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Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett förslag till hur EBS Sweden AB:s nya 

effektpedaler/pedalserie bör se ut. Fokus i mitt utvecklingsarbete har legat inom området 

ergonomi eftersom jag är utbildad inom området.

EBS Sweden AB gör basförstärkare, förstärkartoppar, effektpedaler och andra bastillbehör. 

Företaget vänder sig främst till professionella musiker och därefter till semiprofessionella 

musiker.

Eftersom nästan ingen relevant teori hittades gjordes istället en utförlig förstudie för att 

underlätta det samtidigt pågående idéarbetet. Den gjordes även för att ge ett stort underlag 

vid beslutprocesserna för vilka den underlättar motivering till varför olika koncept är bra eller 

dåliga. Andra viktiga delar av examensarbetet är; intervjuer, ett nätbaserat frågeformulär, 

visualiseringar av konceptidéer genom digitala samt handgjorda skisser, kriterieviktningar 

och merittalsberäkningar, simulationstester samt fysiska tester. Simulationstester gjordes 

med hjälp av programmet Adobe Flash CS3 Professional. Testerna laddades upp på en 

hemsida och slutfördes av 280 personer. En viktig slutsats från testeresultaten är att en 

konventionell grafik på förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knapp) är att föredra. 

Det koncept jag valde att vidareutveckla valdes mest med hänsyn till mina egna kunskaper 

inom ergonomi.

Mitt designförslag innehåller både en okonventionell design och en okonventionell 

funktionalitet. Om EBS Sweden AB väljer att satsa på förslaget så innebär det förmodligen 

ett större risktagande jämfört med om ett konventionellare förslag väljs. Det beror på 

att mitt designförslag skiljer sig avsevärt från de produkter som redan är etablerade på 

marknaden.



The purpose of this thesis is to develop a proposal for how the EBS Sweden AB’s new effects 

pedals / pedal series should look like. The focus in my development work has been in the 

field of ergonomics since I have studied within the subject.

EBS Sweden AB makes bas cabinets, bas heads, bas combos, effects pedals and other 

accessories for bas gear. The company primarily addresses professional musicians and then 

semi-professional musicians.

Since almost no relevant theory was found a detailed feasibility study was conducted 

instead to facilitate the ongoing development of ideas. The feasibility study also provided 

a great basis for decision-making processes for which it facilitates the explanation why 

different concepts are good or bad. Other important parts of the thesis are; the interviews, 

the online questionnaire, visualization of the concept ideas through digital and hand-

made sketches, weighting and merit calculations, simulation tests and physical tests. The 

simulation tests were programmed using the software Adobe Flash CS3 Professional. The 

tests were uploaded to a website and later completed by 280 people. An important conclusion 

from the test results is that a conventional graphics on the bypass button is preferable. The 

concept that was chosen for further development was chosen mostly with regard to my 

knowledge in ergonomics.

My design proposal contains both an unconventional design and an unconventional 

functionality. If EBS Sweden AB chooses to comply with my proposal it will probably involve 

taking a bigger risk compared to if a more conventional proposal gets chosen. This is because 

my design proposal significantly differs from products already established in the market.
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1 Introduktion

Bakgrund1.1 
Som avslutning av civilingenjörsutbildningen Ergonomisk Design och 

Produktion i L.uleå med inriktning mot produktdesign har jag gjort ett 

examensarbete åt företaget EBS Sweden AB i B.romma, Stockholm.

Det finns få företag i Sverige som utvecklar musikinstrument eller 

tillbehör till musikinstrument. Ändå är världen översvämmad med 

mer eller mindre nischade elektroniska apparater som kan användas 

tillsammans med olika musikinstrument för att förändra ljud.

Jag är själv väldigt intresserad av musik, musikproduktion och teknikutveckling.  

Mina intressen tillsammans med framtidsvisioner om att själv ägna mig åt musikproduktion 

på hobbynivå samt möjlighet att få utveckla ny musikutrustning, har gjort att jag länge 

hållit mig ajour med pryl- och teknikutveckling som på något sätt berör musikproduktion. 

Jag har också praktisk erfarenhet av relevant utrustning eftersom jag ibland använder 

två effektpedaler tillsammans med en effektprocessor när jag spelar altsaxofon. 

Därför föll det sig naturligt att söka examensarbete hos företaget EBS Sweden AB.

Detta projektarbete är redovisat på ett ingående beskrivande sätt så att alla 

– även de som inte tidigare har använt någon musiktekniskt utrustning eller aldrig 

har programmerat – ändå kan förstå arbetet och ha behållning av läsningen.

Produktbeskrivning1.2. 
Produkttypen effektpedal förändrar på elektronisk väg det ljud man 

via en ljudbärande kabel kopplar till och från effektpedalen.
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Företagsbakgrund1.3. 
Två musikintresserade tonåringar; Bo Engberg som är företagets VD och Mats 

Kristoffersson som är elektronikingenjör med flera andra kunskapsområden, lade för 

över tjugo år sedan grunden för vad som idag är ett litet men mycket framgångsrikt 

exportföretag   [1] . EBS stod ursprungligen för Efekt Elektronik men idag används i 

huvudsak »Electric Bass System« som förklaring på förkortningen   [2] . Företaget gör 

basförstärkare, förstärkartoppar, effektpedaler och andra bastillbehör. Kontoret samt 

viss montering och paketering ligger i B.romma, huvudlagret ligger utanför Göteborg och 

produktionen sker i Stockholm samt Kina. Nya produkter lanseras årligen. Den första 

effektpedalen som utvecklades är OctaBass år 1993   [3] . Y.tterligare två effektpedaler 

släpptes och år 2000 gavs de tre existerande effektpedalerna ut i en uppdaterad 

utgåva och lanserades under samlingsnamnet B.lack L.abel Pedals   [4] ,   [5] . Skalen 

till denna serie är i stort sett identiska vilket enligt Mats Kristoffersson rymmer flera 

fördelar. N.ågra fördelar är minskade produktionskostnader, enhetlig design samt 

en låg inlärningströskel för användarna när de köper flera effektpedaler i serien.

Enligt EG kommissionens rekommendation den 6 maj 2003 om definitionen 

av mikroföretag samt små och medelstora företag är ett litet företag ett 

företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år   [6] . EBS Sweden AB:s 

bokslut var över 15 miljoner kronor under perioden 2006.07–200706.   [7] .

EBS Sweden AB har färre än 50 anställda och räknas därmed som ett litet företag.

Mer om företaget hittas på http://www.bass.se/.

1 Mikael Jansson, EBS Proffesional Bass Equipment 

20 år, Alfaprint, Sverige, 2007, sida 10

2 Mikael Jansson, EBS Proffesional Bass Equipment 

20 år, Alfaprint, Sverige, 2007, sida 12

3 Mikael Jansson, EBS Proffesional Bass Equipment 

20 år, Alfaprint, Sverige, 2007, sida 17

4 Mikael Jansson, EBS Proffesional Bass Equipment 

20 år, Alfaprint, Sverige, 2007, sida 8.8.

5 http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090125 19:04

6 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm , 090523 11:04

7 http://www.industrinet.se/Bokslut/62885/

EBS_Sweden_AB.aspx , 090523 11:07

http://www.bass.se/
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm
http://www.industrinet.se/Bokslut/62885/EBS_Sweden_AB.aspx
http://www.industrinet.se/Bokslut/62885/EBS_Sweden_AB.aspx
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Företaget idag1.4. 
EBS Sweden AB har gjort sig kända för ett professionellt ljud samt en jämn och hög kvalitet 

på sina produkter. Priserna ligger på en högre nivå, upp till två gånger högre än snittet för 

effektenheter av eneffekttyp, även kallade effektpedaler, som är cirka 56 dollar i USA   [8] .  

Förklaringen ligger i att man först och främst vänder sig till professionella musiker och 

därefter semiprofessionella musiker. Hobbymusiker är idag en mindre kundgrupp. 

Många professionella basister säger sig ha stor tillit till företagets produkter. Detta tror 

jag beror mycket på att produkterna anses problemfria och att företaget har skapat en 

stark produktidentitet med ett genomgående färgval av svart och blått samt en enkel och 

överskådlig design. I sortimentet av effektpedaler räknas alla utom DynaVerb   [9]  som 

analog utrustning. DynaVerb använder processorkretsar med 24-bit digital teknik.

Stor del av arbetsuppgifterna för Bo Engberg och Mats Kristofferson är att ta beslut 

om vad som är bra eller dåligt med olika produktdelar och produkthelheter. Det görs 

utifrån deras kunskaper och känslor. Eftersom Bo Engberg och Mats Kristofferson utvecklar 

nya produktnyheter och marknaden är föränderlig så kan dessa kunskaper och känslor 

ändras. Det som Bo Engberg och/eller Mats Kristofferson i denna rapport dokumenterats 

tro eller tycka kan de ha ändrat sin uppfattning om när du läser denna rapport.

8 The Music Trades Music Industry Census, http://www.

musictrades.com/census.html , 2008., sida 78.

9 http://www.ebs.bass.se/2007/dynaverb.htm, 090511 19:10

http://www.musictrades.com/census.html
http://www.musictrades.com/census.html
http://www.ebs.bass.se/2007/dynaverb.htm
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Syfte och mål1.5 
EBS Sweden släpper med jämna mellanrum nya produkter inom hela företagets sortiment. 

Detta är ett måste för att kunder inte så småningom ska tappa intresse för företaget. 

Det ligger i människans natur att vilja ha det senaste på marknaden. Därför är det viktigt 

att företag som EBS Sweden AB kommer med nyheter som väcker kunders intresse.

Jag fick fria händer att med handledning av EBS Sweden AB:s ledande tekniker 

Mats Kristoffersson utveckla en ny effektpedalserie. Ju fler effekttyper som 

effektpedalkonceptet kan anpassas till desto värdefullare blir examensarbetet 

för EBS Sweden AB:s tänkbara implementering av det bästa designförslaget. 

Designförslaget bör vara tydligt visuellt framställt och förklarat.

Om Mats Kristoffersson och Bo Engberg, vd för EBS Sweden AB är nöjda med något 

av mina designförslag och om de tror det finns möjligheter för EBS Sweden AB att 

realisera mitt förslag så kommer de satsa på en prototypframställning. N.ormalt tar en 

prototypframställning av detta slag cirka tre månader för EBS Sweden AB, vilket gör att 

planeringen för examensarbetet inte kan innefatta arbetet med prototypframställning, 

utan i bästa fall endast möjliggör ett kort deltagande av mig. O.m beslut om 

prototypframställning tas så kan jag alltså endast medverka i inledningsskedet av det.

Även om EBS Sweden AB inte väljer att satsa på mitt förslag menar både Bo och Mats 

Kristoffersson att företaget kommer kunna dra nytta av den grundliga förstudien som 

en del i framtida utvecklingsarbete samt i syfte att uppdatera sina egna kunskaper.
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Tidiga antaganden1.6 
Företagets vill självklart behålla sin trogna kundgrupp av professionella musiker som 

enligt Bo Engberg värderar enkla och överskådliga produkter. Han säger att musikerna 

vill kunna ratta fram sina ljud utan att de behöver riskera att tappa fokus på grund av 

ett svårförståligt gränssnitt. B.lack L.abel Pedal - serien   [10]  har endast två skruvreglage 

vilket är ett utformningsval som uppskattningsvis minskar i antal på marknaden.

Mats Kristoffersson har en tanke om att kunna implementera ytterligare 

ett skruvreglage för att kunna utöka funktionalitet eller helt enkelt 

effektförändringsmöjligheterna för att öka konkurrenskraften. I samband med eller efter 

mitt utvecklingsarbete vill Mats Kristoffersson använda sina kunskaper om Digital Signal 

Processing  - styrning, dsP - styrning   [11] . Mats menar att effektegenskaper från flera 

tidigare effektpedaler kan rymmas i en enda effektpedal tack vare dsP- styrning. Detta 

innebär oundvikligen ökad produktkomplexitet samt tillägg av åtminstone ett reglage. Detta 

kan innebära att det mest grundläggande med EBS Sweden AB:s nuvarande effektpedalserie 

kan komma att behöva ändras för att tillgodose tillfredställande användbarhet. Hur 

många traditionella effektpedaleffekter som samtidigt skall kunna vara aktiva är inte 

begränsat. Förmodligen kommer variation ställas mot komplexitet och storlek.

De största marknaderna finns i Japan och USA. Andra viktiga marknader är Tyskland 

och England. Mats Kristoffersson och Bo Engberg gissar att ett pris kring 1500–2000 kr 

skulle vara lönsamt. Samtidigt vill de inte att produkterna ska bli för billiga därför att de i 

första hand inte ämnar konkurrera med större tillverkare såsom Boss (Roland)   [12]  och 

Digitech   [13]  som till stor del riktar sig till hobbymusiker. Jag tror att det är svårt att vara 

konkurrenskraftig mot företag som har tillgång till större fabriker för masstillverkning.

10  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:14

11  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing , 090125 13:59

12  http://www.bossus.com/ , 080915 16:07

13  http://www.digitech.com/ , 080915 16:07

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing
http://www.bossus.com/
http://www.digitech.com/


20 21

Avgränsningar1.7 
Bo Engberg, tror inte han kommer vilja produktutveckla en allt för radikal 

formgivning eller vågad lösning, men ser ändå gärna många ovanliga 

förslag eftersom något intressant många gånger kan hittas i dem.

Att Mats Kristoffersson vill skapa produktens inre logik med tekniken Digital 

Signal Processing, dsP   [14]  medför inte några begränsningar, utan istället fler 

möjligheter till att realisera nya lösningar vad gäller funktionalitet och komplexitet.

Vilka effekttyper som kan implementeras avgränsas inte till de 

som finns i EBS Sweden AB:s nuvarande effektpedalserie.

14  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing , 090125 13:59

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing
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Metod2 
Mer detaljerat om hur olika metoder användes eller mer ingående beskrivningar 

om genomföranden finns att läsa om under kapitlet Genomförande , se sida 57.

Val av metoder2..1 
Val av produktutvecklingsmetoder har skett vid flera tillfällen under 

arbetets gång. Vilka metoder som valdes berodde endast på vad som just 

då var viktigt att ta reda på för att komma vidare med arbetet.

Planering2..2. 
En grov planering gjordes tidigt i form av ett Gantt-schema , se sida cxl.

Informationsinsamling till 2..3. 
förstudien

N.ästan all insamlad textinformation kommer från internet, men källorna är 

vitt skilda. Sökmotorn som använts är huvudsakligen är www.google.com , 

och sökningarna har skett ostrukturerat samt löpande under arbetets gång. 

Majoriteten av informationsinsamlingen till förstudien gjordes under den första 

tiden för examensarbetet, se Gantt-schema  på sida cxl. På grund av branschens 

karaktär så har jag tyvärr tvingats referera mycket till icke tillförlitliga källor så som 

exempelvis www.wikipedia.org  samt en stor del annonsbaserade hemsidor.

Intervjuer2..4. 
Intervjuerna gjordes i semistrukturerad form.

www.google.com
www.wikipedia.org
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Frågeformulär2..5 
Frågeformuläret komponerades i ett system som är tänkt just för att enkelt kunna skapa 

och samla in data från ett digitalt frågeformulär. Det heter EvaSys. Ett xls- dokument 

med alla insamlade data kunde från det exporteras när frågeformuläret stängts.

Skisser2..6 
Handgjorda skisser gjordes för att snabbt få ner idéer och tankar visuellt så 

att de inte glömdes bort. De har sedan gjorts om mer noggrant och detaljerat 

för att ge ett snyggt intryck i rapporten. Samtidigt gav de vid uppvisandet till 

uppdragsgivarna dem mycket information om vart projektet var på väg.

Skisserna gjordes först med blyertspenna. O.vanpå blyertsskisserna målades med 

tuschpennor. Konturer fylldes om vartannat med fiberpennor som innehöll svart bläck. 

Högdagrarna och andra detaljer målades till stor del med hjälp av akvarellfärgpennor. 

Högdagrarna är de ljusaste områdena i syfte att efterlikna ljusreflexer. Papperen 

som användes är av en tunn kvalitet som medför tillräcklig möjlighet att se igenom 

ett papper till ett annat. På så vis kunde de även användas som kalkyleringspapper. 

Papperen är samtidigt av sådan kvalitet att tuschfärger inte rinner ut i papperet så 

det märks. De kallas »bleedproof«. Skisserna skannades in men retuscherades sedan 

ingenting digitalt. Vid val av skissfärger har jag inte bara gått efter känsla utan även 

haft tjänsten på hemsidan http://colorschemedesigner.com/    [15]  som hjälpmedel.

Digitala skisser2..7 
Koncept 1 , 2  och 3  (se sida 92–94.) gjordes direkt i 

bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS.

Möten2..8 
De möten jag ordnade hölls under en öppen diskussionsform där endast tre 

personer deltog och under tiden jag gavs möjlighet att ställa många frågor.

15  http://colorschemedesigner.com/ , 090421 13:41

http://colorschemedesigner.com/
http://colorschemedesigner.com/
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Simulationstest2..9 
Informationsinsamlingen för att göra testerna skedde löpande under examensarbetets 

senare del. Detta avviker helt från ursprunglig planering, men även senare modifierad 

planering. Grundkunskaper inhämtades genom att skumma igenom ett stort antal böcker. 

Mer och oftare konkretare hjälp fanns framförallt då sökningar på följande forum gjordes: 

www.kirupa.com/forum , www.gotoandlearnforum.com , www.flashdevils.com ,  

www.actionscript.org/forums  och forum.flashvalley.com  med flera. Jag blev 

själv medlem på de tre förstnämnda. I övrigt hämtades mycket kunskaper från 

duktiga utvecklares hemsidor samt hemsidor med skrivna hjälphandledningar 

i ämnet. Då jag behövde hjälp med något väldigt specifikt problem skapade 

jag själv en forumtråd. Efter några dagar brukar ett vettigt svar uppenbara 

sig på en upplagd tråd eftersom dessa forum har så många användare.

Testen som visade sig vara mycket komplicerade att göra gjordes med hjälp av 

Adobe Flash CS3 Professional. Adobe Flash används mest till att skapa tvådimensionella 

animationer varpå de i stor utsträckning laddas upp på internet som innehåll.

Förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knapp) benämns 

ofta inom simulationstestdelen som på- och avsättningsknappen. 

Kod- delarna som användes finns i bilagorna:

Actionscriptkod i  roote• n , se sida xxii.

Actionscriptkod i  på- och avsättningsknappe• n , se sida lxxix.

Actionscriptkod i  vänsterknappe• n , se sida lxxxi.

Actionscriptkod i  högerknappe• n , se sida lxxxviii.

Actionscriptkod i  objektet med makrolamporn• a , se sida xcv.

Actionscriptkod för uppgift 2 i  objektet för volymlamporn• a , se sida xcviii.

Actionscriptkod i  den komponent som styr vridreglaget • 

som i sin tur styr banksiffran , se sida ci.

Actionscriptkod i  en komponent som styr ett vridreglage som • 

i  sin tur styr ett objekt med volymlampor , se sida cv.

Publiceringen av filerna gjordes för att klaras av att köras för användare som 

åtminstone hade flash player 6. installerat den dator de gjorde testet på. Detta på grund 

av att komponenten som Jonathan Kaye och David Castillo gjort är från år 2002.

www.kirupa.com/forum
www.gotoandlearnforum.com
www.flashdevils.com
www.actionscript.org/forums
forum.flashvalley.com
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Metoden för att samla in testdatan är denna: Ett serverpaket för testning servermiljö 

lokalt på datorn installerades. Det heter xamPP 1.7.0 och installerar Apache 2.2.11 med 

PHP 5.2.8 samt MysQl 5.1.30. Datorn kan då sägas fungera som en server. Kodspråket 

för att styra servern heter PhP version 3.01. MysQl är databasspråket. Databaserna 

konfigurerades med phpMyAdmin. L.okalt skrevs testdatan inte bara till MysQl- 

databaser utan också till textfiler, tänkt som backup. N.är allt testats laddade jag upp 

filerna på en egen hemsida som jag skapat på www.myhood.se . Jag administrerade här 

phpMyAdmin 2.11.4 och laddade bland annat upp databaserna jag använde lokalt. Av 

någon anledning fungerade inte skrivningen till textfi lerna (se sida xxi) på hemsidan, 

men eftersom databasskrivningen fungerade som den skulle var det oväsentligt.

Allt som allt är kommunikation mellan filerna som följer: html- filer startar swf- filer. 

swf- filer kommunicerar fram och tillbaka med php- filer.  

Även php- filer och sql- filer har tvåvägskommunikation.

I den bilagelagda php- koden  (se sida cxii) har jag ersatt användarnamn, 

lösenord samt databasnamn med punkter eftersom jag även i framtiden tänkt 

använda dem. php- koden skrevs i programmet PhP Designer 2007 – Personal.

E-post- listorna till testpersonerna fick jag från Luleå tekniska universitets 

söktjänst Ideal   [16] . E-post adresserna blandades med hjälp av ett tillägg till Microsoft 

Office Excel 2007 skapat av HotHotSoftware som heter RandomSortSoftware.

Testresultaten exporterades till xls- format och redigerades i Microsoft Office 

Excel 2007. Datan formaterades till sifferdata så att formler skulle kunna appliceras.

16  https://www.ltu.se/ideal/Program.do , 090422 17:59

www.myhood.se
https://www.ltu.se/ideal/Program.do
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2..10 Kriterieviktning
Kriterier vägs mot varandra där en tvåa i raden för ett kriterium betyder att 

den anses viktigare än det kriterium i kolumnen som möts till samma siffra. På 

samma sätt betyder en nolla att kriteriet är mindre viktigt än jämfört kriterium, 

och en etta att de är lika viktiga. Summationen av siffrorna i varje rad ger en 

delmerit genom att de divideras med summan av det totala antalet vikter.

Merittalsberäkning2..11 
Merittalsberäkningen bygger på tidigare konstruerade delmeriter samt på en gradering 

av konceptens olika specifika uppfyllanden av kriterierna. Graderingen är en tilldelad 

siffra från ett till fem där en femma betyder att kriteriet uppfylls mycket väl och en 

etta att det uppfylls dåligt. Produkterna av graderingarna samt delmeriterna skapade 

i kriterieviktningarna ger nya vikter. O.m dessa vikter för ett koncept summeras 

fås ett värdefullt värde att jämföra med den summa ett annat koncept fått.

Fysiska tester2..12. 
Inspiration till omständigheter och upplägg på de två fysiska testerna som gjordes i 

slutskedet av projektet påträffades i boken; An introduction to usability   [17] .  

I den finns information om vad som är viktigt att tänka på för User Workshops.

17  Jordan, Patrick W., An introduction to usability, Taylor & 

Francis, L.ondon, 1998., sida 53-54. och sida 57
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Rapportskrivning2..13. 
Rapporten skrevs och redigerades i Adobe InDesign CS3. Sidomallsfunktionen 

har använts flitigt. Rapporten exporterades till pdf- format med samma program. 

Två versioner av rapporten gjordes. En för webben och en för utskrift.

Många länkar till olika delar av rapporten har gjorts. Dessa länkar är 

synliggjorda då texten enligt norm är understruken samt har ett annat 

typsnitt än övrig text. Eftersom många klickbara objekt finns i rapporten så 

rekommenderas läsning från webben för att du som läsare ska slippa behöva 

bläddra så mycket. Dessutom är projektredovisningen inte komplett i den tryckta 

versionen eftersom läsaren då inte kan ta del av samhörande datafiler.

Version för webb

Den version som gjordes för skärmläsning har omvända kontraster i 

färger mellan text och bakgrund. Jag tyckte rapporten blev mer läsbar 

på en skärm då. Den har en orange bakgrund med vit brödtext.

Man måste dock tyvärr i Adobe InDesign CS3 välja hur många sidor per uppslag 

man vill ha när man exporterar hela det i programmet kallade bokformatet. 

Rapporten ligger uppdelad i flera dokument som sammanställs i detta bokformat. 

Jag ville kunna ställa in två olika antal sidor per uppslag i de olika dokumenten 

men det gick alltså inte. På grund av denna brist i Adobe InDesign CS3 blev jag 

tvungen att exportera två grupper av dokument efter varandra. Dessa delar av den 

otryckta versionen sattes sedan samman med programmet PDF reDirekt v2.

O.bservera att referenslistans innehåll är klickbart. O.m man klickar på en 

referens där så kommer man till det ställe i rapporten där referensen användes. 

Innehållsförteckningen fungerar som länkar till rapportens kaptitel. I Adobe Acrobat 

hittas en användarvändligare innehållsförteckning i form av bokmärken.
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Version för tryck

L.uleå tekniska universitet har för tryck av examensarbeten begränsningen att inte för 

många sidor som inte innehåller några bilder får tryckas i färg. Därför ändrades först de 

objekt som var i färg till gråskala. Därefter användes en insticksapplikation till  

Adobe Acrobat Professional som heter Quite A Box Of Tricks 1.8.  

Med det konverterades all text till svart förutom på de första sidorna.

Rapportstruktur 

Iaktta att avsnitt som behandlar resultat, samt diskussion och utvärdering 

finns på olika ställen i rapporten. Anledningen är att rapporten ska kunna läsas 

mer i kronologisk ordning. Jag tycker att konsekvensen blir att rapporten blir 

mer lättläst, eftersom läsaren då inte behöver bläddra runt lika mycket.

Jag har försökt att hålla främst förstudien fri från eget tyckande.  

Trots det är rapporten genomgående fylld med mina åsikter, reflektioner och 

observationer. Allt som saknar källa är något jag tycker eller tror mig veta.

Presentation2..14. 
Presentationen förbereddes med programmet Microsoft Office PowerPoint 2007.
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Teori3 
Som exempel på ergonomiska riskfaktorer nämns bland annat framåtböjning samt 

repeterad användning av fotpedal i Kodak's ergonomic design for people at work.   [18] 

Följande synergonomiteorier bör beaktas vid utformning 

av sifferdisplayer eller sifferreglage.

3..1 Synergonomi

Siffror

Optimal ratio mellan sifferhöjd och sifferbredd är 1,25 : 1 enligt Handbook of control room 

design and ergonomics.   [19]  Enligt Kodak's ergonomic design for people at work bör 

däremot siffrors bredd vara 3/5-delar av siffrornas höjd för att ge så god synergonomi som 

möjligt. Vidare finns råd för etikettering eller märkning av produkter. För avstånd från 

betraktarens öga till märkningen som är 1,8 meter delges rekommendationer att kritiskt 

viktiga märkningar bör ha en storlek mellan 22 och 43 millimeter. För samma avstånd 

rekommenderas att rutinmärkningar bör ha en storlek på 11 till 33 millimeter.   [20]  

Förhållandet mellan tjockleken på en skallinje och höjden på en skalsiffra för vit text 

mot svart bakgrund bör ligga mellan 1 : 10 och 1 : 20.   [21]  Syftet är att optimera kontrasten.

18  Kodak's ergonomic design for people at work, 2. 

ed., Wiley, New York, 2004, sida 24

19  Ivergård, Toni, Handbook of control room design and 

ergonomics, Taylor & Francis, London, 1989, sida 50

20  Kodak's ergonomic design for people at work, 2. ed., 

Wiley, New York, 2004, sida 402-403

21  Ivergård, Toni, Handbook of control room design and 

ergonomics, Taylor & Francis, London, 1989, sida 49
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Färg

Eftersom ljus ger upphov till en fotokemisk respons i ögat så uppstår ibland 

märkbara negativa efterbilder efter en längre tids exponering av cirka en halv minut. 

Komplementfärgen till den färg man har tittat på kommer att upplevas.   [22] 

22  Burgess, John H., Human factors in industrial design: the 

designer's companion, 1st ed, TAB Professional and Reference 

Books, Blue Ridge Summit, PA, 1989, sida 6-7
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3..2. Ergonomi för nacke
I boken Working Postures and Movements redogörs för två tester samt en fältstudie 

där samband mellan statisk hållen vinkel på nacken och muskeltrötthet har undersöks. 

Undersökningarna gav liknande resultat och beskrivs kortfattat här nedan.

Test på fem unga flickor gjordes 1973 av Chaffin. Under detta test skulle flickorna vila 

10 minuter efter varje period om 50 minuter. Testet visar att rejäl muskeltrötthet uppstod 

efter bara 2 timmar då nackens vinkel hölls i 6.0 graders vinkel framåt under 2 timmar. För 

en vinkel på 30 grader tog det hela 6.0 timmar för en rejäl muskeltrötthet att uppstå.   [23] 

En annan fältstudie gjordes av Hünting 1980 på arbetare som under en 

arbetsdag på cirka fem till sex timmar huvudsakligen satt stilla och via ett 

tangentbord skrev upp det de läst från kuponger. Arbetarna skattade stelhet och 

smärta i nacken. Då arbetsställningen blev sådan att nacken under dessa moment 

behövde vinklas ner mer än 56 grader så klagade många över besvär.   [24] 

Ytterligare ett test gjordes 1986 av Lee. Under detta test användes en elektromyograf 

som registrerar muskelaktivitet (Karolinska Universitetssjukhusets hemsida har en kort 

beskrivning av vad en elektromyograf gör och vad den används till   [25] ). Testet visar 

att då vinkeln på nacken är 65 grader framåt blir muskelaktiviteten dubbelt så hög den 

första tiden jämfört med då vinkeln på nacken hålls 25 grader framåt. Om vinkeln på 

nacken behålls så blir den oförändrar efter 2 timmar för personer som håller nacken i 

en vinkel på 25 grader. De som håller en vinkel på 65 grader kommer däremot att öka sin 

muskelaktivitet till en muskelaktivitet som är cirka 40 procent högre efter 2 timmar.   [26] 

23  Delleman, Nico J., Haslegrave, Christine M. & Chaffin, Don B. 

(red.), Working postures and movements: tools for evaluation 

and engineering, CRC Press, Boca Raton, 2004, sida 89-90

24  Delleman, Nico J., Haslegrave, Christine M. & Chaffin, Don B. 

(red.), Working postures and movements: tools for evaluation 

and engineering, CRC Press, Boca Raton, 2004, sida 90

25  http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/ 

Sjukdomar-ti l lstand--besvar/Nerv--hjarna/Nerv/Undersokningar-

av-Perifera-nervsystemet/EMG-Elektromyografi/ , 090915 13:00

26  Delleman, Nico J., Haslegrave, Christine M. & Chaffin, Don B. 

(red.), Working postures and movements: tools for evaluation 

and engineering, CRC Press, Boca Raton, 2004, sida 90-91

http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/ Sjukdomar-tillstand--besvar/Nerv--hjarna/Nerv/Undersokningar-av-Perifera-nervsystemet/EMG-Elektromyografi/
http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/ Sjukdomar-tillstand--besvar/Nerv--hjarna/Nerv/Undersokningar-av-Perifera-nervsystemet/EMG-Elektromyografi/
http://www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/ Sjukdomar-tillstand--besvar/Nerv--hjarna/Nerv/Undersokningar-av-Perifera-nervsystemet/EMG-Elektromyografi/
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3..3. Antropometri för hand
Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden.   [27]  I Bodyspace: 

anthropometry, ergonomics and design of work presenteras antropometriska data baserat 

på ett standardurval från en brittisk population i en ålder från 19 upp till 6.5 år. Författarna 

anser att dessa data som samlades in år 1981 har hög validitet och reliabilitet. För den 95:e 

percentilen av män anges längden för deras händer som 205 millimeter. Den 5:e percentilen 

anges för kvinnor vara 159 millimeter. Detta spann mellan 159 och 205 millimeter bör 

beaktas vid utveckling av produkter som med hand skall brukas av människor.   [28] 

Reglageergonomi3..4. 

Vipp- spakar

För vipp- spakar och knappar finns förslag till designregler presenterade i Kodak's 

ergonomic design for people at work. För alla följande mått gäller att användaren 

inte bör ha handskar på sig. För vipp- spakar rekommenderas att längden på 

reglaget är mellan 12 och 50 millimeter och att reglagets topp är mellan 3 till 25 

millimeter i diameter. Motståndet bör vara mellan 3 och 11 Newton. Den rörliga 

vinkel för vipp- spakar som har två positioner eller lägen bör vara mellan 30 och 120 

grader. För en vipp- spak med tre lägen rekommenderas 18 till 60 grader.   [29] 

27  http://www.ne.se/antropometri, 091012 09:46

28  Pheasant, Stephen & Haslegrave, Christine M., Bodyspace: 

anthropometry, ergonomics and design of work, 3. ed, 

Taylor & Francis, London, 2006, sida 40, 144 och 240

29  U.S. Department of Defense, Design Criteria Standard, Redstone 

Arsenal, AL: U.S Army Aviation and Missile Command, Human 

Engineering, 1998 presenterat i Kodak's ergonomic design for 

people at work, 2. ed., Wiley, New York, 2004, sida 306

http://www.ne.se/antropometri
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Knappar

För en knapp som är tänkt att aktiveras med en fingertopp rekommenderas 

följande: Diameter bör vara mellan 10 och 19 millimeter, tryck- djup eller slaglängd 

som troligtvis är en mer vanligt förekommande benämning bör vara mellan 3 och 

6 millimeter, motstånd i knappen bör vara mellan 3 till 23 Newton.   [30] 

Pedaler

För en fotstyrd knapp eller pedal är diameter på reglage mellan 50 och 80 millimeter 

att föredra, med 12 millimeter som minimum. Slaglängden rekommenderas från 12 

till 65 millimeter för reglage som normalt regleras via rörelser då användarens ankel 

sträcks ut utan att benet rör sig. Pedalen bör inte nå högre än 80 millimeter ovanför 

hälens position. Pedaler rekommenderas inte för stående arbete, förutom för fall 

då användningen av pedalerna är ovanligt förekommande. Aktiviteter som kräver 

fotrörelser mellan reglage som att exempelvis spela orgel är väldigt tröttsamt.   [31] 

30  U.S. Department of Defense, Design Criteria Standard, Redstone Arsenal, 

AL: U.S Army Aviation and Missile Command, Human Engineering, 1998 och 

Murrell, K., Human Performance in Industry, Reinhold Publishing Company, 

New York, 1965 samt Moore, T., Industrial pushbuttons, Applied Ergonomics, 

nummer 1 i volym 6, 1975 redigerat och sammanställt i Kodak's ergonomic 

design for people at work, 2. ed., Wiley, New York, 2004, sida 307

31  U.S. Department of Defense, Design Criteria Standard, Redstone Arsenal, 

AL: U.S Army Aviation and Missile Command, Human Engineering, 1998 och 

Kellerman, F.T., P.A. van Wely, and P.J. Willems, Vademecum-Ergonomics 

in Industry, Phillips Technical Library, Eindhoven, Netherlands, 1963 

och Ely, J., R. Thomson, and J. Orlansky i C. Morgan, J. Cook the third, A. 

Chapanis, och M. Lund (eds.), Human engineering guide to equipment 

design, McGraw-Hill, New York, 1963 sida 247-280 och Murrell, K., Human 

Performance in Industry, Reinhold Publishing Company, New York, 1965 

samt Mortimer, R Foot brake pedal force capability of drivers i Ergonomics 

nummer 4 i volym 17, sida 509-513 redigerat och sammanställt i Kodak's 

ergonomic design for people at work, 2. ed., Wiley, New York, 2004, sida 316
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3..5 Praxis vid 
testgenomförande

Enligt An introduction to usability (ej citat samt översatt): 

Testpersonerna uppmuntrades till att verbalisera så mycket som möjligt. Det är då 

bra om personerna känner varandra så att risken för att de ska känna sig hämmade 

att prata minskar. De känner förhoppningsvis också mindre tvång att uttrycka sig 

rationellt när de berättar vad de gör för en vän än för instruktören eller testledaren. 

Testledaren ska om han eller hon är i rummet vara ytterst diskret och säga så lite 

som möjligt. En nackdel med denna typ av »tänk-högt- protokoll« är att själva 

verbaliseringen kräver energi och kan distrahera försökspersonerna.   [32]  

För User Workshops gäller: Bra med direkt kommunikation. Dåligt att de kan känna 

sig underlägsna och inte vågar uttrycka en idé eftersom de förkastar den som dum.   [33] 

32  Jordan, Patrick W., An introduction to usability, 

 Taylor & Francis, London, 1998, sida 53-54

33  Jordan, Patrick W., An introduction to usability, 

Taylor & Francis, London, 1998, sida 57
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4. Förstudie
Förstudien upptar stor del av arbetet för att underlätta vid det samtidigt pågående 

idéarbetet, men även för att ge ett stort underlag vid beslutprocesserna där den 

underlättar motivering till varför olika koncept är bra eller dåliga. För att främja 

inspirationen till det senare utvecklingsarbetet samt för att skapa underlag till en 

önskespecifikation och en kravspecifikation har jag gjort en bred informationsinsamling 

i vilken fördelar och nackdelar med angränsande produktsortiment uppmärksammats 

och ibland analyserats. B.eslut om vad som skulle räknas som relevant information 

till förstudien baseras endast på mina bedömningar utifrån mina egna kunskaper. 

Jag har tack vare ett stort intresse för området sen tidigare vissa insikter i ämnet.

B.ehovsidentifieringsuppgifter inhämtades från intervjuer,  

ett frågeformulär samt till del ifrån svar på foruminlägg.

Redogörelserna för intervjuerna samt frågeformulären kommer efter 

förstudien men vissa resultat från dem har tagits med i förstudien. Detta är ett 

undantag från den kronologiska ordning som rapporten är konstruerad efter.



36 37

4..1 Nulägesbeskrivning – 
dagens effektpedaler

Figur 1   [34]  är ett exempel på hur  

EBS Sweden AB:s pedaler ser ut idag. Den har 

två rattar och två vipp- spakar som vid 

användning alla på något sätt påverkar det 

inkopplade ljudet. Den grå metallknappen på 

den nedre delen är till för att välja om man vill 

att det ljud som via kablar passerar enheten 

ska ändras till ett effektpåverkat ljud eller inte.

Framför allt reglagens antal och 

placeringar känns igen från flera 

andra tillverkares effektpedaler. 

Produktens rektangulära form är 

också vanligt förekommande.

34  http://www.ebs.bass.se/ , 090917 11:32

 TremoLo är det senaste tillskottet till effektpedalserien  Figur 1. 
Black Label Pedals. Bilden togs från http://www.ebs.bass.se/.

http://www.ebs.bass.se/
http://www.ebs.bass.se/
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Trend- och marknadsanalys4..2. 
Ett bredd spann av produkter undersöks här. Detta anses vara extra viktigt 

eftersom avgränsningarna för projektet i nästan är obefintliga.

Omdömen av EBS Sweden AB:s 4..2.1 
B.lack L.abel Pedals

Några omdömen som EBS Sweden AB:s Black Label Pedals    [35]  fått som 

inte berör ljudet är att de sägs vara små och enkla att använda, att de är 

tåligt byggda samt mindre och sexigare än konkurrenternas produkter. 

Ett utförligt omdöme innehåller; »― ...sleek and sexy look«   [36] . 

Huvudsakliga produktsegment4..2.2 
Här går jag igenom tre olika genrer av produkter och beskriver deras för- och nackdelar. 

Först kommer effektpedaler som är den genre som  

EBS Sweden AB har produktsortiment inom. Därför blir det förmodligen 

också denna genre jag kommer att få mest inspiration ifrån.

Kort beskrivning av segmenten

Effektpedaler är oftast små och möjliggör endast en eller ett par olika ljudeffekter.

Multieffektpedaler är oftast större och har som namnet 

antyder möjligheter till byte mellan många ljudeffekter, alternativt 

möjligheter till samtidig användning av flera ljudeffekter.

Hyllmonterade signalprocessorer är som namnet har som namnet antyder en 

formfaktor som lämpar sig för att placeras i en studiohylla, även kallat »rack«.  

Jag benämner segmentet hyllmonterade signalprocessorer men skulle likväl 

kunna välja att använda begreppet rackmonterade effektenheter.

35  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:15

36  http://guitargeek.com/reviews/ebs_multidrive.php , 090518 15:42

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://guitargeek.com/reviews/ebs_multidrive.php
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Effektpedaler4..2..2..1 

Att koppla ihop effektpedaler i en välljudande och problemfri ordning kan ta tid. 

Var i signalkedjan man bör sätta en ny effektpedal beror mycket på effektpedalens 

nivå från utgången   [37] . Många billigare effektpedaler orsakar brum till ljudet 

  [38] . Dessa effektpedaler verkar därför som en svag länk i hela kedjan, vilket 

förmodligen medför att de av köparen läggs på hyllan för att aldrig mer användas.

Möjligheten att spara olika inställningar är ovanligt för effektpedaler. Det 

finns dock undantag. En lösning är att införa motoriserade rattar. Det kan man 

göra med produkten T-Rex Spin Doctor som kostar cirka 900 dollar   [39] . Den 

höga kostnaden tror jag är starkt kopplad till de motoriserade rattarna.

Se rubriken Hyllmonterade signalprocessorer  (sida 39) för att läsa om 

ytterligare en fördel, men som inte gäller för alla effektpedaler.

4..2..2..2. Multieffektpedaler

Till produkter som G System från t.c. electronics kan man koppla flera 

expressionspedaler men också ansluta flera effektljudsignalslingor (på engelska 

heter det »loopar«)   [40] . Möjligheter att styra olika parametrar med en eller 

flera expressionpedaler kan ställas in i varierande grad inom denna produktgrupp. 

Sådana möjligheter görs lättast inom den digitala världen som också någon 

kommenterar i frågeformuläret , se sida i. Ett företag som har löst detta på ett 

enkelt sätt är Eventide. Med Eventide:s produkter Modfactor och Timefactor kan 

parameterinställningar sparas för en inkopplad expressionspedals ytterlägen 

  [41] . Användaren kan sedan steglöst låta effektparametrarna ändras mellan dessa 

inställningar då han/hon trycker på expressionspedalen. Vilka parametrar som 

påverkas av expressionspedalen representeras av Light Emitting Diodes, LEDs   [42] .

37  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/ 

guitar-stomp-boxes-versus-effects-processors-continued/ , 080905 11:53

38  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/

what-gu-tar-pedals-or-effects-processors-make-your-vibe/ , 080905 11:53

39  http://www.pedalheaven.com/fx-info.php?picture=250 , 080925 23:15

40  http://www.tcelectronic.com/Default.asp?Id=11104 , 080925 22:46

41  http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/

StompBoxes/TimeFactor.aspx , 080925 22:49

42  http://electronics.howstuffworks.com/led.htm , 090518 17:47

http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-guitarstompboxes-versus-effects-processors-continued/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-guitarstompboxes-versus-effects-processors-continued/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/whatgutarpedals-or-effects-processors-make-your-vibe/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/whatgutarpedals-or-effects-processors-make-your-vibe/
http://www.pedalheaven.com/fx-info.php?picture=250
http://www.tcelectronic.com/Default.asp?Id=11104
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/StompBoxes/TimeFactor.aspx
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/StompBoxes/TimeFactor.aspx
http://electronics.howstuffworks.com/led.htm
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Kommentarer från frågeformuläret  (se sida i) belyser några av nackdelarna 

som kan uppstå när tillverkarna lägger till fler och fler effekter och möjligheter:

»the ME-50 is way better than the GT-whatever. You need to be able to easily 

control parameters. I don’t perform with those bank-types anymore because 

you have to really prepare all of your tones and tone possibilities.«

»I think the real problem with multi effects is that they don’t work well in live 

use. I’d prefer to have a seperate footswitch for, say, flanger, chorus, phaser, 

etc... rather than scroll through a menu to get to each one. It just makes more 

sense to have seperate stomps for each, plus that allows you to combine them 

on the fly, again, without scrolling through menus.«

Det kan helt enkelt bli för krångligt.

Ett svar till frågeformuläret  (se sida i) som uppmärksammar ytterligare en 

tänkbar fördel med multieffekter är att de ibland kan strömförsörjas via usb.

»i love it when gear has the option to run on batteries- nothing beats bus powered 

via laptop though.«

Formfaktorn för multieffektpedaler kan vara otymplig. Exempelvis har 

den relativt mindre modellen Boss ME-20   [43]  måtten 294 • 179 • 54.

L.äs under nästa rubrik för att se en till fördel.

4..2..2..3. Hyllmonterade signalprocessorer

Följande anmärkning som någon gav till frågeformuläret  (se sida i) visar en 

fördel som också gäller för de många multieffektpedaler och de betydligt färre 

effektpedaler som kan styras via midi (Musical Instrument Digital Interface)   [44] :

»that’s one reason why I prefer rack mounted effects and a midi foot controller-

-presets are a must for me.«

Det vill säga möjligheten att spara styrinställningar i midi- kontrollenheten.

43  http://www.bossus.com/gear/productdetails.

php?ProductId=894&ParentId=46 , 090514 21:38

44  http://sv.wikipedia.org/wiki/MID I , 090125 14:40

http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=894&ParentId=46
http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=894&ParentId=46
http://sv.wikipedia.org/wiki/MIDI
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Jämförelser mellan effektpedaler 4..2.3 
och andra huvudsakliga 
produktsegment

För att bättre förstå olika effektpedalers konkurrenssituation med varandra samt 

annan signalprocessutrustning gjordes olika produktsegmentsjämförelser.

Effektpedaler vs multieffektpedaler4..2..3..1 

Det är generellt mycket enklare att begripa sig på effektpedaler än multieffektpedaler. 

Allt för många val kan skapa oro och därför hämma användarens kreativitet.

Multieffektprocessorena har utvecklats mycket de senaste åren och många har 

midi- kompabilitet. Det gör att man ibland kan använda dem tillsammans med mjukvara 

från tillverkaren. Då ges användaren tillgång till att styra produkten via datorn men även 

att använda produktens effekter i sin dator. Ibland ges också tillgång till fler effekter än 

de som kan fås av att direkt styra produkten. Y.tterligare en fördel med midi- kompabilitet 

är om man behöver en fotstyrd kontrollenhet för att styra andra program på sin dator.

Multieffektpedaler har en stor nackdel om de inte har något minneschip 

som klarar sig utan ström eller om möjlighet till backup av inställningar via 

midi saknas. För dylika förlorar man sina framarbetade inställningar om man 

råkar ut för en strömspik eller om batterierna tar slut. En annan nackdel är att 

multieffektpedaler ofta har en högre inlärningskurva jämfört med effektpedaler.

 Företag som Digitech och Boss (Roland) har mycket personal som arbetar 

med att ta fram så exakta emulatorer att det inte är säkert att man märker 

skillnaderna. Denna programmeringspersonal är förmodligen ofta själva 

hobbymusiker. Den patenterade tekniken som Boss (Roland) använder sig av 

heter Composite O.bject Sound Modeling, cosm   [45]  och utnyttjar fördelarna 

med flera olika modelleringsmetoder så att man både kan efterlikna ljud från 

befintliga hårdvaruprodukter med stor noggrannhet men också skapa helt nya.

45  http://www.roland.se/product.asp?id=49&view=

encyclopedia&techid=29 , 080915 16:07

http://www.roland.se/product.asp?id=49&view=encyclopedia&techid=29
http://www.roland.se/product.asp?id=49&view=encyclopedia&techid=29
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Åtkomsten till önskad parameter är utan någon märkbar fördröjning hos effektpedaler. 

Det ger snabbare valmöjligheter och därför ökad kreativitet. För många multieffektpedaler 

måste man däremot ofta bläddra i listor för att komma åt önskad parameter. På nya 

multieffektpedaler såsom på B.oss gt-10b   [46]  går det i viss mån att konfigurera ordningen 

i för vilken man vill sätta effekterna i signalkedjan internt i produkten. Denna fördel 

var något som tidigare endast var förbehållet de som använde flera effektpedaler. 

Möjligheterna att få fram helt unika ljud med hjälp av olika effektpedaler ihopkopplade på 

olika sätt är fantastisk. Därutöver har man med dem direkt åtkomst till önskad parameter 

utan att behöva bläddra i en meny eller genom att vrida på flera reglage eller knappar.

Som tidigare nämnts ryms oftast fler möjlighet i en multieffektenhet parallellt med 

fler reglage och knappar. Hälften av dem som besvarade frågeformuläret  (se sida i) hatade 

nödvändigheten att behöva böja på ryggen för att ändra någon parameter. En äldre pedal 

har ett unikt utseende med väldigt stora reglage för att de ska vara möjliga att justera 

med fötterna   [47] . Den har fått ett bra omdöme gällande användbarhet som lyder:

»Extremely easy.. All adjustments can be made by the foot – whether changing 

modes with the rotating switch, or adjusting the volume or drive with one of 

the wheels. Smart design which gives you the freedom to alter the sound mid-

song.«   [48] .

