utsträckning kan animationerna produceras kostnadseffektivt? 

 

För kommande projekt visar studien följande rekommendationer angående pedagogik 

som kostnadseffektvitet. 

6.1 Vad gör en animation pedagogisk?  

 Naturliga pauser i animationen 

 Bra tempo 

 Enkla illustrationer 

 Tillämpa händelseförlopp som matchar den ”mentala animationen” 

 

6.2 I vilken utsträckning kan animationerna produceras 
kostnadseffektvit? 

 Användning av 2D i så stor utsträckning som möjligt 

 Vid användning av 3D-animation krävs fullständigt och lättarbetat CAD-

material 

 Animatörens förståelse av den aktuella komponenten är av högsta betydelse 

och kräver grundlig inlärningsarbete. 
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Bilaga 2: APS-beskrivning 

 