46  http://www.bossus.com/gear/productdetails.

php?ProductId=942&ParentId=46 , 080915 18:03

47  http://www.proguitarshop.com/product.

php?ProductID=568&CategoryID= , 080925 22:35

48  http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/

index.php/t82312.htm l, 080925 23:17

http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=942&ParentId=46
http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=942&ParentId=46
http://www.proguitarshop.com/product.php?ProductID=568&CategoryID=
http://www.proguitarshop.com/product.php?ProductID=568&CategoryID=
http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/index.php/t82312.html
http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/index.php/t82312.html
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Effektpedaler vs rackmonterade 4..2..3..2. 
signalprocessorer

Professionella musiker såsom Steve Vai som är så pass stora att de turnerar med 

utrustning i flera lastbilar värdesätter rackmonterade signalprocessorer på ett annat 

sätt än professionella musiker med en mindre turnébudget. En orsak kan vara att denna 

rackmonterade utrustning tack vare sitt format under resor och koncertförberedelser 

automatiskt skyddas i de skåp de monterats i. En annan orsak kan vara att skåpen 

lätt kan rullas bakom scenen för att inte ta fokus från artisten. De rackmonterade 

signalprocessorerna kan fortfarande styras med volympedaler och midi- växlare med mera.

Y.tterligare fördelar med hyllmonterade processorer är att man ofta kan göra 

backuper på inställningar via midi. Allt är organiserat med dolda kablar och man 

slipper jord- »loopar« eller andra signalstörningar som orsakar olika missljud. 

Ibland är även en brusspärr (på engelska »noicegate«) inkluderad   [49] .

49  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/ 

guitar-stomp-boxes-versus-effects-processors-continued/ , 080905 11:53

http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-guitarstompboxes-versus-effects-processors-continued/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-guitarstompboxes-versus-effects-processors-continued/
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Effektpedaler vs dator4..2..3..3. 

Effektpedaler, multieffektpedaler samt rackmonterade signalprocessorer värderas högre 

i livespelningssammanhang därför att de fortfarande är betydligt stabilare än datorer. 

Hårddiskar kan haverera och programbuggar kan orsaka problem. Vid strömavbrott måste 

datorerna och programmen startas om vilket tar orimligt lång tid under livespelningar.

Daniel Lehrman förutspår i sin framtidssiande artikel »Controlling Guitar Effects: 

Computers VS. Processors« att datorer mer eller mindre kommer att ta över marknaden. 

Han menar att insticksapplikationer i VST- format (Virtual Studio Technology)   [50]  

tillsammans med hårdvara i form av endast en kontrollenhet med en expressionspedal 

är vad folk kommer vilja köpa. O.rsakerna sägs vara att man slipper spendera så 

mycket pengar varje gång man vill förändra sin ton. Förutom detta menar han att 

gitarreffektprocessorer bara är bitar av en dator utspridda extremt ineffektivt   [51] .

Daniel L.ehrman menar också att det är midi som är framtiden eftersom de flesta 

toppmusiker använder det rutinmässigt i sina framträdanden. Fördelen med midi är 

att när man har hittat toner man gillar kan man ofta lätt spara och lagra dem på någon 

form av digitalt minne. Då kan man sedan stega mellan helt olika ljud som återskapas 

direkt   [52] . För användaren är en tidigare inställd alltså ton bara ett klick bort.

Alias Phil lade till en kommentar på Daniel Lehrmans artikel översatt till:

»Jag skulle mycket hellre ladda en liten bärbar dator som har kraften att köra 

ett paket såsom Amplitube än att behöva packa en hylla full med utrustning. 

Min rygg har haft nog efter femton år!«   [53] .

Y.tterligare en nackdel med effektprocessning av ljud via en dator är att det inte 

till hundra procent går att återskapa klassiska effektpedaltoner i mjukvara.

50  http://sv.wikipedia.org/wiki/VST , 090125 13:51

51  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/ 

controll ing-guitar-effects-computers-vs-processors/ , 080905 11:25

52  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/ 

controll ing-guitar-effects-computers-vs-processors/ , 080905 11:25

53  http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/ 

controll ing-guitar-effects-computers-vs-processors/ , 080905 11:25

http://sv.wikipedia.org/wiki/VST
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-geareffects/-controllingguitar-effects-computers-vs-processors/
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Angränsande produktsegment4..2.4. 
För att inte riskera att missa något intressant i förstudien gjordes även en 

undersökning av ofta mer avlägset angränsande produktsegment. 

4..2..4..1 Styrtillbehör

Då många effektpedaler är väldigt enkla och små, finns oftast inga möjligheter att 

kontrollera effektpedalen annat än att placera en volympedal i signalkedjan efter den.  

Det finns en produkt som gör att man inte måste öppna en sådan effektpedal,  

sedan löda ljudkablar för att kunna koppla ihop den med en expressionspedal,  

för att sedan kunna styra effekten med foten. Det är en helt mekanisk lösning med 

en pedal som kopplas till valfri styrpott på effektpedalen. Produkten heter 3rd Hand 

och tillverkaren heter Tone In Progress   [54] . Produkten kostar 80 dollar   [55] .

Eobody2 usb 8 SensorB.ox sensor system   [56]  kostar 199 euro och är ett system 

med en dosa som kan kopplas till dator för att styra till exempel mjukvaruinstrument. 

Till dosan kopplar man sensorer som kan styrs av exempelvis rörelse, ljus eller 

ljud. Man kan även använda eowaves traditionellt utformade expressionspedal. 

Eobody2 usb 8m SensorB.ox   [57]  skickar midi signaler vilket gör att den kan användas 

till att styra synthesizers eller något annat med midi- in. Denna produktgrupp 

medger otroligt kreativa möjligheter till att styra effektenheter som har midi.

wag   [58]  är en produkt som består av en plastring man sätter på sitt finger som 

sänder trådlös information till en basenhet. B.asenheten sänder kontrolldata till 

effektenheter som den är kopplad till. Ringen sätts på handen som slår an strängarna 

och ger en subtil eller stark effekt beroende på hur basenheten är inställd.

54  http://www.toneinprogress.com/index.html , 081005 17:31

55  http://www.music123.com/Tone-in-Progress-Third 

-Hand-Expression-Pedal-150146-i1175542.Music123, 081005 17:31

56  http://www.eowave.com/products.php?prod=39 , 080904 22:07

57  http://www.eowave.com/products.php?prod=44 , 080904 22:07

58  http://www.xpresense.com/about.htm , 080909 19:57

http://www.toneinprogress.com/index.html
http://www.music123.com/Tone-in-Progress-Third-HandExpressionPedal150146-i1175542.Music123
http://www.music123.com/Tone-in-Progress-Third-HandExpressionPedal150146-i1175542.Music123
http://www.eowave.com/products.php?prod=39
http://www.eowave.com/products.php?prod=44
http://www.xpresense.com/about.htm
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Control Voltage heter styrspänning på svenska och är något som har används 

redan innan midi utvecklades men som idag börjar förlora sin roll. Styrspänningen 

styr tonhöjden i synthesizers hos tillverkare som Roland, Moog, Korg samt Yamaha. 

Det är i första hand keyboardister som kan dra nytta av möjligheterna med produkter 

som kan styras av styrspänning med produktexempel som cP-251 från Moog   [59] . 

Dock skiljer sig standarderna åt något   [60] . Endast en person efterfrågade spontant 

möjligheten att kunna styra med styrspänning i frågeformuläret frågeformuläret , 

(se sida i). En annan produkt från Moog; mP-201 Multi Pedal kan liknas med en 

multieffektenhet med den skillnaden att den inte innehåller några effekter 

utan endast är en styrenhet som både kan styra via midi och styrspänning.

Reglage4..2..4..2. 

N.ormalt för golvplacerade effektpedaler och multieffektpedaler är att de är bestyckade 

med små rotationsreglage eller styrpottar som man oftare säger. N.äst därefter vanligt 

förekommande är knappar och vipp- plattor eller annars vanligt förekommande sagt; 

pedaler. Jag kallar dem mest för vipp- plattor för att undvika förvirring på grund av 

potentiell förväxling med namnen på vissa produkttyper. Styrvarianter som rullhjul, 

kontaktytor med eller utan skärm, styrpinne, infrarött ljus, IR eller Theremin- liknande 

  [61] styrdon är tämligen vanligt förekommande i synthesizers och andra handstyrda 

produktgrupper inom den digitala musikutrustningsbranschen. Pedaler som inte bara 

kan vippa utan även kan vridas i sidled har kommit som nyhet hos okänt antal tillverkare. 

De kan kallas för xy- pedaler och exempel hittas på företaget Z.O.O.Ms hemsida   [62] .

Till mxr Phase 90 medföljer en gummiring att monteras på den enda styrpotten 

pedalen har   [63] . Denna är tänkt att göra det enklare att reglera effekten med foten.

59  http://www.moogmusic.com/manuals/cp-251.pdf, 081001 18:13

60  http://sv.wikipedia.org/wiki/CV/Gate , 081001 18:13

61  http://sv.wikipedia.org/wiki/Theremin , 081015 12:25

62  http://www.zoom.co.jp/english/products/b91ut/index.php , 080915 9:24

63  http://www.oaktreeent.com/web_photos/effects/

MXR-Phase_90_Script_TW_web.jpg , 081005 17:31

http://www.moogmusic.com/manuals/cp-251.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/CV/Gate
http://sv.wikipedia.org/wiki/Theremin
http://www.zoom.co.jp/english/products/b91ut/index.php
http://www.oaktreeent.com/web_photos/effects/MXR-Phase_90_Script_TW_web.jpg
http://www.oaktreeent.com/web_photos/effects/MXR-Phase_90_Script_TW_web.jpg
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Förvaring4..2..4..3. 

B.asväskorna har normalt endast extrafack för kablar och noter. B.asister 

och gitarrister förvarar enligt inlägg på olika forum ofta sina effektpedaler 

i speciella pedalväskor (på engelska benämns de »pedalcase«). Exempel 

på en tillverkare som anger innermått för sina väskor är Stonecastle vars 

pedalväskor rymmer utrusning med höjd på upp till 8.7 millimeter   [64] .

Företaget SKB tillverkar förvaringsalternativ för en rad olika branscher. En kundgrupp 

är gitarrister. N.ågra av pedalväskorna de tillverkar öppnas på ett sådant sätt att ingen 

sidokant kommer att störa gitarristens åtkomst till sin utrustning från alla sidor   [65] .

Mjukvaruprogrammerbara effektpedaler4..2..4..4. 

SM Pro Audio släpper snart en multieffektpedalliknande enhet som innehåller 

hårdvara som kan laddas med insticksapplikationer i vst- format. N.amnet är V-pedal 

  [66]  och den är programmerbar via mjukvara. Den blir dock helt oberoende 

en dator efter installationer av insticksapplikationer gjorts. Den är alltså en 

mycket liten dator med reglage och knappar skräddarsydd för ändamålet.

Produkter som baseras på mjukvara med öppen källkod har förutom i 

det närmaste obegränsade konfigurationsmöjligheter också den fördelen 

att användarna ofta lagar programbuggar gratis. Det beror på att det även 

ligger i användarnas intresse att produkter de köpt utvecklas.

64  http://www.stonecastle.se/productssimple.html , 081020 15:56

65  http://www.skbcases.com/music/products/prodlist.

php?o=&c=85&s=75 , 090126 13:00

66  http://www.smproaudio.com/english/products/ 

v-machines/v-pedal.html , 081217 00:53

http://www.stonecastle.se/productssimple.html
http://www.skbcases.com/music/products/prodlist.php?o=&c=85&s=75
http://www.skbcases.com/music/products/prodlist.php?o=&c=85&s=75
http://www.smproaudio.com/english/products/-v-machines/v-pedal.html
http://www.smproaudio.com/english/products/-v-machines/v-pedal.html
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Öppen programvara är något nytt och det finns idag bara ett fåtal tillverkare. En 

av dessa är O.penStomp   [67]  som finns att köpa för 349 dollar. Poängen är att man 

kan programmera dsP- hårdvaran på samma sätt som man gör med ett vst- program. 

Insidan innehåller en Central Processing Unit, CPU   [68]  från Parallax. Mjukvara följer 

med. I mjukvaran minns så gott som outtömliga kopplingsmöjligheter på liknande 

sätt som i vst- programmet Reaktor   [69] . En annan liknande produkt med inbyggt 

minne för att lagra dsP- koden görs av den betydligt större aktören Line6 och heter 

Tonecore tm dsP Developer Kit   [70] . Kostnaden är 200 dollar och om man tycker att 

dsP- programmeringen är för svår kan man ladda ner kod som andra användare vill dela 

med sig av. Denna produkt är tvådelad och moduluppbyggd vilket medför att man kan 

köpa till förprogrammerade moduler som har fler eller färre kontrollrattar. De kan sedan 

bytas ut för att ge olika digitala möjligheter beroende på vilken modul som är isatt.

Ett steg längre för gör-det-själv- intresserade och/eller elektronikintresserade 

är the B.eavis B.oard   [71]  som är ett paket medföljande tjugofem ljudförändrande 

kretsar tillsammans med kopplingsskivor och ett effektpedalskal med en ganska 

klassiskt utformning. Paketet finns att köpa för 249 dollar och är mest tänkt som ett 

kreativt verktyg för att bland annat öka elektronikkunskaperna hos användaren.

67  http://www.howleraudio.com/index.html , 080910 18:09

68  http://sv.wikipedia.org/wiki/CPU , 090518 17:07

69  http://www.native-instruments.com/index.

php?id=reaktor5&L=1 , 080915 18:13

70  http://line6.com/tcddk/ , 080829 14:55

71  http://musicthing.blogspot.com/2008/06/

beavis-board-super-simple-all- in-one.html , 080829 21:39

http://www.howleraudio.com/index.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/CPU
http://www.native-instruments.com/index.php?id=reaktor5&L=1
http://www.native-instruments.com/index.php?id=reaktor5&L=1
http://line6.com/tcddk/
http://musicthing.blogspot.com/2008/06/beavisboardsupersimple-all-in-one.html
http://musicthing.blogspot.com/2008/06/beavisboardsupersimple-all-in-one.html
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Gränssnitt – händer eller fötter?4..2.5 
Produkter som inte är tänkta att placeras på golvet, såsom hyllmonterade effektenheter, 

är förmodligen inhandlade av människor som inte tänkt att det är viktigt att kunna ändra 

effekter samtidigt med sitt spelande. Dessa produkter kan man lätt ställa in med sina 

fingrar då man inte aktivt spelar sitt instrument. Problemet med produkter som är tänkta 

att placeras på golvet är istället det omvända. De regleras inte lika lätt med fingrarna 

när man inte spelar eftersom man då behöver böja sig eller huka ned mot produkterna. 

Golvplacerade produkter kan dock för vissa utvalda parametrar regleras på ett enkelt 

sätt då man spelar. Detta sker oftast med pedaler. Fötter har inte samma finmotorik eller 

känslighet som händerna och är betydligt större vilket gör att för att reglage som ska kunna 

styras med fötterna måste ha en viss storlek (tekniker som infrarött ljus, IR med mera 

undantaget). Tillverkare av produkter som säljs till stor del tack vare deras kompakthet 

– såsom effektpedaler – tillverkas inte bara av de stora aktörerna som exempelvis B.oss 

(Roland). Det finns många mindre företag med elektronikkunniga som gör effektpedaler. 

Deras möjligheter att få råd till egen utveckling av styrreglage gissas vara låga, vilket tros 

vara en orsak till att många produkter påminner om varandra med liknande styrrattar. 

Undantag från ovan nämnda resonemang finns men då har kompaktheten kompromissats 

till del. Maestro Fuzztain är en effektpedal med två stora rullhjul och en stor vridpott 

som alla kan styras med fötterna   [72] . Ett omdöme om användbarheten lyder:

»Ease of Use: Extremely easy.. All adjustments can be made by the foot – whether 

changing modes with the rotating switch, or adjusting the volume or drive 

with one of the wheels. Smart design which gives you the freedom to alter the 

sound mid-song.«   [73] .

72  http://www.pedalheaven.com/fx-info.php?picture=250 , 081001 18:42 

73  http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/

index.php/t82312.htm l, 081001 18:42

http://www.pedalheaven.com/fx-info.php?picture=250
http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/index.php/t82312.html
http://www.guitarzone.com/forum/lofiversion/index.php/t82312.html
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Möjlighet att spara inställningar4..2.6. 
Artister som kan ge effekter åt sina ljud via en dator slipper stå på scen och justera 

motsvarande fysiska effektenheter vars reglage kan ha kommits åt under resan till gigget. 

Ännu viktigare är att de slipper stå och skruva fram nya ljud mellan låtarna vilket kan ta tid 

om de är noggranna. Själv tycker jag att det är lite av charmen med sådana konserter, att 

det gör varje spelning unik med ett unikt »sound« (ljud). Inom Disc Jockey, dj- branschen 

borde spelningarna bli intressantare om publiken kan se vad dj-artisten gör. O.m dj:n 

i till exempel det mycket populära programmet Ableton L.ive   [74]  bara klickar mellan 

förinställda ljud och reglerar parametrar med styrplattan på den bärbara datorn, då tycker 

nog många i publiken att en förinspelad skiva lika gärna kunde ersätta dj:n. Publiken vill att 

dj:n ska interagera med publiken på sådant sätt att dj:n anpassar sig efter publikens rörelser 

och stämningen under konserten. O.m dj:n dessutom använder sig av styrdon som rattar, 

spakar, rörelseigenkänning och skivspelare med mera ser han eller hon också coolare ut.

Vissa typer av effekter kräver mer av datorns Central Processing Unit, CPU. Det kan 

ha viss en inverkan på vilka effektpedaler som får mest konkurrens med programtillbehör 

eller insticksapplikationer baserade på vst- teknologi. O.m man köper en ny dator 

idag har de allra flesta tillräckligt hög prestanda för att kunna köra många virtuellt 

seriekopplade effekter. B.egränsningen låg också tidigare i att man behövde köpa ett dyrt 

ljudkort som inte fördröjde ljudet märkbart. N.u finns billigare ljudkort som klarar det.

74  http://www.ableton.com/home , 080915 17:15

http://www.ableton.com/home
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Efter man har väntat färdigt på dator och programs uppstartstider kan man börja släppa 

och dra en uppsjö av virtuella effektenheter och förstärkare i programmen;  

Jamvox   [75]  från Voxamps, Amplitube  [76]  från IK Multimedia eller  

Guitar Rig   [77]  från Native Instruments med flera. Programmen har priser från ungefär  

150  euro, 100 dollar respektive 300 dollar. Anmärkningsvärt är att Voxamp som har en stark 

historik med endast hårdvara nu även släpper en produkt som konkurrerar med program 

som utvecklats av företag som i första hand haft sina rötter inom mjukvaruutvecklingen. 

Det finns de som tycker att dessa mjukvaruprodukter inte låter lika bra som motsvarande 

hårdvarualternativ. Sannolikt kommer denna grupp att minska i takt med dator- och 

mjukvaruutvecklingen, då det är svårt att hitta begränsningar för utvecklingsmöjligheterna 

inom denna produktgruppsdomän. N.ågot som lockar många till att köpa mjukvara är att 

det inte tar någon plats alls annat än på datorns hårddisk. Priserna är dessutom mycket låga 

med tanke på antalet effekter samt hur mycket extra funktionalitet som följer med paketen.

75  http://www.voxamps.co.uk/jamvox/ , 080904 22:07

76  http://www.ikmultimedia.com/Main.

html?guitarbasssoftware/index.php , 080904 22:07

77  http://www.native-instruments.com/index.php?id=guitarrig3 , 080904 22:07

http://www.voxamps.co.uk/jamvox/
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?guitarbasssoftware/index.php
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?guitarbasssoftware/index.php
http://www.native-instruments.com/index.php?id=guitarrig3
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B.elysning/lysen4..2.7 
En person påpekar via frågeformuläret  (se sida i) att displayer på multieffektpedaler 

ofta är för små, och att det är viktigt att ljusstyrkan samt betraktningsvinkeln går att 

reglera. Att kunna ändra betraktningsvinkeln tror jag inte är så viktigt. Den möjliga 

nackdelen att displayen då lättare kan gå sönder tros väga tyngre än nyttan med att 

kunna ändra betraktningsvinkel. Displayen kommer förmodligen ändå att framstå tydligt 

från de flesta vinklar om den är stor. L.jusstyrkan på alla övriga lysen bör också kunna 

regleras beroende på allmänljusets ljusstyrka. L.jusstyrkan för display och lysen skulle 

eventuellt kunna regleras automatiskt ifall en ljuskänslig sensor implementerades. O.m 

denna automatiska reglering inte blir perfekt anpassad till för varje användning rådande 

ljusförhållanden kommer denna automatik troligtvis enervera användaren mycket.

Allmänna användargrupper4..2.8. 
Enligt rapporten MusicUSA2005   [78]  har den demografiska indelningen i USA tidigare 

bestått av fyra huvudgrupper: barn mellan tolv och tjugo; föräldrar till barn mellan 

tolv och tjugo; professionella musiker; och institutioner som kyrkor, skolor och 

nattklubbar. Under året 2004 började industrin vända sig mot ytterligare en grupp 

som även varit stor tidigare men nu växer snabbt och förväntas bli ännu större. Denna 

grupp består av 35 till 50 år gamla konsumenter som endast köper åt sig själva.

Kundgruppen impulsköpare blir större   [79] . Det skulle vara intressant 

att veta inom vilken prisklass dessa impulsköpare köper mest.

78  MusicUSA2005, http://www.namm.org/library/music-usa , sida 7

79  The Annual Census of the Music Industries,   

 http://www.musictrades.com/census.html, sida 3

http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.musictrades.com/census.html
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Sammanställning av 4..2.9 
effektpedalers      
konkurrenssituation

Efterfrågan på alla typer av signalstyrningsprodukter är större än någonsin. Ökningen 

av rackmonterade produkter har trots det planat ut. Det kan bero på att mycket av deras 

funktionalitet nuförtiden finns inkorporerade i mjukvaror. Utplaningen gäller inte för 

enheter som är tänkta att placeras på golvet så som effektpedaler och multieffektpedaler. 

En observatör noterade att en gitarrists koncept av en perfekt ton förändras åtminstone 

var sjätte månad, vilket ger bränsle åt en till synes bottenlös efterfrågan på olika 

effekter. Vid det senaste namm hittades åtminstone tolv helt nya företag som tillverkar 

effektpedaler. Trots det rapporterade de etablerade företagen stora säljökningar.   [80] 

Effektpedalmarknaden har i USA under tio år ökat antalet sålda enheter med  

95,51 procent till över en miljon sålda enheter, men medelpriset på produkterna har 

under samma period minskat 42,25 procent där   [81] . O.rsaken till den starka ökningen 

tros till del ligga i att produktklassen effektpedaler skulle ha ridit på vågen av den 

starka elgitarrförsäljningen. Enligt The Music Trades Music Industry Census såldes 2007 

nästan två miljoner enheter inom den totala signalprocessormarknaden i USA   [82] . Det 

totala värdet sålt till kunder på hela den amerikanska marknaden för musikrelaterad 

utrustning var 7483 miljoner dollar år 2006   [83] , och det totala värdet av effektenheter 

sålt till kunder på samma marknad var 50 miljoner dollar   [84] . Vidare upptar 

effektpedalmarknaden 25,1 procent av hela signalprocessormarknaden i USA   [85] .

80  MusicUSA2006., http://www.namm.org/library/music-usa , sida 20

81  MusicUSA2007, http://www.namm.org/library/music-usa , sida 21

82  The Music Trades Music Industry Census,  

http://www.musictrades.com/census.html, sida 78.

83  MusicUSA2007, http://www.namm.org/library/music-usa , sida 36.

84  MusicUSA2007, http://www.namm.org/library/music-usa , sida 21

85  MusicUSA2007, http://www.namm.org/library/music-usa , sida 20

http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.musictrades.com/census.html
http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.namm.org/library/music-usa
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I MusicUSA2006 hittas (översatt): Tillverkarna har skapat fler processorer med 

allomfattande ändamål (på engelska »all-purpose«), vilket minskar behovet av en 

hylla full med vanliga processorer, vardera med bara ett ändamål. Därtill, och mer 

framträdande är ökningen av mjukvarubaserade effekter som ytterligare minskar behovet 

av hyllstaplade effektenheter. Ingen av dessa trender verkar avta i intensitet   [86] .

Öppningen av namm 2008 startade med en diskussion där industrin företräddes 

av några personer som fick svara på frågor och sedan spekulera kring framtiden. Denna 

diskussion filmades och jag snappade upp en del intressanta påståenden då jag såg denna 

film. Personer i diskussionsgruppen sade följande (sammanställt)   [87] : Cirka 98 procent  

av företagen i USA färre än 100 anställda. Det upplevda kundvärdet av möjligheten 

till personlig service med personliga önskemål tillgodosedda ökar. Samtidigt menar 

man att det i USA finns en stor kultur att heja på den som slår i underläge (på 

engelska »the underdog« eller »the small guy«) och därför är man mer förlåtande i 

utvärderingen av produkter gjorda av mindre företag. De tekniska komponenterna 

är idag både billiga och lättillgängliga vilket minskar de stora företagens fördelar.

86  MusicUSA2006., http://www.namm.org/library/music-usa , sida 20

87  http://www.namm.org/news/articles/2008-state-industry-address , 08.08.25

http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.namm.org/news/articles/2008-state-industry-address
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4..3. Allmän framtidsspekulation
Många nyskapande artister drar nytta av teknik på nya och kreativa sätt vilket på ett positivt 

sätt kan utskilja dem från den stora massan av musiker. Möjligheterna till att förändra 

ljud är obegränsade och känslan jag får är att fokuset på användarvändlighet ännu inte 

hunnit ikapp med fokus på annan teknisk utveckling inom branschen. Mjukvaruindustrin 

visar år efter år upp fler och fler programvaror med effektljud som försöker simulera 

verkliga produkters effekter. Då dessa programvaror i regel inkluderar nya effekttyper 

med förbättrad ljudkvalitet för varje ny programversion verkar det rimligt för tillverkare av 

fysiska produkter att i första hand försöka öka användbarheten för sina produkter. Troligtvis 

blir användbarheten det i framtiden främsta konkurrensmedlet i strävan till att överträffa 

programvarorna. Samtidigt ökar produktsortimentet kontrollenheter  

(idag midi- kontrollenheter) som tillsammans med programvaror 

är en kombination med många flexibla möjligheter. Förmodligen 

kommer därför även kontrollenheter att öka i popularitet.

Det är även troligt att fler och fler produkter i framtiden kommer att kommunicera 

med varandra trådlöst. Detta är en trend inom elektronikprodukter som riktar 

sig mot den breda massan. Troligtvis kommer det medföra att antalet produkter 

med medföljande styrdosor/fjärrkontroller ökar eller kanske att effektpedaler likt 

hemmabioutrustning kan utrustas med en universell fjärrkontroll. En trolig utveckling 

är att denna fjärrstyrning skulle kunna fästas på musikernas instrument eller kropp. 

Eventuellt kommer fler reglage att komma att implementeras direkt genom att byggas 

in i instrumenten. Exempelvis elbasar har redan vridreglage för volym inbyggt, ofta 

tillsammans med ytterligare något eller några reglage. Kanske kommer många fler 

reglage att implementeras i basar, gitarrer men även andra instrument i framtiden.
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Tillförlitlighet4..4. 
Jag har inte gjort några försök att försöka hitta information som kan påvisa om nättidningars 

artikelförfattare har en oberoende ställning. Jag har inte heller letat efter tänkbara 

bakomliggande motiv som kan skapa jävsituationer. Information som har hämtats ifrån 

N.orth American Music Messe, namm   [88]  och The Music Trades Online   [89]  anser jag vara 

trovärdigast då den baseras på handel i USA, och USA är en av de viktigaste marknaderna. 

Dessa källor har som jag ser det inte heller något att tjäna på att manipulera sina data.

88  http://www.namm.org/library/music-usa , 080915 16:18

89  http://www.musictrades.com/index.html, 080915 16:18

http://www.namm.org/library/music-usa
http://www.musictrades.com/index.html
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5 Genomförande
Slutsatserna som baserats på förstudien är;  

den allmänna framtidsspekulationen  (se sida 54.), de fiktiva användargrupperna  

(se sida 58.), konkurrenssituationen för EBS Sweden AB  (se sida 6.0) samt  

idéarbetet  (se sida 6.1) där jag listar saker som jag tror det kan vara värt att undersöka 

behoven av. Dessa slutsatser tillsammans med allt idéarbete och alla resultat från de 

systematiskt utförda arbetena lade grunderna till behovsidentifikationen. De systematiskt 

utförda arbetena är; två intervjuer  (se sida 6.2), frågeformulär  (se sida 6.6.),  

idéarbetet kring interaktion och ergonomi  (se sida 72) samt  

idéarbetet om design och kundintresse  (se sida 8.7). L.ikhetstecken sattes mellan 

behovsidentifikationen och önskespecifikationen  (se sida 8.8.) varpå en kort 

kravspecifikation  gjordes (se sida 90). Dessa specifikationer tillsammans med 

idéarbetesprocesser utgjorde underlag för koncept presenterade med  

handgjorda skisser  (se sida 95) eller digitala skisser  (se sida 92) som så småningom 

slogs ut fram tills dess att bara två konceptförslag återstod. Genomförandena och 

deras resultat redovisas följaktligen med få undantag i kronologisk ordning.
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5.1 Fiktiva användargrupper
Vad vissa personer betraktar som en styrka hos en produkt kan andra betrakta som rena 

svagheter och tvärt om. Det är detta som gör att det kan vara klokt att lära känna den 

kundgrupp som köper flest enheter. Utifrån influenser ifrån läsning av nätforumtrådar men 

i första hand citat från frågeformuläret  (se sida i) formulerades några fiktiva personligheter. 

Frågeformuläret tycks vara baserat på en mycket relevant kundgrupp eftersom många 

av dem svarar att de har ett flertal effektpedaler och dessutom oftare använder 

högkvalitativ utrustning än billigare utrustning. Med billigare utrustning menas exempelvis 

produkter från B.ehringer som har ryckte om sig att kopiera kända tillverkare   [90] .

Här följer några påhittade användargrupper:

Unge Urban

Unge Urbans åsikter kan ändras kapitalt från en dag till en annan. Det gör det 

eftersom Urban influeras starkt av det senaste flugorna i tyckanden som finns 

på de internetforum som Urban är mycket aktiv inom. Denna grupp tycks bestå 

av yngre män och de har mycket divergerande premisser. Gemensamt för denna 

grupp är att de tycker mycket. Många gånger utan faktabaserade argument 

utan mer utifrån influenser från produktreklam på tillverkarnas hemsidor.

90  http://musicthing.blogspot.com/2005/01/behringers-

dirt-cheap-stompboxes-look.html , 090519 09:12

http://musicthing.blogspot.com/2005/01/behringers-dirt-cheap-stompboxes-look.html
http://musicthing.blogspot.com/2005/01/behringers-dirt-cheap-stompboxes-look.html
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Komplexa Karl

Karl säger ofta så här:

»I love using a modular environment like Plogue Bidule to rearrange effects, route 

signal through several parallel effects paths, use complex feedback schemes, 

control parameters with morphing control signals, etc. Having abilities like 

these in a hardware effect would be amazing.«

Gitarrproffset Göran

Denna grupp består av toppgitarrister. De använder oftast en kombination av 

effektpedaler och högkvalitativ processningsutrustning. En kommentar från 

frågeformuläret  (se sida i) som uppmärksammar ett annat behov under konserter:

»thinking about playing live, I think volume control is best left to the sound 

engineer.«

För Göran är det ett stort plus om pedalen kan se cool ut mot publiken.

Gamle Gustav

Effektpedaler var när gamle Gustav växte upp det enda som var tillgängligt, och som då 

inte heller var så väldigt dyrt. Idag föredrar Gustav att köpa effektpedaler eftersom det är 

något han av erfarenhet kan. Han är idag konservativ med att prova nya produkttyper. 
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5.2. Konkurrenssituation för 
EBS Sweden

Effektpedalerna i Black Label Pedals  - serien   [91]  anses enligt Bo Engberg ha en 

hög portabilitet vilket är mycket uppskattat av professionella musiker som under 

turnerandet ofta själva måste bära med sin utrustning till och från flygplatser.

Garantitiden för EBS Sweden AB:s effektpedaler är två år men är begränsad. 

Effektpedaler av den typ som EBS Sweden AB framställer går ytterst sällan sönder och har 

normalt en lång livslängd. Detta korrelerar förmodligen med materialvalet stål samt valet av 

enkla och beprövade reglagetyper. Enligt Jonatan  

(se intervju  sida 6.2) som tidigare arbetat i musikaffär kom det aldrig några kunder som hade 

problem med trasiga effektpedaler. Dock sa han att det förekom att kunder kom tillbaka 

med multieffektpedaler av billigare typ. Den svaga länken på dessa produkter hade varit 

 tele- in/uttagen som börjat glappa. Vid något tillfälle hade även ett plastreglage gått sönder.

Hur ska kundvärdet behållas i framtiden? Med tanke på den snabba 

förändringstakten av marknaden finns ofta möjligheten eller risken att man 

måste ändra ett företags profil och målsättning för att kunna nå nya kundgrupper 

eller klara av att möta ett nytt behov hos den tidigare kundgruppen.

Många kommentarer på nätet kring effektpedalutrustning visar på att det 

inte verkar vara ovanligt att konsumenter har helt fel när de tror sig veta vad en 

produkt innehåller. Det spekuleras ofta kring om produkter innehåller modernare 

processorchip som styrs av digitala signaler, eller om analoga elektroniska 

komponenter som styrs av analoga signaler är det som används till produkten.

Kanske kommer det att ge en stor konkurrensfördel för de 

effektenheter som är kompatibla med produkttyper såsom Eobody 

Sensorbox från eowave, se Styrtil lbehör  sida 4.4..

91  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:15

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
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5.3. Idéarbete – del 1 – idélistor
Ingen designmetodik har här används. Mitt förnuft har varit drivande.  

De flesta av dessa idéer kom jag på när jag sammanställde förstudien.  

N.är jag sedan tog mig tid att målinriktat fundera på sådant som skulle kunna 

vara viktigt i utvecklingsarbetet, kom jag på vissa av dessa idéer.

Idéer på saker som skulle kunna vara intressant 
att implementera i en ny effektpedal:

Steglös ändring mellan ljud.• 

En funktion som skapar två likadana ljudsignaler (på engelska »splitter«) • 

inbyggd för att kunna spela in ljudet från instrumentet direkt till 

ljudkortet samtidigt som inspelningen av det processade ljudet.

En rundgångsförstörare (på engelska »feedback destroyer«) inbyggt.• 

Möjlighet att byta reglage som kan slitas ut.• 

En knapptryckning för att ändra mellan rytm och soloinställningar.• 

Flerstegsknappar (på engelska »padswitchar«) som beroende på läge dämpar • 

ljudsignalen. Det kan vara önskvärt beroende på om ljudkällan som kopplas till 

produkten exempelvis är direkt från en gitarr eller från en mikrofonförstärkare.

Mixningsfunktionalitet mellan det effektpåverkade ljudet (på engelska • 

»wet«) och det opåverkade ljudet (på engelska »dry«).

En knapp som stoppar allt ljud direkt (på engelska »killswitch«).• 

Cool belysning för livebruk som går att stänga av.• 

Möjlighet att spara samt möjlighet att gå tillbaka till tidigare sparade inställningar • 

samt att reglagens sparade lägen automatiskt återskapas (på engelska »recall«).

Reglage att användas med fötterna. Kanske göra produkten tvådelad för att • 

ändringar som kräver händer ska kunna placeras så att man ska slippa böja sig ned.

Att produkten vid beställning kan personifieras.• 

Personifiering skulle kunna uppnås genom att  ◦
kunden kan få välja färg på produkten.

Personifiering skulle kunna uppnås genom att kunden kan få välja  ◦
mellan olika grafiska mönster som placeras över produkten.
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Idéer på saker som det skulle kunna vara intressant 
att ta bort från effektpedaler:

B.li av med klick- ljudet.• 

Batteri är onödigt. EBS Sweden AB skulle till och med kunna • 

vända borttagandet av ett stort batteri som något positivt i dessa 

dagar, då miljöfrågan tar stor del i samhällsdebatten.

5.4. Intervju 1
Intervjun gjordes främst för att lättare kunna skapa ett frågeformulär 

med bra frågeställningar och tydliga frågor. Intervjun gjordes i 

semistrukturerad form. De förberedda frågorna som utgicks ifrån var:

Vilka produkter äger eller använder du?• 

Vilka produkter och märken gillar du bäst/sämst?• 

Vad har du för positiva/negativa erfarenheter av effektpedaler?• 

Vad har du för positiva/negativa erfarenheter av multieffektpedaler?• 

Vad har du för positiva/negativa erfarenheter av • 

musikskapande med dator och styrtillbehör?

Hur använder du effektpedalerna?• 

Vilka »bypass«- knappar (på svenska förbikopplingsknappar) gillar du bäst? Varför?• 

Övrig information som inhämtades från intervjun 

används som identifikation av en användartyp.

Intervjuobjekt5.4..1 
Intervjuobjekt hittades inom mitt egna kontaktnätverk då jag inte tilldelades 

resurser till att betala intervjuobjekt såsom professionella musiker. Jonatan 

kan sägas tillhöra en typ som efter att de gjort sina inställningar sedan 

nästan aldrig ändrar dem. Han är en så kallad »set and forget«- typ.
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5.4..2 Rock och pop – avancerad 
hobbymusiker

Jonatan Ramhöj heter en vän till mig som spelar elgitarr och sjunger i ett semiprofessionellt 

rock- och popband som ibland får betalda spelningar. Jonatan gillar analog utrustning 

mest men bryr sig egentligen inte så mycket om vad produkterna innehåller för typ av 

teknik så länge de är enkla att använda och låter bra. Han har tidigare arbetat i musikaffär. 

Han är intresserad av ljudteknik och inspelningsteknik och har ordnat en lokal som han 

ska bygga en studio i. Jonatan har alltså förhoppning om att kunna bli professionell 

producent. Han köper och lånar mest högkvalitativ utrustning och köper hellre färre och 

dyrare utrustning än fler av billigare produkter. Han äger endast tre effektenheter men 

tror inte att han kommer att köpa så många fler även om han hade haft mer pengar.

Jonatan anser att många multieffektpedaler är mer som leksaker. Han 

tycker att de kan se ut att vara av dålig kvalitet. Han tycker också att även fast 

de har många ljud, låter alla »digitala« och att det är något han tänker på.

Han tycker inte att man märker klick- ljudet som kan uppkomma då 

man sätter på eller stänger av en effektpedal när man spelar live men att 

det händer att han tänker på det när han spelar hemma. Det är inget han 

stör sig på och han tror att det beror på effektpedalens kvalitet.

Jonatan tycker att förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- 

knappen) är mycket skönare att trampa på sin effektpedal från Digitech 

  [92]  och den från Boss (Roland)   [93]  som båda har med en större platt yta 

än den effektpedal som har en klassisk utseende med en liten knapp.

Jonatan tror att en effektpedal med extra reglage för styrning av omfång och 

känslighet för befintliga kontrollreglage är onödigt och skulle göra produkten för 

komplicerad. Han säger att om det är någon effektpedal som inte passar ett instruments 

frekvensomfång och ton så finns det många andra som man kan prova att använda, och 

att man dessutom kan koppla till en frekvenskorrigerare (på engelska »equalizer«).

Jonatan har inte tidigare känt något behov av någon inbyggd belysning 

eller en knapp som stoppar allt ljud direkt (på engelska »killswitch«).

92  http://www.digitech.com/ , 080915 16:07

93  http://www.bossus.com/ , 080915 16:07

http://www.digitech.com/
http://www.bossus.com/
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Han skulle kunna tänka sig att det fanns LED till reglagen fast bara om det ser coolt ut.

Jonatan använder batterier till sina effektpedaler men säger att han har 

för avsikt att börja använda strömadaptrar. Han berättar om då han glömt 

kvar ett batteri i en effektpedal. B.atteriet hade sedan börjat läcka.

Jonatan gillar när det är mycket motstånd i reglagen eftersom rattarna då inte 

så lätt roterar ifrån hans prefererade inställningar vid till exempel resor. Han tror 

också att just detta är något som kännetecknar produkter av högre kvalitet.

Eftersom Jonatan sällan ändrar inställningar på sina effektpedaler, ser han inget 

stort behov av att kunna spara inställningar, även om han hellre skulle vilja ha möjlighet 

att kunna spara inställningar än att inte kunna göra det. Jonatan framhäver att många 

av hans vänner som också jobbar med musik och använder effektpedaler tejpar på 

sina effektpedaler och markerar olika lägen som de gillar genom att måla på tejpen.

Jonatan tycker att vinkeln för att stampa på effektpedalerna är bra både 

sittandes och ståendes. Han uppmärksammar mig på att många av de som gör 

egna pedalbord till sina effektpedaler bygger bord som har en vinkel.

Enligt Jonatan är fördelarna med kompakta effektpedaler att de är smidiga och enkla 

att använda live, att de ofta låter bra och analogt, samt att de har individuella karaktärer.

Live

N.är Jonatan spelar live vill han ha sina enkla och rena pop- och rockljud och vill slippa 

behöva krångla så mycket med olika effektpedaler på scenen. Han är nöjd med att kunna 

koppla ljud i och ur och ser inte behovet av att kunna göra det steglöst eller att kunna öka 

eller minska effekter med foten utan vill främst kunna växla mellan ljudet han vill ha när 

han spelar ett solo och ljudet han vill ha när han kompar de andra i bandet. Han ser inte 

heller något behov av en makrokontroll. Även om den skulle kunna styras av en vipp- platta 

på effektpedalen eller om en expressionspedal skulle kopplas till för att styra makrot.
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I studion

N.är Jonatan är i studion och spelar in så spelar han in direkt till hårddisken via 

ljudkortet. Ibland använder han Line6 Pod   [94]  som ger förstärkarsimulationer och 

effekter. Den produkten tycker Jonatan om eftersom han anser den vara flexibel. 

Jonatan kopplar aldrig sina effektpedaler till datorn utan tycker att han tillräckligt 

lätt kan hitta liknande ljud med program som Amplitube   [95] . Han använder ogärna 

Guitar Rig   [96] , då han menar att det är för minneskrävande när han samtidigt kör 

sin Digital Audio Workstation, daw   [97] , som är av märket Pro Tools   [98] , eftersom 

han endast har en gigabyte av Random Access Memory, ram   [99]  installerat i 

datorn. Jonatan har två utsignaler från en av sina effektpedaler men det är inget 

han skulle använda när han använder effektpedalerna i studiosammanhang.

Jonatan tror att det finns en stor grupp människor i Sverige som 

likt honom har önskemål att enkelt kunna få fram ett rakt ljud som 

är vanligt inom de stora musikgenrerna pop och rock.

94  http://line6.com/products/pod/ , 081004 01:24

95  http://www.ikmultimedia.com/Main.

html?guitarbasssoftware/index.php , 080904 22:07

96  http://www.native-instruments.com/index.php?id=guitarrig3 , 080904 22:07

97  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation , 090125 14:21

98  http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=354

&langid=100&itemid=33345 , 080916 12:14

99  http://sv.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory , 090125 15:22

http://line6.com/products/pod/
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?guitarbasssoftware/index.php
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?guitarbasssoftware/index.php
http://www.native-instruments.com/index.php?id=guitarrig3
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=354&langid=100&itemid=33345
http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=354&langid=100&itemid=33345
http://sv.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
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5.5 Frågeformulär
Efter att den första intervjun med Jonatan gjorts blev det tydligt vilka specifika 

behov denna typ av användargrupp har. Intervjun besvarade vissa frågor till 

fullo varför dessa inte behöver ställas igen. Den gav också kunskaper om vilka 

frågor som lätt kan besvaras i ett frågeformulär. För att få en ett bredare urval 

av svar samt få med kommentarer från alla möjliga användargrupper lades 

länken till ett frågeformulär  (se sida i) ut som ett första inlägg i av mig nyskapade 

forumtrådar på fem olika forumhemsidor   [100]   [101]   [102]   [103]   [104] .

Urval5.5.1 
Dessa forum intresserar basister, gitarrister, livemusiker med flera vilket gör 

användartyperna som svarar okänt. Det enda som förefaller passa in hos dessa 

människor är att de har tid att besvara formuläret samt att de förmodligen bryr sig 

om hur framtida effektprodukter kommer att se ut. Det sista antagandet grundar 

sig i att jag döpt forumtrådarna till (översatt): »Framtidens effektutrustning: Hur 

kan man påverka produktskaparnas designval«. De första kommentarerna som jag 

skrev i forumtrådarna löd (översatt): »Du kan göra skillnad för hur nästa generations 

effektutrustning kommer att se ut. Jag är en student och jag kommer snart ha 

inflytande över designval med hjälp från er input. Svara på ett kort frågeformulär 

här: http://evasys.notedu.ltu.se/evasys/indexstud.php? Lösenord: 12.3.4.56«.

100  http://www.thegearpage.net/board/index.php, 080918 15:23

101  http://acapella.harmony-central.com/forums/index.php , 080918 15:23

102  http://www.talkbass.com/forum/ , 080918 15:23

103  http://www.gearslutz.com/board/, 080918 15:23

104  http://createdigitalnoise.com/ , 080918 15:23

http://www.thegearpage.net/board/index.php
http://acapella.harmony-central.com/forums/index.php
http://www.talkbass.com/forum/
http://www.gearslutz.com/board/
http://createdigitalnoise.com/
http://evasys.notedu.ltu.se/evasys/indexstud.php?


66 67

Resultat från frågeformuläret5.5.2 
Av de 102 personer som påbörjade frågeformuläret besvarade 100 personer alla frågorna. 

Eftersom länken till frågeformuläret lades ut på engelskspråkiga hemsidor antas stor del 

av urvalet vara från amerikaner. USA är som tidigare nämnts en av de största marknaderna 

för EBS Sweden AB. I urvalet såg endast 27 procent sig som analoga puritaner. 78 procent av 

personerna spelade bas som huvudinstrument och 72 procent prickade för att de först och 

främst köper högkvalitativ utrustning (ej lekmannautrustning).  

I urvalet visade det sig att störst andel personer, närmare bestämt 38 procent ägde 

fler än 8 effektenheter. Hela 72 procent ägde ingen hyllmonterbar effektutrustning, 

60 procent ägde ingen fotstyrd multieffekt, 68 procent ägde inga datorbaserade 

effektprogram tillsammans med hårdvara som kan styra dessa, och 48 procent 

ägde inga datorbaserade effektprogram utan hårdvara som kan styra dessa.

Spontana kommentarer som är positiva gentemot digital utrustning:

»clean tracking«• 

»digital effects tend to be far more customizable, and they offer a lot of really • 

fantastic features: presets, tap tempo, midi sync, etc.« Flera skrev liknande 

kommentarer!

Spontana kommentarer som är negativa gentemot digital utrustning:

»I find clean reproduction of what could be played by another musician • 

boring.«

»I know high quality digital modeling can sound great in a studio, but it always • 

seem to be lacking live.«

»The worst part of digital effects is their occasional ‘deadness’ - they don’t • 

respond to different instruments or playing techniques, they just always effect 

the signal the same way.«
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Efter att kommentarerna  (se sida v) sammanställts framgår att det finns personer 

som tycker att det finns bra effektprodukter baserade på digital teknik som inte är 

förstärknings(på engelska »gain«)- baserade, såsom: fördröjning (på engelska »delay«), 

modulation, genljud (på engelska »reverb«), »chorus« (kör på svenska, men det är ingen bra 

översättning). Hela sex spontana kommentarer ges om att »delay« fungerar bra för digital 

teknik. Effekttyper som sägs passa analog teknik är distorsion, förstärkning av ljudsignalen 

tills den börjar spricka sönder (på engelska »overdrive«), tilluddning (på engelska »fuzz«) 

och »gain«. Orsaken ligger troligtvis inte bara i komponentlämplighet. Tre av de effekttyper 

som anses fungera bra med digital teknik är av typen »tidsberoende« (de har med någon 

form av ljudfördröjning att göra) effekttyper. En egenskap som denna typ av effektpedaler 

ofta har och som uppenbarligen uppskattas är möjlighet till att slå an takttempot för vilken 

ljudeffekten anpassas (på engelska »tap tempo«), vilket naturligtvis är lättare att skapa med 

digital teknik. Kanske är detta en anledning till att det faller sig naturligt för tillverkarna 

att göra så många nästan helt digitala produkter som tillhör gruppen »tidsberoende«.
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Reglage5.5.2..1 

Kommentarer till frågorna angående inbyggda pedaler gav intressanta förslag.  

Problemet att en pedal (av mig oftast benämnt som vipp- platta) enligt många tar för stor 

plats föreslogs lösas med att ersätta den med ett rullhjul eller ett robust glidreglage.  

N.ågra efterlyste också att expressionspedaler borde kunna styra flera parametrar.

Totalt tre personer efterlyste en ratt som medger inmixning 

av effektpåverkat ljud. Exempel på kommentar:

»I’d like to see more wet/dry mix knobs. I like subtle effects that don’t influence 

my tone too much. I like the effect to ‘massage’ it, not define it.« 

Antalet personer av de som är negativa till en inbyggd volympedal är 63 procent. 

Anledningen anses av många vara att en sådan tros ta upp för mycket utrymme och att små 

produkter uppskattas. Av de som är positiva till en inbyggd volympedal är det många som 

nämner att de bara tycker att en inbyggd volympedal bara behövs för vissa effekttyper.

Antalet personer av de som är negativa till en inbyggd effektpedal är betydligt 

färre än de som är negativa till en inbyggd volympedal. De är endast 36 procent. 

Anledningen är för många – på samma sätt som frågan om inbyggd volympedal 

– att det anses ta för mycket plats. Av de som är negativt inställda kommenterar 

vissa att de skulle vilja ha valet att kunna koppla till en expressionspedal.

Tolkningen av att så många som fler än hälften var negativa till ett 

makroreglage tros ha att göra med att flera inte verkade förstå frågan. 

Av de som var negativt inställda fanns kommentarer så som:

»This would be cramped, frustrating and would put off a lot of musicians.«• 

»More is more.«• 

»that complicates things.«• 
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Ryggböj/hukning5.5.2..2. 

Hälften svarade ja på frågan om de hatar att behöva böja på ryggen när de 

behöver ändra någon inställning. En person kommenterade till och med:

»but I put the stuff I need to adjust a lot on a table instead of the floor.«

Vissa såg hukningarna som något nödvändigt ont.

Batteri5.5.2..3. 

Två personer kommenterar att de tycker att när batterierna håller på att laddas 

ur så påverkar det ljudet negativt. N.ågon tycker att batterier innebär slöseri 

med värdefullt utrymme. Flera kommenterar användningen av batterier 

som dåliga för miljön och/eller att de är onödiga och/eller dyra.

Belysning5.5.2..4. 

Förslag och kommentarer som berör belysningsfrågan uppdagade att några ställer 

en läslampa bredvid sitt pedalbord och att LED samt bak- belysta reglage uppskattas. 

Förslag gavs att LED eller bak- belysta reglage skulle kunna implementeras i syfte 

att för användaren visa var man ska aktivera eller avaktivera effektpedalernas 

»bypass«. N.ågon använder vätska från korrektionspenna för att markera linjer på 

sina effektpedaler. Samma person kritiserar företaget Marshall för att man på deras 

produkter inte kan se hur rattarna står. En annan efterfrågar markeringar som lyser i 

mörker. Y.tterligare en person påpekar att displayer på multieffektpedaler ofta är för 

små, och att det är viktigt att ljusstyrkan samt betraktningsvinkeln går att reglera.
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Förslag och kommentarer5.5.2..5 

Andra intressanta förslag som hittades bland kommentarerna är:

»As a bassist I need the volume to remain at the perceived volume level when • 

a effect is engaged so I have no drop of low end but just the added effect.«

»An output volume and a clean blend on every pedal would be wonderful • 

(perhaps stacked pots?). There is no need to have every pedal controlled via 

expression pedal though, especially not individual volumes. It would take way 

too much space and would be much harder to control.«

»I hate tone suck.«• 

»make the pedal to accept Control Voltage for all parameters, so this would • 

be possible by peripheral gear as the moog cp-2.51«

»As long as my single has limited tone loss per effect I don’t care if it analogue • 

or digital as long as it sounds meets my needs.«

»I’d like to see a limiter built in for things like envelope filters that have a • 

volume spike.«

»I’d be worried about tone-suck, as well as accidentally changing my input • 

level to a sensitive tube-amp!«

Intervju 2.5.6 
Denna intervju gjordes till skillnad från den första intervjun helt ostrukturerat. 

Intervjuobjektet var en anställd på musikaffären Musikbörsen i Uppsala.  

Den anställde som arbetat i affären i tre år uppskattar att majoriteten av de effektpedaler 

som säljs är av märket Boss (Roland). Han har vid ett antal tillfällen fått höra kunder 

påpekat att modellerna från Electro Harmonix   [105] som är lite större än konkurrenternas 

effektpedaler är klumpigt stora. O.m effektpedaler med en utökad funktionalitet motiverar 

ett större format tror han inte att kunderna skulle gnälla på storleken. Han bekräftar 

också det som kommit fram från frågeformuläret: att många kunder tillhör kategorin 

»set and forget«, och att en annan typ av användare som vill styra parametrar medan 

de spelar är duktiga på att hitta egna kopplingslösningar för att kunna göra det.

105  http://www.ehx.com/ , 08.1008.

http://www.ehx.com/
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5.7 Idéarbete – del 2. – 
interaktion och ergonomi

I denna del följer ergonomitänk inför komponentval och gränssnitt dem emellan.

Grundinteraktion med 5.7.1 
användaren

Vridpottar är den överlägset vanligaste reglagetypen för produktsegmentet effektpedaler. 

Det medför att störst andel reglage på marknaden styrs med fingrarna eftersom det 

är svårt att använda fötterna för att styra så små reglage. Enligt kommentarer från 

internetforum verkar det som att många användare ofta placerar sina effektpedaler 

upphöjt på ett bord för de tillfällen det är extra viktigt att komma åt alla reglage utan 

att behöva böja på rygg eller ben. Det mest naturliga förändringen av produkttyperna 

effektpedal och multieffektpedal för att främja god ergonomi torde vara att en produkt 

delas upp i två delar. En del som styrs med foten och en del som styrs med fingrarna. Då 

måste någon form av kommunikationsgränssnitt väljas, så att delarna kan kommunicera 

med varandra. En kabel medför ytterligare en del vilket kan upplevas negativt i form av 

enkelhet. Ökad monteringstid, försvårad förvaring och eventuellt kabeltrassel är problem 

som då kan uppstå. Användartypen »set and forget« efterfrågar i första hand enkelhet hos 

effektenheter vilket både Bo Engberg och många svar till frågeformuläret  (se sida i) stödjer.  

Den positiva nyttan med en tvådelad produkt kan då ätas upp av det negativa som att 

produkten förmodligen kommer att bli mer utrymmeskrävande och mer komplex.
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Professionella musiker övar och uppträder med sina instrument dagligen, varför det är 

rimligt att anta att de under samma tid också använder sina effektpedaler en hel del.  

O.m det aktiva användandet, det vill säga själva regleringen av parametrar på 

effektpedalerna gjordes lika ofta eller skulle kräva lika mycket uppmärksamhet som när 

musikern spelar sitt instrument, vore det relevant att analysera de arbetsrelaterade 

skador som kan uppkomma i samband med detta aktiva användande. För att användaren 

ska kunna se en produkt som ligger nära kroppen på golvet så räcker det inte med att 

användaren flyttar blicken. Användaren kommer oavsett om han/hon sitter eller står 

även att behöva böja nacken nedåt, förmodligen oftast mer än 30 grader. Denna vinkel 

på nacken är inte ergonomisk. En nacke som under lång tid hålls nedåtvinklad kan 

orsaka användaren stelhet i muskler men även andra problem. Se teori på sida 31  för 

mer information om detta. EBS Sweden AB:s produkter vänder sig i första hand mot 

basister. Instrumentet bas används oftast på ett sådant sätt att basisten oftast tittar på 

den hand som byter toner på greppbrädan. B.licken vänds också mot den hand som slår 

an strängarna ibland. Hur ofta det sker beror säkert en del på hur duktig basisten är. De 

som använder noter tittar även på dessa i varierande grad. N.oter placeras ofta lågt så att 

blicken inte ska behöva skiftas så mycket mellan då basisten tittar på en av sina händer 

och då basisten tittar på sina noter. Eftersom blicken för den mesta delen då basister 

spelar är riktad nedåt blir även nackvinkeln det. Det gör att vinkeländringen av nacken 

från detta läge på nacken till läget då basisten tittar ner för att styra en effektpedal inte 

blir särskilt stor. Jag har iakttagit att många instrumentalister som tittar på noter när de 

spelar också väljer stolar som är lite högre och mer framåtlutande. O.m man gör så blir 

ergonomin för rygg och nacke bättre när man tittar nedåt. O.m speciella stolar inte finns 

att tillgå väljer många att lägga en lutande dyna på stolen eller att vinkla om stolen för att 

få en mer framåtlutande ställning. För de flesta musiker som använder effektpedaler sker 

nog det aktiva användandet inte under så lång tid sett till hela arbetsdagen. Samtidigt så 

blir vinkeländringen som ovan nämnts inte så stor då blicken skiftas från noter eller händer 

till effektpedalen. Förbättring kring ergonomi för nacke när användare styr effektpedaler 

med sina fötter anses på grund av dessa orsaker inte vara relevant att undersöka.

Det största ergonomiska problemet är att användare måste böja eller huka sig för 

för att kunna styra de flesta reglage på majoriteten av marknadens effektpedaler. O.m 

det problemet kan lösas i projektets designförslag så anses det vara tillräckligt.

Att spela ett instrument innebär alltid någon form av repeterad 

rörelse vilket aldrig är bra i för hög dos. För gitarrister verkar det som 

om att problem med överansträngning av nacke är vanlig   [106] .

106  http://www.guitarmadesimple.com/articles/

musicians_injuries.html , 090915 14:14

http://www.guitarmadesimple.com/articles/musicians_injuries.html
http://www.guitarmadesimple.com/articles/musicians_injuries.html
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Effektpedaler befinner sig på ett synergonomiskt otillräckligt avstånd från användaren. 

Det kan konstateras om följande liknelse används: om man sittande skulle försöka 

läsa en bok som ligger på golvet skulle det vara svårt att läsa annat än de allra största 

rubrikerna. De texter och ikoner på EBS Sweden AB:s befintliga produkter kan vara svåra 

att uppfattas av personer med nedsatt syn, eller om rummet inte har god belysning. 

Eftersom dessa produkter dock är tänkta att styras med fingrarna (förutom tryckknappen 

som sätter på eller stänger av det effektpåverkade ljudet) så kommer användaren 

ändå att behöva sträcka sig till ett tillräckligt nära avstånd då de ska styra enheten.

Användaren får konstant en direkt feedback i form av ändrat ljud. Feedbacken 

i form av lampor kopplade till reglageinställningar fungerar därför oftast mer som 

ett komplement. Y.tterligare en faktor som gör att det inte alltid är nödvändigt för 

användaren av en effektpedal att titta på den är om den kan styras med fötterna.

Publik5.7.2 
Ett slutbeaktande innan konceptförslag görs är att produkten inte bara ska interagera 

med användaren utan till del också till en eventuell publik. Effektpedaler är som oftast 

inte vända mot publiken. Publiken står ofta lägre än artisterna eftersom artisterna många 

gånger står på en upphöjd scen. Detta gör att effektpedalerna ofta inte kan ses av publiken.

Allmänt kring gränssnitt5.7.3 
Här följer tankar som är relevanta både inför komponeringen 

av helheten men även inför val av delar.

Allmänna konventioner5.7.3..1 

De befintliga produkter som säljer bra på marknaden har troligtvis utformats 

inom ramen för allmänna konventioner. Därför kommer befintliga produkter som 

beröms för ett tydligt gränssnitt att utgöra en viktig källa till inspiration.
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Kontrast5.7.3..2. 

Effektpedaler används i konsertsammanhang titt som tätt i mörka miljöer.  

Därför är det viktigt att i synnerhet funktioner som är tänkta att användas av användarnas 

fötter framstår tydligt. Detta främst eftersom avståndet mellan användarens ögon 

och produkten då är extra långt. Även andra funktioner samt hela produkten bör 

kunna särskiljas från underlaget så att användare inte av misstag snubblar på enheten 

eller råkar förstöra exempelvis en vridpott genom att kliva på den. Scengolv är 

många gånger svarta varför en svart produkt bör kompletteras med avgränsningar 

i form av belysning, olikartade färger eller differentierbara materialtyper.

Gränssnittshierarki5.7.3..3. 

Produktens funktioner bör för användaren visa hierarki. Med det menas att de funktioner 

som är viktigast eller normalt används mest bör pocka extra på uppmärksamheten. 

Hierarkin kan bland förmedlas via reglagens placeringar samt utformningarna av reglagen.

För att syftet med förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) 

tydligt skall framgå, bör syftet förmedlas i designen. Denna funktion är 

normalt den av foten vanligaste styrningen som är tänkt att göras med foten. 

Förbikopplingsknappen bör därför ligga högst upp i uppmärksamhetshierarkin.

O.m reglage väljs att vara en traditionell tryckknapp är det logiskt att inte utforma 

reglaget så att det liknar någon annan reglagetyp. O.m tryckknappen är rund skulle 

användaren kunna tro att det går att vrida på den om inte andra tydliga signaler förmedlar 

sättet reglaget skall användas på. O.m en tryckknapp väljs till förbikopplingsreglage skulle 

den kunna designas med en grov gummiräffling såsom EBS Sweden AB:s  

WhaOne   [107]  är beklädd med. Detta förmedlar en känsla av att reglaget är tåligt vilket 

gör att användaren lättare förstår att tanken är att reglaget ska styras med foten.

107  http://www.ebs.bass.se/2007/wahone.htm, 081021 18:56

http://www.ebs.bass.se/2007/wahone.htm
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5.7.4. Gränssnittslösning med 
makrostyrning

På Wikipedia förklaras begreppet makro så här   [108] :

»Ett makro är en samling instruktioner, dvs ett annat namn för procedur eller 

funktion, som används för att automatisera ofta återkommande och/eller 

repetitiva arbetsmoment i datorprogram.«

Makrofunktionaliteten fungerar på ett sådant sätt att effektparametrarnas värden 

lagras i en aktiv bank då makrot är i dess ändlägen. Detta skulle kunna ske automatiskt 

eller genom en knapptryckning. O.m det skulle ske automatiskt finns nackdelen att 

användaren kanske inte ville lagra inställningarna just då. Det kan till en början, innan 

man lärt sig detta, upplevas som frustrerande. Fördelen med en automatisk lagring 

är att ytterligare ett reglage blir onödigt. O.m användaren är särskilt rädd om någon 

inställning och vill lagra den på ett mer traditionellt skyddat vis så finns i lösningen 

flera banker, och användaren kan lagra sin inställning i ett ändläge för någon bank. 

På så vis kan användare som söker efter ett sätt att lagra inställningar lagra dem på 

detta inte så intuitiva sätt. B.äst är nog om användaren via en knapp kan bestämma om 

parameterlägena skall få skriva över tidigare lagrade parameterlägen i makrots ändlägen.

Möjlighet att spara alla parameterinställningars värden kopplat till expressionspedal 

eller makrokontrollreglagets ändlägen medför vissa ställningstaganden. Ändlösa 

vridreglage med digitala visare eller annan digital representation av parametervärdet 

men också tryckkänsliga ytor (på engelska »touchstrippar«) med feedback ifrån 

någon typ av lyse kan visa direkt uppdaterade representationer av parametervärdena 

i samband med att makrokontrollern används. Detta är inte möjligt för exempelvis 

skjutreglage vilket medför en naturlig nackdel. Makroinställningen kommer 

nämligen att störas då makroreglaget inte står i något ändläge och något övrigt 

reglage samtidigt regleras. N.är man efter att makroinställningen rubbats av övrigt 

reglage, sedan använder makroreglaget igen, kommer alla parametrarna hoppa 

tillbaka till de lagrade värdena utan att reglagen ändras för att visa rätt läge. Detta 

kan undvikas genom att helt enkelt välja en annan reglagetyp som till exempel det 

dyra alternativet motoriserade reglage. En annan lösning är att göra makroreglaget 

programmerbart i alla dess lägen, men det skulle öka komplexiteten betydande.

Ett reglage för att reglera känsligheten för makrostyrningen 

oavsett styrsätt ger ytterligare kontroll.

108  http://sv.wikipedia.org/wiki/Makro_(datateknik) , 090228 20:56

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makro_(datateknik)
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Effektparametrar5.7.5 
De flesta effektpedaler har antingen ett reglage som ändrar volym eller ett reglage för 

inmixning av påverkat ljud (med andra ord ett reglage för »wet/dry« mix ofta med mix som 

parameternamn). Många produkter har mixreglage och volymreglage som både påverkar 

inmixning och volym. Detta tycker jag ej är önskvärt varför jag helst vill ha båda reglagen, 

och att de inte ska påverka varandra. På så sätt tycker jag att användaren får bäst kontroll.

Vilka effektparametrar som passar bäst ihop om det bara fanns 

plats för ett fåtal i produkten lämnas outrett eftersom det är något som 

inte kommer att påverka olika val vid produktutformningen.

För att användaren inte ska bli frustrerad över hur lång tid det tar mellan ändlägena 

för makrot så bör ett mindre reglage som styr över denna tid läggas till produkten. 

En »vridpott« som placeras lite otillgängligare än övriga reglage passar till detta.

Y.tterligare en logisk funktionalitet man skulle kunna implementera som användaren 

beroende på ekonomi samt utrymmeskrav skulle kunna välja att implementera om är 

möjlighet att koppla till expressionspedaler som styr makrot. Eventuellt skulle även 

möjligheten att kunna styra enskilda parametrar med expressionspedaler kunna läggas till.

Sifferdisplay5.7.6. 
O.m någon form av sifferdisplay implementeras i produkten bör synergonomin 

på sida 29  tas i beaktande. Att displayer får en lagom ljusstyrka som eventuellt 

kan anpassas efter den rådande miljöns ljus bör då också undersökas. Kontroll 

av att betraktningsvinkeln mot displayen blir bra bör också göras.
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Feedback från lysen5.7.7 
Ett tillfälle för vilket det är extra viktigt att antalet lysen eller avdelningar av ett lyse är 

optimalt är när användaren inte har någon möjlighet till medhörning. O.m artisten har 

kopplat något efter produkten i ljudkedjan som ger möjlighet till medhörning i hörlurar 

slipper publiken höra artistens trevande inställningsförsök. O.m artisten inte har det så 

kommer tester av inställningar att höras av publiken. För detta fall är det extra viktigt 

att feedbacken i form av lampor eller annat är lätt att memorera och har en lagom 

upplösning. För många lysdioder eller avdelningar gör att användaren måste komma 

ihåg formen som de upplysta lamporna bildar. Det kan vara svårare att memorera. För få 

lysdioder ger en otillräcklig upplösning vilket innebär att även fast än lika många lampor 

är upplysta som vid föregående användning så skiljer sig de uppnådda effektljuden 

väsentligt. Antalet lampor eller uppdelningar som ger det bästa av båda tror jag är mellan 

tio och tolv. Denna visuella feedback blir styrd av parametervärdet för det reglage den är 

kopplad till och inte tvärt om. Att feedback i form av ett fast antal steg som exempelvis 

tolv lampor innebär medför på så vis inte att ljudets steglösa styrning hackas upp.



78 79

5.7.8. Produktform
En stående användare tar ibland markstöd med hälen för den fot som använder 

förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) på effektpedaler, 

men kan också välja att inte göra det i vilket fall utformningen av produkten 

inte påverkar ergonomin nämnvärt. För en sittande användare medför 

en djupare produkt (sett ovanifrån) sämre ergonomi eftersom vinkeln på 

fotleden blir större om användaren väljer att ta markstöd med hälen.

O.m förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) i stället för det som 

är norm för effektpedaler skulle sitta längst upp (sett ovanifrån), blir det lämpligare 

för användaren att trycka på knappen med hälen, med ett eventuellt markstöd 

av den främre delen av foten. Denna variant skulle inte medföra någon sämre 

belastningsergonomi för användaren, men användaren kan då lättare råka snubbla 

eller förstöra effektpedalen eftersom den då skulle vara placerad rakt under kroppen. 

Den vedertagna placeringen uppskattas förmodligen också mer av användaren 

eftersom de då kan ha pedalerna framför sig och se alla reglage. O.m produkten har 

lysen eller displayer så skyms även de vid en produktplacering rakt under kroppen.

För de konsumenter som endast äger eller tar med sig ett fåtal effektpedaler så finns det 

en risk att de förvarar sina effektpedaler löst i exempelvis väskor eller bagageutrymmen till 

bilar. För att effektpedalerna ska hålla för dessa ibland oömma resor bör produktdesignen 

anpassas på så sätt att ömtåligare reglagetyper inte bör placeras så att de kan bli utsatta för 

våld. Detta står dock i stark kontrast till designen för själva användbarheten då ambitionen 

är den omvända, nämligen att reglagen bör placeras lättåtkomligt. Det som kan göras för att 

öka livslängden är antingen att välja bort alla oömma reglagetyper eller att implementera 

någon typ av inbyggt stötskydd i form av antingen byglar eller kanske en skyddande lucka. 
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Reglagetyper5.7.9 
Innan de olika reglagetyperna redogörs förklaras först två hänsynstaganden 

som tagit kring faktorerna haptik och strömförsörjning.

Haptik

Vårt haptiska sinne medgör återkoppling via känselintryck. Då produkttypen effektpedal 

regelbundet används parallellt med andra uppmärksamhetskrävande uppgifter som 

att prata med publik eller spela instrument etcetera, är det extra viktigt att produkten 

designas med information lagrat i utformningen så att användaren kan dra nytta av 

sitt haptiska sinne. För steglös reglering anses reglagetyper som tryckkänslig skärm, 

reglage baserade på IR- teknik, eller reglage av Theremintyp inte ger tillräcklig 

taktil feedback för att kunna användas med foten (se Styrtillbehör sida 44).

Den taktila återkopplingen skulle kunna förbättras för de flesta av de mekaniska 

reglagetyper som effektpedaltillverkarna väljer. Det kan göras genom att öka reglagens 

storlek eller att ge kontaktytor någon form av struktur. En potentiellt kostsammare 

lösning är att införa någon form av stegvist motstånd inuti reglaget som förmedlar 

taktil feedback om hur mycket reglaget regleras. Reglaget skulle också kunna ge haptisk 

information om när ett ändläge nås. Ett exempel på det är om en broms aktiveras 

digitalt och därmed trycks mot reglaget när det når ett ändläge för parametern.

Strömförsörjning

O.lika reglagetyper kräver rimligtvis olika grad av strömförsörjning.  

I önskespecifikationen  (se sida 8.8.) fastställs ett nytt förhållningsätt till 

batteriimplementering varpå det inte blir lika viktigt med att välja energisnåla 

reglagetyper. Hänsyn tas därför inte till olika reglagetypers behov av ström.
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Reglage med steg5.7.9.1 

L.ivslängden innan komponentbyte krävs för något av följande 

reglagetyper med steg är okänt. L.ivslängden tros vara lång samt 

relativt likvärdig, i alla fall för alla de mekaniska alternativen.

Knappar5.7.9.1.1 

Den klassiska knappen är beprövad med starka formgivningskonventioner 

från produkter som dagligen används av många människor.

O.ptisk »triggning«5.7.9.1.2 

En stor nackdel för denna typ är att den i sig självt inte ger någon feedback 

till användaren, den kan även behöva torkas av vid stor nedsmutsning. 

Det är också osäkert om det skulle fungera i mörker.

En liten fördel är att den inte innehåller några rörliga delar som 

för de flesta andra reglage skulle kunna leda till glapp.

Vipp- spakar5.7.9.1.3 

En vipp- spak ger en tydlig och enkel visuell och taktil 

feedback om vilket läge reglaget befinner sig i.

Vipp- spakar kan vara lite pillriga att använda och det krävs att 

motståndet ger rätt känsla så att inte ofrivilliga inställning kan göras. 

Vipp- spakar ger en känsla att produkten är retro. De kan också ge associationer 

till verkstadsindustri samt miljön i en flygcockpit. Det kan medföra att en 

vipp- spak hjälper till att förmedla en utstrålning av att produkten är tålig.



82 83

»Vridpottar«5.7.9.1.4. 

En vridpott med fasta steg kan misstas för en steglös vridpott om inte tillhörande steggrafik 

eller annan representation om vilket läge reglaget befinner sig är tillräcklig tydlig.

N.ackdelen med vridpottar är att det för normal användning 

behövs två fingrar för att använda dem.

Jämförelse mellan reglage med steg5.7.9.2. 

Fördelen med en lång slaglängd är att användaren får en större taktil feedback 

om att omkopplingen av reglaget sker. N.ackdelen med en längre slaglängd är att 

det åtminstone teoretisk borde ge längre och starkare klick- ljud, eller annan 

typ av störande ljud. Undantag gäller naturligtvis för reglagetyper som saknar 

rörliga delar som till exempel tvålägesreglage innehållandes en optisk sensor. 

De har vad man kan kalla ett »triggningsavstånd« istället för en slaglängd.

För växling mellan två eller tre lägen väljer produkttillverkarna oftast 

mellan knappar, vipp- spakar och vridreglage. Vipp- spakar och vridreglage, 

eller vanligare kallade »vridpottar« har en stor fördel av att de visuellt med sina 

mekaniska lösningar tydligt visar vilket läge eller val som är aktiverat.

Steglösa reglage5.7.9.3. 

Dessa reglage kan gissningsvis öka produktens pris en del och minskar 

gissningsvis dess livslängd innan komponentbyte krävs.
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»Styrpottar«5.7.9.3.1 

Styrpottarna är ett dominerande inslag i produktkategorin effektpedaler och torde därför 

vara väl beprövade ur hållbarhetssynpunkt. Tillverkare använder vanligtvis styrpottar som 

är ganska små. De är ofta robusta och billiga samt bidrar till en kompakt produkt. Det är svårt 

eller mycket svårt att använda dessa med fötterna. Även om större styrpottar skulle väljas 

är det svårt att placera flera sådana i en produkt och samtidigt medge lämpliga rörelser för 

foten. Reglagetypen kräver också på grund av liten taktil feedback viss synuppmärksamhet.

Att utforma vridreglage med en vågig yta kan hjälpa till att särskilja vridreglage. 

Därmed minskas risken för att vridreglagen ska missuppfattas som knappar. En 

vågig, hackig eller annan typ av greppvänlig yta eller struktur ger en ledtråd om 

att reglaget ska roteras. Denna ledtråd är inte lika viktig för en produkt som en 

användare använder ofta, eller efter en stunds användande inte längre kommer att 

tvivla på hur reglaget ska regleras. För en sådan produkt kan snygg design och att 

produkten inte blir synligt smutsig anses vara viktigare egenskaper att prioritera 

före förmedlingen av hur reglaget ska användas via nämnd designledtråd.

O.lika storlekar på styrpottar kommer naturligtvis att passa olika stora händer.  

Jag har från videoklipp på www.gearwire.com  som syftar till att testa musikprodukter 

dock lagt märke till att produkttestarna ofta reglerar styrpottarna på ett sätt som 

skiljer sig från det uppenbara »normala« sättet. I stället för att på klassiskt vis 

greppa reglaget med tumme och pekfinger och sedan rotera det, drar de pekfingret 

mot styrpotten sida. Denna teknik passar rimligtvis bättre för större styrpottar. 

Fördelen med den styrtekniken är att styrningen då kan göras över ett större 

spann. De kan därför ibland beroende på produkt reglera utan uppehåll mellan 

gränsvärdena vilket oftast inte skulle kunna göras på det »normala« sättet.

»Vipp- plattor«5.7.9.3.2 

Vipp- plattor av den större modell som majoriteten av volympedaler, 

expressionspedaler samt whawha- pedaler är uppbyggda av, har en stor kontaktyta 

och en balanspunkt som är väl avvägd. O.m vipp- plattorna skulle vara mindre 

för att produkten ska bli mindre utrymmeskrävande så medför det flera saker. 

Momentet blir sämre eftersom hävarmarna blir kortare. Det kan leda till att man 

måste minska motståndet för vipp- plattan. Då blir styrningen känsligare vilket 

kan leda till anspänning i fotleden. O.m motståndet för regleringen minskas 

uppkommer också en ökad risk för glapp och att reglaget blir mindre tåligt.

www.gearwire.com
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Skjutreglage5.7.9.3.3 

Skjutreglage är ovanliga även bland angränsande produkttyper. De finns på många 

mixerbord. »Crossfadern« i dj- mixerbord är en komponent som är mycket hårt 

åtgången under normal användning av DJ:s och är en komponent som på bättre 

dj- mixerbord kan bytas ut av användaren själv. Enligt Dave Allaire från Numark:s 

support så måste »crossfadern« på deras dj produkter bytas i snitt en gång per år 

vid normalt slitage   [109] . Matthew Rapoza som också besvarar frågor för Numark 

skrev att om man är en scratchande dj rekommenderar han en dxm pro fader 

som han själv haft i tre år. Under den tiden har den fungerat perfekt. Den finns i 

mixern dxm pro   [110] . En stor fördel med skjutreglage är att de inte nödvändigtvis 

måste ligga på en rak linje utan kan följa fotens naturliga rotationsrörelser då 

antingen hälen eller den främre delen av foten agerar stödyta mot golvet.

B.andreglage5.7.9.3.4. 

Ett tjockare gummiband eller dylikt med uppstyvande och livslängdsökande 

metalltrådar som går runt två mindre hjul skulle reglaget kunna vara uppbyggt 

av. Det kan säkerligen göras till en väldigt taktil och tålig lösning. Denna typ av 

reglage har jag inte hittat exempel på vilket gör att den kan ses som obeprövad för 

användningsområdet. Det är osäkert är om livslängden kan göras tillräckligt hög.

Rullreglage5.7.9.3.5 

Storleken av ett rullreglage (en liggande eller på sidan ställd styrpott) 

som skall kunna rulla åtminstone ett kvarts varv begränsas av produktens 

djup vilket gör att det kanske inte är en speciellt lämplig reglagetyp för en 

produkt som helst ska ta så lite utrymme i anspråk som möjligt.

Rullreglagen har en nackdel att de behöver placeras en bit ifrån varandra. Denna nackdel 

kan till viss del lösas genom att reglagen placeras i olika höjd i förhållande till varandra.

109  http://www.numark.com/content54, 081007 12:42

110  http://www.numark.com/dxmpro , 081007 12:45

http://www.numark.com/content54
http://www.numark.com/dxmpro
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»Touchstrippar«5.7.9.3.6. 

Rektangulära tryckkänsliga ytor, så kallade »touchstrippar« har tidigare mest varit 

förknippat med dyrare synthesizers. B.illigare produkter med dylikt reglage finns att 

hitta; Frontier Design tillverkar en styrenhet till daw som heter Alphatrack   [111] . 

Den kostar 2200  kr   [112] . Även Stanton har implementerat touchstrippar på en serie 

produkten som exempelvis scs.3m   [113] . För att en touchstripp ska bli lämplig att 

användas med foten måste taktila referenser finnas och ytan måste vara tillräckligt 

stor vilket kan vara svårt att hitta. Exempel på produkt som är tänkt att användas med 

fingrar är Q.Slide™ Qt411 ic   [114] . En nackdel som kan vara svår att komma runt med 

denna reglagetyp är att man kan råka komma åt ytan på något ställe utan avsikt.

Jämförelse mellan steglösa reglage5.7.9.4. 

Vipp- plattor och rullreglage tros vara lämpligast för ändamålet i första 

hand styras med foten. Alla steglösa reglagetyper borde dock kunna 

anpassas så att de lättare kan manövreras med användarens fot.

Fördelen med större styrpottar jämfört med rullreglage är att de till viss del kan 

placeras tätare på effektpedalen. Detta tack vare det sätt på vilket man skulle styra dem 

med fötterna. Det kommer då vara sidan av foten som används istället för tårna eller den 

betydligt större undersidan av foten som kommer att behöva användas för rullreglagen.

B.andreglage och skjutreglage har potential att utvecklas för uppta 

lite utrymme, på så vis att de borde kunna gå att konstrueras med 

ett mindre djup jämfört med andra mekaniska lösningar.

De steglösa reglage som anses lämpligast till produkttypen effektpedaler 

är vipp- spakar, styrpottar, skjutreglage samt bandreglage.

111  http://www.frontierdesign.com/Products/

AlphaTrack/Specifications , 081007 12:43

112  http://www.jamshop.se/ , 081015, 19:00

113  http://www.enterthesystem.com/system3/scs3m/index.php , 090910, 14:09

114  http://www.qprox.com/products/Page-16067/qt411.htm l, 081015, 19:00

http://www.frontierdesign.com/Products/AlphaTrack/Specifications
http://www.frontierdesign.com/Products/AlphaTrack/Specifications
http://www.jamshop.se/
http://www.enterthesystem.com/system3/scs3m/index.php
http://www.qprox.com/products/Page-16067/qt411.html
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5.7.10 Reglageplacering
För den största gruppen användare som är basister och gitarrister medför 

sättet på vilket instrumenten används att händerna inte är fria till andra sysslor 

särskilt ofta. Interaktionen med en effektpedal samtidigt med det aktiva 

spelandet av instrumentet lämpar sig därför att utföras med fötterna.

O.m produkten är symmetrisk så kan både vänsterhänta och högerhänta använda 

produkten med samma lätthet eller svårighet. Högerhänta personer eller personer 

som spelar på vänsterfattade stränginstrument kommer förmodligen när de ska 

justera något reglage med en hand då att välja sin vänstra. Då kan de samtidigt slå 

an strängarna för att få feedback om ändringarna. N.är fingrar behöver användas och 

produkten inte är symmetrisk så är det lämpligt om produkten designas något mer 

mot vänsterhandsanvändning än högerhandsanvändning. En konkret aspekt jag vill 

betona är att eventuell feedback i form av sifferdisplay inte skall skymmas av armen.

Som även nämnts i kapitlet om produktform  (sida 79) är placeringen av de reglage som 

skall användas av fötter lämpligast så långt ner (sett ovanifrån) på produkten som möjligt.

Enligt Mats Kristoffersson finns en uträknad ergonomisk standard i branschen 

att fotomkopplare inte bör vara närmare än nio centimeter ifrån varandra.
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5.8 Idéarbete – del 3. – design 
och kundintresse

Psykologiska aspekter som kan vara avgörande för att en eventuell produkt 

ska kunna sälja bra berör marknadsföring och företagets logotyp.

Marknadsföring5.8..1 
Val av formgivning har ofta mycket att göra med hur ett företag vill profilera sig på 

marknaden. Det är bra om kunderna upplever lanseringen av en ny produkt som ett 

naturligt steg sett till företagets sortiment- historik. N.ya former kan introduceras 

men någon typ av känsloförmedling eller återkoppling till tidigare produkter ifrån 

EBS Sweden AB bör kunna implementeras så att kunderna inte blir avskräckta utan 

istället kan komma att utbrista; »―Cool EBS- pedal«, även om produkten skulle sakna 

logotyp. En ny form och en ny funktion tycker Bo Engberg är nog som produktnyheter.

5.8..2 L.ogotyp
EBS Sweden AB har en snygg och välkänd logotyp som Nikolaus Frank gjort.  

Logotypens bokstäver är likadant utformade på samtliga EBS Sweden AB:s produkter. 

Ram och bakgrund skiljer sig något. Då logotyper i regel är starkt förknippade med 

företag görs subtila detaljförändringar inte ofta. Det skulle kunna förvirra kunderna.

Logotypen har hittills i EBS Sweden AB:s historia varit tydligt framträdande på hela 

produktsortimentet tack vare dess storlek i förhållande till produkternas storlekar. 

Traditionellt finns ofta en undermedveten känsla hos köpare att produkter med överdrivet 

stora logotyper förmedlas som billiga eftersom det ser skrikigt ut. Dyra och professionella 

produkter har ofta en diskretare logotypstämpling som till köparen på ett undermedvetet 

plan förmedlar att företaget inte behöver bevisa något eller skryta. Förklaringen till val av 

logotypstorlek tros därför många gånger hänga ihop med »företags självsäkerhet«.  

EBS Sweden AB är förmodligen ett undantag då de har en lång tradition av stora logotyper.
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5.9 Behovsidentifikation = 
önskespecifikation

Koppling till någon kundgrupp eller målgrupp har tyvärr inte kunnat göras för att 

sedan kunna användas till att vikta olika parametrar i behovsidentifikationen. Detta 

eftersom materialet insamlat i förstudien inte var tillräckligt för detta ändamål. 

B.ehovsidentifikation samt önskespecifikation är på grund av föregående nämnd 

anledning likställda. Den framtagna informationen kring olika användargrupper 

med mera kan ändå komma till nytta för EBS Sweden AB i framtiden.

Följande behovsidentifikation eller önskespecifikation har sammanställts 

utifrån information jag tycker är viktigast och kommer från; förstudien, den 

första genomförande- delen, samtal med Bo Engberg och Mats Kristoffersson 

samt från egna idéer som jag kom på medan jag sammanställde denna text:

Ergonomirelaterat

Reglagen bör vara tillräckligt stora samt tillräckligt frånskilda • 

så att de kan användas av både små och stora fingrar.

Alla reglage bör kunna användas smidigt med antingen fingrar eller fötter.• 

Reglagen bör ge tillräcklig taktil eller visuell feedback för att alla • 

användare lätt ska kunna förstå i vilket läge reglagen står i.

Produkten bör kunna användas utan att man ska behöva titta på den.• 

Integrerad praktisk och cool belysning.• 

Inte för många reglage.• 

Design för människans lathet.• 

Funktioner

Inget stort batteri som tar plats utan endast ett litet för att spara inställningar.• 

Möjlighet till att koppla till en expressionspedal.• 

Möjlighet att spara parameterinställningar.• 

midi•  är inte nödvändig men kan om den inte är mycket utrymmeskrävande vara 

en bonus. midi gör att produkten får ett tudelat användningsområde då den 

även skulle kunna användas som midi- kontrollenhet. O.m det kan möjliggöras 

tros egenskapen kunna motivera ett betydligt högre pris på produkten.
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Allmänna behov

B.ör förenkla användandet av effektpedaler för instrumentalister • 

och sångare. Inte bara basister och gitarrister.

Värdebasen för urkunderna bör behållas.• 

Pedalen bör se cool ut även för publik.• 

Utifrån möte

Under ett möte Med Bo Engberg och Mats Kristoffersson som ägde rum den sjuttonde 

oktober bestämdes i samband med min presentation av de tre första koncepten att 

storleken på produkten helst inte bör göras större än produkten MicroBass 2   [115]  

som har en ovansida med måtten 110 • 153 millimeter. Detta innebär att produktens 

toppsida (sett ovanifrån) in bör överstiga en area på 16,8 kvadratcentimeter.

Byggkomponenter

Det är bra om konventionella reglage kan användas eftersom det minskar arbetet för  

Mats Kristoffersson. Om ett färdigt byggblock kan användas skulle det underlätta mycket för 

Mats och skulle därför medföra en kortare utvecklingstid fram till produktion.  

Ett sådant byggblock kan givetvis byggas ut med ytterligare funktioner vid behov.

115  http://www.bass.se/2007/microbass.htm, 090514 17:28

http://www.bass.se/2007/microbass.htm
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5.10 Kravspecifikation
Denna kravspecifikation har sammanställts som ett resultat i från flera olika 

källor. Det är svårt att avgränsa krav eftersom det som jag ser det inte finns 

några normer inom produktgenrerna som berör examensarbetet.

5.10.1 Storlek
De större komponenterna i Black Label Pedals  - serien   [116]  är batteri, styrpottar, 

»bypass«- knapp samt in- och uttag för telekabel. Tillsammans avgränsar de 

formatet för den minsta höjd produkten tillåts ha. Formatet på B.lack L.abel 

Pedals - seriens effektpedaler är 70 • 115 • 35 millimeter vilket ger en volym på 282 

kubikcentimeter. Då en något utökad funktionalitet skall implementeras är det 

rimligt att konceptförslagen hädanefter inte begränsas lika hårt volymmässigt.

Gränssnitt5.10.2 
Den lösning jag valt för att lösa den ökade komplexitet som en ökad funktionalitet 

medför är inspirerad av företaget Eventide. Eventide:s smarta lösning till inställningar 

och parameterstyrning via en makrokontroll, samt möjlighet att spara parametervärden 

finns i deras produkter Timefactor och Modfactor   [117] . Information om produkterna 

finns att läsa om i kapitlet Multieffektpedaler , se sida 38.. Information om hur det 

gränssnitt med den makrostyrning som valts att ta med i denna kravspecifikation 

fungerar hittas under Gränssnittslösning med makrostyrning , se sida 76..

116  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:15

117  http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/

StompBoxes/TimeFactor.aspx , 080925 22:49

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/StompBoxes/TimeFactor.aspx
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/StompBoxes/TimeFactor.aspx
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Koncept6. 
Koncepten presenteras på olika sätt eftersom jag ville träna på olika tekniker för 

konceptvisualisering. O.rdningen i vilken koncepten presenteras är kronologisk.

6.1 Koncept 1–3.
Koncepten innehåller olika reglagetyper som i många fall kan bytas ut till en liknande 

reglagetyp utan att utformning eller gränssnitt för koncepten behöver ändras.  

Det finns en tanke om att förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) av 

pedalen samt styrningen av programmerat makro skall vara lättåtkomligast samt kunna 

skötas med foten utan att man riskerar att stöta till övriga reglage. Kompromisser för; 

avstånden mellan reglage, deras storlek och placering i förhållande till storlek och 

form på produktkoncepten har gjorts med hjälp av ett noggrant resonerande kring 

enkla användbarhetsaspekter. Konceptutformningarna baseras på så vis inte på några 

tester eller teorier annat än egna teorier som till del redovisats under förstudien.

Alla reglage har någon typ av tillhörande belysning vilket torde 

göra dem lätta att se vid liten eller obefintlig allmänbelysning.
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6..1.1 Koncept 1
Koncept 1 som visas i figur 2 har en liknande 

skalform som befintliga Black Label Pedals    [118] . 

Tanken är att visualiseringen av huruvida en 

parameter är aktiv i makrostyrningen skall göras 

med lysdioder. Diodernas relation till respektive 

parameter görs med raka ljusslingor. Sambandet 

mellan de tre makrorelaterade komponenterna 

visualiseras på liknande sätt. 

Makrostyrningsreglaget är här ett rullhjul. 

Mixhjulet är också det ett rullhjul men i mindre 

storlek. Förbikopplingsknappen  

(på engelska »bypass«- knappen) är i detta samt 

nästa koncept gjord i borstad metall liksom de två 

skjutreglagen. Rullreglagen har en yttre del i ett 

gummimaterial.

118  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:15

Koncept 1.Figur 2. 

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm


92 93

6..1.2 Koncept 2

Visualiseringen av att en parameter är aktiv i makrostyrningen görs även i detta 

koncept med dioder, se figur 3. Men här utnyttjas kollokationsprincipen istället. 

Exempel på design som innehåller kollokationsprincipen är hushållspisar på vilka 

reglagen är placerade så de bildar en fyrkant, där varje reglage är placerade relativt 

varandra på samma sätt som spisplattorna är placerade relativt varandra.

Konceptformen är bred för att göra plats för en sidorörelse med foten när 

makroreglaget som är ett skjutreglage styrs. Makroreglaget kan användas 

med användares häl mot marken vilket antagligen minskar den muskulära 

statiska anspänningen i ljumske, mage och lår då användaren sitter ned. O.m 

användare skulle sitta med pedalen nära sig och använda makroreglaget skulle 

troligtvis den muskulära statiska anspänningen i fotled och underben öka.

Stålbyglarna är upphöjda över reglagens höjd och är ditplacerade 

för att skydda reglagen och göra konceptet coolare.

Koncept 2.Figur 3. 
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6..1.3 Koncept 3
Detta koncept (se figur 4.) har den mest 

avancerade skalformen av de tre koncepten. 

Denna form är inte lika packbar som de två andra 

utan upptar mer »död« yta än de andra vid 

placering på ett pedalbord. O.m flera likadana av 

detta produktkoncept skulle placeras bredvid 

varandra och sedan trycks mot varandra så bildas 

en naturlig cirkelbåge. Detta skulle se coolt ut och 

vara relativt användarvänligt i 

konsertsammanhang, speciellt då användare står 

på en scen- ö och därför av naturliga skäl behöver 

vända sig åt olika håll för att möta publiken. 

Fördelen med formen är också att det reglage som 

kräver mest plats också får det. Det är det 

tryckkänsliga makroreglaget och det är dessutom tänkt att det skall styras med foten.

Stålbyglarna är upphöjda över reglagens höjd och är ditplacerade 

för att skydda reglagen och göra konceptet coolare.

Två typer av styrpottar används här för att särskilja reglagen.

Koncept 3.Figur 4. 
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6.2. Koncept 4.–9
Dessa grova skisser har alla makrofunktionalitet av den typ som idén  

Bo Engberg fick (se Makro- knappar  sida 102). Större format på bilderna finns 

som bilagor. Klicka på en figur för att se en bilagd större figur av samma bild.

6..2.1 Koncept 4
Koncept 4 (se figur 5) har en slank form. Minimalistisk med 

bara två effektparametrar. De två ytterligare skruvreglagen är 

för bankbyte och styrning av makrokänslighet.

6..2.2 Koncept 5
Koncept 5 (se figur 6) ser plektrumformad ut sett ovanifrån 

och har kontrasterande färger. O.n/off grafik ses på den 

utstående mittknappen.

Koncept 4.Figur 5. 

Koncept 5.Figur 6. 
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6..2.3 Koncept 6
Det rektangulärt formade koncept 6. (se figur 7) har en rund   

LED- display som bryter av dess hårda form. Två nedkurviga 

ytor ses på ovansidan där vridreglagen placeras. 1/0- grafik 

ses på en utstående mittknapp.

6..2.4. Koncept 7
 Koncept 7 (se figur 8) har en väldigt kompakt och 

minimalistisk design. Konceptet medger bara två 

effektparametrar. Upphöjnaderna i form av  

doughnut- liknande ringar på knapparna är ganska små.  

I stället för lysdioder finns i detta koncept en upplyst yta runt 

varje ridreglage. Mittknappen har en text som lyder; B.Y.PASS. 

Sidoknapparnas pilgrafik är lång och utsträckt.

Koncept 6.Figur 7. 

Koncept 7.Figur 8. 
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6..2.5 Koncept 8
Koncept 8 (se figur 9) har många kurvande former. Reglagen 

som ska styra effektparametrar är här touchdisplayer. 

B.ankändringarna görs på detta koncept via en analog blå och 

svart knapp i mitten som innehåller två trycksensorer. 

»B.ypass«- reglaget är klassisk. Makrolamporna löper vågrätt 

mellan makroknapparna.

6..2.6. Koncept 9
Koncept 9 (se figur 10) har två utmärkande färger i lila och 

ljusblått. Konceptet innehåller två skruvreglagetyper för att 

underlätta styrning även med fötterna. För att produkten inte 

skall skjutas iväg då den används sätts fötter på produkten 

med mycket hög friktion. Eventuellt kan sugproppar eller 

något annat behöva användas. De större vridreglagen som 

ligger i konceptet har en stor kontaktyta i gummimaterial.  

De övre vridreglagen har också ytterst ett gummimaterial. 

Vridreglagen har en något inkrökt form. Makroreglagen har ingen grafik på sig men utstrålar 

ändå till viss del att de är reglage genom att de är upphöjda. Makrolamporna löper vågrätt 

mellan makroknapparna samt ovanför mittknappen. Vridreglagens lägesrepresentation 

som representeras i form av lysen i en cirkulär grupp är inte runda. Makrorelaterade reglage 

ligger i nära anslutning till varandra.

Koncept 8.Figur 9. 

Koncept 9.Figur 10. 
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Diskussion och 7 
utvärdering av 
koncept 1–9

Här utvärderas alla koncept utom det sista som är Koncept 10  som presenteras på sida 107.

Utvärdering och diskussion 7.1 
kring koncept 1–3.

Då antalet reglage är fler än på produkterna i B.lack L.abel Pedal - serien   [119]  blir det 

ännu viktigare att texterna som visar vilken parameter som varje reglage styr syns 

tydligt, även vid dålig belysning. Kontrasten vit text mot svart bakgrund är bra men 

lysande eller belyst text gör det avsevärt lättare att se texten i mörker. Coolhetsfaktorn 

för belyst text är dock inte speciellt hög och om texten vore upplyst finns risk för att 

produktkoncepten skulle uppfattas som virriga med för mycket information.

Utformningen av texten för makroreglaget på koncept 2 är 70-talsinspirerad 

och kan av vissa uppfattas som för skrikig men av andra som retro och cool.

119  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090511 19:14

http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
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Möte med två anställda på 7.2. 
Ergonomidesign

Ergonomidesign är en designfirma som har uppdrag från en stor mängd kända företag 

  [120] . Jag träffades två anställda från Ergonomidesign en stund i ett konferensrum på 

Ergonomidesign. Där diskuterade vi mina tre första koncept samt projektets riktning. Syftet 

var att få hjälpsamma råd från dem. Här följer tre av de viktigaste synpunkterna från dem:

De riktade kritik mot konceptens skjutreglagetyp. B.elysningen på dessa borde • 

inte finnas i reglagens skjutbana utan snarare i själva skjutkomponenten. 

Det kan annars leda användarens uppmärksamhet till fel plats.

Förslag till att göra någon form av avgränsning runt produktens ytterkanter • 

gavs. Detta görs lämpligt med en list i ett annat material och/eller färg 

eller en självlysande list som kan anses ha en högre coolhetsfaktor.

Kritik uttrycktes mot förbikopplingsknappen  • 

(på engelska »bypass«- knappen) på koncept 3. De tyckte inte att den i tillräcklig 

grad utstrålar; »― Stampa på mig«. Det skulle den göra om den var beklädd med 

strukturformat gummi av det slag EBS Sweden AB:s WahOne   [121]  har.

De uppmärksammade mig på att jag på samtliga tre koncept hade glömt • 

att ta med en text som beskriver förbikopplingsknappens funktion.

120  http://www.ergonomidesign.com/ , 090520 11:02

121  http://www.ebs.bass.se/2007/wahone.htm l, 0801216 13:08

http://www.ergonomidesign.com/
http://www.ebs.bass.se/2007/wahone.html


100 101

Möte med Bo Engberg och 7.3. 
Mats Kristoffersson

Under ett möte den sjuttonde oktober med Bo Engberg och Mats Kristoffersson 

konstaterades att det inte är tillräckligt intuitivt att förstå handhavandet för koncepten 

när det gäller makrofunktionaliteten. B.eslut togs att fler koncept behövs och att idén 

om makroreglage och möjlighet till att spara inte överges. Fler förslag i samma stil 

uppskattas tillsammans med konservativare koncept med enklare funktionalitet.

Bo Engberg gillade formen på koncept 3 vilket han tycker liknar ett plektrum, vilket är 

något som kan associeras till basisters och gitarristers värld. En logga på produkten bör 

enligt B.o finnas på produkten, men han tyckte att den var onödigt stor på koncept 2.

Flera idéer ifrån Bo Engberg och Mats Kristoffersson framkom 

under diskussionen. De är uppdelade här nedan.

»B.ypass«- knapp7.3.1 
Förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) av effektpedalen skulle kunna 

vara nästan helt utan slaglängd. Detta skulle kunna minska klick- ljud som kan uppstå vid 

bruk av knappreglagen. Hållbarheten kan också komma att öka eftersom risken för glapp 

som följd av utslitning då kan minimeras. Den största nackdelen som jag kommer på är 

att den fysiska återkopplingen till användaren skulle minska med en kortare slaglängd. 

Knappen skulle också kunna göras helt utan slaglängd om till exempel någon form av 

optisk styrning kan ske. O.m man gör knappar formmässigt mer diffusa är det viktigt att 

man på annat sätt förmedlar hur reglaget används. Ett sätt kan vara att skapa en zon med 

avvikande grafik. Y.tan skulle kunna efterlikna varningstejp. Detta skulle kunna se coolt ut.
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7.3.2 Makro- knappar
Bo Engberg fick en idé om att styrning av makro skulle kunna ske med två 

knappar. N.är någon av dessa knappar hålls intryckt så skulle makrot steglöst 

ändra värde vilket skulle kunna representeras med lysdioder eller liknande. De 

lyses då upp i en rad eller dylikt ända tills makrot är framme vid ett ändläge.

7.3.3 Avgränsning av steglösa 
reglagetyper

Den långsiktiga hållbarheten är osäker för alla de steglösa reglagetyperna inkluderade 

i koncept 1–3 förutom styrpottarna. Reglage som inte är rotationsreglage eller knappar 

medför således en ökad risk ur utvecklings- och produktionssynpunkt för ett litet eller 

mellanstort företag. Även om inga problem skulle uppstå med andra typ av reglage så 

är delarna troligtvis dyrare att köpa eller framställa än konventionella reglagetyper, 

vilket kan medföra att produkten får ett slutpris som för få är beredda att betala för att 

produkten ska kunna bli lönsam. O.m fler koncept ska inkludera makrofunktionalitet 

så skall alltså andra reglagetyper än de i de tre första koncepten väljas. Dessa insikter 

medförde ett gemensamt beslut om att okonventionella reglagetyper helst inte bör 

tas med i konceptförslag fyra och framåt. Makroreglaget kan hädanefter inte bara 

vara ett vridreglage utan även utgöras av knappar som i den idé Bo Engberg fick.
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Utvärdering och diskussion 7.4. 
kring koncept 4.–9

I dessa koncept finns en representation av de flesta parametrarnas värden genom 

lysen runt reglagen. Dessa lysen visar mer information än dioderna i koncept 

1–3. Därför anses de raka ljusslingor som finns i koncept 1–3 som åskådliggör 

relationerna mellan respektive parameter vara onödiga för koncept 4.–9. N.ågon 

direkt motsvarighet till dessa ljusslingor saknas därför i koncept 4.–9.

7.4..1 Koncept 4
Det är lätt att smuts stannar kvar i de två glipor som sträcker 

sig genom konceptet och kan ses i den förstorade 

konceptbilden i figur 11. Det kan bli svårt att rengöra.  

Här finns ingen tydlig koppling mellan LED- display och 

bankreglaget.

7.4..2 Koncept 5
Konceptet har ett »hi-end«- utseende med blänkande 

vridreglage som kan ses i figur 12. Det är egentligen bara 

plektrumformen som är lite ovanlig.

Närbild av koncept 4.Figur 11. 

Närbild av koncept 5.Figur 12. 
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7.4..3 Koncept 6
Det finns ingen tydlig koppling mellan LED- displayen och 

bankreglaget. N.ivåskillnaderna på knapparna som kan ses i 

figur 13 torde ge tillräcklig taktil feedback.

7.4..4. Koncept 7
I figur 14 visas den tydliga närheten mellan bankreglaget och 

makrolamporna samt att de ligger lodrätt jämte varandra.  

Det ger användaren ledtrådar om att de hör samman.

Närbild av koncept 6.Figur 13. 

Närbild av koncept 7.Figur 14. 
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7.4..5 Koncept 8
Konceptets touchdisplayer gör det dyrt både med tanke på 

vad de antas kosta, men också eftersom en användarvänlig 

styrning kan vara svår och tidskrävande att programmera.  

O.m styrningen inte programmeras väl blir det sannolikt 

mycket frustrerande för användaren. Touchdisplayerna lyser 

grönt. B.ara en touchdisplay syns i figur 15.

7.4..6. Koncept 9
De mest makrorelaterade delarna ligger någorlunda logiskt 

placerade gentemot varandra. Konceptet ser nytt och fräscht 

ut.

Vridreglage som ligger inuti konceptet kan vara 

lite svåra att uppfatta spontant. Ett av dem syns i det 

nedre vänstra hörnet i figur 16.. L.amporna som hör till 

dessa vridreglage befinner sig ovanför reglagen. Därför 

skyms inte lamporna och den feedback man får från 

dem inte vid användandet av dessa inre vridreglage.

Närbild av koncept 8.Figur 15. 

Närbild av koncept 9.Figur 16. 
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Fotstyrning för koncept 9

Alla vridreglagen har en något inkrökt form. Det är både estetiskt samtidigt som det 

framförallt, då fotstyrning sker utan skor, ger en ökad kontaktyta med foten. Formgivningen 

av konceptet tydliggör dock alla vridreglage samtidigt som den underlättar åtkomsten till 

dem. Ett koncept som har stora fotpedaler skulle betyda att användaren skulle behöva 

ägna betydligt mindre av sin uppmärksamhet till styrning med foten eftersom en stor 

platta är större och därför lättare att hitta med foten. Dessutom är fotrörelsen att vicka 

en pedal enklare att göra. Samtidigt medger koncept 9 möjlighet till en inte allt för svår 

fotstyrning utan att behöva bli speciellt stor. Med andra ord så medger koncept 9 en bra 

kompromiss mellan storlek samt fotstyrbarhet, men fotstyrbarheten borde bli tillräcklig.

Handstyrning för koncept 9

Det föreslagna konceptet har stora reglage på ovansidan eftersom de i första hand är 

tänkta att kunna användas med fötterna. Därför kommer dessa reglage om de ändå väljs att 

användas med händer och fingrar inte kunna användas som ett vanligt reglage av människor 

med mindre händer och fingrar. Det är lämpligare för dem att med pekfingret dra längs 

reglaget för att ändra inställning. Eftersom detta handhavande inte ger så mycket kraft är 

det viktigt att reglagets yta har god friktion samt att reglaget inte är för trögt att rotera. 

Även användare med större händer kan med fördel reglera på samma sätt. De reglage som 

ligger innanför produktskalet kommer inte vara möjliga att regleras som man normalt 

reglerar vridreglage för någon användare, oavsett handstorlek. Tumme och pekfinger 

kommer inte att kunna slutas runt reglaget eftersom produktskalet kommer att vara i vägen.
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8. Val av två koncept
Här avgränsades examensarbetet genom att två koncept valdes för fortsatta 

undersökningar. De två koncepten valdes utifrån egna tankar baserade på kunskaper 

inhämtade från alla tidigare delar redovisade i rapporten. De har sedan jämförts 

med hjälp av kriterieviktningar följt  av merittalsberäkningar  (se sida 109) samt 

interaktiva tester  (se sida 112) som lagts ut på internet att göras av studenter.

Det finns som jag ser det ingen anledning till att dessa koncept inte ska 

kunna vidareutvecklas till lönsamma produkter för EBS Sweden AB eller något 

annat företag. Koncepten innehåller många reglage eller effektparametrar 

vilket gör att flera traditionella effektpedaler kan bytas ut mot något av dessa 

koncept. För att underlätta samt utöka användargränssnittet har dessa likt 

alla andra koncept skapats med inspiration från Timefactor  (se sida 76.).

Den största anledningen till att koncept 9 valdes är att formen möjliggör styrning 

med fötterna av i stort sett alla reglage. Den största anledningen till att koncept 10 

skapades och dessutom valdes är att jag tyckte att det saknades ett koncept med 

en mer traditionell utformning i ett riktigt kompakt format. Dessa två koncept är 

således väldigt olika vilket borde göra jämförelsen dem emellan extra intressant.
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8..4..1 Koncept 9
Så här ser koncept 9 ut (se figur 17) 

sett ovanifrån då det gjorts i  

Adobe Flash CS3 Professional. Det 

spartanska utseendet beror på att jag 

senare använder denna grafik till ett 

test av användbarheten för detta 

gränssnitt.

8..4..2 Koncept 10
Detta koncept (se figur 18.) gjordes direkt i  

Adobe Flash CS3 Professional. Detta koncept baseras således 

inte på någon tidigare gjord skiss. Konceptet har ett lite mer 

neutralt och klassiskt utseende än koncept 9.
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Jämförelser mellan 9 
koncept 9 och  
koncept 10

De två jämförande verktygen som här används kompletterar varandra väl. Det första 

verktyget som är kriterieviktning tillsammans med merittalsberäkning bildar en enklare 

analys som endast baseras på mina subjektiva värderingar. Det andra jämförande verktyget 

som är ett simulationsprogram ger i stället bedömningsbar data från ett stort antal personer.

9.1 Kriterieviktning samt 
merittalsberäkning

För att underlätta slutgiltigt val av konceptförslag tydliggörs skillnader mellan de två 

koncepten via två merittalsberäkningar  (se sida xvii). De använder delmerittal från 

kriterieviktningarna  (se sida xv). Den ena gjordes för viktiga ergonomiska aspekter 

och den andra innehåller en blandning av andra mycket viktiga parametrar. 
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Definitioner av de ergonomiska 9.1.1 
kriterierna

Här följer definitioner av de ergonomiska kriterierna:

Fotstyrbarhet•	  – Hur lite fysisk och psykisk ansträngning 

det krävs för att styra apparaten med foten.

Handstyrbarhet•  – Hur lite fysisk och psykisk ansträngning 

det krävs för att styra apparaten med handen.

Visuell feedback•  – Hur tydligt och i vilken grad ges visuella signaler till 

användaren. L.ampor och former är exempel som ger visuell feedback.

Närhet till reglage•  – Kriteriumet är svårt att jämföra med fotstyrbarhet och 

handstyrbarhet. Jag har valt att definiera det som hur lite fysisk och psykisk 

ansträngning som krävs då man byter mellan reglage som ska styras.

Användning tillsammans med andra effektpedaler på till exempel ett • 

pedalbord – Huruvida produkten kommer att kunna användas lätt eller 

ej då den ligger tillsammans med en grupp av andra produkter, utan att 

produkten eller de andra produkterna blir svåra att använda.

Användning på golv•  – Hur väl produkten lämpar sig 

att placeras på ett golv för användning.

Ledtrådar från världen•  – N.ågot som användaren kan dra nytta av att ha 

använt tidigare, en produkt som på något sätt liknar konceptet.

Taktil feedback • – Hur tydligt och i vilken grad taktila signaler ges till användaren. 

Former och reglage med motståndssteg inbyggt är exempel som ger taktil feedback.

Användning på bord•  – Hur väl produkten lämpar sig 

att placeras på ett bord för användning.

Viktigheten av de ergonomiska 9.1.2 
kriterierna

Betydelsen av kriterierna enligt resultatet från kriterieviktningen är: Fotstyrbarhet 

är viktigast. Handstyrbarhet och visuell feedback kommer sedan på en gemensam 

andraplats i vikten för ergonomiska aspekter. Därefter kom i viktighetsordning; närhet 

till reglage, användning tillsammans med andra effektpedaler på till exempel pedalbord, 

användning på golv, ledtrådar från världen, taktil feedback och sist användning på bord.
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Definitioner av andra viktiga 9.1.3 
parametrar

Skydd av reglage•  – I vilken grad konceptets formgivning bidrar till skydd av reglage.

Storlek•  – Hur liten produkten är. Positivt om produkten är liten.

Förväntad kostnad•  – Totala kostnader för ett företag 

att utveckla och tillverka produkten.

Coolheten•  – Hur nyskapande produkten är och i vilken mån den lockar folks blickar.

Viktigheten av andra viktiga 9.1.4. 
parametrar

Viktningsresultatet ger att skydd av reglage värderas högst, storlek 

näst högst, sedan förväntad kostnad och sist coolheten.

Resultat9.1.5 
O.m alla kriterier hade varit helt uppfyllda för någon av kriteriegrupperna så hade gruppen 

fått en viktsumma på 5. Koncept 10 fick en något bättre viktsumma än koncept 9 inom 

ergonomiska kriterier. Koncept 10 fick 2,876 och koncept 9 fick 2,618. När det gäller de 

andra viktiga parametrarna fick koncept 9 en bättre viktsumma.  

Koncept 9 fick 2,377 och koncept 10 fick 1,814.

Jag vill uppmärksamma att fotstyrningskriteriet var det kriterium som skiljde mest 

mellan koncepten för de ergonomiska kriterierna. Eftersom fyra av reglagen på koncept 9 

styrs från någon av produktens sidor så bör ingen annan utrustning placeras i produktens 

närmaste närhet. Detta beror på att om annan utrustning placeras runt pedalen så kan 

inte en fot komma åt reglagen från sidorna. Koncept 9 har detta som en stor svaghet men 

resultat för bland annat fotstyrning jämnar dock ut viktsummorna mellan koncepten.
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Tillförlitlighet9.1.6. 
Tillförlitligheten är låg då resultaten endast framkom utifrån mitt eget tyckande.

Slutsats9.1.7 
Slutsatsen är att koncepten skiljer sig åt för många kriterier men att de har olika 

styrkor och svagheter. Undersökningen visar inte upp något som överraskar.

9.2. Kvantitativa tester genom 
ett simulationsprogram 
utvecklade med 
Actionscript 1.0

Stora delar av förstudien som börjar på sida 35 visar att det är mycket viktigt att 

produkter inte är för svåra att använda när kunden för första gången stöter på dem. 

Ett simulationsprogram utvecklades parallellt med de tre tester. Huvudsyftet med 

testerna var att ta fram kvantitativa data, och med dem sedan utreda om gränssnittet 

och framförallt funktionaliteten hos något koncept är intuitivare än det andra men 

också om något eller båda kan anses vara tillräckligt intuitivt/intuitiva. Två grafiker för 

på- och avsättningsknapp på koncept 10 jämfördes också varför tre tester behövdes.
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Testpersoner9.2.1 
Först skickades testlänkarna ut till nuvarande samt tidigare registrerade lärarstudenter vid 

L.uleå tekniska universitet. Sedan samlades resultaten från dem in. L.ärare får i sin utbildning 

lära sig pedagogik och tros därför utgöra ett intressant urval. Antalet musikintresserade 

eller personer som tidigare kan ha stött på musikteknisk utrustning antas för detta urval 

av studenter inte skilja sig från samhället i övrigt. N.ästa urvalsgrupp som nya länkar 

skickades ut till var studenter som läser eller läst utbildningen; Arena media, musik och 

teknik vid L.uleå tekniska universitet. Denna grupp antas däremot innehålla fler människor 

som använt och intresserar sig för musikteknisk utrustning så som effektpedaler. Den 

sista gruppen som testlänkar skickades till var till nuvarande samt tidigare registrerade 

studenter som läst något inom någon av några olika civilingenjörsutbildningar 

också vid Luleå tekniska universitet. Tidigare erfarenheter dessa studenter haft av 

musikteknisk utrustning antas liksom för lärarstudenterna spegla samhället i stort.

Tyvärr så slutförde endast 55 procent eller 280 av de 509 personer som startade 

testerna. Av dem så var det bara 133 personer som hade en önskvärd utrusning för att kunna 

klara av att göra något test på ett bra sätt. Önskvärd utrustning uppskattas vara en skärmyta 

som är 17 tum eller större och en datormus med optisk- eller laserteknik. N.ågon särskiljning 

mellan försökspersonerna vid analysen den insamlade datan har därför inte gjorts, utan 

försökspersonsgruppen utgjordes istället av ett blandat slag av programregistrerade 

studenter vid L.uleå tekniska universitet. Urvalet utgörs därför av en relativt homogen 

grupp vad gäller ålder. O.m intresse finns för hur studenterna presterade för varje 

utbildningsprogram hittas länkar ti l l  xslx- f i lerna under resultatdelen , (se sida 122).

Samma person får bara göra något av de testen. Detta eftersom de annars kan dra 

nytta av erfarenheterna från ett tidigare gjort test. För att förhindra någon att göra flera 

tester var länkarna/adresserna som skickades ut ologiska i en mån att man inte skulle 

kunna lista ut adressen till ett annat test. För att någon skulle kunna ha gjort fler än ett 

test måste någon ha vidarebefordrat en länk från ett av mina utskick av elektronisk post.
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Utveckling av testen9.2.2 
Utvecklingsarbetet kring testerna med hjälp av Adobe Flash CS3 Professional tog mycket 

tid i anspråk och försvårade därför färdigställandet av examensarbetet väsentligt. Dessa 

tester ger resultat kring variationer av ett favoriserat funktions- och gränssnittsförslag. 

De kan till stor de liknas vid en grundforskning som ifall den tidigare gjorts av något 

företag aldrig offentliggjorts. All tid som gick till programmeringen trots att det inte 

har varit en del av min utbildning motiverades med ett stort behov av ytterligare 

konkret kvantitativ indata, samt ett brinnande intresse att färdigställa testerna. 

Texterna i testet och konceptgrafiken är gissningsvis inte mindre än att 

en testperson som använder en dator utan digitala förstoringshjälpmedel för 

synskadade eller liknande lätt skall kunna se texterna samt övrig grafik. Inga 

hänsyn till olika eventuella handikapp hos testpersonerna har gjorts.
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Före test av tester9.2..2..1 

Konceptgrafiken gjordes så enkelt som möjligt med hjälp av Adobe Illustrator CS.  

Jag ville inte att testdeltagarna skulle lägga vikt vid om något var snyggt eller 

inte. Detta eftersom jag tror att det kan stjäla uppmärksamhet undan själva 

testet. Därför gjordes en till synes slarvig grafik helt i svart, grått och vitt 

samt utan andra färger förutom den grafik som skall motsvara lampor.

Testerna loggar tiderna det tar att läsa instruktionerna samt tiderna det tar att utföra 

dem. De loggar även svarsdata. Allt gjordes för att på bästa sätt simulera verkligheten. 

Rotationsreglagen ändras genom just rotation och inte genom att användaren pressar ned 

på objektet med musknappen och sedan drar uppåt eller nedåt. N.ackdelen med det senare 

valet är just att det inte stämmer överens med verkligheten, det vill säga om det var en 

fysisk produkt de testade. Fördelen är att det är ett mer konventionellt val i datorprogram. 

Detta sätt är till exempel standard i mjukvaror för musikproduktion. Dock gjordes valet att 

reglagen ändras genom rotation eftersom testerna är simuleringar av hypotetiska fysiska 

produkter, vilket också påtalas i testintroduktionen. Muspekare för att hantera de knappar 

som ska kunna styras med foten fick grafik liknandes fotavtryck. Som muspekaregrafik 

för handstyrning valdes den i datorprogrammet medföljande. För att inte rotationen 

av reglagen skulle bli för känslig och svår så behölls rotationsreglagekomponentens 

funktionalitet; att man kan pressa på reglaget med musknappen och sedan dra runt 

muspekaren som motsvaras av en hand var som helst på skärmen samtidigt som reglaget 

roterar. Storleken på konceptgrafiken skiljer sig mellan de två olika koncepten. Detta medför 

en skillnad mellan hur känslig man måste vara på handen för att kunna styra vridreglagen.

Under testerna ombeds man att sätta på enheten. Det är då meningen att de ska trycka 

på förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knapp) vilket kan vara lite missvisande. 

Att begreppet förbikopplingsknapp inte tas med i testerna har dock ett syfte. Det är 

för att inte krångla till det för användare som inte har använt effektpedaler tidigare.
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Tester av tester9.2..2..2. 

Testerna testades av några personer i min bekantskapskrets. Detta gjordes av några bekanta 

för att stämma av testernas utveckling. Det framgick ofta efter de av andra personer utförda 

tester av testerna och efter mina egna utvärderingar att en hel del behövde ändras.

Testerna testades även på de tre då enligt www.download.com  mest nedladdade 

webbläsarna (ej i ordning): Netscape Navigator 9.0.0.6, Safari 3.2.2 samt  

Mozilla Firefox 3.0.8. Testerna testades även på en okänd version av  

Microsoft Internet Explorer som var installerad på datorn som 

utvecklingen av testerna skedde på. Inga problem uppstod när 

testerna testades på de fyra föreliggande webbläsarna.

Efter tester av tester9.2..2..3. 

Efter testerna av testerna gjordes många ändringar. Dessa ändringar var:

Upplösningen för bankstyrningsrotationsreglagens känslighet • 

ändrades så att de skiljer sig mellan de två koncepten.

Den ursprungliga tanken med att testpersonerna skulle få ta del av varje • 

uppgiftsinstruktion endast en gång innan de var och en skulle utföras slopades. 

Anledningen till att de först bara skulle få ta del av dem innan varje uppgift skulle 

lösas var för att de då antogs läsa instruktionerna extra noga. Då antogs att tiden 

för själva utförandet av uppgifterna lättare skulle kunna loggas särskiljt från 

tid åt tankar som rör tveksamheter om vad som egentligen skulle utföras. Att 

sedan detta upplägg slopades berodde på att testpersonerna var lite för ivriga, 

lata eller av andra skäl inte läste uppgifterna så noggrant. Dessutom är några 

instruktioner lite längre och lite svårare, vilket gjorde det svårt för testpersonen 

att skilja den korrekta uppgiftsinformationen från osäkerheter då tiden 

fortlöpte. I testerna inkluderades därför uppgiftsinstruktionerna med en mindre 

teckenstorlek som ett komplement tillgängligt under själva uppgiftslösandet.

Eftersom det uppenbarligen kunde finnas svårigheter att lösa alla uppgifter så • 

skapades en funktion att man kan välja att hoppa över uppgifter. Anledningen behöver 

inte bara vara att testpersonen inte klarar av problemlösningen utan kan även vara 

av teknisk karaktär; exempelvis en bugg i programmet eller allmänt dator- eller 

internet- trubbel med mera. Tiden för dessa avbrutna deluppgifter loggas också.

Ett problem med att rotationsreglagen inte hade några ändlägen korrigerades. Detta • 

gjordes på sådant sätt att när ett rotationsreglage släppts så ställer reglaget in sig så 

att man inte längre behövde vrida tillbaka flera varv om man tidigare vridit för långt.

www.download.com
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För att ytterligare simulera verkligheten eliminerades möjligheterna till att styra • 

rotationsreglagen med muspekaren utanför reglageobjekten. N.ackdelen med detta är 

att det kan medföra svårigheter att styra reglaget med en okänslig mus eller om man 

tittar på en liten skärm. Y.tterligare en ändring behövdes på grund av denna tillagda 

begränsning: 

N.är muspekaren pressandes förs utanför ett vridreglage sparas läget för hur 

många lampor som är upplysta. N.är muspekaren sedan förs över reglaget igen och 

testpersonen fortfarande pressar med fingret så fortsätter filmen med lampor från 

det sparade läget. Detta minskar frustationen över att något som inte syns händer.

Koden för muspekarhänderna och dess grafik ändrades eftersom grafiken tidigare • 

felaktigt visat en hand som trycker med fingret. Istället visas nu en hand med två 

fingrar som är redo att rotera och en annan som ser ut som den håller fast något.

Eftersom enkelheten i grafiken samt det faktum att simuleringsmiljön bara • 

har två rumsdimensioner gjorde det svårt för användaren att förstå att 

rotationsreglagen är oändliga rotationsreglage och därför inte har någon markör 

på sig. De misstogs därför av flera för att vara knappar. De fick då ingen feedback 

på sitt idoga musklickande. Därför inkluderades en stödgrafik i testet som 

synliggörs då man trycker på ett rotationsreglage. Denna grafik tillsammans med 

ytterligare grafik för rotationsreglagen ger nu god feedback om att man skall 

rotera dessa reglage samt åt vilket håll som testpersonen sedan roterar åt.

Ytterligare en fråga lades till. I och med denna fråga får jag veta om testpersonen • 

använder en för liten skärm, en kulmus eller en tryckplatta. Dessa resultat kan 

därefter värderas som otillförlitligare. Anledningen till att jag inte redan via 

e-post- utskicken uppmanade de som har sådan utrustning att inte göra testet 

är att jag inte tror att alla dem sedan skulle avstå från att göra testet.
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9.2.3 Test 1
Detta test är identiskt med test 2  

förutom att förbikopplingsknappen  

(på engelska »bypass«- knappen) har en annan typ 

av grafik (se figur 19). Knappens utseende gjordes 

utifrån den idé som Bo Engberg kläckte under ett 

möte. Knappen skall vara lite hippare och se ut som 

avspärrningstejp och på så vis utstråla något i 

denna stil; »― vågar du trycka på mig så kanske 

något farligt händer«.

Klicka på grafiken för att göra testet. 

Testet öppnas då i din webbläsare. Du kan 

potentiellt behöva godkänna åtkomst till 

webbplatsen i din pdf- läsare. Om du bara 

vill prova funktionaliteten klicka här .

Koncept 10 med hipp knappgrafik.Figur 19. 

http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/testa/1.html
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9.2.4. Test 2
Detta tests förbikopplingsknapp  

(på engelska »bypass«- knapp) har en 

standardgrafik som hittas på hemelektronik och 

vitvaror med mera (se figur 20).

Klicka på grafiken för att göra testet. 

Testet öppnas då i din webbläsare. Du kan 

potentiellt behöva godkänna åtkomst till 

webbplatsen i din pdf- läsare. Om du bara 

vill prova funktionaliteten klicka här .

Koncept 10 med konventionell knappgrafik.Figur 20. 

http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/testa/2.html
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9.2.5 Test 3

Detta test (se figur 21) har en helt annan grafik än de övriga två testen. Den är baserad 

på koncept 9. En skillnad är att vridreglagen längst uppe på sidorna av konceptet 

egentligen skall befinna sig innanför konceptets skalväggar som konceptskiss  tidigare 

visat, se sida 97. En annan skillnad är att vridreglagen som skall sitta under siffrorna 

F och S på bilden ovan inte är med i testet. O.rsaken till dessa ändringar är att tester 

av fotvridningsstyrning inte är relevanta eftersom det är grafikens helhet som testas. 

Det hade också varit svårt att ta med fotstyrning av vridreglagen i testet på grund 

av antagna svårigheter med den därmed extra nödvändiga programmeringen.

Klicka på grafiken för att göra testet. Testet öppnas då i din webbläsare. 

Du kan eventuellt behöva godkänna åtkomst till webbplatsen i din 

pdf- läsare. O.m du bara vill prova funktionaliteten klicka här .

Koncept 9 som testgrafik.Figur 21. 

http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/testa/3.html


120 121

9.2.6. Skillnader mellan de två 
konceptens tester

Grafiken mellan test 1 och test 3 samt mellan test 2 och test 3 skiljer sig avsevärt. 

Resultaten som loggas kommer därför inte att kunna förklara vilka detaljer 

som är bra eller dåliga utan endast eventuellt visa vilken helhet som lättast 

kan förstås. Det enda sättet att få information om detta är om någon spontant 

skriver något om detaljer i textrutan som är svar på en av uppgifterna.

O.bservera att det i testerna uppstår en hel del icke önskvärda skillnader.

Önskvärda skillnader

Skillnaderna mellan de första två testen och test 3 är främst att på test 3 (koncept 9) är • 

makrolamporna lodrätt placerade, medan de för de första testen är vågrätt placerade. 

Ej önskvärda skillnader

Test 3 har av simulationstekniska skäl två färre aktiva parametrar i testet. • 

Som tidigare nämnts så försökte jag inte ta med dem på grund av jag 

gissade att stora problem då skulle uppstå under programmeringen. Dessa 

reglages lampor finns dock synliga i testet men har inga motsvarande 

synliga rotationsreglage vilket kan upplevas som en aning förvillande.

Rotationsreglagen för koncept 9 har inte namnen på parametertyperna • 

utskrivet vid varje reglage som för det koncept 10. Istället har vridreglagen 

för test 3 (koncept 9) förkortande bokstäver med tillhörande utskrivning av 

parametertyperna synligt på bakgrundssidan (uppe till vänster i figur 21).

Rotationsreglagen är olika stora i de två designförslagen vilket borde ge en stor • 

fördel i testen till den design med de större reglagen. Detta eftersom styrningen 

då blir mer exakt och mindre känslig för en darrig hand hos testpersonen.

För att kompensera olika storlekar på bankvridreglagen skiljer sig • 

känsligheten för hur lätt de roteras mellan koncepten 
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9.2.7 Resultat
Data från databaserna finns att hämta från dessa adresser:

Test 1 – • http://www.skruv.myhood.se/excelfi ler/Test1.xlsx

Test 2 – • http://www.skruv.myhood.se/excelfi ler/Test2.xlsx

Test 3 – • http://www.skruv.myhood.se/excelfi ler/Test3.xlsx

Sammanställning – • http://www.skruv.myhood.se/excelfi ler/Sammanställning.xlsx

O.bservera att alla beräkningar och sammanställningar 

är automatiskt avrundade i programmet.

Antalet personer som totalt började på något test var 509 

och antalet personer som slutförde något test var 280.

9.2..7.1 Medianer och medelvärden

I figur 22 ses testresultat i form av medianer för alla tider och medelvärden för övrig 

variabeldata. O.bservera att de sista tre variablerna eftersom de inte är tider medvetet har 

sammanställts som medelvärden istället för medianer. Ett något större format av figur 22 är 

bifogad som sida cxxxii . Den fjärde samt åttonde kolumnen sett från vänster som innehåller 

orangea fält innehåller medelvärden av de sammanställda medianerna och medelvärdena 

för test 1 och test 2. De gråa fälten innehåller som jag ser det mindre intressanta data. 

De gröna fälten symboliserar ett bättre resultat och de rosa fälten ett sämre resultat. 

Tomma fält beror på att inga data skrevs till databasen för dessa tidsvariabler.

Alla Alla som hade rätt utrustning
och som fullföljde testet

Test 1 Test 2 Test 3 Medelvärde Test 1 Test 2 Test 3 Medelvärde
Test 1 och 2 Test 1 och 2

Medianer: Tid att läsa introt = Tid1: 17568 18186 18044 17877 18731 17476 17960 18104
Medianer: Tid att läsa uppgift 1 = Sätta på maskinen: Tid2: 2920 3019 3087 2969 3158 3669 3323 3414
Medianer: Tid att lösa uppgift 1 = Sätta på maskinen: Tid3: 28210 9791 22942 19000 28742 8305 18218 18523
Medianer: Tid att läsa uppgift 2 = Öka volymen i bank 2: Tid4: 10280 13853 10654 12066 11781 15598 13607 13689
Medianer: Tid att lösa uppgift 2 = Volymen i bank 3 ändrades till 4 lampor!: Tid5: 45920 61424 66625 53672 55294 45666 69031 50480
Medianer: Tid att läsa uppgift 3 = I bank 3 ändra deapth till max i makrots startläge och till min i makrots ändläge: Tid6: 10369 15459 13199 12914 15712 18985 15566 17349
Medianer: Tid att lösa uppgift 3 = I bank 3 ändra Deapth till max i makrots startläge och till min i makrots ändläge: Tid7: 113735 99340 74851 106538 112098 100414 65470 106256
Medianer: Tid att läsa uppgift 4 = Testa den förra makrolagringen: Tid8: 8414 8014 6642 8214 7885 8775 6609 8330
Medianer: Tid att lösa uppgift 4 = Testa den förra makrolagringe: Tid9: 7091 8385 8218 7738 6747 4565 8218 5656
Medianer: Tid att läsa uppgift 5 = Testa makrofunktionaliteten ett tag tills du ledsnat: Tid10: 5707 7519 6244 6613 5871 7632 6234 6751
Medianer: Tid att lösa uppgift 5 = Testa makrofunktionaliteten ett tag tills du ledsnat: Tid11: 14551 15456 16453 15004 14551 13658 18427 14105
Medianer: Tid att läsa och lösa uppgift 6 (=7) = Värdering av makrofunktionaliteten: Tid12: 16860 17318 15984 17089 17913 19516 16168 18714
Medianer: Tid att läsa och lösa uppgift 7 (=8) = Problem?: Tid13: 10312 11319 10403 10816 11111 10656 11400 10883
Medianer: Tid att läsa och lösa uppgift 8 (=9) = Kommentarer?: Tid14: 23330 26464 12504 24897 18965 10637 18376 14801
Medianer: Tid att läsa och lösa uppgift 9 (=10) = Utrustning?: Tid15: 12704 12797 12264 12750 12338 12874 12998 12606
Medianer: Tid innan uppgift 1 gavs upp: Tid33: 43262 17137 34792 30200 34827 83500 34827
Medianer: Tid innan uppgift 2 gavs upp: Tid55: 60422 81710 56904 71066 74196 83573 78978 78884
Medianer: Tid innan uppgift 3 gavs upp: Tid77: 57750 73491 74256 65620 105112 81436 69625 93274
Medianer: Tid innan uppgift 4 gavs upp: Tid99: 27565 51542 27565 37089 64038 37089
Medelvärden: Hur svårt? 1 = svårt, 5 = lätt 2,0 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,2
Medelvärden: Problem med linan mm? 0 = nej 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2
Medelvärden: Bra utrustning? 1 = ja 0,5 0,6 0,6 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Testresultat i form av medianer och medelvärden.Figur 22. 

http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/excelfiler/test1.xlsx
http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/excelfiler/test2.xlsx
http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/excelfiler/test3.xlsx
http://www.mattiasastrom.se/examensarbete/simulationsprogram/excelfiler/sammanstallning.xlsx
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Några resultat från figur 22 beskrivna i ord

För koncept 10 förstod folk betydligt snabbare att den konventionella • 

standardikonen med en etta och en nolla symboliserar på- och avsättningsknappen 

än att den gulsvarta grafiken för på- och avsättningsknappen gör det. 

N.är den konventionella standardikonen istället var placerad på koncept 

9 – på vilket både på- och avsättningsknappen samt hela konceptet har 

kurviga former – så förstod folk inte lika fort var de skulle klicka.

Försökspersonerna klarade något snabbare av att ställa • 

in volymen på koncept 9 än på koncept 10.

Försökspersonerna klarade betydligt snabbare av att ställa • 

in makrot på koncept 10 än på koncept 9.

Skillnaden mellan hur snabbt de klarade av att gå mellan makroinställningarna • 

var inte stor. De gjorde det lite snabbare för koncept 9.

Tiden försökspersonerna tog på sig att testa all funktionalitet • 

ytterligare var längre för koncept 9.

B.åda testen fick ganska dåligt betyg på hur snabbt och enkelt försökspersonerna • 

tyckte att testet var. Medelbetygen blev 2,3 och 2,2. Betyget 2 motsvarar att de tyckte 

det gick ganska långsamt/var ganska svårt. Betyget 3 motsvarar omdömet att man 

tyckte testet gick någonstans mellan ganska svårt/långsamt och ganska lätt/snabbt.
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9.2..7.2. Andelar som klarade de olika uppgifterna och 
testerna

Intressant i figur 23 är den redovisade sammanställda datan för andel testpersoner som 

klarade olika uppgifter. De gråa fälten är mindre viktiga data sett till sammanställningen. 

Det gröna fältet innehåller medelvärden av de sammanställda medianerna för test 

1 och test 2. Ett något större format av figur 23 är bifogad som sida cxxxiii.

Inga större skillnaderna finns mellan resultat från test 3 (grafik från koncept 9) och 

det gröna fältet som är från tester med konceptgrafik från koncept 10. Skillnaderna 

däremellan är störst för uppgift 3 och uppgift 4. Resultaten stämmer här överens 

med tiderna  (se sida 108.) på så vis att om det tog längre tid för de som klarade 

uppgift 3 eller 4 så var det också en mindre andel som klarade motsvarande uppgift. 

Undantaget var den andel som både hade rätt utrustning samt fullföljde testet.

 Testresultat i form av andelar som klarade olika av olika Figur 23. 
deluppgifter samt andelar som fullföljde testerna.
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Diskussion och utvärdering av 9.2.8. 
testerna – tillförlitlighet

Jag tar här inte upp några begrepp som validitet eller reliabilitet utan 

istället exemplifieras aspekter som jag misstänker direkt eller indirekt 

kan inverka på hur tillförlitliga testerna kan anses vara.

Redigering av datan9.2..8.1 

Ingen förändring av datan har gjorts utan den har endast sammanställts på olika sätt!

Tiderna för under hur lång tid som försökspersonerna läste instruktionerna som 

presenterades i helskärmformat fungerar som en kontroll av att testpersonerna 

är serösa när de gör testet. O.m någon tagit orimligt kort tid på sig att läsa en 

instruktion och bara klickat vidare skulle jag sedan kunna välja att bortse från 

den personens resultat för följande uppgift. Jag hittade dock ingen som gjort 

det i databaserna så denna information är därför inte så relevant.

Tekniska problem9.2..8.2. 

N.är jag själv testade testerna på en bärbar Macintosh-dator så upptäckte jag att den 

muspekargrafik som är standard och ser ut som en pil regelbundet flimrade fram då 

vridreglagen användes. All grafik skakade även några pixlar på skärmen när ett vridreglage 

styrdes med muspekaren precis i kanten av reglaget. Dessa »buggar« kan eventuellt 

ha uppstått då någon försöksperson gjort något test med en bärbar dator som styrts 

med den inbyggda tryckkänsliga ytan (på engelska »touchpaden«). Därför minskar 

värdet på testresultaten gjorda med denna för testets skull ej önskvärda utrustning.

Jag upptäckte att två tider för samma variabel hade skrivits av till synes 

samma användare i en databas. Jag har ingen förklaring till det. N.ågot konstigt 

måste ha hänt. Servern kanske fick samma förfrågan två gånger i rad. Kanske 

berodde detta på av att för många användare samtidigt gjorde testet.

Jag hittade i en databas en tid som motsvarar hur lång tid det tog för testpersonen 

att slutföra uppgift fyra. Tiden var orealistisk kort och orsaken är oklar. Jag har inte 

tagit bort tiden. Den påverkar knappt vid sammanställningen av medianerna.
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Problem med testmetoden9.2..8.3. 

Att styrningen av vridreglagen ändrades att mer efterlika den styrning som blir för en verklig 

produkt innebar att jag egentligen försvårade själva styrningssättet. I efterhand förstår 

jag således att denna verklighetsanpassning tyvärr inte var motiverad eftersom några 

skrev om problem med en för känslig styrning. En annan orsak kan vara att de förmodligen 

inte läst introduktionstexten så noga, och sedan mer gått efter de konventioner eller så 

kallade kartor de fått i samband med tidigare bruk av gränssnitt i datorprogramvaror.

Det är inte säkert att alla gjorde testet så seriöst. Jag hade kunnat be de 

personer som gavs möjlighet att göra ett test att inte göra andra saker samtidigt 

som de utförde testerna. Det är omöjligt att veta om testpersoner blev störda av 

till exempel samtidigt aktiv chatt eller störande informationer i webbläsaren.

Eftersom testpersonerna inte fick veta om att tiden för utförande av uppgifter 

loggades så antas att de inte kände någon tidsstress med tanke på det. Däremot så 

misstänks de generellt ha haft sämre tålamod med testet jämfört med om de testat en 

fysisk produkt. Detta tror jag beror på att datorprogram och tjänster på internet finns i så 

stort utbud att de flesta moderna människor/studenter med tiden har lärt sig att kritiskt 

sålla bort de alternativ som inte ger tillräcklig feedback eller tillräcklig snabb feedback.

Folk läser olika snabbt och har olika bra närminne vilket kan spela 

stor roll då antalet testpersoner var begränsat. Kontrollfrågor för att 

kunna skapa en korrelering till detta faktum hade kunnat göras.

Sammantaget hade jag antagligen fått värdefullare resultat om ett 

mindre antal personer fått göra testen och jag samtidigt hade övervakat 

beteenden genom att befinna mig i samma rum som dem. Då hade jag 

kanske fått en mer utförlig förståelse för hur folk agerar och reagerar.

En verklig produkt har inte någon stödgrafik som den som skapades till testerna för 

att användarna inte skulle missta vridreglagen för knappar. En verklig produkt har istället 

tre rumsdimensioner vilket antas informera användaren om att vridreglagen inte är 

knappar, då de liknar vridreglage mer än knappar. Testerna gjordes med syftet att jämföra 

gränssnitt. Det är därför viktigare att testpersonerna klarar av att slutföra testerna än att 

försöka göra programsimuleringarna så lika tester av verkliga produkter som möjligt.
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Diskussion och utvärdering av 9.2.9 
testresultaten

Syftet med detta test var att få kvantitativa data. Tyvärr slutförde bara  

280 personer av de 509 personer som påbörjat något test. Så att bara 55 procent 

av testpersonerna fullföljde testerna säger kanske något om människors dåliga 

tålamod och lathet. Jag hyser inget tvivel om att det mera var testformen än 

själva idén för funktionaliteten och förståelsen för makro som var svår.

Mest intressant tycker jag det är att titta på mediantiderna eftersom beräkning 

av medianer till skillnad från beräkning av medelvärden inte påverkas så mycket av 

extremt dåliga resultat som kan bero på andra faktorer än att testpersonen inte klarat 

uppgiften snabbt. Testpersonen kan till exempel ha blivit störd under testet och därför 

tagit en paus i det. Jag tycker att datan för hur lång tid det tog för testpersonerna att 

utföra uppgifterna är mest relevant för de testpersoner som hade rätt utrustning. 

För övriga testpersoner är det ändå intressant att se om de klarat av uppgifterna.

Förhoppningen om att en majoritet av testpersonerna skulle förstå funktionaliteten 

hos koncepten utan ordentliga instruktioner – som en användare normalt får via 

instruktionsböcker till sina produkter – grusades till del när resultaten kom in.  

Möjliga anledningar till det kan vara att många – vilket också påpekats via skrivna 

kommentarer – inte förstår vad ordet makro betyder. N.ästan alla kommentarer som 

gavs var kritik till någonting. Det som kritiserades mest var instruktionerna och att det 

var svårt att veta vad som är makrostyrning utan instruktioner. En annan anledning kan 

vara att denna idé för funktionalitet inte har används tidigare av testpersonerna. Även 

om idén är enkel både i teori och praktik så kommer en invänjningsperiod behövas för 

majoriteten av framtida köpare. Samtidigt är det svårt att uppskatta hur lång tid som 

kan kallas rimlig för att man ska kunna säga att det var lätt för användaren att förstå hur 

en uppgift ska lösas. Det beror på att gränssnitten och funktionaliteten inte jämfördes 

mot någon existerande produkts gränssnitt och funktionalitet. Därför är det svårt 

att bestämma om femton sekunder för att lösa en uppgift är en lång tid eller inte. Jag 

tror därför att testpersonernas svar om hur lätt eller svårt de tyckte det vara att göra 

testerna kommer närmare verkligheten för hur intuitiva koncepten är att använda. 

Medelvärdet för det blev 2,2 vilket är närmare 1 som betyder svårt än 5 som betyder lätt.
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Syftet med detta test var även att väga koncepten mot varandra. Därför 

är kritiken (som kom in via uppgiften att kommentera det utförda testet) att 

funktionerna är svårbegripliga mindre intressant. Jag tror även att fleras negativa 

attityd till testet kan bottna i att de kan ha haft dåliga erfarenheter av någorlunda 

liknande produkter, som till exempel krångliga multieffektpedaler.

Det fanns en skillnad mellan hur lång tid försökspersonerna tog sig att undersöka 

och leka med funktionaliteten ytterligare. Jag tänkte först att ju längre desto 

bättre eftersom de då kanske intresserades av grafiken och därför ville utforska 

vidare. Det skulle också kunna innebära att de när de gjort tidigare uppgifter inte 

förstod allt och därför kände behov att kontrollera om det var som de trodde.

Medianerna för tidsvariablerna som visar hur lång tid som testpersonerna hade 

någon instruktion synlig innan själva uppgiftslösandet skulle ske skiljer sig inte mycket 

mellan testen. Skillnaden kan dock påverka hur lång tid det tog att sedan lösa uppgiften. 

Denna tid bör i så fall bli kortare om personen tog mer tid till sig att läsa instruktionen. 

Samtidigt skulle det också kunna medföra motsatsen med tanke på att de som tog längre 

tid på sig att läsa en uppgift kanske gjorde det för att de hade problem att förstå den.

Det finns skillnader mellan hur bra uppgift 4 och 5 klarades för koncepten.  

Tyvärr så vann inte något koncept båda uppgifterna, vilket gör datan 

svårtolkad eftersom dessa två uppgifter berör samma funktionalitet, 

nämligen makrot. Hur lätt/snabbt eller svårt/långsamt försökspersonerna 

tyckte testerna gick att utföra skiljer sig mellan testerna marginellt.

Skillnaderna mellan hur lång tid det tog för folk innan de bestämt sig för att ge 

upp en uppgift är också svårtolkat. O.m något tar mer tid på sig kan det betyda att 

de känner att de är nära en lösning. Det skulle också till exempel kunna betyda att 

det tog längre tid att prova de lösningsförslag som testpersonen trodde på.

Det är viktigt att det även finns möjligheter till att kunna styra vridreglagen 

med fötterna. O.rsaken till att denna möjlighet inte togs med i testerna var för 

att komplexiteten ökar samt det inte ger någon nytta till resultat och slutsatser 

då testpersonerna ändå sitter med en dator och styr med handen.
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Utvärdering av fla- fils- 9.2.10 
programmeringen

O.m jag i framtiden skulle behöva göra om utvecklingen av testerna skulle jag 

valt actionscript 3 och förmodligen köpt en vridreglagekomponent. Då hade 

jag gissningsvis stött på färre programbuggar och kompabilitetsproblem.

Jag hade kunnat minska koden något om jag haft samma namn på knappobjekten 

samt makrolamporna för de två konceptgrafikerna. N.är man exporterar kan man nämligen 

välja att objekt i dolda lager inte ska exporteras och på så vis slipper man namnkrockar.

Slutsatser9.2.11 
Huruvida funktionaliteten är användarvänlig eller inte är svårt att bestämma utifrån 

testerna. Funktionaliteten är tänkt att kunna vara oberäkneligt med avseende på vilka ljud 

som makroautomatiken kan ge upphov till. Därför är det möjligt att denna funktionaliteten 

tänkt främja kreativitet kan upplevas som ovan av användaren till en början.

9.2..11.1 Grafik för »bypass«- knapp

Grafiken med den konventionella standardikonen med en etta och en nolla verkar 

vara lämpligare än den alternativa grafiken på på- och avsättningsknappen.

Koncept 9 eller 10?9.2..11.2. 

Jag kan tyvärr inte dra några slutsatser från testresultaten som att något av 

koncepten skulle vara bättre ur perspektivet Människa-Maskin-Interaktion.
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Diskussion och 10 
utvärdering av 
koncept 9 och 10

Först vill jag nämna att även om det spontant kan verka krångligt och svårt att styra 

vridreglage som inte är så stora med foten, så är det en övningssak som i slutändan 

kan bidra att musiker slipper få ryggskott. Det får dock inte bli för svårt att göra det 

initialt. Jag har sett en dokumentärfilm om en person utan armar som ändå klarade 

vardagen utmärkt. Våra fötter kan nog mer än vi tror. Våra förfäder var av vad det 

verkar apor, och apors fötter har en finmotorik som liknar den för deras händer.

Slutsatserna från kriterieviktning samt merittalsberäkning  (se sida 109) eller 

de kvantitativa simulationsprogramstesterna  (se sida 112) var speciellt användbara 

som hjälp i beslutet att bestämma vilket koncept som bör rekommenderas.

Fotstyrbarheten hos koncept 9 borde gå att göra så pass rolig och användbar att jag 

får en känsla av att kunder skulle ha överseende med det faktum; att konceptet blir svårt 

att använda när den placeras på ett pedalbord tillsammans med andra pedaler. Det beror 

som tidigare nämnts att tomt utrymme behövs runt konceptet för att en fot ska få plats.

Att på- och avsättningsknappen med den ovanligare grafiken i svart och gult 

skulle få sämre resultat i de kvantitativa simulationsprogramstesterna var inte 

oväntat. Frågan var hur mycket sämre den skulle få. Jag tror att de som använder 

produkten för första gången tycker att det är väldigt viktigt att snabbt kunna förstå 

hur man stänger av produkten om den till exempel är inställd så att den orsakar en 

öronbedövande volym. Det tror jag är viktigare än att snabbt kunna förstå hur man 

sätter på den. Viktigast tror jag ändå att utseendet av grafiken är. Den stora skillnaden 

mellan test 1 och test 2 för de två olika grafikerna på på- och avsättningsknappen 

tycker jag ändå talar för att den ovanligare grafiken inte bör implementeras.

En faktor som jag missade att ta med i utvecklingsarbetet är hur roliga produktidéerna 

skulle vara att använda. Utan stöd från test eller dylikt är det min tro att koncept 9 skulle 

vara betydligt roligare att använda eftersom den medger bättre fotstyrningsmöjligheter.
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Val av koncept11 
Resultaten från testerna leder inte till att något koncept direkt kan förkastas. 

Koncept 9 är det koncept jag gillar mest. Anledningarna till att jag gillar det 

mer är att fyra vridreglage kan användas utan att feedbacken i form av upplysta 

lampor kommer att skymmas av hand eller fot. Jag tycker också att konceptet ser 

coolare ut. Den underlättar även fotstyrningen väsentligt mer än koncept 10 och 

fotstyrningen var det viktigaste kriteriet i den ena kriterieviktningen , se sida 109.
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Förfining av valt 12 
koncept = koncept 9

Användartest för att se hur storleken på hela produktformen samt 

vridreglagen bör vara för att medge tillräcklig ergonomi.

12..1 Optimering av produktens 
storlek – användartest

Ingen hänsyn tas här till vad som är rimligt sett ur konstruktörens perspektiv, 

det vill säga om produkten är möjlig på så vis att alla komponenter som 

skall byggas in också kan dela på utrymmet innanför produktskalet.

Jag valde att göra ett fysiskt användartest eftersom jag hade en 

idé på hur man på ett enkelt sätt skulle kunna testa hur ergonomin 

påverkas av olika storlekar på helheten och delarna.

Förberedelser12.1.1 
Fyra bilder med den enklare formen av konceptgrafiken (den som 

användes till simulationsprogramstest 3) skrevs ut. Alla bilder var i olika 

storlekar. Papperen numrerades och tejpades fast på ett parkettgolv. 

En centimeterstor papperslapp tejpades även fast på golvet.

Försökspersoner12.1.2 
Min flickvän Gabriella B.ogardi samt min syster Jenny Åström ställde 

upp som försökspersoner. De känner varandra sedan innan.
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Tillvägagångssätt för båda 12.1.3 
deltesten

Ingen testutrustning fick ses av testpersonerna innan de skulle göras.  

N.är en testutrustning skulle användas avtäcktes den genom att en filt togs av. 

N.är denna testutrustning var färdiganvänd täcktes den med filten igen.

B.elysningen var god samt relativt likvärdig över testutrustningarna tack vare en 

lampa som flyttades så att den belyste testutrustningarna vartefter de användes.

Tillvägagångssätt – deltest 112.1.4. 
Först fick en i taget komma in i testrummet medan den andra var i ett annat rum varifrån 

man inte kunde höra vad som sades i testrummet. Jag stod med testpersonen några 

meter från tejpbiten och bad personen gå och på ett avslappnat sätt låtsas styra ett 

vridreglage med foten. Testpersonen uppmanades fantisera om att det skulle finnas 

ett vridreglage på den med en på golvet fasttejpad papperslapp angiven punkt. Sedan 

uppmanade jag testpersonen att gå iväg några meter och sedan komma tillbaka för att 

göra om proceduren igen. Testpersonen uppmanades sedan att göra samma sak några 

gånger till, fast dessa gånger skulle hon försöka stå så långt bort som möjligt utan att 

balansen fick bli svår att upprätthålla. Avstånd mellan testpersonens tåspets samt 

den angivna punkten mättes när testpersonen låtsas- styrde. På vilka sätt fötterna 

var vinklade samt hur fötterna var vinklade i förhållande till varandra observerades 

även något. Den andra testpersonen fick sedan komma in i rummet och utföra samma 

uppgifter medan jag antecknade beskrivet avstånd för varje upprepning av uppgifterna.
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Tillvägagångssätt – deltest 212.1.5 
Testpersonerna uppmanades försöka att inte bry sig om den del som låg utanför 

konceptgrafiken på papperen. Jag förklarade att de inte skulle vara försiktiga med papperen.

Jag berättade hur konceptet skulle se ut om det var en färdig produkt 

genom att visa hur vridreglage och knappar skulle sitta och från vilka håll 

man kan komma åt dem så det inte skulle finnas några oklarheter.

 Testpersonerna fick under detta deltest turas om att börja. Uppgifterna 

förklarades muntligt innan deltestet började. Uppgifterna var att låtsats trycka och 

vrida på knappar och reglage i den på papperen numrerade ordningen. De fick byta 

reglage när jag sa till. De fick göra detta för alla de fyra olika konceptstorlekarna.

Avstånd kontrollerades ibland mellan den aktivt testande testpersonens tåspets 

till mittpunkten för den konceptgrafik som testades. På vilka sätt fötterna var vinklade 

samt hur fötterna var vinklade i förhållande till varandra observerades även.

Jag sa att de måste prata med varandra under tiden för testet och förmedla varje 

tanke även om det skulle kännas konstigt eller dumt, helt enkelt att de skulle stänga av 

sitt eget filter. De uppmanades prata om konstigheter eller känslor kring bekvämlighet. 

De fick stå som de ville och använda vilket fot de ville när de låtsades styra men de 

var tvungna att stå med konceptbilden framför sig och fick inte vandra runt den.

N.ågra saker jag försökt beakta vid genomförandet av detta test är de testråd 

till liknande testtyper som hittades i boken An introduction to usability, se 

teoridelen Praxis för genomförande på sida 34 . Jag tror dock inte att testpersonerna 

kände sig underlägsna under testet eftersom jag känner dem väl. Därför ser de 

nog inte upp till mig på ett överdrivet sätt eller blir blyga i min närvaro.

Jag avbröt ibland och ställde frågor under testet och försökte uppmärksamma; 

kommentarer, styrtekniker, fötternas vinklar, balans, om de placerade om 

stödjebenet, bytte fot, rörde sig över eller stod på den utskrivna grafiken 

samt vilka avstånd ifrån grafikens mittpunkt de stod med stödjebenet.

Testen gjordes även med försökspersonerna sittandes för den 

storlek som gillades bäst fast. Den kontorsstol de fick sitta på ställdes 

in efter varje testpersons tycke och smak innan den användes.

Efter att alla tester var utförda frågade jag åter efter svårigheter.  

De fick också fundera en stund och sedan lämna förslag till förbättringar.
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Resultat12.1.6. 
Alla avstånd till beskrivna punkter mättes från tåspetsen. De uppmätta avstånden 

till tejpbiten då de skulle utföra vridmanövern så naturligt som möjligt var mellan 

17 och 25 centimeter. När de skulle stå så långt borta som möjligt utan att tappa 

balansen var samma avstånd för båda testpersonerna cirka 40 centimeter.

Den ena testpersonen styrde alla reglage med samma fot. 

Den andra valde att byta fot för två vridreglage 3 och 6.

Båda började låtsasstyra vridreglagen med tårna. Efter lite diskussion om att 

det var svårt att låtsas när inget fysiskt tog emot började de dra foten i stället.

N.är de satt hittade ett nytt sätt att låtsasstyra vridreglagen genom att böja tårna.

28	centimeter	bred	grafik:

Avstånd till mitten av konceptet var under testets gång mellan 7 och 22 centimeter.• 

Den upplevdes som liten. De tyckte den borde vara lite större.• 

För den ena testpersonen rörde sig tån över grafiken ovanför vridreglage 6 (se figur 24).  • 

Detta hade inte varit möjligt för en verklig produkt.

36	centimeter	bred	grafik:

Avstånd till mitten av konceptet under testets gång var 23 centimeter.• 

Rörelserna upplevdes som naturliga.• 

Lättare att få tag i vridreglage 3 och 6 (se figur 24) jämfört med föregående grafikstorlek.• 

22	centimeter	bred	grafik:

Vridreglage 7 och 4 (se figur 24) bedömdes vara för svåra att reglera.• 

En testperson kom åt på- och avsättningsknappen då • 

hon tryckte på den vänstra makroknappen.
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32	centimeter	bred	grafik:

För den ena testpersonen rörde sig tån över grafiken ovanför • 

vridreglage 6 (se figur 24). En omöjlighet för en verklig produkt.

Den testperson som hela tiden föredrog att styra med samma fot tyckte att • 

denna grafik var för stor eftersom hon behövde skifta sin vänsterfots läge för 

att på ett behagligt sätt även kunna styra vridreglage 3 och 6 (se figur 24).

Testpersonerna sa att de tyckte att ju större grafik desto lättare. Den testpersonen 

som behövde skifta stödfotens position ändrade sig och sa att hon tyckte den 32 

centimeter breda grafiken därför var bättre. Jag kom fram till att den verkade bäst. 

Därför gjordes testet för den 32 centimeter breda grafiken även sittandes.

32	centimeter	bred	grafik	–	utfört	sittandes:

Mest vridreglage 3 men lite av vridreglage 6 skymdes av benet (se figur 24).  • 

Detta var svårt att undvika utan att röra sig på ett onaturligt sätt.
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Förbättringsförslag från testpersonerna:

Gör vridreglage 4 och 7 större. Vridreglagen är större i figur 24.

Egna förbättringsförslag:

Jag fick medhåll från försökspersonerna om att mina förbättringsförslag är bra.

O.m storleken på grundformen av något skäl behöver ökas är • 

det bra om den gör det på höjden (sett ovanifrån).

Dra in lite på konceptgrafiken så att vridreglage 2 och • 

6. lättare kan kommas åt enligt figur 24..

De gröna linjerna i figur 24. kan ersätta tidigare form vilket skapar • 

ytterligare utrymme för en fot att reglera reglage 6 och 2.

B.ilden nedan visar förbättringsförslaget från testpersonerna samt de sista två av mina 

förbättringsförslag :

Kombinationen att vridreglage 7 och 4 är större tillsammans med att knapp 1 är mindre 

gör att risken till att oavsiktligt pressa knapp 1 minskar. Den gula linjen tydliggör det.

Förbättringsförslag.Figur 24. 
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Tillförlitlighet12.1.7 
Eftersom detta tests utformning var väldigt lekfull är rimligtvis tillförlitlighet låg. 

Tillförlitligheten påverkas också negativt eftersom det endast utfördes av två personer.

Då testet bara innehöll styrning på låtsas fanns aldrig någon risk att 

produkten skulle vara i vägen för någon fot. Samtidigt fick testpersonerna 

på grund av samma orsak ingen taktil feedback från en produkt.

Testpersonerna var två kvinnor med längderna 165 och 172 centimeter.  

De har skostorlekarna 41 respektive 39. De gjorde testerna utan skor. Det finns 

många människor med betydligt större fötter. N.är man har skor på sig blir får 

man dessutom en större storlek på det man använder vid styrningen. Styrningen 

borde bli mer klumpig på grund av detta men även eftersom feedback via 

hudens känselintryck går till att känna skon istället för att känna reglaget.

Slutsatser12.1.8. 
Slutsatserna blir att en bredd som inte överstiger 32 centimeter och inte 

understiger 28 centimeter tycks fungerar för dessa personer. Jag har själv 

skostorlek 45 och jag tycker att 32 centimeter fungerar även för mig.

Jag vill också poängtera att försökspersonerna valde två skilda sätt att låtsas 

operera konceptet. Den ena försökspersonen använde samma fot för alla reglage 

medan den andra valde att byta fot beroende på vilken sida av symmetrilinjen 

som reglaget befann sig på. O.m båda dessa sätt att operera konceptet skall 

beaktas är det viktigt att produkten inte blir större än 32 centimeter i bredd. Om 

den blir större finns en risk att användare som väljer att inte byta fot nödgas byta 

stödfotens läge vilket antagligen kommer att stjäla mycket uppmärksamhet från 

användaren och därför antas upplevas som ett stort irritationsmoment.

Testpersonernas förbättringsförslag anses vara vettigt och bör därför utnyttjas 

tillsammans med mina egna förslag. De är dessutom alla lätta att implementera.
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12..2. Optimering av 
vridreglagens storlekar – 
Användartest

O.rsaken till varför jag valde att försöka optimera vridreglagens storlekar är att jag 

tror att det är viktigt att försöka göra vridreglagen så små som möjligt för att inte 

produkten ska bli så stor. Samtidigt tror jag att det är extra viktigt att vridreglagen inte 

blir för små då de bör kunna styras med fötterna med utan orimlig ansträngning.

Jag valde att göra ett fysiskt användartest eftersom jag hade en idé på 

hur man på ett enkelt sätt skulle kunna testa känslan det innebär med olika 

storlekar. Syftet för detta test var att komma underfund med en lämplig 

storlek på vridreglagen. O.bservera att två olika vridreglagestorlekar finns 

i koncept 9 och att lämplig storlek för båda dessa behöver utredas.

Förberedelser12.2.1 
En testrigg gjordes med hjälp av kartong från ett skrivblock, 

en vinkork, två knappnålar, två böcker, lite tejp och en 

disktrasa som klipptes till med en sax (se figur 25). 

Rigg för testning av lämplig storlek på vridreglage.Figur 25. 
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Försökspersoner12.2.2 
De två personerna som ställde upp i det föregående testet med syfte att optimera 

storlekarna på vridreglagen ställde upp igen som försökspersoner för detta användartest.

Tillvägagångssätt12.2.3 
Testpersonerna turades om att börja. Innan kontorsstolen användes ställdes 

den in efter testpersonens tycke och smak. Jag förklarade att de skulle försöka 

undvika att jämföra motstånd i rotationen eftersom det inte skall testas. Jag 

uppmanade dem att pressa med foten mot reglaget så hårt de tyckte kändes 

bekvämt men att de skulle låtsas att ytmaterialet har en väldigt hög friktion. 

Den använda disktrasan har en hög friktion men ännu högre friktion är önskvärt. 

De två försökspersonerna fick i tur och ordning känna på reglagen.

Uppgiften var att uppskatta hur problemfritt reglagen gick att vrida med valfri 

fot. Den andra uppgiften var att uppskatta upplevt styrkontroll, om de upplevde 

styrningen som lagom känslig. Dessa skattningar gjordes utan feedback i form av 

lampor eller korrekt taktilt motstånd i testreglagen. Detta är ett mycket enkelt 

test med syfte att finna en storlek på reglagen som känns bra. Diametern för 

reglagen ändrades genom att ytterligare utklippta rektanglar från en disktrasa 

lindades runt korken. På så vis kunde jag testa flera olika diametrar.

Samma praxisförslag för genomförande som användes under det förra fysiska 

testet beaktades även för detta test, se teoridelen; Praxis för genomförande 

på sida 34 . Eftersom det var samma testpersoner som gjorde även detta test 

så var de förmodligen vid detta testtillfälle om möjligt än mindre blyga.

Efter alla tester var utförda frågade jag efter oklarheter och förbättringsförlag.
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Resultat12.2.4. 
En av testpersonerna började i luften men slappnade sedan antagligen av mer medan foten 

såg ut att vila mer och mer mot marken. Detta sätt att styra upplevdes även som bekvämare.

Testpersonerna tyckte att det var bekvämare när de satt ned.

För vridreglaget som mätte 37 millimeter i diameter gavs få 

kommentarer. De tyckte det kändes bra och att de hade god kontroll.

För vridreglaget som mätte 28 millimeter i diameter uttrycktes fler omdömen:  

Den ena personen tyckte sig få en känsla av ett diffust obehag, att det nästan gör ont 

eftersom den är smalare. Denna person tyckte även att det var svårare att veta vart man har 

den jämfört med för den med större diameter. Hon tyckte också att den gav sämre feedback 

runt knölen på foten vid stortån troligtvis eftersom den har en mindre kontaktyta. B.åda tror 

att de skulle haft en god kontroll om någon styrparameter hade funnits att ge feedback.

Tillförlitlighet12.2.5 
Eftersom testutrustningen var lite instabil är rimligtvis tillförlitlighet låg för testet.

Den förmodat största skillnaden mellan testutrustningen och koncept 9 är att 

vridreglagen likt konceptskissen ska ha en inåtkrökt form, något som testriggen inte hade.

Testpersonerna gjorde testerna utan skor. Skor gör att känslan blir en 

annan, med minskad överföring av känselintryck från vridreglaget.

Även detta test utfördes bara av två personer vilket försämrar tillförlitligheten.



144 145

Slutsatser12.2.6. 
Testpersonerna tyckte att båda storlekarna var bra. Kanske att den större medförde lite 

större kontroll speciellt runt knölen vid stortån. Storleken på de vridreglage som skulle 

rymmas på position 2, 3, 5 samt 6 (se figur 26) till den 32 centimeter breda produktstorlek är 

25 millimeter i diameter. Denna produktstorlek ansågs lämplig i föregående användartest. 

På grund av detta samt att jag tycker att bestämning av produktstorlek måste gå före 

reglagestorlekarna så bestäms att den största möjliga storleken på vridreglagen är bäst.

En sak jag kom att tänka på under testet var huruvida vinkeln som blir mellan reglage 3 

och 6 medger en bra kontroll av båda reglagen. Det samma gäller för positionsförhållandet 

mellan reglage 5 och 2. Både jag samt testdeltagarna tyckte att vinkeln var ganska bra som 

den var, men att en modifiering skulle kunna göras så att vridreglage 6 och 2 blir 

lättåtkomligare. Den röda linjen (se figur 26.) illustrerar en för stor vinkel för foten att 

behöva vridas. Efter lite eget testande kom jag fram till att ett positionsförhållande som den 

lila linjen visar känns mer ergonomisk och gör byten mellan reglagen enklare.  
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Ytterligare förbättringsförslag.Figur 26. 
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Preliminärt 13 
designförslag

Konceptvisualiseringarna 1–6 (se figur 27–32) är gjord i Alias Studio 13.0.0.0.  

Klicka på respektive figur här nedan för att se bilagda större bildstorlekar.  

Konceptvisualisering 1 –Figur 27. 

 Figur 28.  

.Figur 29. 

 Figur 30. 

 Figur 31. .

 Figur 32. Konceptvisualisering 6.
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Detaljbeskrivningar samt 13..1 
råd till utvecklare av 
konceptet

Förutom delar av det som står skrivet om bankvridreglage, parametervridreglage 

och lysen så gäller följande detaljförslag och råd även för det slutgiltiga 

designförslaget. Sent i projektet upptäcktes en lösning som kan radera problem 

med detta designförlag. Idén upptäcktes efter att följande detaljbeskrivningar 

därefter påföljande utvärdering av designförslag gjorts, varför detta preliminära 

designförslag sedan förändrades till det rekommenderade designförslaget.

Dessa råd är generella och utvecklare kan av olika anledningar 

behöva avvika från dessa tips. Mycket utvecklingsarbete återstår 

innan detta designförslag kan komma ut på marknaden. 

Produktform13.1.1 
För att vridreglagen som befinner sig innanför produktens ytterväggar lätt skall 

kommas åt måste en bit av den undre plattan längst ut vid dessa reglage tas bort. 

Detta finns med i visualiseringsbilderna (se figur 27–32). Det är dock bättre om 

ytterligare material tas bort. O.m bottenplattan görs så tunn som möjligt blir det 

ännu lättare att komma åt reglagen innanför ytterväggarna. Samtidigt måste 

bottenplattans tjocklek medge tillräcklig hållfasthet. En liten avfasning av den 

övre delen av topplattan samt den undre delen av bottenplattan rekommenderas 

eftersom det minskar den obekväma känslan som kan uppstå av en skarp kant. Den 

bör dock inte göras större än nödvändigt eftersom jag tror att det förfular det visuella 

intrycket. O.bservera att konceptvisualiseringarna inte har någon avfasning.
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Sett ovanifrån är måtten för produkten med reglagen undantagna:

Bredden är 32,0 centimeter.• 

Höjden är 13,1 centimeter.• 

Djupet är 3,35 centimeter. Om EBS tycker att det är viktigt att produktens • 

grundform ska passa in med företagets mindre pedaler så skulle djupen 

kunna ändras till 3,5 centimeter. I sådant fall måste de inre vridreglagen 

anpassas vilket gör att vridreglagen ovanpå topp- plattan bör bli djupare.

Arean för topp- och bottenplattan är 32,1 kvadratcentimeter. Det kan jämföras med  

EBS Swedens produkt MicroBass 2   [122]  vars ovansida har en area på  

16,8 kvadratcentimeter. Volym för konceptet blir 32,1 • 3,35 = 108 kubikcentimeter.  

Det gör att konceptet har en volym som är nästan fyra gånger större än vad  

EBS Sweden AB:s minsta effektpedaler   [123] är idag. Boss:s twinpedaler   [124]  

har en topparea på 17,3 • 15,8 = 27,3 kvadratcentimeter och har därför en liknande 

formfaktor som mitt rekommenderade produktkoncept. Boss:s twinpedaler 

skulle därför inte heller ligga inom min önskade storleksavgränsning.

O.m storleken på grundformen av något skäl måste ökas är 

det bäst om detta görs på höjden (sett ovanifrån).

122  http://www.bass.se/2007/microbass.htm, 090514 17:28

123  http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm, 090125 19:04

124  http://www.bossus.com/gear/productlist.php?ParentId=96 , 090514 18:29

http://www.bass.se/2007/microbass.htm
http://www.ebs.bass.se/2007/pedals.htm
http://www.bossus.com/gear/productlist.php?ParentId=96
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B.ankvridreglaget13.1.2 
Bankvridreglaget är tänkt att styras av handen. Reglaget behövs troligtvis inte användas 

lika ofta som parameterstyrningsreglagen och tyvärr möjliggör inte konceptet att allt kan 

styras med foten utan att någon modifikation görs. Därför bör storleken på detta reglage 

vara mindre. Storleken i rekommendationen är 19,8 millimeter i diameter. Avståndet 

till de höga närliggande vridreglagen är bara 29,7 millimeter. Därför finns en risk att 

vridreglaget som ändrar aktiv bank blir svår att nås av personer med stora händer och/

eller tjocka fingrar. Mina händers längd ligger precis på den 95:e percentilen för ett 

standardurval från en brittisk population   [125]  (se teori sida 32). Det finns med andra ord 

de som har större händer än mig men de är då oftast inte mycket större än mina. Det blir 

förmodligen lättast för händer som mina med långa och inte så tjocka fingrar att komma 

ned till banvridreglaget. Hur lätt eller svårt bankvridreglaget blir att reglera bör utredas 

ytterligare för att optimera ergonomin alternativt att konceptet på något sätt förändras.

125  Pheasant, Stephen & Haslegrave, Christine M., Bodyspace: anthropometry, 

ergonomics and design of work, 3. ed, Taylor & Francis, London, 2006, sida 144
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Parametervridreglage13.1.3 
Enligt slutsatserna från användartestet som syftade ti l l  att optimera vridreglagens 

diameter  (se sida 14.2) så fungerar vridreglage i storlekarna 28 och 37 millimeter i 

diameter bra för fotstyrning. Reglagen som sitter innanför samt ovanför topp- plattan har 

i rekommendationen en diameter på 32 millimeter och borde därmed fungera ypperligt.

De övre vridreglagen gjordes om på grund av platsbrist. Detta eftersom slutsatsen 

från användartestet för att optimera storlekarna på vridreglagen  (se sida 14.2) var att 

vridreglagen bör vara stora. Först gjorde jag dem större än de reglagen som finns innanför 

topp- plattan. N.ackdelen med det blir att det blir svårare att komma åt vridreglaget 

i mitten av konceptet som styr aktiv bank. Dessutom tycker jag att det är smart att 

konstruera med så många reglage som möjligt med samma diameter. N.är användaren 

har lärt sig känslan som en viss diameter på vridreglagen medför så kan användaren ta 

med sig den till nästa reglage som den ska styra. Alla vridreglage utom bankvridreglaget 

har således samma djup (sett ovanifrån). För de övre vridreglagen så är det bara den 

yttre delen av vridreglageobjektet som kan rotera. Denna del är avgränsad med en 

svart cirkel på konceptvisualiseringarna (se figur 27–32). Separeringen av reglagen tros 

vara tillräcklig, men ytterligare kontroll av om det verkligen är så rekommenderas.

N.är man skall öka värdet på de vridreglage som ligger på designförslagets 

högra sida ska man om man använder foten dra den bakåt eller nedåt (sett 

ovanifrån) för att öka parameterns värde. Detta är spatialt fel men faktumet att 

ökningen av värdet sker med en motsols vridning av reglaget anses vara viktigare. 

Det spatiala felet borde inte upplevas som ett problem för användaren.

Det är viktigt att håligheterna kring vridreglagen täpps till på något sätt, 

alternativt att avstånden mellan reglagen och skaldelarna görs ytterst små och med 

en hög lägestoleransgrad. Tack vare reglageval är det ändå mindre troligt att smuts 

kommer in i valt produktkoncept jämfört med exempelvis de tre första koncepten jag 

gjorde. Det är viktigt att denna fördel inte går till spillo vid detaljutvecklingen.
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Fotstyrda knappar13.1.4. 
Sidoknapparnas yttersta mått som avgränsar dessa knappars storlek är cirka  

47 millimeter i bredd och 35 millimeter i höjd (sett ovanifrån). Rekommendationer till 

fotstyrda pedaler eller knappar som redovisats i teorin på sida 33  har 12 millimeter 

som ett minimimått men över 50 millimeter som önskemål. Mittknappen är cirka 

8.7 millimeter bred och 28. millimeter hög (yttersta mått sett ovanifrån).

Minsta slaglängd som kan skapas för det preliminära designförslaget är  

34. millimeter vilket med råge överstiger rekommenderat minsta slaglängd på  

12 millimeter (se teori på sida 33). O.m personer med små fötter ska kunna trycka på 

knapparna samtidigt som hälen vilar mot marken blir slaglängden mycket liten. Därför 

måste det utredas om knapparna bör göras djupare med en högre översta del.

Fotstyrda knappar eller pedaler bör inte nå över 8.0 millimeter över marken 

eller den position hälen tar stöd mot (se teori på sida 33). Den högsta positionen 

för någon knapp tänkt att styras med foten är mittknappen vars översta del 

bara når cirka 4.3 millimeter över marken eller produktens understa del.

Eftersom rekommendationerna bara till del är uppfyllda så rekommenderas 

att en eventuell prototyp av EBS Sweden AB testas under en längre tid. 

Designförslagets tänkta användningssätt är dessutom av ett obeprövat slag.

»B.ypass«- knapp13.1.5 
Förbikopplingsknappen (på engelska »bypass«- knappen) har nu på grund av sin 

design två väldigt skarpa kanter på dess sidor. Jag misstänker att dessa kanter 

kan orsaka obehag eller att foten skulle kunna fastna vid reglering av de övre 

vridreglagen. Därför bör dessa kanter omformas så att de blir trubbigare.

Det är viktigt att »bypass«- knappen får en distinkt känsla men det är också viktigt att 

minska de klick- ljud eller andra ljud som kan uppstå när knappen trycks ned eller släpps upp.
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Makroknappar13.1.6. 
Det är viktigt att även makroknapparna blir så tysta som möjligt.

Det är mycket viktigt att makroknapparna har ett lagom motstånd så att de övre 

vridreglagen kan användas utan att en makroknapp trycks ned av misstag. O.m motståndet 

inte optimeras perfekt kan det vara direkt förödande för produktens användbarhet.

I stället för att makroknapparna har samma färg som makrolamporna så rekommenderar 

jag att de har ljusslingor som visar att de hör samman. Då kan materialet på själva knapparna 

ändras till någon metall. Denna kombination utstrålar mer kvalitet än knappar i plast.

Expressionspedal13.1.7 
Möjlighet till inkoppling av två expressionspedaler bör finnas på den övre delen 

av produkten sett ovanifrån. Då kan en expressionspedal användas i stället 

för makroknapparna. Den andra expressionspedalen kan styra en enskild 

parameter. Det krävs ytterligare ett reglage som styr vilken parameter som denna 

expressionspedal ska styra. Detta reglage kan också sitta på den övre delen av 

produkten. Reglagetypen kan vara ett litet vridreglage. Möjligheten till att koppla 

till expressionspedal att styra en enskild parameter bör inte prioriteras högt 

eftersom möjligheter till att styra varje parameter med foten redan finns.

Display13.1.8. 
Displayen i rekommendationen är stor. Det tycker jag gör att 

möjlighet till lutning av displayen är onödigt. Kontroll av att 

betraktningsvinkeln mot displayen blir bra bör ändå göras.

Displaysiffran bör utformas så att ration mellan sifferhöjd och sifferbredd 

följer någon av de två föreslagna rekommendationerna, se teori sida 29 .
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L.ysen13.1.9 
På bankvridreglaget lade jag till en rund ljusslinga för att reglaget lättare ska kunna hittas 

i mörker. De andra två vridreglagen på ovansidan behöver inte någon sådan ljusslinga 

i annat fall än då parametern är i det minsta värdet, det vill säga när ingen lampa lyser 

på ovansidan. Sålunda tycker jag att även dessa reglage är i behov av ljusslingor som 

visar var de befinner sig då det är mörkt i rummet. Jag gav även de inre vridreglagen 

en ljusslinga över deras mitt. N.är användaren betraktar produkten snett ovanifrån 

kommer den bara att anas. Jag inkluderade dessa ljusslingor mest av estetiska skäl. 

Y.tterligare ett motiv var att vara konsekvent med implementeringen av ljusslingor. 

Reglagen antas också kunna hittas snabbare av förstagångsanvändare tack vare lysena.

Alla tillagda lysen medför troligtvis inte så mycket ökat behov av ström till produkten. 

Sannolikt kommer utvecklingskostnaderna för konceptet att öka en hel del om alla 

tillagda lysen skall implementeras. Alla lysen som lagts på till rekommendationen 

skulle därför kunna tas bort för att minska utvecklingskostnaderna utan att minska 

användarvänligheten betydande annat än under förhållanden med speciellt svag 

belysning. Jag tror dock att lysen gör produkten mer exklusiv, vilket jag också tror 

att kunderna är beredda att betala för. Jag tror också att det är extra viktigt att 

färgkodningen av produktens delar består om de senare tillagda lysena tas bort.

Vid testing av en eventuell prototyp bör många aspekter kontrolleras. 

En aspekt är att ta reda på om användaren efter att ha tittat på produktens 

upplysta lampor sedan kommer att uppleva efterbilder (se teori sida 30).

Inställningar av ljusstyrkor13.1.10 
Jag tycker att möjligheten att kunna ändra ljusstyrkan på displayen samt ljusstyrkan på 

alla reglage ska implementeras. Ett reglage som ändrar ljusstyrkan för displayen och ett 

reglage som ändrar ljusstyrkan för alla reglage rekommenderas. Två separata reglage 

rekommenderas eftersom det tros vara viktigt att displayen ibland ska kunna ställas in för 

att lysa starkare. En automatisk inställning av ljusstyrkorna tros bli för svårt att optimera 

för alla möjliga typer av ljusförhållanden varför det inte rekommenderas. Reglagen för 

inställning av ljusstyrka bör placeras på den övre delen av produkten (sett ovanifrån).  

Det är samma sida som övriga reglage som sällan kommer att användas bör placeras på.
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Döpning av vridreglagen?13.1.11 
Jag skrev tidigare att coolhetsfaktorn för belyst text inte är speciellt hög. O.m texten 

vore upplyst finns risk för att produktkonceptet skulle uppfattas som virrigt med 

för mycket information vilket det för vissa redan riskerar att göra. Jag tror att en 

upplyst bokstav som motsvarar första bokstaven för parametern skulle bli snyggt. 

Problemet med det är att några bokstäver kan bli likadana och därför riskerar att 

förväxlas. Jag tror att användarna kommer att lära sig var parametrarna sitter utantill 

efter en längre tids användning även om texten blir svår att se när man befinner 

sig på ett under användningen normalt avstånd till produkten. O.m vridreglagen 

får text eller bokstäver som inte lyser så tror jag att de lysslingor som finns för 

vridreglagen kanske kan fungera som en belysning av texterna eller bokstäverna.

Tyvärr hittades inga lämpliga ikoner att ersätta bokstäver eller text för parametrar. 

Det verkar vara ganska ovanligt förekommande att ersätta namngivning av parametrar 

med ikoner. EBS Sweden AB har på nuvarande sortiment märkt sina effektpedaler 

med namn på effektparametrarna. Vågformer för olika svepande filter är dock på 

EBS TremoLo utmärkta som ikoner i form av kurvor istället för text   [126] . Det kan 

vara dumt att använda sig av ikoner ifall risk för missförstånd kan uppstå. Ikonen på 

bypass- knappen är så vanlig att den bör användas istället för text. Text kan också 

göra att designförslaget kan upplevas som virrigt med för mycket information.

Övriga detaljer13.1.12 
Strömbrytare har helt glömts bort. Strömbrytare och ett reglage som styr känsligheten 

för makrostyrningen samt eventuellt en knapp som reglerar om makroinställningarna får 

skrivas över bör alla placeras på den övre delen av produkten sett ovanifrån. Dessa reglage 

samt kabelingångar passar bra på den övre delen eftersom de inte kommer att användas så 

ofta. De är på den sidan ur vägen för användning av de reglage som kommer att brukas mest.

B.atteri för drift bör inte implementeras. Däremot måste ett 

minne samt ett mindre batteri – förslagsvis ett knappbatteri – 

implementeras för att möjliggöra att inställningar kan sparas.

Implementering av en feedback destroyer rekommenderas 

om något tomt utrymme innanför skalet medger det.

126  http://www.ebs.bass.se/ , 091013 11:42

http://www.ebs.bass.se/
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Materialval13.1.13 
Jag rekommenderar att skaldelarna görs i legerat aluminium som borstats eller 

stål så att en svag färgton kan skimra. Det ger en nödvändig tålighet och utstrålar 

samtidigt kvalitet. Om tunga material väljs blir produkten tung att frakta. En fördel 

blir då att risken för att produkten ska skjutas iväg från foten vid användandet 

minskar. Jag tror att ytterväggarna kan göras ganska tunna men ändå ge tillräcklig 

hållbarhet om de tillverkas av aluminium eller stål. Då kommer produkten att 

bli lättare och det blir nödvändigt att lösa risken att produkten vid användning 

oavsiktligt skulle kunna skjutas iväg med foten. Förhoppningsvis kommer produktens 

egenvikt tillsammans med en heltäckande gummisula med en hög friktion eller 

annan lösning vara tillräcklig för att den beskrivna händelsen inte ska kunna ske.

I det preliminära designförslaget så skiljer sig färg och ståltextur för  

topp- och bottenplattan mot övriga skaldelar. B.länkande metaller kan vara estetiskt 

tilltalande och utstråla exklusivitet. Synergonomiskt är det dock bättre att inte 

välja ett material som skulle kunna göra att användaren blir störd av ljusreflexioner. 

Mitt förslag är att välja en kompromiss vad gäller metallers materialsläthet.

Vridreglagen bör naturligtvis vara beklädda med något material som har 

hög friktion. Förslagsvis någon plast- eller gummityp som även är lite mjuk.

Färger13.1.14. 
Det är bra om makrofunktionaliteten blir färgkodad, så att alla reglage och lampor 

som hör till makrot har en gemensam färg som skiljer sig från övriga produktdelar.

Kontrastfärgen till alla lysen är svart eftersom de då framhävs tydligare.

Valda färger till ytmodelleringsrenderingarna är ett förslag. Jag tycker de ser 

bra ut i kombination. Det viktiga är att färgkodningen kvarstår, det vill säga två 

färger som skiljer de mest makrorelaterade delarna åt från övriga vridreglage. 

N.ågon annan orsak till valen finns inte. Produkten är en lekfull produkt tänkt att 

användas för att underhållas och/eller underhålla. Därför anses inte till exempel 

att rött bör användas som varningsfärg som relevant att beakta. Ingen hänsyn tas 

heller till att olika färger olika lätt uppfattas under olika ljusförhållanden.
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Personifiering13.1.15 
Ett sätt att få med personifiering av produkten är om köparen kan få göra en egen 

grafik som till exempel sitt namn som sedan bearbetas fram på produktens ovansida. 

B.earbetningsmetoden skulle kunna vara automatiserad gravering, laserbearbetning eller 

fräsning. Denna personifiering skulle också kunna väljas som ett tillval kunder behöver 

betala extra för. Denna personifiering blir uppskattningsvis billigare än det vanligare 

alternativet att ge kunder möjlighet att välja mellan olika färger på vissa produktdelar.

L.ogotyp13.1.16. 
Förslag på hur EBS Sweden AB:s logotyp bör sitta och vilken utformning och storlek den 

bör ha saknas i rapporten. För att inte förvirra sina kunder rekommenderas EBS Sweden AB 

enligt idéarbetet kring design och kundintresse se sida 87  att inte göra så stora förändringar 

av logotypen när den väl ändras. Jag tror att Bo Engberg och Mats Kristoffersson har bra 

förståelse för hur logotypen bör se ut för att produkten ska sälja så bra som möjligt.

Förvaring13.1.17 
Jag rekommenderar att EBS Sweden AB utvecklar en tillhörande förvaring till produkten. 

Det skulle troligtvis upplevas som positivt av kunder eftersom en tillhörande förvaring 

visar att tillverkaren tycker att produkten är värd att skyddas. Jag tror inte att en 

marknadsföring om att produkten skall tåla mycket slitage skadas av att till exempel ett 

vadderat tygfodral medföljer. Det är väldigt vanligt att förvaring medföljer »hi-end«- 

produkter. Förvaringen kommer att öka produktens livslängd eftersom produkten 

exempelvis under resor kommer att kunna skyddas. Produkten bör dock ändå göras 

så slagtålig att förvaringens främsta funktion blir att skydda mot damm och smuts.

Ett förslag på förvaring är att en friktionsmatta sätts samman med produktens 

undersida. Denna matta skulle under användandet av produkten bara ligga platt mot 

golvet. Vid förvaring skulle ändarna på denna matta kunna dras samman över produkten 

och fästas ihop genom exempelvis stålknappar. Detta förslag på förvaring skyddar inte 

bara produkten utan löser samtidigt behovet av friktion på produktens undersida.
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Kompabilitet13.1.18. 

eowave

Jag är av den tron att kundgruppen som själva experimenterar fram egna unika lösningar 

genom olika kombinationer av utrustning kommer att öka i snabb takt. Därför tycker jag att 

Mats Kristoffersson och Bo Engberg bör överväga ett samarbete med företaget  

eowave   [127] . Samarbetet skulle kunna medföra att alla möjliga typer av styrsätt med hjälp 

av tryckkänsliga sensorer med mera skulle kunna kopplas direkt till  

EBS Sweden AB:s produkt. Styrsätten skulle exempelvis kunna 

vara ett alternativ till en traditionell expressionspedal. Mer om 

produkter från eowave finns under Styrtil lbehör , se sida 4.3.

MIDI

Implementering av midi rekommenderas bara om den i rekommendationen 

föreslagna produktstorleken inte äventyras. Syftet med implementeringen är 

då inte främst att enheten ska kunna styras av en dator utan snarare tvärtom, 

att enheten ska kunna styra datorn via midi. Produkten skulle då som tidigare 

nämnts bli tudelad, då den även skulle kunna användas som en kontrollenhet.

Ett alternativt gränssnitt för att skicka midi- data är det modernare formatet 

Universal Serial B.us, usb. Ett uttag till att koppla en usb- kabel kan ersätta eller utgöra 

ett komplement till ett midi- uttag. Då kan fler användare använda sig av produktens 

midi- kompabilitet utan att behöva köpa nya kablar eller annan utrustning.

127  http://www.eowave.com/ , 090514 21:51

http://www.eowave.com/
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Utvärdering 14. 
av preliminärt 
designförslag

Här jämförs konceptets egenskaper med vad som bestämdes i kravspecifikationen 

och i önskespecifikationen (= behovsidentifikationen).

Uppfyllandet av krav14..1 
Jag ser inget skäl till att kravet om egenskaperna för 

makrofunktionaliteten (se sida 90) inte ska kunna följas.

Inget krav utan endast önskemål om att produkten 

skulle hålla sig inom en viss storlek bestämdes.
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Effektpedal, multieffektpedal eller kontrollenhet

Mitt designförslag och Boss:s twinpedaler   [128]  är betydligt större än den vanligaste 

formfaktorn för effektpedaler. I de större formaten finns dock många fler funktioner 

och egenskaper inbakade. Det designförslag jag rekommenderar har en storlek som är 

ett mellanting mellan storleken för de flesta effektpedaler och mellan storleken för de 

flesta multieffektpedaler. Egentligen så är förslaget också lite av ett mellanting vad gäller 

funktionalitet. Den kan likt en multieffektpedal ha flera effekter, så det som skiljer förslaget 

mot en sådan är att den för har färre enskilda effekter fast ofta med större kontroll.

Jag tycker nästan att man kan säga att det valda produktkonceptet är den första 

produkten av en ny produkttyp eller den första produkten i en ny produktgenre.

Den intervjuade personen som arbetade i en musikaffär sa något i stil med 

att om effektpedaler med en utökad funktionalitet motiverar ett större format på 

framtida produkter trodde han inte att kunderna skulle gnälla. Det är dock svårt att 

veta om användarvänligheten kring den utökade funktionaliteten är tillräcklig.

O.m implementering av midi görs så att produkten kan fungera som en 

kontrollenhet tror jag att en dubblering av priset kan motiveras. Det tror jag eftersom 

produktens användningsområde då markant kommer att öka. Implementering 

av midi tros tilltala en mycket stor kundgrupp. O.m jag i stället för en effektpedal 

skulle ha utvecklat en midi- kontrollenhet helt utan möjligheter till intern 

processning av ljud ser jag inga skäl till att designförslaget inte skulle kunna ha 

blivit exakt det samma som det i rapporten föreslagna. Det tycker jag ytterligare 

visar att det finns starka skäl till en implementering av midi- kommunikation.

128  http://www.bossus.com/gear/productlist.php?ParentId=96 , 090514 18:29

http://www.bossus.com/gear/productlist.php?ParentId=96
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Uppfyllandet av önskemål14..2. 
Alla punkter i önskespecifikationen berörs här på något sätt.

Uppfyllda önskemål14..2.1 
Jag ser ingen anledning till att de flesta önskemål (se sida 88) inte ska kunna uppfyllas. 

Alla lysen och all taktil feedback tror jag kommer att ge tillräcklig feedback för att 

användare lätt ska kunna förstå i vilket läge reglagen står i. Den goda fotstyrbarheten, den 

utmärkande formen som ger en taktil feedback om vad som är var, tillsammans med den i 

reglage inbyggda taktila feedbacken gör den också möjlig att operera utan att användaren 

behöver titta på den. Enligt resultat från frågeformuläret finns en önskan om möjligheten 

att kunna koppla in en expressionspedal. Den önskan är i det preliminära designförslaget 

uppfylld tillsammans med önskan om integration av praktisk och cool belysning. Pedalen 

bör se cool ut för en eventuell publik, vilket jag verkligen tror att den kommer göra 

mycket tack vare de coola lysena. Jag tycker att preliminärt designförslag är designad 

för människans lathet eftersom en användare mycket sällan kommer att behöva böja sig 

ned och använda fingrarna för att operera enheten. Resultat från frågeformulär visar att 

batteri för drift av produkten kan tas bort och har därför inte inkluderats. Möjligheter 

till att spara inställningar finns i det preliminära designförslaget då ett minne samt ett 

mindre batteri där tas upp. Det preliminära designförslaget har reglagen för parametrarna 

volym samt inmixning av ljud lika tillgängliga som övriga parametrar. De instrumentalister 

som spelar instrument med stort dynamiskt omfång utan att sedan komprimera signalen 

kommer säkert att uppskatta möjligheterna till direkt kontroll av dessa parametrar.

Problemet att en pedal enligt många tar för stor plats föreslogs via svar till 

frågeformuläret att lösas genom att ersätta den med ett rullhjul eller ett robust 

glidreglage. N.ågra efterlyste också att expressionspedaler borde kunna styra 

flera parametrar. Förslagen i detta stycke kom inte med i önskespecifikationen. 

Jag tycker ändå att det är viktigt att dessa förslag på något sätt kan uppfyllas.
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Kanske uppfyllda önskemål14..2.2 
Det preliminära designförslaget medger smidig användning med antingen händer 

eller fötter av de reglage som används aktivt i samband med spelandet. Dock är de 

inre vridreglagen optimerade för fotanvändning och har därför en jämförelsevis 

sämre handstyrbarhet. Dessutom tror jag av hygieniska skäl inte att användaren 

som har skor på sig när de vrider på vridreglage senare kommer att använda 

händerna för att styra samma vridreglage. Separeringen av reglagen tros vara 

tillräcklig men det är svårt att veta detta samt om produkten i övrigt fungerar 

väl för olika storlekar på fingrar, händer och fötter. Det kan man med säkerhet 

förmodligen inte bestämma förrän en prototyp provats av en testgrupp.

O.m implementeringen av midi är möjlig skulle produkten som tidigare nämnts 

bli tudelad. Den skulle då även kunna användas som en kontrollenhet. O.m det kan 

möjliggöras tros egenskapen kunna motivera ett betydligt högre pris på produkten.

O.m personifiering implementeras så uppfylls även det önskemålet.

Det är svårt att säga om detta koncept ligger inom värdebasen för urkunderna 

eftersom jag har haft svårt att bestämma vilka typer av människor den befintliga 

målgruppen består av eller vem den typiska köparen av denna produkt tros vara.

O.m det finns något färdigt byggblock som kan användas för 

att realisera funktionaliteten i förslaget är okänt.
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Ej uppfyllda önskemål14..2.3 
Jonatan Ramhöj sa i en intervju (se sida 63) att han var nöjd med att kunna koppla ljud 

i och ur och ser inte behovet av att kunna göra det steglöst eller att kunna öka eller 

minska effekter med foten. Han vill främst kunna växla mellan effektinställningen 

han använder när han spelar ett solo och effektinställningen han vill ha när han 

kompar de andra i bandet. Det är därför rimligt att anta att denna typ av användare 

hellre skulle se att bankvridregalget är prioriterat för en lättare åtkomst.

Förstudien visade att det är önskvärt att produkten inte har för många reglage. Jag tror 

att många människor, främst analog- puritaner, kommer att bli avskräckta av ett reglageantal 

som överstiger fyra reglage. Jag tror att för många människor är fler än tre vridreglage 

för många. Detta kunde tyvärr inte efterföljas i jakten på en utökad funktionalitet.

Tyvärr gjorde optimering kring ergonomifaktorer att konceptet även blev större än 

önskat. Storleken på produktens toppsida (sett ovanifrån) skulle helst inte ha en area 

större än 16,8 kvadratcentimeter. Produktens toppsida är dock 32,1 kvadratcentimeter 

vilket gör att önskespecifikationen för produktens storlek inte uppfylls.
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15 Resultat med 
designförslag

Jag tycker att det inte bara är designförslaget nedan som av EBS Sweden AB bör 

ses som ett resultat. Förstudien tillsammans med valda bitar ur de två avsnitten 

som beskriver genomförandet av examensarbetet tycker jag kan också kan ses 

som resultat i sig. Det mesta av förstudien har folk inom branschen säkert redan 

kännedom om. Förstudien kan dock ses som en sammanställning av information jag 

tror EBS Sweden AB kan ha nytta av vid utveckling av sina andra produkttyper.

Ett modifierat designförslag presenteras här på grund av att jag sent i 

projektarbetet kom på att bankvridreglaget blir det enda reglage i det preliminära 

designförslaget som blir svår att styra med fötter. Användartypen »set and forget« 

förväntas därför bli mycket missnöjd med konceptet. Jag kom på att det första 

ouppfyllda önskemålet på sida 163  lätt kan uppfyllas med en enkel förändring. 

En förändring för att lösa det samt ytterligare förändringar av konceptet tas med 

i det rekommenderade designförslaget enligt följande detaljbeskrivningar.

Detaljförändringar15.1 
Utöver dessa nytillkomna ändringar rekommenderas att detaljer redovisade 

i det preliminära designförslaget tas med. Utvecklare bör dessutom följa de 

råd som fortfarande är applicerbara för detta slutgiltiga designförslag.
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B.ankvridreglaget och 15.1.1 
parametervridreglage

För att kunna uppfylla de ej uppfyllda önskemålen (se sida 163) föreslås förändringar av 

det preliminära designförslaget på sådant vis att de två parametervridreglagen närmast 

bankvridreglaget tas bort. Utrymmet ges åt ett större och ett med foten mer lättåtkomligt 

bankvridreglage. Endast fyra parametrar eller sex parametrar med makrostyrning och 

bankändring finns då kvar, vilket för vissa ändå kan anses vara för många. Andra användare 

skulle kanske ha prioriterat fler reglage på bekostnad av användarvänligheten.

Även en reglage med steg så som knappar skulle kunna ersätta bankvridreglaget 

eftersom en större yta ovanpå konceptet blir tillgänglig om två parametervridreglage 

tas bort. En reglagetyp som är steglös bör ändå premieras här eftersom användartypen 

»set and forget« mycket snabbt vill kunna gå till en inställning och då skulle många 

knapptryckningar för att komma till en lagrad bankinställning förmodligen inte uppskattas. 

Knapptryckningar låter dessutom mer. Flera steglösa reglagetyper finns att välja istället för 

ett vridreglage men det är bra om användaren inte behöver använda sig av olika rörelser för 

olika inställningsmöjligheter. Därför väljs återigen ett vridreglage vilket också medför en 

fördel i att användaren snabbt kan gå mellan den första och den sista bankinställningen. 

Vridreglagen är ändlösa. Därför kan programmeringen av produkten göras så att 

när användaren skrollat till sista bankinställningen och sedan fortsätter att skrolla så 

kommer han/hon fram till den första bankinställningen. Med andra ord kan man då gå 

från exempelvis bankinställning 9 direkt till bankinställning 0 beroende på hur många 

banker som gjort tillgängliga i produkten. Om många fler än 10 görs tillgängliga finns en 

risk att användaren får svårt att hitta inställningar. Det skulle också medföra att det tar 

längre tid att gå till en inställning eftersom reglaget inte bör ges en allt för hög upplösning 

så att användarvänligheten förstörs. Reglaget är dessutom tänkt att användas med 

fötter som normalt är betydligt ovanare att utföra denna typ av finmotoriska rörelse.
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Display15.1.2 
Displayen i rekommendationen är större än i det preliminära designförslaget. 

O.rsaken är att bankvridreglaget gjordes större och då finns ingen anledning 

att inte utnyttja den nya ytan uppe på reglaget till att göra en större display. 

Det gör att fler människor med synfel kan se siffran utan ansträngning.

Synergonomiregeln om en optimal ratio mellan sifferhöjd och sifferbredd 

är 1,25 : 1   [129]  har följts i detta slutgiltiga designförslag, se figur 33.

L.ysring på bankvridreglaget15.1.3 
L.ysringen på bankvridreglaget tas bort helt eftersom sifferdisplayen 

flyttats till bankvridreglagets ovansida. Så länge effektpedalen är på 

kommer en siffra att lysa. Därmed ersätts lysringen av sifferdisplayen 

i uppgiften att informera användaren om var reglaget finns.

129  Ivergård, Toni, Handbook of control room design and ergonomics, 

 Taylor & Francis, London, 1989, sida 50
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Rekommenderat 15.2. 
designförslag

I och med dessa detaljförändringar kan även de så kallade kanske uppfyllda önskemål samt 

de ej uppfyllda önskemålen uppfyllas, undantaget toppsidans (sett ovanifrån) storlek.  

Detta rejält modifierade koncept 9 (se sida 97) som presenteras i figur 33 rekommenderas.  

Jag tycker att konceptet ser helt galet ut men ändå utstrålar kvalitet mest tack vare 

materialvalen samt alla lysen. Jag är såklart partisk eftersom det är jag som har 

kommit på idén men jag väntar med iver på att det kommer ut en färdig produkt 

som liknar denna som jag kan prova. Resultatet blev inte vad Bo Engberg hade 

tänkt sig. Bo Engberg sa att han inte tror att han kommer att vilja vidareutveckla 

en allt för radikal formgivning eller vågad lösning. Jag ser mina lösningar som både 

radikala och vågade och jag är tror att mitt förslag har en potential att lyckas på 

marknaden. Jag hoppas att EBS Sweden AB kan dra nytta av dessa förslag.

Konceptvisualisering av rekommenderat designförslag.Figur 33. 
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Denna konceptvisualisering är gjord i ett filformat som heter wire. Konceptets 

alla former kan i wire- filen tydligt ses med programmet Alias Studio 13.0.0.0 

men wire- filen kan tyvärr inte användas direkt till produktion. EBS Sweden AB 

kan, om företaget bestämmer sig för att satsa vidare på idén, få 3d-formerna i 

formatet Initial Graphics Exchange Specification, iges   [130] om en exportering 

i formatet lyckas. En konstruktör kan sedan ha 3d-modellen som mall då den 

ägnar sig åt datorstödd konstruktion (= cae) och gör 3d-objekt med volymer.

Funktionaliteten för förslagen bör följa det som står skrivet 

på sida 76  om gränssnittslösning med makrostyrning.

Vilka effektparametrar som är lämpade för produkten har inte undersöks. Ingen 

avgränsning av effekttyper gjordes. Troligtvis är designförslaget lämpligt för alla effekttyper.

130  http://ts.nist.gov/standards/iges// , 090513 19:32

http://ts.nist.gov/standards/iges//
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Diskussion och 16. 
utvärdering av resultat

Målsättningen med examensarbetet är att utveckla en ny effektpedalserie. Eftersom 

relativt ny digital teknik ger möjligheter att implementera flera effektegenskaper i en 

effektpedal är det bra om effektpedalen kan anpassas till flera effekttyper. L.ösningen jag 

väljer att rekommendera är en produkt som möjliggör samtidig styrning av flera parametrar. 

Komplexiteten är därför högre än för tidigare baseffektprodukter EBS Sweden har utvecklat. 

Ett alternativ till min lösning för att minska komplexitet är att implementera ett reglage som 

ändrar vilken typ av traditionell effektpedaltyp som skall vara aktiv. Då skulle produkten 

totalt behöva betydligt färre reglage men variationsmöjligheterna skulle bli starkt lidande.

Satsning av designförslaget ovan innebär onekligen en risk för företaget. Många av  

EBS Sweden AB:s produkter är ganska sparsmakade vad gäller komplexitet och antal reglage. 

Många gillar uppenbarligen det. Annars skulle inte EBS Sweden AB ha funnits kvar i över 

tjugo år. Fokuset har för EBS Sweden AB tidigare främst legat på ljud. Kanske det kan vara en 

förklaring till att EBS introducerar produkter med konservativare utseenden. Det är svårt 

att veta om EBS Sweden AB:s nuvarande kundgrupp skulle uppskatta designförslaget, men 

det finns säkert andra grupper som uppskattar den. Eftersom förslaget på många sätt liknar 

de multieffektpedaler som säljs, mer än de effektpedaler marknaden tillhandahåller, så 

kanske de som gillar multieffektpedaler kan bli en viktig målgrupp. Med rätt marknadsföring 

tror jag inte att produkten behöver bli olönsam om EBS Sweden AB:s nuvarande kundgrupp 

inte tycker om den. Jag tror att kunder till ett mindre eller mellanstort företag har lättare 

att förlåta företaget för möjliga snesteg. Med snesteg menas lansering av produkter 

som floppar helt. EBS Sweden AB räknas som nämnts under företagsbakgrunden som ett 

litet företag. Det är dessutom inte alls ovanligt att de större företagen som Digitech och 

Boss (Roland) gör produkter med stora brister. Fördelen för de största företagen är i och 

för sig att de kan förlita sig mer på inkomster genererade från deras succéprodukter.
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Diskussion och 17 
utvärdering av hela 
arbetet

Fokuset i mitt utvecklingsarbete har legat inom området ergonomi eftersom jag är 

utbildad inom området. Det var även ett krav från L.uleå tekniska universitet. Jag hoppas 

och tror inte att jag missat att i alla fall nämna alla uppenbara problem, svagheter eller 

svårigheter. Mina erfarenheter säger mig dock att man aldrig kan vara helt säker på det.

O.m jag hade fått göra om arbetet så hade jag för att minska arbetsbördan försökt att 

minska antalet använda metoder samt försökt avgränsa syftet mer. Jag skulle exempelvis 

försökt förenkla eller helt ta bort de kvantitativa simulationsprogramstesterna , se sida 112.

Jag hade även försökt inrikta någon metod så att jag tvingats arbeta under en period 

vid EBS Sweden AB:s kontor. Då hade jag kunnat lära mig mer av Mats Kristoffersson.

Jag hade önskat att fler delar av examensarbetet hade varit mer än ett dokumenterat 

ergonomitänk. Problem med att hitta relevant teori samt att ett examensarbeten 

normalt ska handla om att skapa nya kunskaper anser jag vara faktorerna som gjorde 

att rapporten fick en sådan subjektiv prägel. Teoridelen som redovisades är mycket kort 

sett i förhållande till hela rapporten. Anledningen till att så lite teori redovisas är att den 

teori som användes vid skapandet av simulationsprogramtesterna – som visade sig bli 

den största delen av examensarbetet – var stor och spridd. O.m jag hade tagit med denna 

teori anser jag att läsbarheten av denna rapport hade blivit väldigt lidande. Samtidigt 

tror jag att det skulle det ha varit en för stor uppgift att ta med denna information i 

examensarbetet. Syftet med att ta med den teoriinformationen gynnar inte heller de 

personer rapporten främst är ämnad till, nämligen Bo Engberg och Mats Kristoffersson.

Jag tycker att ordningen i vilken metoderna användes var bra. Utskrifter av de 

två konceptidéerna som gick vidare till final hade kunnat göras i ett tidigare skede. 

O.m jag låtsaslekt lite med dem i ett tidigare skede hade jag kanske kunnat hitta 

lättåtgärdade ergonomiska problem före de mer tidskrävande testerna gjordes.

Programkrascher har varit vanligt förekommande. Stor vikt har därför lagts till 

noggranna och regelbundna säkerhetskopieringar. Det mest olyckdrabbade programmet är 

Alias Studio 13.0.0.0. Näst efter kommer Adobe InDesign CS3  

som ofta kraschade i samband med synkronisering av mallsidor.
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Slutord18. 
Du kan känna dig privilegierad om du läst igenom detta fantastiskt intressanta 

examensarbete... lite magstark kommentar kanske, men jag hoppas du har lärt 

dig något från läsningen eller kanske funnit inspiration till egna projekt. O.m du är 

arbetsgivare och tror dig kunna dra nytta av mina kompetenser, tveka då inte att 

kontakta mig! Kontaktvägar samt mer om mig finns på www.mattiasastrom.se.

Jag har genom detta examensarbete inhämtat mycket nya kunskaper. Flera 

programvaror och arbetstekniker jag inte lärde mig under åren vid universitetet i 

L.uleå behärskar jag nu. Det är kunskaper jag tycker skulle passa väl som valbara kurser 

till utbildningsinriktningen produktdesign som jag studerat. Jag är säker på att jag i 

mitt framtida yrkesliv kommer att ha stor nytta av mina nya kunskaper i Adobe Flash, 

Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, programmering i Actionscript 

1.0 och php samt lite allmänna kunskaper kring konfigurering av Apache- servrar.

www.mattiasastrom.se
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B.lack L.abel Pedals .............................. 16,37,60,90

»De tre existernande pedalerna ges ut i uppdaterad utgåva och 
lanseras under samlingsnamnet Black Label Pedals...« (Mikael Jansson, 
EBS Proffesional Bass Equipment 20 år, Sverige, Alfaprint, 2007, sidan 88)

D
DAW ........................................................ 65,85

»A digital audio workstation (DAW) is an electronic system 
designed to record, edit and play back digital audio. A key feature 
of DAWs is the ability to freely manipulate recorded sounds.«  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation , 090125 14:21)

DSP ....................................................... 19,20,47

»Digital signal processing (DSP) is concerned with the representation 
of the signals by a sequence of numbers or symbols and the 
processing of these signals. Digital signal processing and 
analog signal processing are subfields of signal processing.«  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing , 090125 13:59)

L
LED .......................................................... 64,70

»Basically, LEDs are just tiny light bulbs that fit easily into an 
electrical circuit. But unlike ordinary incandescent bulbs, they don’t 
have a filament that will burn out, and they don’t get especially 
hot. They are illuminated solely by the movement of electrons in 
a semiconductor material, and they last just as long as a standard 
transistor.« (http://electronics.howstuffworks.com/led.htm, 090518 17:47)

http://www.ebs.bass.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
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M
makro .......................................................... 76

»Ett makro är en samling instruktioner, dvs ett annat namn för 
procedur eller funktion, som används för att automatisera ofta 
återkommande och/eller repetitiva arbetsmoment i datorprogram.« 
(http ://sv.wik iped ia .org/wik i/Makro_(datatekn ik ) ,  090228 20:56)

MIDI .......................................... 39,40,42,43,44,45

»MID I  är en akronym för Musical Instrument Digital Interface. MIDI 
är ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk. De 
flesta synthesizrar byggda efter 1984. nyttjar MIDI som ett sätt för 
kommunikation med andra syntesizrar och annan kringutrustning som 
datorer med flera.« (http://sv.wikipedia.org/wiki/MID I, 090125 14:40)

The Music Trades Online ................................ 55

»Published without interruption since 1890, The Music  Trades 
has earned a position of unchallenged leadership, consistently 
offering the most thorough and insightful news coverage, the most 
penetrating analysis, and the most useful industry information. 
This superior content is why The Music Trades is the only industry 
trade publication with 100 percent paid and audited circulation, 
and why it is consistently the most sought -after advertising 
vehicle.«  (http://www.musictrades.com/about.html ,  090125 15:05)

N
N.AMM .................................................. 52,53,55

»”NAMM’s mission is to unify, lead and strengthen the global music 
products industry and to increase active participation in music 
making. In addition, we’re working to keep you informed about the 
latest industry trends by gathering, analyzing and reporting reliable 
data so that you can make the best decisions possible for your 
company.«  (http://www.namm.org/l ibrary/music-usa , 080915 16:18)

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
http://sv.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
http://www.musictrades.com/about.html
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R
RAM ............................................................ 65

»Random Access Memory eller RAM  är ett minne där man kan nå 
varje minnescell direkt och utan att behöva läsa igenom andra 
delar av minnet till skillnad från minnen som läses sekventiellt.« 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory, 090125 15:22)

V
VST ................................................... 43,46,47,49 

»Virtual Studio Technology, VST  och VSTi är en av Steinberg 
utvecklad mjukvaruteknik för att skapa eller manipulera 
l jud. Denna teknik f inns i  f lera olika plug-ins som kan 
användas i  det inspelningsprogram användaren har på sin 
dator. VST är av typen ljudeffektplugin och VSTi är av typen 
mjukvarusynthplugin.« (http://sv.wikipedia.org/wiki/VST, 090125 13:51)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
http://sv.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
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B. Kriterieviktning 
ergonomi

Ergonomi
Närhet 
till 
reglage

Hand-
styr-
barhet

Fot-
styr-
barhet

Led-
trådar 
från 
världen

Visuell 
feed-
back

Taktil 
feed-
back

An-
vänd-
ning 
på golv

An-
vänd-
ning 
på 
bord

An-
vänd-
ning 
till-
sam-
mans 
med 
andra 
peda-
ler t ex 
pedal-
bord

Summation Delmerit

Närhet till reglage 1 0 0 2 1 2 2 2 2 12 12 / 81 = 0,148

Handstyrbarhet 2 1 0 2 1 2 2 2 2 14 14 / 81 = 0,173

Fotstyrbarhet 2 2 1 2 1 2 2 2 2 16 16 / 81 = 0,198

Ledtrådar från världen 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 5 / 81 = 0,062

Visuell feedback 1 1 1 2 1 2 2 2 2 14 14 / 81 = 0,173

Taktil feedback 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 4 / 81 = 0,049

Användning på golv 0 0 0 1 0 1 1 2 1 6 6 / 81 = 0,074

Användning på bord 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 / 81 = 0,037

Användning tillsammans med 
andra pedaler i  
t ex ett pedalbord

0 0 0 1 0 2 1 2 1 7 7 / 81 = 0,086

∑ 81 81 / 81 = 1
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xvii

Kriterieviktning    C 
blandat

Viktiga 
parametrar

Coolhet
Förväntad kostnad (= 
utvecklingskostnad + 
tillverkningskostnad)

Skydd av reglage Storlek Summation Delmerit

Coolhet 1 1 0 0 2 2 / 16 = 0,125

Förväntad kostnad (= 
utvecklingskostnad + 
tillverkningskostnad)

1 1 0 1 3 3 / 16 = 0,188

Skydd av reglage 2 2 1 2 7 7 / 16 = 0,438

Storlek 2 1 0 1 4 4 / 16 = 0,25

∑ 16 16 / 16  = 1
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D Merittalsberäkning    
 – ergonomi

Ergonomi

Koncept 10 Koncept 9

Kommentar Gradering Delmerit Vikt  

(=
gradering	•	
delmerit)

Kommentar Gradering Delmerit Vikt  

(=
gradering	•	
delmerit)

Närhet till reglage

Vridreglagen sitter 
samlade på fronten, 
men måste till del 
styras med handen

3 0,148 0,444 Vridreglagen är olika 
med olika placeringar 2 0,148 0,296

Handstyrbarhet Mindre vridreglage 
än för koncept B* 4 0,173 0,692

Går även att styra 
de vridpottarna som 
sitter i skalet med 
handen men är då 
lite oåtkomligare

3 0,173 0,519

Fotstyrbarhet
Detta koncept är 
menat att styras med 
både hand och fot

2 0,198 0,396

Detta koncept 
bör kunna styras 
enbart med foten 
om så önskas

4 0,198 0,792

Ledtrådar från världen

Enkel makrofunk-
tionalitet men ingen 
motsvarighet finns 
som användaren 
kan ha lärt ifrån

2 0,062 0,124

Enkel makrofunk-
tionalitet men ingen 
motsvarighet finns 
som användaren 
kan ha lärt ifrån

1 0,062 0,062

Visuell feedback

Makrolamporas i 
stående linje för-
väntas något svårare 
att förstå (se test*)

3  0,173 0,519

Detta makro 
förväntas vara enk-
lare att förstå, men 
knapparna har inte 
lika tydlig funktion

2  0,173 0,346

Taktil feedback

Även på små 
vridpottar kan 
motståndssnäpp 
inplementeras

2 0,049 0,098
Fler former att känna. 
Olikartade knappar 
och större vridreglage

3 0,049 0,147

Användning på golv
Hand måste nästan 
alltid användas för att 
vrida på vridreglagen

2 0,074 0,148 De mesta går att 
göra med foten 4 0,074 0,296

Användning på bord
Tryckknapparna är 
vänligare för hand 
än för koncept B

3 0,037 0,111
Tryckknapparna är 
ovänligare för hand 
än för koncept A

2 0,037 0,074

Användning tillsammans 
med andra pedaler i 
t ex ett pedalbord

Allt styrs uppifrån 4 0,086 0,344 Fyra vridreglage 
styrs från sidorna 1 0,086 0,086

∑ 2,876 ∑ 2,618
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xix

Merittalsberäkning  E 
 – blandat

Viktiga 
parametrar

Koncept 10 Koncept 9

Kommentar Gradering Delmerit Vikt  

(=
gradering	•	
delmerit)

Kommentar Gradering Delmerit Vikt  

(=
gradering	•	
delmerit)

Coolhet 2 0,125 0,250 Nyskapande design 5 0,125 0,625

Förväntad kostnad (= 
utvecklingskostnad + 
tillverkningskostnad)

2 0,188 0,376

Grundkonstruktionen  
inte krånglig men 
reglagen har lite 
ovanliga former

1 0,188 0,188

Skydd av reglage 1 0,438 0,438 Vissa reglage skyddas 
väl innanför skalet 3 0,438 1,314

Storlek

Är inte liten så som 
tidigare pedalserie 
men  mindre än 
koncept B:s*

3 0,250 0,750 1 0,250 0,250

∑	1,814 ∑ 2,377
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IntervjufrågorF 
Är inte en användargrupp hemanvändare som lirar barfota eller i • 

strumpor. Är inte den lilla klassiska på/av triggningen väldigt oskön för 

dem. Är inte alternativet som företaget Boss (Roland) gör skönare?

Är det inte så att en användargrupp vill kunna styrning alla sina effekter • 

via t ex flera fotstyrda vipp- plattor? En på varje effektpedal.

I så fall kan man integrera det i produkten utan att den blir för bulkig • 

eller kan man åtminstone inkludera uttag för extrapedaler?

Skulle det gå att inkludera sekundära reglage för styrning av omfång och känslighet • 

för ett befintligt kontrollreglage utan att produkten blir för komplicerad? 

Detta kanske skulle kunna vara intressant för att kunna bredda  О

kundgruppen till gitarrister samt övriga musiker som ligger 

på andra frekvenser och därför har andra premisser.

Y.tterligare ett steg i den riktningen är möjliggöra att flera  О

befintliga kontrollreglage kan styras samtidigt av en makrokontroll 

som kanske kan kopplas mot vipp- platta eller dylikt.

Vinkeln på pedaldesigner skiljer sig. Smal och lutande torde ge bästa • 

vinkeln då man sitter och spelar ur ett ergonomiskt perspektiv.

Reglage att användas med fötterna. Eventuellt göra produkten tvådelad för att • 

ändringar som kräver händer ska kunna höjas för att man ska slippa böja sig ned.

Är inte klickljuden irriterande?• 
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xxi

Vilka av dessa funktioner saknar du i effektpedaler?

Steglös ändring mellan ljud.• 

Direkt mellan rytm och soloinställningar.• 

En splitter inbyggd för att kunna spela in ljudet från instrumentet direkt • 

till ljudkortet samtidigt som inspelningen av det processade ljudet.

En ”feedback destroyer” inbyggt.• 

”Padswitchar” mellan om källan in är direkt från gitarr eller från • 

mikrofonförstärkare, alternativt två intag; en för bas och en för gitarr.

Mixningsfunktionalitet för volym. Mer utförligt; färgat och ofärgat • 

ljud går att mixa fast totalvolymen förblir konstant.

”Killswitch”.• 

Cool belysning för livebruk som går att stänga av.• 

Möjlighet att spara.• 

Förklara varför du gillar produkttypen .............(multi, rack, singel, • 

dator) mer och ...................(multi, rack, singel, dator) mindre?

Finns det någon typ av möjlighet till personliga inställningar • 

eller personligt utseende på produkter som du saknar?
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G B.ackupformat 
i txt- fil

nID: 6 --- Datum och tid: Apr 17th 11:05:02 --- Tid1: 2118 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid2: 791 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid2:  ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid4: 791 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid5: 9040 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid6: 662 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid7:  ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid8: 789 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid9: 1734 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid10: 703 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid11: 1672 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid12: 3247 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- mfv: 5

 nID: 6 ---------------------------------------- upg8ettellernoll: 0

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid13: 1823 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Kommentarer: Lätt

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid14: 5529 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- Tid15: 3800 ms

 nID: 6 ---------------------------------------- upg10ettellernoll: 1

 nID: 7 --- Datum och tid: Apr 17th 11:06:00 --- Tid1: 1658 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid2: 573 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid33: 821 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid4: 456 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid55: 856 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid6: 423 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid77: 807 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid10: 456 ms

 nID: 7 ---------------------------------------- Tid11: 736 ms

B.
il

ag
a 

  G
 



xxii

Sida  xxii
Till  (lxxviii) 

Bilaga H

xxiii

H Actionscriptkod  
i rooten

////////////// Includerar tillagg till tweens /////////////////////////////////
#include “mc_tween2.as”
////////////// ****************************** /////////////////////////////////
////////////// Saker som maste andras mellan koncepten mm 1 ///////////////////
////* Test 1 och 2, koncept 1 *////
_root.rmeds._xscale = 95;
_root.rmeds._yscale = 95;
_root.rmots._xscale = 95;
_root.rmots._yscale = 95;
_root.skavrida._xscale = 27;
_root.skavrida._yscale = 27;
_global.sifferreglagerattenskanslighet = 40;
_global.sifferreglagerattensmaxlage = 202.5;
var test1eller2 = true;
var test3 = false;
////***************************////
////* Test 1, koncept 1 *////
_root.mk12._visible = false;
_global.filnamn = “Kodservertest1.php”;
_global.path = “http://www.skruv.myhood.se/1/”;
////*********************////
////* Test 2, koncept 1 *////
//_root.mk11._visible = false;
//_global.filnamn = “Kodservertest2.php”;
//_global.path = “http://www.skruv.myhood.se/2/”;
////*********************////
////* Test 3, koncept 2 *////
//_global.sifferreglagerattenskanslighet = 35;
//_global.sifferreglagerattensmaxlage = 180;
//var test1eller2 = false;
//var test3 = true;
//_global.filnamn = “Kodservertest3.php”;
//_global.path = “http://www.skruv.myhood.se/3/”;
////*********************////
////* Sökvägar till lokal server *////
//_global.path = “http://localhost/Minhemsida/”;
//_global.filnamn = “Kodlokalt.php”;
////******************************////
////////////// ******************************************** ///////////////////
////////////// Contact PHP File - Hamtar senaste testpersonens ID /////////////
IDfranphptillflashnu = new LoadVars();
IDfranphptillflashtaemot = new LoadVars();
IDfranphptillflashnu.onLoad = function(success) {
 if (success) {

http://www.skruv.myhood.se/1/%E2%80%9D
http://www.skruv.myhood.se/2/%E2%80%9D
http://www.skruv.myhood.se/3/%E2%80%9D
http://localhost/Minhemsida/%E2%80%9D
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  _global.ID = IDfranphptillflashnu.skickaID;
 }
};
IDfranphptillflashnu.sendAndLoad(path+filnamn,IDfranphptillflashnu,”POST”);
////////////// ************************************************** /////////////
////////// Contact PHP File - Deklarerar denna testpersons ID /////////////////
_root.intro.onPress = function() {
 SkickarnyttIDtillphp = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 var IDfastsomnummer = parseInt(_global.ID);
 _global.nyttID = IDfastsomnummer+1;
 SkickarnyttIDtillphp.nyttID = nyttID;
 SkickarnyttIDtillphp.SkickarnyttIDtillphp = true;
 SkickarnyttIDtillphp.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
};
////////// ************************************************** /////////////////
////////////// Villkor vid startet av testet //////////////////////////////////
this.onLoad = function() {
 _root.l11.stop();
 _root.l12.stop();
 _root.l13.stop();
 _root.l14.stop();
 _root.l15.stop();
 _root.l21.stop();
 _root.l22.stop();
 _root.l23.stop();
 _root.l24.stop();
 _root.l25.stop();
 _root.l31.stop();
 _root.l32.stop();
 _root.l33.stop();
 _root.l34.stop();
 _root.l35.stop();
 _root.l41.stop();
 _root.l42.stop();
 _root.l43.stop();
 _root.l44.stop();
 _root.l45.stop();
 _root.l51.stop();
 _root.l52.stop();
 _root.l53.stop();
 _root.l54.stop();
 _root.l54u.stop();
 _root.l55.stop();
 _root.mittradda.stop();
 _root.mittraddaav._visible = false();
 _root.mittradda2.stop();
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 _root.mittraddaav2._visible = false();
 _root.s.stop();
 _root.s._visible = false;
 startatimer1();
 startasynlighetfordenextrareglagegrafiken();
};
////////////// ***************************** //////////////////////////////////
////////////// Deklarering av variabler som anvands pa flera stallen //////////
_global.TOT = 138;
_global.uppgiftsfordrojning = 1500;
_global.tidformakroblippforpa = 150;
_global.tidformakroblippforav = 75;
////////////// ***************************************************** //////////
////////////// Staller in om uppgiftrelaterade sidor ar synliga eller ej //////
_root.intro._visible = true;
//_root.intro._visible = false;
_root.upg1._visible = false;
_root.upg2._visible = false;
_root.upg3._visible = false;
_root.upg4._visible = false;
_root.upg5._visible = false;
_root.upg6._visible = false;
_root.upg1liten._visible = false;
_root.upg2liten._visible = false;
_root.upg3liten._visible = false;
_root.upg4liten._visible = false;
_root.upg5liten._visible = false;
_root.upg7sand._visible = false;
_root.upg7siffra._visible = false;
_root.upg7._visible = false;
_root.upg8ja._visible = false;
_root.upg8nej._visible = false;
_root.upg8._visible = false;
_root.upg9._visible = false;
_root.upg10ja._visible = false;
_root.upg10nej._visible = false;
_root.upg10._visible = false;
_root.slut._visible = false;
////////////// ********************************************************* //////
////////////// Mushand pa for dessa knappar (Ovriga pasatta lokalt!)///////////
_root.intro.useHandCursor = true;
_root.upg1.useHandCursor = true;
_root.upg2.useHandCursor = true;
_root.upg3.useHandCursor = true;
_root.upg4.useHandCursor = true;
_root.upg5.useHandCursor = true;
_root.upg6.useHandCursor = true;
_root.upg7sand.useHandCursor = true;
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_root.upg8ja.useHandCursor = true;
_root.upg8nej.useHandCursor = true;
_root.upg9.upg9textbox.useHandCursor = true;
_root.upg9.upg9knapp.useHandCursor = true;
_root.upg10ja.useHandCursor = true;
_root.upg10nej.useHandCursor = true;
_root.slut.useHandCursor = true;
_root.skippaupg.useHandCursor = true;
////////////// **************************************************** ///////////
////////////// Fordelar komponenter till olika startdjup //////////////////////
_root.innanstart.swapDepths(-1);
_root.intro.swapDepths(-2);
_root.upg1.swapDepths(-3);
_root.upg2.swapDepths(-4);
_root.upg3.swapDepths(-5);
_root.upg4.swapDepths(-6);
_root.upg5.swapDepths(-7);
_root.upg1liten.swapDepths(-8);
_root.upg2liten.swapDepths(-9);
_root.upg3liten.swapDepths(-10);
_root.upg4liten.swapDepths(-11);
_root.upg5liten.swapDepths(-12);
_root.upg6.swapDepths(-13);
_root.upg7sand.swapDepths(-14);
_root.upg7siffra.swapDepths(-15);
_root.upg7.swapDepths(-16);
_root.upg8ja.swapDepths(-17);
_root.upg8nej.swapDepths(-18);
_root.upg8.swapDepths(-19);
_root.upg9.swapDepths(-20);
_root.slut.swapDepths(-21);
_root.fotu.swapDepths(-22);
_root.fotn.swapDepths(-23);
_root.fotne.swapDepths(-24);
_root.handska.swapDepths(-25);
_root.skavrida.swapDepths(-26);
_root.handgor.swapDepths(-27);
_root.rmeds.swapDepths(-28);
_root.rmots.swapDepths(-29);
_root.mittraddaav.swapDepths(-30);
_root.mittradda.swapDepths(-31);
_root.mittraddaav2.swapDepths(-32);
_root.mittradda2.swapDepths(-33);
_root.textdelar.swapDepths(-34);
_root.r1.swapDepths(-35);
_root.r2.swapDepths(-36);
_root.r3.swapDepths(-37);
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_root.r4.swapDepths(-38);
_root.r5.swapDepths(-39);
_root.bv2.swapDepths(-42);
_root.s.swapDepths(-43);
_root.lbg1.swapDepths(-45);
_root.lbg2.swapDepths(-46);
_root.lbg3.swapDepths(-47);
_root.lbg4.swapDepths(-48);
_root.lbg5.swapDepths(-49);
_root.l11.swapDepths(-50);
_root.l21.swapDepths(-60);
_root.l31.swapDepths(-70);
_root.l41.swapDepths(-80);
_root.l51.swapDepths(-90);
_root.vk.swapDepths(-16250);
_root.hk.swapDepths(-16251);
_root.mk11.swapDepths(-16252);
_root.mk12.swapDepths(-16253);
_root.vk2.swapDepths(-16270);
_root.hk2.swapDepths(-16271);
_root.mk2.swapDepths(-16272);
_root.skippaupg.swapDepths(-16298);
_root.skippaupgtext.swapDepths(-16299);
_root.bkg.swapDepths(-16300);
////////////// ***************************************** //////////////////////
////////////// Skoter lagerandringar beroende pa siffran //////////////////////
_root.s.onEnterFrame = function() {
 if ((_root.mittraddaav._visible == false) || (_root.mittraddaav2._visible == false)) {
  if (_root.s._currentframe == 1) {
   _root.l11.swapDepths(-50);
   _root.l21.swapDepths(-60);
   _root.l31.swapDepths(-70);
   _root.l41.swapDepths(-80);
   _root.l51.swapDepths(-90);
   _root.l54u.swapDepths(-1371);
   _root.l12.swapDepths(-110);
   _root.l13.swapDepths(-120);
   _root.l14.swapDepths(-130);
   _root.l15.swapDepths(-140);
   _root.l22.swapDepths(-2000);
   _root.l23.swapDepths(-150);
   _root.l24.swapDepths(-160);
   _root.l25.swapDepths(-170);
   _root.l32.swapDepths(-180);
   _root.l33.swapDepths(-190);
   _root.l34.swapDepths(-200);
   _root.l35.swapDepths(-210);
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   _root.l42.swapDepths(-220);
   _root.l43.swapDepths(-230);
   _root.l44.swapDepths(-240);
   _root.l45.swapDepths(-250);
   _root.l52.swapDepths(-260);
   _root.l53.swapDepths(-270);
   _root.l54.swapDepths(-280);
   _root.l55.swapDepths(-290);
  } else if (_root.s._currentframe == 2) {
   _root.l12.swapDepths(-300);
   _root.l22.swapDepths(-310);
   _root.l32.swapDepths(-320);
   _root.l42.swapDepths(-330);
   _root.l52.swapDepths(-340);
   _root.l54u.swapDepths(-1371);
   _root.l11.swapDepths(-360);
   _root.l13.swapDepths(-370);
   _root.l14.swapDepths(-380);
   _root.l15.swapDepths(-390);
   _root.l21.swapDepths(-400);
   _root.l23.swapDepths(-410);
   _root.l24.swapDepths(-420);
   _root.l25.swapDepths(-430);
   _root.l31.swapDepths(-440);
   _root.l33.swapDepths(-450);
   _root.l34.swapDepths(-460);
   _root.l35.swapDepths(-470);
   _root.l41.swapDepths(-480);
   _root.l43.swapDepths(-490);
   _root.l44.swapDepths(-500);
   _root.l45.swapDepths(-510);
   _root.l51.swapDepths(-560);
   _root.l53.swapDepths(-570);
   _root.l54.swapDepths(-580);
   _root.l55.swapDepths(-590);
  } else if (_root.s._currentframe == 3) {
   _root.l13.swapDepths(-600);
   _root.l23.swapDepths(-610);
   _root.l33.swapDepths(-620);
   _root.l43.swapDepths(-630);
   _root.l53.swapDepths(-640);
   _root.l54u.swapDepths(-1371);
   _root.l11.swapDepths(-660);
   _root.l12.swapDepths(-670);
   _root.l14.swapDepths(-680);
   _root.l15.swapDepths(-690);
   _root.l21.swapDepths(-700);
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   _root.l22.swapDepths(-710);
   _root.l24.swapDepths(-720);
   _root.l25.swapDepths(-730);
   _root.l31.swapDepths(-740);
   _root.l32.swapDepths(-750);
   _root.l34.swapDepths(-760);
   _root.l35.swapDepths(-770);
   _root.l41.swapDepths(-780);
   _root.l42.swapDepths(-790);
   _root.l44.swapDepths(-800);
   _root.l45.swapDepths(-810);
   _root.l51.swapDepths(-820);
   _root.l52.swapDepths(-830);
   _root.l54.swapDepths(-840);
   _root.l55.swapDepths(-850);
  } else if (_root.s._currentframe == 4) {
   _root.l14.swapDepths(-860);
   _root.l24.swapDepths(-870);
   _root.l34.swapDepths(-880);
   _root.l44.swapDepths(-890);
   if (_root.l54u._visible == true) {
    _root.l54u.swapDepths(-900);
    _root.l54.swapDepths(-901);
   } else if (_root.l54u._visible == false) {
    _root.l54.swapDepths(-900);
    _root.l54u.swapDepths(-901);
   }
   _root.l11.swapDepths(-920);
   _root.l12.swapDepths(-930);
   _root.l13.swapDepths(-940);
   _root.l15.swapDepths(-950);
   _root.l21.swapDepths(-960);
   _root.l22.swapDepths(-970);
   _root.l23.swapDepths(-980);
   _root.l25.swapDepths(-990);
   _root.l31.swapDepths(-1000);
   _root.l32.swapDepths(-1010);
   _root.l33.swapDepths(-1020);
   _root.l35.swapDepths(-1030);
   _root.l41.swapDepths(-1040);
   _root.l42.swapDepths(-1050);
   _root.l43.swapDepths(-1060);
   _root.l45.swapDepths(-1070);
   _root.l51.swapDepths(-1080);
   _root.l52.swapDepths(-1090);
   _root.l53.swapDepths(-1100);
   _root.l55.swapDepths(-1110);
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  } else if (_root.s._currentframe == 5) {
   _root.l15.swapDepths(-1120);
   _root.l25.swapDepths(-1130);
   _root.l35.swapDepths(-1140);
   _root.l45.swapDepths(-1150);
   _root.l55.swapDepths(-1160);
   _root.l54u.swapDepths(-1371);
   _root.l11.swapDepths(-1180);
   _root.l12.swapDepths(-1190);
   _root.l13.swapDepths(-1200);
   _root.l14.swapDepths(-1210);
   _root.l21.swapDepths(-1220);
   _root.l22.swapDepths(-1230);
   _root.l23.swapDepths(-1240);
   _root.l24.swapDepths(-1250);
   _root.l31.swapDepths(-1260);
   _root.l32.swapDepths(-1270);
   _root.l33.swapDepths(-1280);
   _root.l34.swapDepths(-1290);
   _root.l41.swapDepths(-1300);
   _root.l42.swapDepths(-1310);
   _root.l43.swapDepths(-1320);
   _root.l44.swapDepths(-1330);
   _root.l51.swapDepths(-1340);
   _root.l52.swapDepths(-1350);
   _root.l53.swapDepths(-1360);
   _root.l54.swapDepths(-1370);
  }
 }
};
////////////// ***************************************** //////////////////////
////////////// Uppgifter mm ///////////////////////////////////////////////////
startatimer1 = function () {
 _global.startime1 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 /* Fordrojning */
 fordrojning1 = function () {
  _global.fordrojning1klar = 1;
  clearInterval(fordrojning1intervall);
 };
 fordrojning1intervall = setInterval(fordrojning1, uppgiftsfordrojning);
 /*/////////////*/
};
_root.intro.onRelease = function() {
 if (fordrojning1klar == 1) {
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  _root.upg2._visible = false;
  _root.intro._visible = false;
  _root.upg1._visible = true;
  trace(“Introt lästes!”);
  _global.upg2trigg = 0;
  var sluttid1 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid1 = sluttid1-starttid1;
  trace(“Tid att läsa introt: Tid1: “+tid1);
  /* Contact PHP File */
  SendVars1 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars1.tid1 = tid1;
  SendVars1.nyttID = nyttID;
  SendVars1.allowSend1 = true;
  SendVars1.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars1.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid2 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  /* Fordrojning */
  fordrojning2 = function () {
   _global.fordrojning2klar = 1;
   clearInterval(fordrojning2intervall);
  };
  fordrojning2intervall = setInterval(fordrojning2, uppgiftsfordrojning/2);
  /*/////////////*/
 }
};
_root.upg1.onRelease = function() {
 if (_global.fordrojning2klar == 1) {
  _root.upg1._visible = false;
  _root.upg1liten._visible = true;
  trace(“Uppgift 1 börjas nu = Sätta på maskinen”);
  var sluttid2 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid2 = sluttid2-starttid2;
  trace(“Tid att läsa uppgift 1 = Sätta på maskinen: Tid2:  “+tid2);
  /* Contact PHP File */
  SendVars2 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
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  SendVars2.tid2 = tid2;
  SendVars2.nyttID = nyttID;
  SendVars2.allowSend2 = true;
  SendVars2.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars2.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid3 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
};
_root.mk11.onPress = function() {
 if (_root.upg2._visible == true) {
  /* Fordrojning */
  fordrojning3 = function () {
   _global.fordrojning3klar = 1;
   clearInterval(fordrojning3intervall);
  };
  fordrojning3intervall = setInterval(fordrojning3, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
};
_root.mk12.onPress = function() {
 if (_root.upg2._visible == true) {
  /* Fordrojning */
  fordrojning3 = function () {
   _global.fordrojning3klar = 1;
   clearInterval(fordrojning3intervall);
  };
  fordrojning3intervall = setInterval(fordrojning3, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
};
_root.mk2.onPress = function() {
 if (_root.upg2._visible == true) {
  /* Fordrojning */
  fordrojning3 = function () {
   _global.fordrojning3klar = 1;
   clearInterval(fordrojning3intervall);
  };
  fordrojning3intervall = setInterval(fordrojning3, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
};
_root.upg2.onRelease = function() {
 if (_global.fordrojning3klar == 1) {
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  _root.upg2._visible = false;
  _root.upg1liten._visible = false;
  _root.upg2liten._visible = true;
  trace(“Uppgift 2 börjas nu = Öka volymen i bank 2”);
  var sluttid4 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid4 = sluttid4-starttid4;
  trace(“Tid att läsa uppgift 2 = Öka volymen i bank 2: Tid4: “+tid4);
  /* Contact PHP File */
  SendVars4 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars4.tid4 = tid4;
  SendVars4.nyttID = nyttID;
  SendVars4.allowSend4 = true;
  SendVars4.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars4.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid5 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
};
_root.upg3.onRelease = function() {
 if (_global.fordrojning4klar == 1) {
  _root.upg3._visible = false;
  _root.upg2liten._visible = false;
  _root.upg3liten._visible = true;
  _global.upg4trigg = 1;
  var sluttid6 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid6 = sluttid6-starttid6;
  trace(“Tid att läsa uppgift 3 = I bank 3 ändra deapth till max i makrots startläge och 
till min i makrots ändläge: Tid6: “+tid6);
  /* Contact PHP File */
  SendVars6 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars6.tid6 = tid6;
  SendVars6.nyttID = nyttID;
  SendVars6.allowSend6 = true;
  SendVars6.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars6.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
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  _global.starttid7 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  _global.lCCC3 = 0;
  _global.lDDD3 = 0;
 }
};
_root.upg4.onRelease = function() {
 if (_global.fordrojning5klar == 1) {
  _root.upg4._visible = false;
  _root.upg3liten._visible = false;
  _root.upg4liten._visible = true;
  _global.upg5trigg = 1;
  var sluttid8 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid8 = sluttid8-starttid8;
  trace(“Tid att läsa uppgift 4 = Testa den förra makrolagringen: Tid8: “+tid8);
  /* Contact PHP File */
  SendVars8 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars8.tid8 = tid8;
  SendVars8.nyttID = nyttID;
  SendVars8.allowSend8 = true;
  SendVars8.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars8.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid9 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
};
_root.upg5.onRelease = function() {
 if (_global.fordrojning6klar == 1) {
  _root.upg5._visible = false;
  _root.upg4liten._visible = false;
  _root.skippaupgtext._visible = false;
  _root.skippaupg._visible = false;
  _root.upg5liten._visible = true;
  _root.upg6._visible = true;
  var sluttid10 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
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  var tid10 = sluttid10-starttid10;
  trace(“Tid att läsa uppgift 5 = Testa makrofunktionaliteten ett tag tills du ledsnat: 
Tid10: “+tid10);
  /* Contact PHP File */
  SendVars10 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars10.tid10 = tid10;
  SendVars10.nyttID = nyttID;
  SendVars10.allowSend10 = true;
  SendVars10.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars10.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid11 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
};
_root.upg6.onRelease = function() {
 _root.upg6._visible = false;
 _root.upg5liten._visible = false;
 _root.upg7sand._visible = true;
 _root.upg7siffra._visible = true;
 _root.upg7._visible = true;
 var sluttid11 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid11 = sluttid11-starttid11;
 trace(“Tid att lösa uppgift 5 = Testa makrofunktionaliteten ett tag tills du ledsnat: Tid11: 
“+tid11);
 trace(“Uppgift 7 börjar nu = Förståelseskattning av makrofunktionaliteten”);
 /* Contact PHP File */
 SendVars11 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars11.tid11 = tid11;
 SendVars11.nyttID = nyttID;
 SendVars11.allowSend11 = true;
 SendVars11.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars11.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 _global.starttid12 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
};
_root.upg7sand.onRelease = function() {
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 if ((_root.upg7siffra.siffra.text == “1”) || (_root.upg7siffra.siffra.text == “2”) || (_root.upg7-
siffra.siffra.text == “3”) || (_root.upg7siffra.siffra.text == “4”) || (_root.upg7siffra.siffra.text == “5”)) 
{
  _root.upg7sand._visible = false;
  _root.upg7siffra._visible = false;
  _root.upg7._visible = false;
  _root.upg8._visible = true;
  _root.upg8ja._visible = true;
  _root.upg8nej._visible = true;
  var sluttid12 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid12 = sluttid12-starttid12;
  trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 6 (=7) = Värdering av makrofunktionaliteten: 
Tid12: “+tid12);
  /* Contact PHP File */
  SendVars12 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars12.tid12 = tid12;
  SendVars12.nyttID = nyttID;
  SendVars12.allowSend12 = true;
  SendVars12.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars12.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  /* Contact PHP File */
  SendVarsTS1 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVarsTS1.upg7siffra = _root.upg7siffra.siffra.text;
  SendVarsTS1.nyttID = nyttID;
  SendVarsTS1.allowSendTS1 = true;
  SendVarsTS1.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVarsTS1.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid13 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
};
_root.upg8ja.onRelease = function() {
 _root.upg8._visible = false;
 _root.upg8ja._visible = false;
 _root.upg8nej._visible = false;
 _root.upg9._visible = true;
 var sluttid13 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
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  var j = i;
 }
 var tid13 = sluttid13-starttid13;
 trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 7 (=8) = Problem?: Tid13: “+tid13);
 /* Contact PHP File */
 SendVars13 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars13.tid13 = tid13;
 SendVars13.nyttID = nyttID;
 SendVars13.allowSend13 = true;
 SendVars13.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars13.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 /* Contact PHP File */
 SendVarsTS2 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVarsTS2.upg8ettellernoll = “1”;
 SendVarsTS2.nyttID = nyttID;
 SendVarsTS2.allowSendTS2 = true;
 SendVarsTS2.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVarsTS2.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 _global.starttid14 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
};
_root.upg8nej.onRelease = function() {
 _root.upg8._visible = false;
 _root.upg8ja._visible = false;
 _root.upg8nej._visible = false;
 _root.upg9._visible = true;
 var sluttid13 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid13 = sluttid13-starttid13;
 trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 7 (=8) = Problem?: Tid13: “+tid13);
 /* Contact PHP File */
 SendVars13 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars13.tid13 = tid13;
 SendVars13.nyttID = nyttID;
 SendVars13.allowSend13 = true;
 SendVars13.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars13.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
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 /* Contact PHP File */
 SendVarsTS2 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVarsTS2.upg8ettellernoll = “0”;
 SendVarsTS2.nyttID = nyttID;
 SendVarsTS2.allowSendTS2 = true;
 SendVarsTS2.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVarsTS2.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 _global.starttid14 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
};
_root.upg9.upg9knapp.onRelease = function() {
 _root.upg9._visible = false;
 _root.upg10ja._visible = true;
 _root.upg10nej._visible = true;
 _root.upg10._visible = true;
 _root.upg10ja.swapDepths(-1);
 _root.upg10nej.swapDepths(-2);
 _root.upg10.swapDepths(-3);
 var sluttid14 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid14 = sluttid14-starttid14;
 trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 8 (=9) = Kommentarer?: Tid14: “+tid14);
 /* Contact PHP File */
 SendVars14 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars14.tid14 = tid14;
 SendVars14.nyttID = nyttID;
 SendVars14.allowSend14 = true;
 SendVars14.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars14.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 /* Contact PHP File */
 SendVarsTS3 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVarsTS3.upg9text = _root.upg9.upg9textbox.text;
 SendVarsTS3.nyttID = nyttID;
 SendVarsTS3.allowSendTS3 = true;
 SendVarsTS3.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVarsTS3.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 _global.starttid15 = getTimer();
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 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
};
_root.upg10ja.onRelease = function() {
 _root.upg10._visible = false;
 _root.upg10ja._visible = false;
 _root.upg10nej._visible = false;
 _root.slut._visible = true;
 var sluttid15 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid15 = sluttid15-starttid15;
 trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 9 (=10) = Utrustning?: Tid15: “+tid15);
 /* Contact PHP File */
 SendVars15 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars15.tid15 = tid15;
 SendVars15.nyttID = nyttID;
 SendVars15.allowSend15 = true;
 SendVars15.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars15.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 /* Contact PHP File */
 SendVarsTS4 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVarsTS4.upg10ettellernoll = “1”;
 SendVarsTS4.nyttID = nyttID;
 SendVarsTS4.allowSendTS4 = true;
 SendVarsTS4.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVarsTS4.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
};
_root.upg10nej.onRelease = function() {
 _root.upg10._visible = false;
 _root.upg10ja._visible = false;
 _root.upg10nej._visible = false;
 _root.slut._visible = true;
 var sluttid15 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid15 = sluttid15-starttid15;
 trace(“Tid att läsa och lösa uppgift 10 = Utrustning?: Tid15: “+tid15);
 /* Contact PHP File */
 SendVars15 = new LoadVars();
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 targetObject = new LoadVars();
 SendVars15.tid15 = tid15;
 SendVars15.nyttID = nyttID;
 SendVars15.allowSend15 = true;
 SendVars15.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars15.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 /* Contact PHP File */
 SendVarsTS4 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVarsTS4.upg10ettellernoll = “0”;
 SendVarsTS4.nyttID = nyttID;
 SendVarsTS4.allowSendTS4 = true;
 SendVarsTS4.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVarsTS4.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
};
_root.skippaupg.onRelease = function() {
 if (_root.upg1liten._visible == true) {
  _global.upg2trigg = 1;
  if (test1eller2 == true) {
   _global.makrosparatforeblipp = _root.mittradda._currentframe;
   if (_root.mittraddaav._visible == true) {
    _root.mittradda.gotoAndStop(132);
    makroblipp2 = function () {
     _root.mittradda.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
     clearInterval(makroblippintervall2);
    };
    makroblippintervall2 = setInterval(makroblipp2, _global.tidformak-
roblippforav);
    _root.mittraddaav._visible = false;
   } else if (_root.mittraddaav._visible == false) {
    _root.mittradda.gotoAndStop(132);
    makroblipp1 = function () {
     _root.mittradda.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
     clearInterval(makroblippintervall1);
     _root.mittraddaav._visible = true;
    };
    makroblippintervall1 = setInterval(makroblipp1, _global.tidformak-
roblippforpa);
   }
  } else if (test3 == true) {
   _global.makrosparatforeblipp = _root.mittradda2._currentframe;
   if (_root.mittraddaav2._visible == true) {
    _root.mittradda2.gotoAndStop(132);
    makroblipp2 = function () {
     _root.mittradda2.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
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     clearInterval(makroblippintervall2);
    };
    makroblippintervall2 = setInterval(makroblipp2, _global.tidformak-
roblippforav);
    _root.mittraddaav2._visible = false;
   } else if (_root.mittraddaav2._visible == false) {
    _root.mittradda2.gotoAndStop(132);
    makroblipp1 = function () {
     _root.mittradda2.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
     clearInterval(makroblippintervall1);
     _root.mittraddaav2._visible = true;
    };
    makroblippintervall1 = setInterval(makroblipp1, _global.tidformak-
roblippforpa);
   }
  }
  _root.s._visible = !_root.s._visible;
  _root.lbg1._visible = !_root.lbg1._visible;
  _root.lbg2._visible = !_root.lbg2._visible;
  _root.lbg3._visible = !_root.lbg3._visible;
  _root.lbg4._visible = !_root.lbg4._visible;
  _root.lbg5._visible = !_root.lbg5._visible;
  var sluttid33 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid33 = sluttid33-starttid3;
  trace(“Tid innan uppgift 1 gavs upp: Tid33: “+tid33);
  /* Contact PHP File */
  SendVars33 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars33.tid33 = tid33;
  SendVars33.nyttID = nyttID;
  SendVars33.allowSend33 = true;
  SendVars33.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars33.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _root.upg1liten._visible = false;
  _root.upg2._visible = true;
  _global.starttid4 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  /* Fordrojning */
  fordrojning3 = function () {
   _global.fordrojning3klar = 1;
   clearInterval(fordrojning3intervall);
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  };
  fordrojning3intervall = setInterval(fordrojning3, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
 if (_root.upg2liten._visible == true) {
  _global.upg2klar = 1;
  var sluttid55 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid55 = sluttid55-starttid5;
  trace(“Tid innan uppgift 2 gavs upp: Tid55: “+tid55);
  /* Contact PHP File */
  SendVars55 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars55.tid55 = tid55;
  SendVars55.nyttID = nyttID;
  SendVars55.allowSend55 = true;
  SendVars55.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars55.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _root.upg2liten._visible = false;
  _root.upg3._visible = true;
  _global.starttid6 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  /* Fordrojning */
  fordrojning4 = function () {
   _global.fordrojning4klar = 1;
   clearInterval(fordrojning4intervall);
  };
  fordrojning4intervall = setInterval(fordrojning4, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
 if (_root.upg3liten._visible == true) {
  _global.upg4trigg = 0;
  _global.upg5trigg = 0;
  var sluttid77 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid77 = sluttid77-starttid7;
  trace(“Tid innan uppgift 3 gavs upp: Tid77: “+tid77);
  /* Contact PHP File */
  SendVars77 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
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  SendVars77.tid77 = tid77;
  SendVars77.nyttID = nyttID;
  SendVars77.allowSend77 = true;
  SendVars77.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars77.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _root.upg3liten._visible = false;
  _root.upg5._visible = true;
  /* Fordrojning */
  fordrojning6 = function () {
   _global.fordrojning6klar = 1;
   clearInterval(fordrojning6intervall);
  };
  fordrojning6intervall = setInterval(fordrojning6, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
  _global.starttid10 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
 if (_root.upg4liten._visible == true) {
  var sluttid99 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid99 = sluttid99-starttid9;
  trace(“Tid innan uppgift 4 gavs upp: Tid99: “+tid99);
  /* Contact PHP File */
  SendVars99 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars99.tid99 = tid99;
  SendVars99.nyttID = nyttID;
  SendVars99.allowSend99 = true;
  SendVars99.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars99.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _root.upg4liten._visible = false;
  _root.skippaupg._visible = false;
  _root.skippaupgtext._visible = false;
  _root.upg5._visible = true;
  /* Fordrojning */
  fordrojning6 = function () {
   _global.fordrojning6klar = 1;
   clearInterval(fordrojning6intervall);
  };
  fordrojning6intervall = setInterval(fordrojning6, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
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 }
 if (_root.upg5liten._visible == true) {
  _root.upg5liten._visible = false;
  _root.upg6._visible = true;
 }
};
////////////// ************ ///////////////////////////////////////////////////
////////////// Prototyp som startar filmklipp - Gjord av en ryss //////////////
/* play2 function usage:
mclip.play2(direction, playback, begin, end, callback, clips);
direction - simply a number of frames to go to after current frame, it can be 1 or -1, but even 2, -4...
playback - number of milliseconds for the function interval call, this represents actual fps, for easier 
representation you could use
1000/number_of_fps_you_need. If undefined, default is 24 fps;
begin - first starting frame of movieClip, if undefined it is first frame
end - last frame of playing, if undefined it is last frame of clip
callback - a callback function with one parameter, witch is clip that the function was executed upon
clips - names of moviecips in an array, for playing multiple clips in one function call

mclip.play2(1, 1000/100, 1, 50, recFunc, [“clip1”,”clip2”]);
or simply
mclip.play2(1);
mclip.play2(-1);
*/
MovieClip.prototype.play2 = function(direction, playback, begin, end, callback, clips) {
 var o = this;
 playback = (playback == undefined) ? (1000/24) : playback;
 end = (end == undefined) ? function () {
  return o._totalframes;
 } : end;
 begin = (begin == undefined) ? 1 : begin;
 if (clips == undefined) {
  o.gotoAndStop(begin);
  o.curFrame = o._currentframe;
 } else {
  var len = clips.length;
  for (var n = 0; n<len; n++) {
   o[clips[n]].gotoAndStop(begin);
   o[clips[n]].curFrame = o[clips[n]]._currentframe;
  }
 }
 _global[“id”+o._name] = setInterval(function () {
  if (clips == undefined) {
   o.curFrame += direction;
   o.gotoAndStop(o.curFrame);
   if (o.curFrame == end) {
    clearInterval(_global[“id”+o._name]);
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    delete (o.curFrame);
    callback(o);
   }
  } else {
   for (var n = 0; n<len; n++) {
    o[clips[n]].curFrame += direction;
    o[clips[n]].gotoAndStop(o[clips[n]].curFrame);
   }
   if (o[clips[0]].curFrame == end) {
    clearInterval(_global[“id”+o._name]);
    for (var n = 0; n<=len; n++) {
     delete (o[clips[n]].curFrame);
    }
    callback(o);
   }
  }
 }, playback);
};
////////////// ************************************************* //////////////
////////////// Muspekarstyrning ///////////////////////////////////////////////
/////// Startasynlighet for den extra reglagegrafiken ///////
startasynlighetfordenextrareglagegrafiken = function () {
 _root.skavrida._alpha = 0;
 _root.rmeds._alpha = 0;
 _root.rmots._alpha = 0;
 _root.skavrida._visible = true;
 _root.rmeds._visible = true;
 _root.rmots._visible = true;
};
/////// ********************************************* ///////
/////// Startvarden ///////
_root.r1.bkgnd.useHandCursor = false;
_root.r2.bkgnd.useHandCursor = false;
_root.r3.bkgnd.useHandCursor = false;
_root.r4.bkgnd.useHandCursor = false;
_root.r5.bkgnd.useHandCursor = false;
_root.bv2.bkgnd.useHandCursor = false;
_global.musinaktivitetaktiverat = 0;
var fotpressar = false;
var fotdragitsut = false;
/////// *********** ///////
/////// Gemensamma variabler ///////
var maxalpha = 45;
var alphaeasetypbyteavrotationsgrafik = “linear”;
var alphatidtillbyteavrotationsgrafik = 0.125;
var alphaeasetypskavridanarmusenblirinaktiv = “easeInOutQuad”;
var alphatidtillskavridanarmusenblirinaktiv = 0.25;
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var alphaeasetypskavridavidmustryck = “easeInOutQuad”;
var alphatidtillskavridavidmustryck = 0.5;
var alphaeasetypnollvidslapp = “easeInOutQuad”;
var alphatidtillnollvidslapp = 0.15;
var alphaeasetypnollvidgautanforreglage = “easeInOutQuad”;
var alphatidtillnollvidgautanforreglage = 0.25;
var gautanforreglageeasedelay = 0.25;
var rotationsincrementforpilar = 0.075;
/////// ******************** ///////
/////// Variabler for muspekarfotter ///////
var xlage11 = 10;
var xlage12 = 110;
var ylage1 = 105;
var ylage2 = 95;
/////// **************************** ///////
/////// Fargerandring - Blir for processortungt! ///////
//var farg1 = 0x092626;
//var farg2 = 0x3F240F;
//var fargandringstid = 3;
//var fargandringstyp = “easeInOutQuad”;
//bytfargfunktion = function () {
//_root.rmeds.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//_root.rmots.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//_root.skavrida.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//this.onTweenComplete = clearInterval(startabytfargfunktionintervall);
//};
//bytfargfunktion1 = function () {
//_root.rmeds.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//_root.rmots.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//_root.skavrida.colorTo(farg2,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion2);
//};
//bytfargfunktion2 = function () {
//_root.rmeds.colorTo(farg1,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion1);
//_root.rmots.colorTo(farg1,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion1);
//_root.skavrida.colorTo(farg1,fargandringstid,fargandringstyp,0,bytfargfunktion1);
//};
//this.onLoad = function() {
//_global.startabytfargfunktionintervall = setInterval(bytfargfunktion, 1);
//};
/////// **************************************** ///////
/////// Beraknar avstandet till reglagets mitt ///////
Intefornaramittenavratt = new Object();
Intefornaramittenavratt.onMouseMove = function() {
 var ratt;
 if (_root.r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.r1;
 }
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 if (_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.r2;
 }
 if (_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.r3;
 }
 if (_root.r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.r4;
 }
 if (_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.r5;
 }
 if (_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) {
  ratt = _root.bv2;
 }
 var avstandx = (_root._xmouse-ratt._x);
 var avstandy = (_root._ymouse-ratt._y);
 var radieavstand = Math.sqrt((avstandx*avstandx)+(avstandy*avstandy));
 _global.inaktivmustivitetstid = 1150-((2.5-radieavstand)*300);
};
Mouse.addListener(Intefornaramittenavratt);
/////// ************************************** ///////
/////// Musenaktiv eller ej ///////
Musaktivellerej = new Object();
function spanapainaktivmusfunktionen(value, parameter, inaktivmus) {
 if (inaktivmus == 1) {
  _global.musinaktivitetaktiverat = 1;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridanarmusenblirinaktiv,alphaeasetypskavrida
narmusenblirinaktiv);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridanarmusenblirinaktiv,alphaeasetypskavrida
narmusenblirinaktiv);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridanarmusenblirinaktiv,alphaeaset
ypskavridanarmusenblirinaktiv);
 }
}
_global.inaktivmus.onChanged = function() {
 musaktivellerej.varde = _global.inaktivmus.value;
};
function musrorelse() {
 musaktivellerej.varde = 1;
}
onMouseMove = function () {
 if ((_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r1.bkgnd.
hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true)) || (_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r4.bkgnd.
hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true))) {
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  _global.musinaktivitetaktiverat = 0;
  musaktivellerej.varde = 0;
  clearInterval(inaktivmustivitetsintervall);
  inaktivmustivitetsintervall = setInterval(musrorelse, _global.inaktivmustivitetstid);
 }
};
/////// ******************* ///////
/////// Fordrojning av rotationriktningsavlasning ///////
nedrakningsstegfornedraknare1 = 1;
nedraknare1 = function () {
 if (_global.cworccw == 1) {
  _global.nedraknare1 = 1;
 } else if (_global.cworccw == -1) {
  _global.nedraknare1 = -1;
 }
 nedrakningsstegfornedraknare1 -= 1;
 if (nedrakningsstegfornedraknare1<=0) {
  clearInterval(nedraknare1intervall);
  nedraknare2intervall = setInterval(nedraknare2, 50);
 }
};
nedraknare1intervall = setInterval(nedraknare1, 50);
nedrakningsstegfornedraknare2 = 1;
nedraknare2 = function () {
 if ((_global.cworccw == 1) && (_global.nedraknare1 == 1)) {
  _global.nedraknare2 = 1;
 } else if ((_global.cworccw == -1) && (_global.nedraknare1 == -1)) {
  _global.nedraknare2 = -1;
 }
 nedrakningsstegfornedraknare2 -= 1;
 if (nedrakningsstegfornedraknare2<=0) {
  clearInterval(nedraknare2intervall);
  nedraknare1intervall = setInterval(nedraknare1, 50);
 }
};
/////// ***************************************** ///////
/////// Gemensam muslyssnare ///////
Draover = new Object();
Draover.onMouseMove = function() {
 if (_root._ymouse<ylage2) {
  if ((_root.upg1._visible == false) && (_root.upg2._visible == false) && (_root.
upg3._visible == false) && (_root.upg4._visible == false) && (_root.upg5._visible == false) && 
(_root.upg7._visible == false) && (_root.upg8._visible == false) && (_root.upg9._visible == false) 
&& (_root.upg10._visible == false) && (_root.slut._visible == false)) {
   if ((_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true)) || (_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
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r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true))) {
    Mouse.hide();
    _root.handska._visible = true;
    _root.handgor._visible = false;
    _root.handska._x = _root._xmouse;
    _root.handska._y = _root._ymouse;
    _root.handgor._x = !_root._xmouse;
    _root.handgor._y = !_root._ymouse;
   } else {
    Mouse.show();
    _root.handska._visible = false;
    _root.handgor._visible = false;
    _root.handska._x = !_root._xmouse;
    _root.handska._y = !_root._ymouse;
    _root.handgor._x = !_root._xmouse;
    _root.handgor._y = !_root._ymouse;
   }
  } else {
   Mouse.show();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  }
  if (_root.upg7._visible == true) {
   _root.r1.bkgnd._visible = false;
   _root.r2.bkgnd._visible = false;
   _root.r3.bkgnd._visible = false;
   _root.r4.bkgnd._visible = false;
   _root.r5.bkgnd._visible = false;
   _root.bv2.bkgnd._visible = false;
   _root.upg6._visible = false;
   _root.upg8ja._visible = false;
   _root.upg8nej._visible = false;
   _root.upg9._visible = false;
   _root.upg10ja._visible = false;
   _root.upg10nej._visible = false;
   _root.skippaupg._visible = false;
  }
  if (_root.upg8._visible == true) {
   _root.r1.bkgnd._visible = false;
   _root.r2.bkgnd._visible = false;
   _root.r3.bkgnd._visible = false;
   _root.r4.bkgnd._visible = false;
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   _root.r5.bkgnd._visible = false;
   _root.bv2.bkgnd._visible = false;
   _root.upg6._visible = false;
   _root.upg7siffra._visible = false;
   _root.upg7sand._visible = false;
   _root.upg9._visible = false;
   _root.upg10ja._visible = false;
   _root.upg10nej._visible = false;
   _root.skippaupg._visible = false;
  }
  if (_root.upg9._visible == true) {
   _root.r1.bkgnd._visible = false;
   _root.r2.bkgnd._visible = false;
   _root.r3.bkgnd._visible = false;
   _root.r4.bkgnd._visible = false;
   _root.r5.bkgnd._visible = false;
   _root.bv2.bkgnd._visible = false;
   _root.upg6._visible = false;
   _root.upg7siffra._visible = false;
   _root.upg7sand._visible = false;
   _root.upg8ja._visible = false;
   _root.upg8nej._visible = false;
   _root.upg10ja._visible = false;
   _root.upg10nej._visible = false;
   _root.skippaupg._visible = false;
  }
  if (_root.upg10._visible == true) {
   _root.r1.bkgnd._visible = false;
   _root.r2.bkgnd._visible = false;
   _root.r3.bkgnd._visible = false;
   _root.r4.bkgnd._visible = false;
   _root.r5.bkgnd._visible = false;
   _root.bv2.bkgnd._visible = false;
   _root.upg6._visible = false;
   _root.upg7siffra._visible = false;
   _root.upg7sand._visible = false;
   _root.upg8ja._visible = false;
   _root.upg8nej._visible = false;
   _root.upg9._visible = false;
   _root.skippaupg._visible = false;
  }
  if (_root.slut._visible == true) {
   _root.r1.bkgnd._visible = false;
   _root.r2.bkgnd._visible = false;
   _root.r3.bkgnd._visible = false;
   _root.r4.bkgnd._visible = false;
   _root.r5.bkgnd._visible = false;
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   _root.bv2.bkgnd._visible = false;
   _root.upg6._visible = false;
   _root.upg7siffra._visible = false;
   _root.upg7sand._visible = false;
   _root.upg8ja._visible = false;
   _root.upg8nej._visible = false;
   _root.upg9._visible = false;
   _root.upg10ja._visible = false;
   _root.upg10nej._visible = false;
   _root.skippaupg._visible = false;
  }
 }
};
Mouse.addListener(Draover);
/////// ******************** ///////
////////////// Rotationsreglage ogemensamma styrning //////////////////////////
////////////// r1 /////////////////////////////////////////////////////////////
/////// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarer1() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.r1op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
  }
 }
}
_root.r1.bkgnd.onEnterFrame = function() {
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 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer1);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer1 = setInterval(kollarotationsriktningsfun
ktionedraknarer1, 1);
};
/////// ******************************************************* ///////
/////// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.r1.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.r1._x;
 _root.skavrida._y = _root.r1._y;
 _root.rmeds._x = _root.r1._x;
 _root.rmeds._y = _root.r1._y;
 _root.rmots._x = _root.r1._x;
 _root.rmots._y = _root.r1._y;
 _global.r1o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Drair1 = new Object();
 Drair1.onMouseMove = function() {
  if ((_global.r1o == true) && (_global.r1op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.r1o == true) && (_global.r1op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Drair1);
};
_root.r1.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.r1o == true) {
  _global.r1op = true;
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
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  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.r1.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.r1op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.r1o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.r1.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.r1o = false;
 _global.r1op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
_root.r1.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.r1o = false;
 _global.r1op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
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 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.r1.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.r1o = true;
 _global.r1op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/////// ***************************** ///////
////////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// r2 /////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarer2() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.r2op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
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   }
  }
 }
}
_root.r2.bkgnd.onEnterFrame = function() {
 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer2);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer2 = setInterval(kollarotationsriktningsfun
ktionedraknarer2, 1);
};
/// ******************************************************* ///////
/// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.r2.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.r2._x;
 _root.skavrida._y = _root.r2._y;
 _root.rmeds._x = _root.r2._x;
 _root.rmeds._y = _root.r2._y;
 _root.rmots._x = _root.r2._x;
 _root.rmots._y = _root.r2._y;
 _global.r2o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Drair2 = new Object();
 Drair2.onMouseMove = function() {
  if ((_global.r2o == true) && (_global.r2op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.r2o == true) && (_global.r2op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Drair2);
};
_root.r2.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.r2o == true) {
  _global.r2op = true;
  Mouse.hide();
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  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.r2.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.r2op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.r2o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.r2.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.r2o = false;
 _global.r2op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
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_root.r2.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.r2o = false;
 _global.r2op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.r2.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.r2o = true;
 _global.r2op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/// ***************************** ///////
////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////
////////// r3 /////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarer3() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.r3op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
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yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
  }
 }
}
_root.r3.bkgnd.onEnterFrame = function() {
 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer3);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer3 = setInterval(kollarotationsriktningsfun
ktionedraknarer3, 1);
};
/// ******************************************************* ///////
/// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.r3.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.r3._x;
 _root.skavrida._y = _root.r3._y;
 _root.rmeds._x = _root.r3._x;
 _root.rmeds._y = _root.r3._y;
 _root.rmots._x = _root.r3._x;
 _root.rmots._y = _root.r3._y;
 _global.r3o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Drair3 = new Object();
 Drair3.onMouseMove = function() {
  if ((_global.r3o == true) && (_global.r3op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.r3o == true) && (_global.r3op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Drair3);
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};
_root.r3.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.r3o == true) {
  _global.r3op = true;
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.r3.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.r3op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.r3o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.r3.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.r3o = false;
 _global.r3op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
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 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
_root.r3.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.r3o = false;
 _global.r3op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.r3.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.r3o = true;
 _global.r3op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/// ***************************** ///////
////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////
////////// r4 /////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarer4() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.r4op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
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   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
  }
 }
}
_root.r4.bkgnd.onEnterFrame = function() {
 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer4);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer4 = setInterval(kollarotationsriktningsfun
ktionedraknarer4, 1);
};
/// ******************************************************* ///////
/// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.r4.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.r4._x;
 _root.skavrida._y = _root.r4._y;
 _root.rmeds._x = _root.r4._x;
 _root.rmeds._y = _root.r4._y;
 _root.rmots._x = _root.r4._x;
 _root.rmots._y = _root.r4._y;
 _global.r4o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Drair4 = new Object();
 Drair4.onMouseMove = function() {
  if ((_global.r4o == true) && (_global.r4op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.r4o == true) && (_global.r4op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
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   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Drair4);
};
_root.r4.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.r4o == true) {
  _global.r4op = true;
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.r4.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.r4op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.r4o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.r4.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.r4o = false;
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 _global.r4op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
_root.r4.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.r4o = false;
 _global.r4op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.r4.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.r4o = true;
 _global.r4op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/// ***************************** ///////
////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////
////////// r5 /////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarer5() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.r5op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
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    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
  }
 }
}
_root.r5.bkgnd.onEnterFrame = function() {
 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer5);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarer5 = setInterval(kollarotationsriktningsfun
ktionedraknarer5, 1);
};
/// ******************************************************* ///////
/// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.r5.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.r5._x;
 _root.skavrida._y = _root.r5._y;
 _root.rmeds._x = _root.r5._x;
 _root.rmeds._y = _root.r5._y;
 _root.rmots._x = _root.r5._x;
 _root.rmots._y = _root.r5._y;
 _global.r5o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Drair5 = new Object();
 Drair5.onMouseMove = function() {
  if ((_global.r5o == true) && (_global.r5op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.r5o == true) && (_global.r5op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
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   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Drair5);
};
_root.r5.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.r5o == true) {
  _global.r5op = true;
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.r5.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.r5op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.r5o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
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 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.r5.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.r5o = false;
 _global.r5op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
_root.r5.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.r5o = false;
 _global.r5op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.r5.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.r5o = true;
 _global.r5op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/// ***************************** ///////
////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////
////////// bv2 /////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funktion som kollar rotationsriktning och skapar grafik ///////
function kollarotationsriktningsfunktionedraknarebv2() {
 if (_global.musinaktivitetaktiverat !== 1) {
  if (_global.bv2op == true) {
   if (_global.nedraknare2 == 1) {
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    _root.rmeds._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation += rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
   if (_global.nedraknare2 == -1) {
    _root.rmeds._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmots._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.skavrida._rotation -= rotationsincrementforpilar;
    _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasetypb
yteavrotationsgrafik);
    _root.rmots.alphaTo(maxalpha,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alpha
easetypbyteavrotationsgrafik);
    _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillbyteavrotationsgrafik,alphaeasety
pbyteavrotationsgrafik);
   }
  }
 }
}
_root.bv2.bkgnd.onEnterFrame = function() {
 clearInterval(sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarebv2);
 sattigangkollarotationsriktningsfunktionedraknarebv2 = setInterval(kollarotationsriktningsfu
nktionedraknarebv2, 1);
};
/// ******************************************************* ///////
/// Alla muslyssnare for reglaget ///////
_root.bv2.bkgnd.onRollOver = function() {
 _root.skavrida._x = _root.bv2._x;
 _root.skavrida._y = _root.bv2._y;
 _root.rmeds._x = _root.bv2._x;
 _root.rmeds._y = _root.bv2._y;
 _root.rmots._x = _root.bv2._x;
 _root.rmots._y = _root.bv2._y;
 _global.bv2o = true;
 _global.fardotframe = 1;
 Draibv2 = new Object();
 Draibv2.onMouseMove = function() {
  if ((_global.bv2o == true) && (_global.bv2op == false)) {
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = true;
   _root.handgor._visible = false;
   _root.handska._x = _root._xmouse;
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   _root.handska._y = _root._ymouse;
   _root.handgor._x = !_root._xmouse;
   _root.handgor._y = !_root._ymouse;
  } else if ((_global.bv2o == true) && (_global.bv2op == true)) {
   Musaktivellerej.watch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
   Mouse.hide();
   _root.handska._visible = false;
   _root.handgor._visible = true;
   _root.handska._x = !_root._xmouse;
   _root.handska._y = !_root._ymouse;
   _root.handgor._x = _root._xmouse;
   _root.handgor._y = _root._ymouse;
  }
 };
 Mouse.addListener(Draibv2);
};
_root.bv2.bkgnd.onMouseDown = function() {
 if (_global.bv2o == true) {
  _global.bv2op = true;
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = false;
  _root.handgor._visible = true;
  _root.handska._x = !_root._xmouse;
  _root.handska._y = !_root._ymouse;
  _root.handgor._x = _root._xmouse;
  _root.handgor._y = _root._ymouse;
  _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavridavidmust
ryck);
  _root.skavrida.alphaTo(maxalpha,alphatidtillskavridavidmustryck,alphaeasetypskavr
idavidmustryck);
  Mouse.removeListener(Draover);
 }
};
_root.bv2.bkgnd.onMouseUp = function() {
 _global.nedraknare1 = 0;
 _global.nedraknare2 = 0;
 _global.cworccw = 0;
 _global.bv2op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 if (_global.bv2o == true) {
  Mouse.hide();
  _root.handska._visible = true;
  _root.handgor._visible = false;
  _root.handska._x = _root._xmouse;
  _root.handska._y = _root._ymouse;
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  _root.handgor._x = !_root._xmouse;
  _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 }
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidslapp,alphaeasetypnollvidslapp);
 Mouse.addListener(Draover);
};
_root.bv2.bkgnd.onRollOut = function() {
 _global.bv2o = false;
 _global.bv2op = false;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
};
_root.bv2.bkgnd.onDragOut = function() {
 _global.bv2o = false;
 _global.bv2op = false;
 _global.fardotframe = 0;
 Musaktivellerej.unwatch(“varde”,spanapainaktivmusfunktionen);
 Mouse.show();
 _root.handska._visible = false;
 _root.handgor._visible = false;
 _root.handska._x = !_root._xmouse;
 _root.handska._y = !_root._ymouse;
 _root.handgor._x = !_root._xmouse;
 _root.handgor._y = !_root._ymouse;
 _root.rmeds.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.rmots.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforregl
age);
 _root.skavrida.alphaTo(0,alphatidtillnollvidgautanforreglage,alphaeasetypnollvidgautanforre
glage);
};
_root.bv2.bkgnd.onDragOver = function() {
 _global.bv2o = true;
 _global.bv2op = true;
 _global.fardotframe = 1;
};
/// ***************************** ///////
////////// ** /////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// ************************************* //////////////////////////
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////////////// Muspekarfotter Koncept 1 ///////////////////////////////////////
Fottryck1 = new Object();
Fottryck1.onMouseDown = function() {
 fotpressar = true;
 if (_root._ymouse>ylage1) {
  Mouse.hide();
  _root.fotne._visible = true;
  _root.fotu._x = !_root._xmouse;
  _root.fotu._y = !_root._ymouse;
  _root.fotne._x = _root._xmouse;
  _root.fotne._y = _root._ymouse;
  _root.fotn._x = !_root._xmouse;
  _root.fotn._y = !_root._ymouse;
  _root.fotn._visible = false;
  _root.fotu._visible = false;
 }
};
Fotslapp1 = new Object();
Fotslapp1.onMouseUp = function() {
 fotpressar = false;
 fotdragitsut = false;
 if (_root._ymouse>ylage1) {
  if ((xlage12>_root._xmouse) && (xlage11<_root._xmouse)) {
   Mouse.hide();
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = true;
   _root.fotu._x = _root._xmouse;
   _root.fotu._y = _root._ymouse;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  } else {
   Mouse.hide();
   _root.fotn._visible = true;
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = _root._xmouse;
   _root.fotn._y = _root._ymouse;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotu._visible = false;
  }
 } else if (_root._ymouse<ylage1) {
  if (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.bv2.
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bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && 
!(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r4.bkgnd.hitTest(_root._
xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true))) 
{
   Mouse.show();
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = false;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  }
 }
};
Fotrorelse1 = new Object();
Fotrorelse1.onMouseMove = function() {
 if ((fotpressar == false)) {
  if (_root._ymouse<ylage1) {
   if ((_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true)) || (_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true))) {
    Mouse.hide();
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = false;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   } else if (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) 
&& !(_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r1.bkgnd.hitTest(_
root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, 
true)) && !(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r4.bkgnd.
hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true))) {
    Mouse.show();
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
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    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = false;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   }
  } else if (_root._ymouse>ylage1) {
   if ((xlage12>_root._xmouse) && (xlage11<_root._xmouse)) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = true;
    _root.fotu._x = _root._xmouse;
    _root.fotu._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   } else if ((xlage12<_root._xmouse) || (xlage11>_root._xmouse)) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = _root._xmouse;
    _root.fotn._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   }
  }
 } else if (fotpressar == true) {
  if ((_root._ymouse<ylage1) && (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true)) && !(_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.
r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._
xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) 
&& !(_root.r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_
root._xmouse, _root._ymouse, true)))) {
   Mouse.show();
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = false;
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   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  } else if (_root._ymouse>ylage1) {
   if (fotdragitsut == false) {
    Mouse.hide();
    _root.fotne._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = _root._xmouse;
    _root.fotne._y = _root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   } else if (fotdragitsut == true) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = _root._xmouse;
    _root.fotn._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   }
  }
 }
};
_root.vk1.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
_root.hk1.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
_root.mk11.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
_root.mk12.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
////////////// ************************ ///////////////////////////////////////
////////////// Muspekarfotter Koncept 2 ///////////////////////////////////////
Fottryck2 = new Object();
Fottryck2.onMouseDown = function() {
 fotpressar = true;
 if (_root._ymouse>ylage2) {
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  Mouse.hide();
  _root.fotne._visible = true;
  _root.fotu._x = !_root._xmouse;
  _root.fotu._y = !_root._ymouse;
  _root.fotne._x = _root._xmouse;
  _root.fotne._y = _root._ymouse;
  _root.fotn._x = !_root._xmouse;
  _root.fotn._y = !_root._ymouse;
  _root.fotn._visible = false;
  _root.fotu._visible = false;
 }
};
Fotslapp2 = new Object();
Fotslapp2.onMouseUp = function() {
 fotpressar = false;
 fotdragitsut = false;
 if (_root._ymouse>ylage2) {
  if ((_root.vk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.hk2.hitTest(_
root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.mk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true))) {
   Mouse.hide();
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = true;
   _root.fotu._x = _root._xmouse;
   _root.fotu._y = _root._ymouse;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  } else {
   Mouse.hide();
   _root.fotn._visible = true;
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = _root._xmouse;
   _root.fotn._y = _root._ymouse;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotu._visible = false;
  }
 } else if (_root._ymouse<ylage2) {
  if (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.bv2.
bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && 
!(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r4.bkgnd.hitTest(_root._
xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true))) 
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{
   Mouse.show();
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = false;
   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  }
 }
};
Fotrorelse2 = new Object();
Fotrorelse2.onMouseMove = function() {
 if ((fotpressar == false)) {
  if (_root._ymouse<ylage2) {
   if ((_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true)) || (_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.
r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true))) {
    Mouse.hide();
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = false;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   } else if (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) 
&& !(_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r1.bkgnd.hitTest(_
root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, 
true)) && !(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r4.bkgnd.
hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true))) {
    Mouse.show();
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = false;
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    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   }
  } else if (_root._ymouse>ylage2) {
   if ((_root.vk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.hk2.
hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) || (_root.mk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, 
true))) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotu._visible = true;
    _root.fotu._x = _root._xmouse;
    _root.fotu._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotn._visible = false;
   } else if (!(_root.vk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && 
!(_root.hk2.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.mk2.hitTest(_root._xmouse, 
_root._ymouse, true))) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = _root._xmouse;
    _root.fotn._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   }
  }
 } else if (fotpressar == true) {
  if ((_root._ymouse<ylage2) && (!(_root.skippaupg.hitTest(_root._xmouse, _root._
ymouse, true)) && !(_root.bv2.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.
r1.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r2.bkgnd.hitTest(_root._
xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r3.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) 
&& !(_root.r4.bkgnd.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse, true)) && !(_root.r5.bkgnd.hitTest(_
root._xmouse, _root._ymouse, true)))) {
   Mouse.show();
   _root.fotu._x = !_root._xmouse;
   _root.fotu._y = !_root._ymouse;
   _root.fotne._x = !_root._xmouse;
   _root.fotne._y = !_root._ymouse;
   _root.fotn._x = !_root._xmouse;
   _root.fotn._y = !_root._ymouse;
   _root.fotu._visible = false;
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   _root.fotne._visible = false;
   _root.fotn._visible = false;
  } else if (_root._ymouse>ylage2) {
   if (fotdragitsut == false) {
    Mouse.hide();
    _root.fotne._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = _root._xmouse;
    _root.fotne._y = _root._ymouse;
    _root.fotn._x = !_root._xmouse;
    _root.fotn._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   } else if (fotdragitsut == true) {
    Mouse.hide();
    _root.fotn._visible = true;
    _root.fotu._x = !_root._xmouse;
    _root.fotu._y = !_root._ymouse;
    _root.fotne._x = !_root._xmouse;
    _root.fotne._y = !_root._ymouse;
    _root.fotn._x = _root._xmouse;
    _root.fotn._y = _root._ymouse;
    _root.fotne._visible = false;
    _root.fotu._visible = false;
   }
  }
 }
};
_root.vk2.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
_root.hk2.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
_root.mk2.onDragOut = function() {
 fotdragitsut = true;
};
////////////// ************************ ///////////////////////////////////////
////////////// Muspekarlyssnare for Koncepten /////////////////////////////////
////////////// Ordnar sa muspekare funkar med uppgiftsinstruktionerna /////////
MovieClip.prototype.useHandCursor = false;
Sattpaochavmuslyssnaredauppgifterskalasas = new Object();
Sattpaochavmuslyssnaredauppgifterskalasas.onMouseMove = function() {
 if ((_root.intro._visible == true) || (_root.upg1._visible == true) || (_root.upg2._visible == 
true) || (_root.upg3._visible == true) || (_root.upg4._visible == true) || (_root.upg5._visible == true) 
|| (_root.upg7._visible == true) || (_root.upg8._visible == true) || (_root.upg9._visible == true) || 
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(_root.upg10._visible == true) || (_root.slut._visible == true)) {
  Mouse.removeListener(Fottryck1);
  Mouse.removeListener(Fotslapp1);
  Mouse.removeListener(Fotrorelse1);
  Mouse.removeListener(Fottryck2);
  Mouse.removeListener(Fotslapp2);
  Mouse.removeListener(Fotrorelse2);
 } else {
  if (test1eller2 == true) {
   Mouse.addListener(Fottryck1);
   Mouse.addListener(Fotslapp1);
   Mouse.addListener(Fotrorelse1);
  } else if (test3 == true) {
   Mouse.addListener(Fottryck2);
   Mouse.addListener(Fotslapp2);
   Mouse.addListener(Fotrorelse2);
  }
 }
};
Mouse.addListener(Sattpaochavmuslyssnaredauppgifterskalasas);
////////////// ********************************************************* //////
////////////// ****************************** /////////////////////////////////
////////////// **************** ///////////////////////////////////////////////
////////////// Kod som beraknar tid mellan tva tillfallen /////////////////////
/*//************************************************

EXAMPLE: getTimer
AUTHOR: Darron Schall
CREATED: May 10, 2005
MODIFIED: May 10, 2005

Macromedia Flash by Example
http://www.ifbin.com/flash/

/***********************************************

// getTimer is a function that allows you to get the amount of
// time )in milliseconds) that has passed since the movie started running.

// the typical use-case is to measure how long an operation tinaktivmuses

// before a long operation, let’s get the current number of milliseconds 
// passed so we have something to compare to later on
var startTime = getTimer();

// kill some time doing some processing
for (var i = 0; i<1000; i++) {
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var j = i;
}

// since the loop did a lot of processing, the value of getTimer at this
// point in the code will be greater than it was before the loop
var stopTime = getTimer();

// show the calculation of the time elapsed
trace(“time elapsed: “+(stopTime-startTime));// output: time elapsed: 5

// not related to the above at all...
// every 500 milliseconds we’ll output the value of getTimer to the 
var intervalId = setInterval(function () {
//note that you would expect this to output 500, 1000, 1500, etc -
//you might be surprised at the values
trace(getTimer());
}, 500);// delay 500 ms between function calls
////////////// ***************************************** ////////////////////*/Frågeformulär
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I Actionscriptkod  i  
på- och 
avsättningsknappen

on (press) {
 _global.makrosparatforeblipp = _root.mittradda2._currentframe;
 if (_root.mittraddaav2._visible == true) {
  _root.mittradda2.gotoAndStop(132);
  makroblipp2 = function () {
   _root.mittradda2.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
   clearInterval(makroblippintervall2);
  };
  makroblippintervall2 = setInterval(makroblipp2, _global.tidformakroblippforav);
  _root.mittraddaav2._visible = false;
 } else if (_root.mittraddaav2._visible == false) {
  _root.mittradda2.gotoAndStop(132);
  makroblipp1 = function () {
   _root.mittradda2.gotoAndStop(_global.makrosparatforeblipp);
   clearInterval(makroblippintervall1);
   _root.mittraddaav2._visible = true;
  };
  makroblippintervall1 = setInterval(makroblipp1, _global.tidformakroblippforpa);
 }
 _root.s._visible = !_root.s._visible;
 _root.lbg1._visible = !_root.lbg1._visible;
 _root.lbg2._visible = !_root.lbg2._visible;
 _root.lbg3._visible = !_root.lbg3._visible;
 _root.lbg4._visible = !_root.lbg4._visible;
 _root.lbg5._visible = !_root.lbg5._visible;
 if (_global.upg2trigg == 0) {
  _global.upg2trigg = 1;
  trace(“Uppgift 1 löstes = Maskinen sattes på!”);
  var sluttid3 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid3 = sluttid3-starttid3;
  trace(“Tid att lösa uppgift 1 = Sätta på maskinen: Tid3: “+tid3);
  _root.upg2._visible = true;
  /* Contact PHP File */
  SendVars3 = new LoadVars();
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  targetObject = new LoadVars();
  SendVars3.tid3 = tid3;
  SendVars3.nyttID = nyttID;
  SendVars3.allowSend2 = true;
  SendVars3.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars3.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid4 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
 }
}
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J Actionscriptkod  i  
vänsterknappen

on (press) {
 press = true;
 var mr2t = 132;
 var mr2c = _root.mittradda2._currentframe;
 if (mr2c == 1) {
  _global.pressing = 1;
 } else if (mr2c !== 1) {
  _global.pressing = 0;
 }
 var l11c = _root.l11._currentframe;
 var l12c = _root.l12._currentframe;
 var l13c = _root.l13._currentframe;
 var l14c = _root.l14._currentframe;
 var l15c = _root.l15._currentframe;
 var l21c = _root.l21._currentframe;
 var l22c = _root.l22._currentframe;
 var l23c = _root.l23._currentframe;
 var l24c = _root.l24._currentframe;
 var l25c = _root.l25._currentframe;
 var l31c = _root.l31._currentframe;
 var l32c = _root.l32._currentframe;
 var l33c = _root.l33._currentframe;
 var l34c = _root.l34._currentframe;
 var l35c = _root.l35._currentframe;
 var l41c = _root.l41._currentframe;
 var l42c = _root.l42._currentframe;
 var l43c = _root.l43._currentframe;
 var l44c = _root.l44._currentframe;
 var l45c = _root.l45._currentframe;
 var l51c = _root.l51._currentframe;
 var l52c = _root.l52._currentframe;
 var l53c = _root.l53._currentframe;
 var l54c = _root.l54._currentframe;
 var l54uc = _root.l54u._currentframe;
 var l55c = _root.l55._currentframe;
 if (lD1>l11c) {
  _root.l11.play2(1,1000/Math.round(((lD1-l11c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l11c,lD1);
 } else if (lD1<l11c) {
  _root.l11.play2(-1,1000/Math.round(((l11c-lD1)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l11c,lD1);
 }
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 if (lDD1>l12c) {
  _root.l12.play2(1,1000/Math.round(((lDD1-l12c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l12c,lDD1);
 } else if (lDD1<l12c) {
  _root.l12.play2(-1,1000/Math.round(((l12c-lDD1)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l12c,lDD1);
 }
 if (lDDD1>l13c) {
  _root.l13.play2(1,1000/Math.round(((lDDD1-l13c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l13c,lDDD1);
 } else if (lDDD1<l13c) {
  _root.l13.play2(-1,1000/Math.round(((l13c-lDDD1)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l13c,lDDD1);
 }
 if (lDDDD1>l14c) {
  _root.l14.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD1-l14c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l14c,lDDDD1);
 } else if (lDDDD1<l14c) {
  _root.l14.play2(-1,1000/Math.round(((l14c-lDDDD1)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l14c,lDDDD1);
 }
 if (lDDDDD1>l15c) {
  _root.l15.play2(1,1000/Math.round(((lDDDDD1-l15c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l15c,lDDDDD1);
 } else if (lDDDDD1<l15c) {
  _root.l15.play2(-1,1000/Math.round(((l15c-lDDDDD1)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l15c,lDDDDD1);
 }
 if (lD2>l21c) {
  _root.l21.play2(1,1000/Math.round(((lD2-l21c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l21c,lD2);
 } else if (lD2<l21c) {
  _root.l21.play2(-1,1000/Math.round(((l21c-lD2)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l21c,lD2);
 }
 if (lDD2>l22c) {
  _root.l22.play2(1,1000/Math.round(((lDD2-l22c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l22c,lDD2);
 } else if (lDD2<l22c) {
  _root.l22.play2(-1,1000/Math.round(((l22c-lDD2)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l22c,lDD2);
 }
 if (lDDD2>l23c) {
  _root.l23.play2(1,1000/Math.round(((lDDD2-l23c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l23c,lDDD2);
 } else if (lDDD2<l23c) {
  _root.l23.play2(-1,1000/Math.round(((l23c-lDDD2)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l23c,lDDD2);
 }
 if (lDDDD2>l24c) {
  _root.l24.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD2-l24c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l24c,lDDDD2);
 } else if (lDDDD2<l24c) {
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  _root.l24.play2(-1,1000/Math.round(((l24c-lDDDD2)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l24c,lDDDD2);
 }
 if (lDDDDD2>l25c) {
  _root.l25.play2(1,1000/Math.round(((lDDDDD2-l25c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l25c,lDDDDD2);
 } else if (lDDDDD2<l25c) {
  _root.l25.play2(-1,1000/Math.round(((l25c-lDDDDD2)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l25c,lDDDDD2);
 }
 if (lD3>l31c) {
  _root.l31.play2(1,1000/Math.round(((lD3-l31c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l31c,lD3);
 } else if (lD3<l31c) {
  _root.l31.play2(-1,1000/Math.round(((l31c-lD3)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l31c,lD3);
 }
 if (lDD3>l32c) {
  _root.l32.play2(1,1000/Math.round(((lDD3-l32c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l32c,lDD3);
 } else if (lDD3<l32c) {
  _root.l32.play2(-1,1000/Math.round(((l32c-lDD3)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l32c,lDD3);
 }
 if (lDDD3>l33c) {
  _root.l33.play2(1,1000/Math.round(((lDDD3-l33c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l33c,lDDD3);
 } else if (lDDD3<l33c) {
  _root.l33.play2(-1,1000/Math.round(((l33c-lDDD3)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l33c,lDDD3);
 }
 if (lDDDD3>l34c) {
  _root.l34.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD3-l34c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l34c,lDDDD3);
 } else if (lDDDD3<l34c) {
  _root.l34.play2(-1,1000/Math.round(((l34c-lDDDD3)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l34c,lDDDD3);
 }
 if (lDDDDD3>l35c) {
  _root.l35.play2(1,1000/Math.round(((lDDDDD3-l35c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l35c,lDDDDD3);
 } else if (lDDDDD3<l35c) {
  _root.l35.play2(-1,1000/Math.round(((l35c-lDDDDD3)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l35c,lDDDDD3);
 }
 if (lD4>l41c) {
  _root.l41.play2(1,1000/Math.round(((lD4-l41c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l41c,lD4);
 } else if (lD4<l41c) {
  _root.l41.play2(-1,1000/Math.round(((l41c-lD4)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l41c,lD4);
 }
 if (lDD4>l42c) {
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  _root.l42.play2(1,1000/Math.round(((lDD4-l42c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l42c,lDD4);
 } else if (lDD4<l42c) {
  _root.l42.play2(-1,1000/Math.round(((l42c-lDD4)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l42c,lDD4);
 }
 if (lDDD4>l43c) {
  _root.l43.play2(1,1000/Math.round(((lDDD4-l43c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l43c,lDDD4);
 } else if (lDDD4<l43c) {
  _root.l43.play2(-1,1000/Math.round(((l43c-lDDD4)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l43c,lDDD4);
 }
 if (lDDDD4>l44c) {
  _root.l44.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD4-l44c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l44c,lDDDD4);
 } else if (lDDDD4<l44c) {
  _root.l44.play2(-1,1000/Math.round(((l44c-lDDDD4)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l44c,lDDDD4);
 }
 if (lDDDDD4>l45c) {
  _root.l45.play2(1,1000/Math.round(((lDDDDD4-l45c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l45c,lDDDDD4);
 } else if (lDDDDD4<l45c) {
  _root.l45.play2(-1,1000/Math.round(((l45c-lDDDDD4)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l45c,lDDDDD4);
 }
 if (lD5>l51c) {
  _root.l51.play2(1,1000/Math.round(((lD5-l51c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l51c,lD5);
 } else if (lD5<l51c) {
  _root.l51.play2(-1,1000/Math.round(((l51c-lD5)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l51c,lD5);
 }
 if (lDD5>l52c) {
  _root.l52.play2(1,1000/Math.round(((lDD5-l52c)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l52c,lDD5);
 } else if (lDD5<l52c) {
  _root.l52.play2(-1,1000/Math.round(((l52c-lDD5)/(mr2t-mr2c))*mr2t),l52c,lDD5);
 }
 if (lDDD5>l53c) {
  _root.l53.play2(1,1000/Math.round(((lDDD5-l53c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l53c,lDDD5);
 } else if (lDDD5<l53c) {
  _root.l53.play2(-1,1000/Math.round(((l53c-lDDD5)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l53c,lDDD5);
 }
 if (lDDDD5>l54c) {
  _root.l54.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD5-l54c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l54c,lDDDD5);
 } else if (lDDDD5<l54c) {
  _root.l54.play2(-1,1000/Math.round(((l54c-lDDDD5)/(mr2t-
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mr2c))*mr2t),l54c,lDDDD5);
 }
 if (lDDDD5u>l54uc) {
  _root.l54u.play2(1,1000/Math.round(((lDDDD5u-l54uc)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l54uc,lDDDD5u);
 } else if (lDDDD5<l54c) {
  _root.l54u.play2(-1,1000/Math.round(((l54uc-lDDDD5u)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l54uc,lDDDD5u);
 }
 if (lDDDDD5>l55c) {
  _root.l55.play2(1,1000/Math.round(((lDDDDD5-l55c)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l55c,lDDDDD5);
 } else if (lDDDDD5<l55c) {
  _root.l55.play2(-1,1000/Math.round(((l55c-lDDDDD5)/(mr2t-
mr2c))*mr2t),l55c,lDDDDD5);
 }
 if ((_root.mittraddaav2._visible == false) && (mr2c<mr2t)) {
  _root.mittradda2.play2(1,1000/120,mr2c,mr2t);
  _root.mittradda2.playBack == true;
 } else if (_root.mittradda2._currentframe == mr2t) {
  MovieClip.prototype.stop2 = function() {
   clearInterval(_global[“id”+this._name]);
  };
  _root.mittradda2.stop2();
  _root.mittradda2.playBack == false;
  _root.l11.stop2();
  _root.l12.stop2();
  _root.l13.stop2();
  _root.l14.stop2();
  _root.l15.stop2();
  _root.l21.stop2();
  _root.l22.stop2();
  _root.l23.stop2();
  _root.l24.stop2();
  _root.l25.stop2();
  _root.l31.stop2();
  _root.l32.stop2();
  _root.l33.stop2();
  _root.l34.stop2();
  _root.l35.stop2();
  _root.l41.stop2();
  _root.l42.stop2();
  _root.l43.stop2();
  _root.l44.stop2();
  _root.l45.stop2();
  _root.l51.stop2();
  _root.l52.stop2();
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  _root.l53.stop2();
  _root.l54.stop2();
  _root.l54u.stop2();
  _root.l55.stop2();
  _root.l11.playBack == false;
  _root.l12.playBack == false;
  _root.l13.playBack == false;
  _root.l14.playBack == false;
  _root.l15.playBack == false;
  _root.l21.playBack == false;
  _root.l22.playBack == false;
  _root.l23.playBack == false;
  _root.l24.playBack == false;
  _root.l25.playBack == false;
  _root.l31.playBack == false;
  _root.l32.playBack == false;
  _root.l33.playBack == false;
  _root.l34.playBack == false;
  _root.l35.playBack == false;
  _root.l41.playBack == false;
  _root.l42.playBack == false;
  _root.l43.playBack == false;
  _root.l44.playBack == false;
  _root.l45.playBack == false;
  _root.l51.playBack == false;
  _root.l52.playBack == false;
  _root.l53.playBack == false;
  _root.l54.playBack == false;
  _root.l54u.playBack == false;
  _root.l55.playBack == false;
 }
}
on (release, releaseOutside, dragOut) {
 press = false;
 _global.pressing = 0;
 MovieClip.prototype.stop2 = function() {
  clearInterval(_global[“id”+this._name]);
 };
 _root.mittradda2.stop2();
 _root.mittradda2.playBack == false;
 _root.l11.stop2();
 _root.l12.stop2();
 _root.l13.stop2();
 _root.l14.stop2();
 _root.l15.stop2();
 _root.l21.stop2();
 _root.l22.stop2();
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 _root.l23.stop2();
 _root.l24.stop2();
 _root.l25.stop2();
 _root.l31.stop2();
 _root.l32.stop2();
 _root.l33.stop2();
 _root.l34.stop2();
 _root.l35.stop2();
 _root.l41.stop2();
 _root.l42.stop2();
 _root.l43.stop2();
 _root.l44.stop2();
 _root.l45.stop2();
 _root.l51.stop2();
 _root.l52.stop2();
 _root.l53.stop2();
 _root.l54.stop2();
 _root.l54u.stop2();
 _root.l55.stop2();
 _root.l11.playBack == false;
 _root.l12.playBack == false;
 _root.l13.playBack == false;
 _root.l14.playBack == false;
 _root.l15.playBack == false;
 _root.l21.playBack == false;
 _root.l22.playBack == false;
 _root.l23.playBack == false;
 _root.l24.playBack == false;
 _root.l25.playBack == false;
 _root.l31.playBack == false;
 _root.l32.playBack == false;
 _root.l33.playBack == false;
 _root.l34.playBack == false;
 _root.l35.playBack == false;
 _root.l41.playBack == false;
 _root.l42.playBack == false;
 _root.l43.playBack == false;
 _root.l44.playBack == false;
 _root.l45.playBack == false;
 _root.l51.playBack == false;
 _root.l52.playBack == false;
 _root.l53.playBack == false;
 _root.l54.playBack == false;
 _root.l54u.playBack == false;
 _root.l55.playBack == false; B.
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on (press) {
 press = true;
 var mr2t = 120;
 var mr2c = _root.mittradda2._currentframe;
 if (mr2c == 120) {
  _global.pressing = 1;
 } else if (mr2c !== 120) {
  _global.pressing = 0;
 }
 var l11c = _root.l11._currentframe;
 var l12c = _root.l12._currentframe;
 var l13c = _root.l13._currentframe;
 var l14c = _root.l14._currentframe;
 var l15c = _root.l15._currentframe;
 var l21c = _root.l21._currentframe;
 var l22c = _root.l22._currentframe;
 var l23c = _root.l23._currentframe;
 var l24c = _root.l24._currentframe;
 var l25c = _root.l25._currentframe;
 var l31c = _root.l31._currentframe;
 var l32c = _root.l32._currentframe;
 var l33c = _root.l33._currentframe;
 var l34c = _root.l34._currentframe;
 var l35c = _root.l35._currentframe;
 var l41c = _root.l41._currentframe;
 var l42c = _root.l42._currentframe;
 var l43c = _root.l43._currentframe;
 var l44c = _root.l44._currentframe;
 var l45c = _root.l45._currentframe;
 var l51c = _root.l51._currentframe;
 var l52c = _root.l52._currentframe;
 var l53c = _root.l53._currentframe;
 var l54c = _root.l54._currentframe;
 var l54uc = _root.l54u._currentframe;
 var l55c = _root.l55._currentframe;
 if (l11c>lC1) {
  _root.l11.play2(-1,1000/Math.round(((l11c-lC1)/mr2c)*mr2t),l11c,lC1);
 } else if (l11c<lC1) {
  _root.l11.play2(1,1000/Math.round(((lC1-l11c)/mr2c)*mr2t),l11c,lC1);
 }
 if (l12c>lCC1) {
  _root.l12.play2(-1,1000/Math.round(((l12c-lCC1)/mr2c)*mr2t),l12c,lCC1);
 } else if (l12c<lCC1) {
  _root.l12.play2(1,1000/Math.round(((lCC1-l12c)/mr2c)*mr2t),l12c,lCC1);
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 }
 if (l13c>lCCC1) {
  _root.l13.play2(-1,1000/Math.round(((l13c-lCCC1)/mr2c)*mr2t),l13c,lCCC1);
 } else if (l13c<lCCC1) {
  _root.l13.play2(1,1000/Math.round(((lCCC1-l13c)/mr2c)*mr2t),l13c,lCCC1);
 }
 if (l14c>lCCCC1) {
  _root.l14.play2(-1,1000/Math.round(((l14c-lCCCC1)/mr2c)*mr2t),l14c,lCCCC1);
 } else if (l14c<lCCCC1) {
  _root.l14.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC1-l14c)/mr2c)*mr2t),l14c,lCCCC1);
 }
 if (l15c>lCCCCC1) {
  _root.l15.play2(-1,1000/Math.round(((l15c-lCCCCC1)/
mr2c)*mr2t),l15c,lCCCCC1);
 } else if (l15c<lCCCCC1) {
  _root.l15.play2(1,1000/Math.round(((lCCCCC1-l15c)/mr2c)*mr2t),l15c,lCCCCC1);
 }
 if (l21c>lC2) {
  _root.l21.play2(-1,1000/Math.round(((l21c-lC2)/mr2c)*mr2t),l21c,lC2);
 } else if (l21c<lC2) {
  _root.l21.play2(1,1000/Math.round(((lC2-l21c)/mr2c)*mr2t),l21c,lC2);
 }
 if (l22c>lCC2) {
  _root.l22.play2(-1,1000/Math.round(((l22c-lCC2)/mr2c)*mr2t),l22c,lCC2);
 } else if (l22c<lCC2) {
  _root.l22.play2(1,1000/Math.round(((lCC2-l22c)/mr2c)*mr2t),l22c,lCC2);
 }
 if (l23c>lCCC2) {
  _root.l23.play2(-1,1000/Math.round(((l23c-lCCC2)/mr2c)*mr2t),l23c,lCCC2);
 } else if (l23c<lCCC2) {
  _root.l23.play2(1,1000/Math.round(((lCCC2-l23c)/mr2c)*mr2t),l23c,lCCC2);
 }
 if (l24c>lCCCC2) {
  _root.l24.play2(-1,1000/Math.round(((l24c-lCCCC1)/mr2c)*mr2t),l24c,lCCCC2);
 } else if (l24c<lCCCC2) {
  _root.l24.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC2-l24c)/mr2c)*mr2t),l24c,lCCCC2);
 }
 if (l25c>lCCCCC2) {
  _root.l25.play2(-1,1000/Math.round(((l25c-lCCCCC2)/
mr2c)*mr2t),l25c,lCCCCC2);
 } else if (l25c<lCCCCC2) {
  _root.l25.play2(1,1000/Math.round(((lCCCCC2-l25c)/mr2c)*mr2t),l25c,lCCCCC2);
 }
 if (l31c>lC3) {
  _root.l31.play2(-1,1000/Math.round(((l31c-lC3)/mr2c)*mr2t),l31c,lC3);
 } else if (l31c<lC3) {
  _root.l31.play2(1,1000/Math.round(((lC3-l31c)/mr2c)*mr2t),l31c,lC3);
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 }
 if (l32c>lCC3) {
  _root.l32.play2(-1,1000/Math.round(((l32c-lCC3)/mr2c)*mr2t),l32c,lCC3);
 } else if (l32c<lCC3) {
  _root.l32.play2(1,1000/Math.round(((lCC3-l32c)/mr2c)*mr2t),l32c,lCC3);
 }
 if (l33c>lCCC3) {
  _root.l33.play2(-1,1000/Math.round(((l33c-lCCC3)/mr2c)*mr2t),l33c,lCCC3);
 } else if (l33c<lCCC3) {
  _root.l33.play2(1,1000/Math.round(((lCCC3-l33c)/mr2c)*mr2t),l33c,lCCC3);
 }
 if (l34c>lCCCC3) {
  _root.l34.play2(-1,1000/Math.round(((l34c-lCCCC3)/mr2c)*mr2t),l34c,lCCCC3);
 } else if (l34c<lCCCC3) {
  _root.l34.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC3-l34c)/mr2c)*mr2t),l34c,lCCCC3);
 }
 if (l35c>lCCCCC3) {
  _root.l35.play2(-1,1000/Math.round(((l35c-lCCCCC3)/
mr2c)*mr2t),l35c,lCCCCC3);
 } else if (l35c<lCCCCC3) {
  _root.l35.play2(1,1000/Math.round(((lCCCCC3-l35c)/mr2c)*mr2t),l35c,lCCCCC3);
 }
 if (l41c>lC4) {
  _root.l41.play2(-1,1000/Math.round(((l41c-lC4)/mr2c)*mr2t),l41c,lC4);
 } else if (l41c<lC4) {
  _root.l41.play2(1,1000/Math.round(((lC4-l41c)/mr2c)*mr2t),l41c,lC4);
 }
 if (l42c>lCC4) {
  _root.l42.play2(-1,1000/Math.round(((l42c-lCC4)/mr2c)*mr2t),l42c,lCC4);
 } else if (l42c<lCC4) {
  _root.l42.play2(1,1000/Math.round(((lCC4-l42c)/mr2c)*mr2t),l42c,lCC4);
 }
 if (l43c>lCCC4) {
  _root.l43.play2(-1,1000/Math.round(((l43c-lCCC4)/mr2c)*mr2t),l43c,lCCC4);
 } else if (l43c<lCCC4) {
  _root.l43.play2(1,1000/Math.round(((lCCC4-l43c)/mr2c)*mr2t),l43c,lCCC4);
 }
 if (l44c>lCCCC4) {
  _root.l44.play2(-1,1000/Math.round(((l44c-lCCCC4)/mr2c)*mr2t),l44c,lCCCC4);
 } else if (l44c<lCCCC4) {
  _root.l44.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC4-l44c)/mr2c)*mr2t),l44c,lCCCC4);
 }
 if (l45c>lCCCCC4) {
  _root.l45.play2(-1,1000/Math.round(((l45c-lCCCCC4)/
mr2c)*mr2t),l45c,lCCCCC4);
 } else if (l45c<lCCCCC4) {
  _root.l45.play2(1,1000/Math.round(((lCCCCC4-l45c)/mr2c)*mr2t),l45c,lCCCCC4);



xc xci

Sida  xci
Till  (xciv) 

Bilaga  K
 }
 if (l51c>lC5) {
  _root.l51.play2(-1,1000/Math.round(((l51c-lC5)/mr2c)*mr2t),l51c,lC5);
 } else if (l51c<lC5) {
  _root.l51.play2(1,1000/Math.round(((lC5-l51c)/mr2c)*mr2t),l51c,lC5);
 }
 if (l52c>lCC5) {
  _root.l52.play2(-1,1000/Math.round(((l52c-lCC5)/mr2c)*mr2t),l52c,lCC5);
 } else if (l52c<lCC5) {
  _root.l52.play2(1,1000/Math.round(((lCC5-l52c)/mr2c)*mr2t),l52c,lCC5);
 }
 if (l53c>lCCC5) {
  _root.l53.play2(-1,1000/Math.round(((l53c-lCCC5)/mr2c)*mr2t),l53c,lCCC5);
 } else if (l53c<lCCC5) {
  _root.l53.play2(1,1000/Math.round(((lCCC5-l53c)/mr2c)*mr2t),l53c,lCCC5);
 }
 if (l54c>lCCCC5) {
  _root.l54.play2(-1,1000/Math.round(((l54c-lCCCC5)/mr2c)*mr2t),l54c,lCCCC5);
 } else if (l54c<lCCCC5) {
  _root.l54.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC5-l54c)/mr2c)*mr2t),l54c,lCCCC5);
 }
 if (l54uc>lCCCC5u) {
  _root.l54u.play2(-1,1000/Math.round(((l54uc-lCCCC5u)/
mr2c)*mr2t),l54uc,lCCCC5u);
 } else if (l54c<lCCCC5) {
  _root.l54u.play2(1,1000/Math.round(((lCCCC5u-l54uc)/
mr2c)*mr2t),l54uc,lCCCC5u);
 }
 if (l55c>lCCCCC5) {
  _root.l55.play2(-1,1000/Math.round(((l55c-lCCCCC5)/
mr2c)*mr2t),l55c,lCCCCC5);
 } else if (l55c<lCCCCC5) {
  _root.l55.play2(1,1000/Math.round(((lCCCCC5-l55c)/mr2c)*mr2t),l55c,lCCCCC5);
 }
 if (mr2c == 1) {
  MovieClip.prototype.stop2 = function() {
   clearInterval(_global[“id”+this._name]);
  };
  _root.mr2c.stop2();
  _root.mr2c.playBack == false;
  _root.l11.stop2();
  _root.l12.stop2();
  _root.l13.stop2();
  _root.l14.stop2();
  _root.l15.stop2();
  _root.l21.stop2();
  _root.l22.stop2();
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  _root.l23.stop2();
  _root.l24.stop2();
  _root.l25.stop2();
  _root.l31.stop2();
  _root.l32.stop2();
  _root.l33.stop2();
  _root.l34.stop2();
  _root.l35.stop2();
  _root.l41.stop2();
  _root.l42.stop2();
  _root.l43.stop2();
  _root.l44.stop2();
  _root.l45.stop2();
  _root.l51.stop2();
  _root.l52.stop2();
  _root.l53.stop2();
  _root.l54.stop2();
  _root.l54u.stop2();
  _root.l55.stop2();
  _root.l11.playBack == false;
  _root.l12.playBack == false;
  _root.l13.playBack == false;
  _root.l14.playBack == false;
  _root.l15.playBack == false;
  _root.l21.playBack == false;
  _root.l22.playBack == false;
  _root.l23.playBack == false;
  _root.l24.playBack == false;
  _root.l25.playBack == false;
  _root.l31.playBack == false;
  _root.l32.playBack == false;
  _root.l33.playBack == false;
  _root.l34.playBack == false;
  _root.l35.playBack == false;
  _root.l41.playBack == false;
  _root.l42.playBack == false;
  _root.l43.playBack == false;
  _root.l44.playBack == false;
  _root.l45.playBack == false;
  _root.l51.playBack == false;
  _root.l52.playBack == false;
  _root.l53.playBack == false;
  _root.l54.playBack == false;
  _root.l54u.playBack == false;
  _root.l55.playBack == false;
 }
 if (_root.mittraddaav2._visible == false) {
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  _root.mittradda2.play2(-1,1000/120,mr2c,1);
  _root.mittradda2.playBack == true;
 } else if (_root.mittraddaav2._visible == true) {
  _root.mittradda2.stop2();
  _root.mittradda2.playBack == false;
 }
}
on (release, releaseOutside, dragOut) {
 press = false;
 _global.pressing = 0;
 MovieClip.prototype.stop2 = function() {
  clearInterval(_global[“id”+this._name]);
 };
 _root.l11.stop2();
 _root.l12.stop2();
 _root.l13.stop2();
 _root.l14.stop2();
 _root.l15.stop2();
 _root.l21.stop2();
 _root.l22.stop2();
 _root.l23.stop2();
 _root.l24.stop2();
 _root.l25.stop2();
 _root.l31.stop2();
 _root.l32.stop2();
 _root.l33.stop2();
 _root.l34.stop2();
 _root.l35.stop2();
 _root.l41.stop2();
 _root.l42.stop2();
 _root.l43.stop2();
 _root.l44.stop2();
 _root.l45.stop2();
 _root.l51.stop2();
 _root.l52.stop2();
 _root.l53.stop2();
 _root.l54.stop2();
 _root.l54u.stop2();
 _root.l55.stop2();
 _root.l11.playBack == false;
 _root.l12.playBack == false;
 _root.l13.playBack == false;
 _root.l14.playBack == false;
 _root.l15.playBack == false;
 _root.l21.playBack == false;
 _root.l22.playBack == false;
 _root.l23.playBack == false;

B.
il

ag
a 

  K
 



xciv

Sida  xciv
Till  (xciv) 

Bilaga K

xcv

 _root.l24.playBack == false;
 _root.l25.playBack == false;
 _root.l31.playBack == false;
 _root.l32.playBack == false;
 _root.l33.playBack == false;
 _root.l34.playBack == false;
 _root.l35.playBack == false;
 _root.l41.playBack == false;
 _root.l42.playBack == false;
 _root.l43.playBack == false;
 _root.l44.playBack == false;
 _root.l45.playBack == false;
 _root.l51.playBack == false;
 _root.l52.playBack == false;
 _root.l53.playBack == false;
 _root.l54.playBack == false;
 _root.l54u.playBack == false;
 _root.l55.playBack == false;
 _root.mittradda2.stop2();
 _root.mittradda2.playBack == false;
}
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L. Actionscriptkod  i 
objektet med  
makrolamporna

onClipEvent (enterFrame) {
 if ((120<_global.lCCC3<131) && (_global.lDDD3<11) && (_global.upg4trigg == 1) && 
(_root.mittradda2._currentframe == 132) && (_root.s._currentframe == 3)) {
  _global.upg4trigg = 0;
  var sluttid7 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  var tid7 = sluttid7-starttid7;
  trace(“Tid att lösa uppgift 3 = I bank 3 ändra Deapth till max i makrots startläge och 
till min i makrots ändläge: Tid7: “+tid7);
  _root.upg4._visible = true;
  trace(“Uppgift 4 börjas nu = Testa den förra makrolagringen”);
  _global.starttid8 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  /* Contact PHP File */
  SendVars7 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars7.tid7 = tid7;
  SendVars7.nyttID = nyttID;
  SendVars7.allowSend7 = true;
  SendVars7.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars7.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  /* Fordrojning */
  fordrojning5 = function () {
   _global.fordrojning5klar = 1;
   clearInterval(fordrojning5intervall);
  };
  fordrojning5intervall = setInterval(fordrojning5, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
 if ((120<_global.lCCC3<131) && (_global.lDDD3<11) && (_global.upg5trigg == 1) && 
(_root.mittradda2._currentframe == 1) && (_root.s._currentframe == 3)) {
  _global.upg5trigg = 0;
  var sluttid9 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
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  var tid9 = sluttid9-starttid9;
  trace(“Tid att lösa uppgift 4 = Testa den förra makrolagringe: Tid9: “+tid9);
  trace(“Uppgift 5 börjas nu = Testa makrofunktionaliteten ett tag tills du ledsnat”);
  /* Contact PHP File */
  SendVars9 = new LoadVars();
  targetObject = new LoadVars();
  SendVars9.tid9 = tid9;
  SendVars9.nyttID = nyttID;
  SendVars9.allowSend9 = true;
  SendVars9.myFile = “CreateMe.txt”;
  SendVars9.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
  /*//////////////////*/
  _global.starttid10 = getTimer();
  for (var i = 0; i<1000; i++) {
   var j = i;
  }
  _root.upg5._visible = true;
  /* Fordrojning */
  fordrojning6 = function () {
   _global.fordrojning6klar = 1;
   clearInterval(fordrojning6intervall);
  };
  fordrojning6intervall = setInterval(fordrojning6, uppgiftsfordrojning);
  /*/////////////*/
 }
 if (_root.mittradda2._currentframe == 1) {
  _global.lC1 = _root.l11._currentframe;
  _global.lCC1 = _root.l12._currentframe;
  _global.lCCC1 = _root.l13._currentframe;
  _global.lCCCC1 = _root.l14._currentframe;
  _global.lCCCCC1 = _root.l15._currentframe;
  _global.lC2 = _root.l21._currentframe;
  _global.lCC2 = _root.l22._currentframe;
  _global.lCCC2 = _root.l23._currentframe;
  _global.lCCCC2 = _root.l24._currentframe;
  _global.lCCCCC2 = _root.l25._currentframe;
  _global.lC3 = _root.l31._currentframe;
  _global.lCC3 = _root.l32._currentframe;
  _global.lCCC3 = _root.l33._currentframe;
  _global.lCCCC3 = _root.l34._currentframe;
  _global.lCCCCC3 = _root.l35._currentframe;
  _global.lC4 = _root.l41._currentframe;
  _global.lCC4 = _root.l42._currentframe;
  _global.lCCC4 = _root.l43._currentframe;
  _global.lCCCC4 = _root.l44._currentframe;
  _global.lCCCCC4 = _root.l45._currentframe;
  _global.lC5 = _root.l51._currentframe;
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  _global.lCC5 = _root.l52._currentframe;
  _global.lCCC5 = _root.l53._currentframe;
  _global.lCCCC5 = _root.l54._currentframe;
  _global.lCCCC5u = _root.l54u._currentframe;
  _global.lCCCCC5 = _root.l55._currentframe;
 }
 if (_root.mittradda2._currentframe == 132) {
  _global.lD1 = _root.l11._currentframe;
  _global.lDD1 = _root.l12._currentframe;
  _global.lDDD1 = _root.l13._currentframe;
  _global.lDDDD1 = _root.l14._currentframe;
  _global.lDDDDD1 = _root.l15._currentframe;
  _global.lD2 = _root.l21._currentframe;
  _global.lDD2 = _root.l22._currentframe;
  _global.lDDD2 = _root.l23._currentframe;
  _global.lDDDD2 = _root.l24._currentframe;
  _global.lDDDDD2 = _root.l25._currentframe;
  _global.lD3 = _root.l31._currentframe;
  _global.lDD3 = _root.l32._currentframe;
  _global.lDDD3 = _root.l33._currentframe;
  _global.lDDDD3 = _root.l34._currentframe;
  _global.lDDDDD3 = _root.l35._currentframe;
  _global.lD4 = _root.l41._currentframe;
  _global.lDD4 = _root.l42._currentframe;
  _global.lDDD4 = _root.l43._currentframe;
  _global.lDDDD4 = _root.l44._currentframe;
  _global.lDDDDD4 = _root.l45._currentframe;
  _global.lD5 = _root.l51._currentframe;
  _global.lDD5 = _root.l52._currentframe;
  _global.lDDD5 = _root.l53._currentframe;
  _global.lDDDD5 = _root.l54._currentframe;
  _global.lDDDD5u = _root.l54u._currentframe;
  _global.lDDDDD5 = _root.l55._currentframe;
 }
}
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M Actionscriptkod  för 
uppgift 2 i objektet  
för volymlamporna

if (_global.upg2klar !== 1) {
 _root.l54u._visible = false;
 _root.upg3._visible = true;
 trace(“Uppgift 2 löstes = Volymen i bank 3 ändrades till 4 lampor!”);
 var sluttid5 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 var tid5 = sluttid5-starttid5;
 trace(“Tid att lösa uppgift 2 = Volymen i bank 3 ändrades till 4 lampor!: Tid5: “+tid5);
 trace(“Uppgift 3 börjas nu = Ändra Deapth till max i makrots startläge och till min i makrots 
ändläge”);
 /* Contact PHP File */
 SendVars5 = new LoadVars();
 targetObject = new LoadVars();
 SendVars5.tid5 = tid5;
 SendVars5.nyttID = nyttID;
 SendVars5.allowSend5 = true;
 SendVars5.myFile = “CreateMe.txt”;
 SendVars5.sendAndLoad(path+filnamn,targetObject,”POST”);
 /*//////////////////*/
 _global.starttid6 = getTimer();
 for (var i = 0; i<1000; i++) {
  var j = i;
 }
 /* Fordrojning */
 fordrojning4 = function () {
  _global.fordrojning4klar = 1;
  clearInterval(fordrojning4intervall);
 };
 fordrojning4intervall = setInterval(fordrojning4, uppgiftsfordrojning);
 /*/////////////*/
 _global.upg2klar = 1;
}

#initclip 2
/* ===============================================================
 * FISJogbv2Class
 * Simple jog dial
 * by Jonathan Kaye and David Castillo
 * from “Flash for Interactive Simulation”, Copyright 2002.
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 *
 * This class implements a simple jog. Users can change the appearance by modifying:
 * defJogBkgnd - background
 * defJogIndicator - indicator clip.  If you want bkgnd to rotate, 
 *   put bkgnd graphic in here as well, then put an invisible movie clip
 *   of the same size into the defJogBkgnd.
 * 
 * The class has one event, by default called “JogMsg” (but this can
 * be changed in the property inspector), and the value is the increment that
 * the jog was moved.  The drawTicks property, if true, tells the component
 * to draw numDivs ticks.
 *
 * Even though a jog doesn’t have a value, like a potentiometer, we keep track
 * of a value (val, for value respecting steps, valPriv, for the real value)
 * because it makes it easier to report the correct increment if the user
 * turns the jog more than 1 revolution.
 * 
 * This class inherits from FISBase to get listener capabilities.
 * 
 * It has the following component properties:
 *
 * lname    - name of listener object (though you can add more w/addListener)
 * emsg     - event message (string) to send
 * showHand - true/false whether or not to show hand cursor
 * discreteSteps - true/false, true if discrete steps, false if continuous
 * numDivs - number of steps (divisions)
 * units - number of units in complete cycle
 * val - current value of jog (not used publicly)
 * dragOrOver - if “drag”, user has to drag (click) jog to move it. If “roll”,
 *   user rolls over to move it.
 * showButs - true = show incr/decr buttons below, false don’t show
 *
 * It has the following public methods:
 *
 * setJogMsg() - changes the event message
 * getJogMsg()    - returns the event message set for this object
 * incrVal() - increments the jog by the number of units passed in
 * setVal() - sets the jog to the given value (0 to units)
 *
 * 4/12/02
 * =============================================================== */
function FISJogbv2Class () {
 super();
 if (this.lname != “”) {
  this.addListener(this.lname);
 }
 // Set up the mouse event handlers depending on whether we’re supposed
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 // to respond to click-and-drag, or rollOver/rollOut
 if (this.dragOrOver == “drag”) {
  this.bkgnd.onPress = this.jogEngage;
  this.bkgnd.onRelease = this.jogRelease;
  this.bkgnd.onReleaseOutside = this.jogRelease;
 } else {
  this.bkgnd.onRollOver = this.jogEngage;
  this.bkgnd.onRollOut = this.jogRelease;
 }
 // initialize with starting value
 this.setVal(this.val, true);
 // Setup the incr/decr buttons
 this.rotIncr.onPress = this.incrJog;
 this.rotDecr.onPress = this.decrJog;
 this.rotIncr._visible = this.rotDecr._visible = this.ShowButs; 
 if (this.clickSnd != “”) {
  this.sndObj = new Sound(this);
  this.sndObj.attachSound(this.clickSnd);
 } 
 // Draw the tick marks, if directed to
 if (this.showTicks) 
  this.drawTicks();
 this.bkgnd.useHandCursor = this.showHand;
}
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N. Actionscriptkod i  
den komponent som 
styr vridreglaget som i 
sin tur styr banksiffran

FISJogbv2Class.prototype = new FISBaseClass();
// Called when the operator is about to move the jog
FISJogbv2Class.prototype.jogEngage = function () {
 this.holdAng = undefined;
 this.onMouseMove = this._parent.trackMouse;
}
// Called when the operator releases the jog from turning
FISJogbv2Class.prototype.jogRelease = function () {
 this.onMouseMove = undefined;
}
// The routine that tracks mouse movements and converts them to jog movements.
// We look at the current mouse position (the center of dial is (0, 0)) as
// a vector, and find out the angle between this vector and the angle recorded
// when the jog was last manipulated (holdAng).  We then rotate the jog by
// the difference of the angles, then reset holdAng.
//
// We have to invert the y axis values because in
// screen coords, y values increase going down, and decrease going up.
FISJogbv2Class.prototype.trackMouse = function () {
 var ax, ay, neg, sum, vdot, angle;
 // Compute the dot product, which will give us the rotation angle based
 // on the current mouse position
 ax = this._xmouse;
 ay = this._ymouse;
 neg = ax < 0;
 // normalize the vector
 sum = Math.sqrt(ax*ax + ay*ay);
 // check to see if zero-length vector, which means passing through center
 if (sum == 0)
  return;
 // ax /= sum;  ax gets ignored after this point, so don’t bother computing
 ay /= sum;
 // dot product gives us the angle between vectors (original and now new position)
 // vdot = ax*nx + ay*ny; but we can simplify because nx = 0 and ny = -1.
 vdot = -ay;
 // convert from radians to degrees
 angle = 57.2957795130823 * Math.acos(vdot);
 if (neg)
  angle *= -1;  
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 // If holdAng is undefined, it means this is the first time through
 // for the current interaction, so we have to record the initial angle
 // so we can update the rotation based on changes to the initial angle
 if (this.holdAng == undefined)
  this.holdAng = angle;
 // set the current angle to be the angular difference plus current pos
 this.baseAng += angle - this.holdAng;  
 // given the cumulative (baseAng) and angle of current mouse pos, set
 // the jog into position and update
 this._parent.setAVal(this.baseAng, angle);
 updateAfterEvent();
}
// Translate the current angle into an increment from the last knob position,
// then notify listeners with the new value.
FISJogbv2Class.prototype.setAVal = function (ang, realAng) {
 var rv = ang - this.oldAng, incr, ov = this.val; 
 if (ang > this.oldAng) {
  if (rv > 180)
   rv -= 360;
 } else {
  if (rv < -180)
   rv += 360;
 } 
 this.oldAng = ang;
 incr = (this.units * rv) / 360;
 this.valPriv += incr; 
 this.setVal(this.valPriv);
 this.bkgnd.holdAng = realAng;
////////// ***** Rotationsvinkel ***** /////////////////////////////////////////////
  if (incr>1) {
   _global.cworccw = 1;
  } else if (incr<-1) {
   _global.cworccw = -1;
  }
  updateAfterEvent;
////////// *************************** /////////////////////////////////////////////
}
FISJogbv2Class.prototype.incrJog = function () {
 this._parent.incrVal(1);
}
FISJogbv2Class.prototype.decrJog = function () {
 this._parent.incrVal(-1);
}
// Changes the event message for this object to msg
FISJogbv2Class.prototype.setJogMsg = function (msg) {
 this.emsg = msg;
}
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// Retrieves the event message
FISJogbv2Class.prototype.getJogMsg = function () {
 return (this.emsg);
}
// Increments the jog by incr units
FISJogbv2Class.prototype.incrVal = function (incr) {
 this.setVal(this.val + incr);
}
// Sets the position of the jog.
FISJogbv2Class.prototype.setVal = function (v, q) {
////////// Villkor innanfor ratten /////////////////////////////////////////////////
if ((_global.bv2op == true) && (_global.fardotframe == 1)) {
 var v4ang = v%this.units, ang, ov = this.val;
 this.valPriv = v;
 ang = (360/this.units)*v4ang;
 if (this.discreteSteps) {
  this.val = Math.round(this.valPriv);
  this.II._rotation = (360/this.units)*(this.val%this.units);
 } else {
  this.val = this.valPriv;
  this.II._rotation = ang;
 }
 if (this.val != ov && q != true) {
  this.notifyListeners(this.emsg,this.val-ov);
  this.sndObj.start();
 }
 _global.vardeforeutanforforthisval = this.val;
 _global.vardeforeutanforforov = ov;
////////// Siffrans dotframepaverkan ///////////
var minvardet = 0;
var maxvardet = _global.sifferreglagerattensmaxlage;
if ((_root.mittraddaav._visible == false)||(_root.mittraddaav2._visible == false)) {
 if (valbv2<minvardet) {
  valbv2 = minvardet;
 } else if (valbv2>maxvardet) {
  valbv2 = maxvardet;
 } else if ((valbv2>=minvardet) || (valbv2<=maxvardet)) {
  valbv2 += (this.val-ov);
  var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(valbv2/_global.sifferreglagerattenskansli
ghet))+1;
  _root.s.gotoAndStop(dotFrame);
 }
}
////////// ************************* ///////////
////////// *********************** /////////////////////////////////////////////////
////////// Villkor utanfor ratten //////////////////////////////////////////////////
} else if ((_global.bv2op == false) && (_global.fardotframe !== 1)) {
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 this.val = _global.vardeforeutanforforthisval;
 ov = _global.vardeforeutanforforov;
 var v4ang = v%this.units, ang, ov = this.val;
 this.valPriv = v;
 ang = (360/this.units)*v4ang;
 if (this.discreteSteps) {
  this.val = Math.round(this.valPriv);
  //this.II._rotation = (360/this.units)*(this.val%this.units);
 } else {
  this.val = this.valPriv;
  //this.II._rotation = ang;
 }
 if (this.val != ov && q != true) {
  this.notifyListeners(this.emsg,this.val-ov);
  this.sndObj.start();
 }
}
////////// ********************** ////////////////////////////////////////////////// 
}
FISJogbv2Class.prototype.drawTicks = function () {
 var len = 5+ this.bkgnd._width / 2, ang = 360 / this.numDivs, ptObj;
 this.lineStyle(0x000000);
 ptObj = new Object();
 ptObj.x = 0;
 ptObj.y = -len;
 for (var i = 0; i < 360; i += ang) {
  this.rotZ(ptObj, i);
  this.moveTo(0, 0);
  this.lineTo(ptObj.xp, ptObj.yp);
 }
 delete ptObj;
}
FISJogbv2Class.prototype.rotZ = function (vObj, ang) {
 ang = 0.0174532925199433 * ang;  // convert degrees to radians
 vObj.xp = Math.cos(ang) * vObj.x - Math.sin(ang) * vObj.y;
 vObj.yp = Math.sin(ang) * vObj.x + Math.cos(ang) * vObj.y;
}
Object.registerClass(“FISJogbv2”, FISJogbv2Class);
#endinitclip
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O. Actionscriptkod i  
en komponent som 
styr ett vridreglage som 
i sin tur styr ett objekt 
med volymlampor

#initclip 1
/* ===============================================================
 * FISJog5Class
 * Simple jog dial
 * by Jonathan Kaye and David Castillo
 * from “Flash for Interactive Simulation”, Copyright 2002.
 *
 * This class implements a simple jog. Users can change the appearance by modifying:
 * defJogBkgnd - background
 * defJogIndicator - indicator clip.  If you want bkgnd to rotate, 
 *   put bkgnd graphic in here as well, then put an invisible movie clip
 *   of the same size into the defJogBkgnd.
 * 
 * The class has one event, by default called “JogMsg” (but this can
 * be changed in the property inspector), and the value is the increment that
 * the jog was moved.  The drawTicks property, if true, tells the component
 * to draw numDivs ticks.
 *
 * Even though a jog doesn’t have a value, like a potentiometer, we keep track
 * of a value (val, for value respecting steps, valPriv, for the real value)
 * because it makes it easier to report the correct increment if the user
 * turns the jog more than 1 revolution.
 * 
 * This class inherits from FISBase to get listener capabilities.
 * 
 * It has the following component properties:
 *
 * lname    - name of listener object (though you can add more w/addListener)
 * emsg     - event message (string) to send
 * showHand - true/false whether or not to show hand cursor
 * discreteSteps - true/false, true if discrete steps, false if continuous
 * numDivs - number of steps (divisions)
 * units - number of units in complete cycle
 * val - current value of jog (not used publicly)
 * dragOrOver - if “drag”, user has to drag (click) jog to move it. If “roll”,
 *   user rolls over to move it.
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 * showButs - true = show incr/decr buttons below, false don’t show
 *
 * It has the following public methods:
 *
 * setJogMsg() - changes the event message
 * getJogMsg()    - returns the event message set for this object
 * incrVal() - increments the jog by the number of units passed in
 * setVal() - sets the jog to the given value (0 to units)
 *
 * 4/12/02
 * =============================================================== */
function FISJog5Class () {
 super();
 if (this.lname != “”) {
  this.addListener(this.lname);
 } 
 // Set up the mouse event handlers depending on whether we’re supposed
 // to respond to click-and-drag, or rollOver/rollOut
 if (this.dragOrOver == “drag”) {
  this.bkgnd.onPress = this.jogEngage;
  this.bkgnd.onRelease = this.jogRelease;
  this.bkgnd.onReleaseOutside = this.jogRelease;
 } else {
  this.bkgnd.onRollOver = this.jogEngage;
  this.bkgnd.onRollOut = this.jogRelease;
 }
 //
 // initialize with starting value
 this.setVal(this.val, true);
 // Setup the incr/decr buttons
 this.rotIncr.onPress = this.incrJog;
 this.rotDecr.onPress = this.decrJog;
 this.rotIncr._visible = this.rotDecr._visible = this.ShowButs;
 if (this.clickSnd != “”) {
  this.sndObj = new Sound(this);
  this.sndObj.attachSound(this.clickSnd);
 } 
 // Draw the tick marks, if directed to
 if (this.showTicks)
  this.drawTicks();
 this.bkgnd.useHandCursor = this.showHand;
}
FISJog5Class.prototype = new FISBaseClass();
// Called when the operator is about to move the jog
FISJog5Class.prototype.jogEngage = function () {
 this.holdAng = undefined;
 this.onMouseMove = this._parent.trackMouse;
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}
// Called when the operator releases the jog from turning
FISJog5Class.prototype.jogRelease = function () {
 this.onMouseMove = undefined;
}
// The routine that tracks mouse movements and converts them to jog movements.
// We look at the current mouse position (the center of dial is (0, 0)) as
// a vector, and find out the angle between this vector and the angle recorded
// when the jog was last manipulated (holdAng).  We then rotate the jog by
// the difference of the angles, then reset holdAng.
//
// We have to invert the y axis values because in
// screen coords, y values increase going down, and decrease going up.
FISJog5Class.prototype.trackMouse = function () {
 var ax, ay, neg, sum, vdot, angle;
 // Compute the dot product, which will give us the rotation angle based
 // on the current mouse position
 ax = this._xmouse;
 ay = this._ymouse;
 neg = ax < 0;
 // normalize the vector
 sum = Math.sqrt(ax*ax + ay*ay);
 // check to see if zero-length vector, which means passing through center
 if (sum == 0) {
  return;
 }
 // ax /= sum;  ax gets ignored after this point, so don’t bother computing
 ay /= sum;
 // dot product gives us the angle between vectors (original and now new position)
 // vdot = ax*nx + ay*ny; but we can simplify because nx = 0 and ny = -1.
 vdot = -ay;
 // convert from radians to degrees
 angle = 57.2957795130823 * Math.acos(vdot);
 if (neg)
  angle *= -1;
 // If holdAng is undefined, it means this is the first time through
 // for the current interaction, so we have to record the initial angle
 // so we can update the rotation based on changes to the initial angle
 if (this.holdAng == undefined)
  this.holdAng = angle;
 // set the current angle to be the angular difference plus current pos
 this.baseAng += angle - this.holdAng;
 // given the cumulative (baseAng) and angle of current mouse pos, set
 // the jog into position and update
 this._parent.setAVal(this.baseAng, angle);
 updateAfterEvent();
}
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// Translate the current angle into an increment from the last knob position,
// then notify listeners with the new value.
FISJog5Class.prototype.setAVal = function (ang, realAng) {
 var rv = ang - this.oldAng, incr, ov = this.val;
 if (ang > this.oldAng) {
  if (rv > 180)
   rv -= 360;
 } else {
  if (rv < -180)
   rv += 360;
 } 
 this.oldAng = ang;
 incr = (this.units * rv) / 360;
 this.valPriv += incr;
 this.setVal(this.valPriv);
 this.bkgnd.holdAng = realAng;
////////// ***** Rotationsvinkel ***** /////////////////////////////////////////////
  if (incr>1) {
   _global.cworccw = 1;
  } else if (incr<-1) {
   _global.cworccw = -1;
  }
////////// *************************** /////////////////////////////////////////////
 updateAfterEvent;
}
FISJog5Class.prototype.incrJog = function () {
 this._parent.incrVal(1);
}
FISJog5Class.prototype.decrJog = function () {
 this._parent.incrVal(-1);
}
// Changes the event message for this object to msg
FISJog5Class.prototype.setJogMsg = function (msg) {
 this.emsg = msg;
}
// Retrieves the event message
FISJog5Class.prototype.getJogMsg = function () {
 return (this.emsg);
}
// Increments the jog by incr units
FISJog5Class.prototype.incrVal = function (incr) {
 this.setVal(this.val + incr);
} 
// Sets the position of the jog.
FISJog5Class.prototype.setVal = function (v, q) {
////////// Villkor innanfor ratten /////////////////////////////////////////////////
if ((_global.r5op == true) && (_global.fardotframe == 1)) {
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 var v4ang = v%this.units, ang, ov = this.val;
 this.valPriv = v;
 ang = (360/this.units)*v4ang;
 if (this.discreteSteps) {
  this.val = Math.round(this.valPriv);
  this.I._rotation = (360/this.units)*(this.val%this.units);
 } else {
  this.val = this.valPriv;
  this.I._rotation = ang;
 }
 if (this.val != ov && q != true) {
  this.notifyListeners(this.emsg,this.val-ov);
  this.sndObj.start();
 }
 _global.vardeforeutanforforthisval = this.val;
 _global.vardeforeutanforforov = ov;
////////// *********************** /////////////////////////////////////////////////
////////// Villkor utanfor ratten //////////////////////////////////////////////////
} else if ((_global.r5op == false) && (_global.fardotframe !== 1)) {
 this.val = _global.vardeforeutanforforthisval;
 ov = _global.vardeforeutanforforov;
 var v4ang = v%this.units, ang, ov = this.val;
 this.valPriv = v;
 ang = (360/this.units)*v4ang;
 if (this.discreteSteps) {
  this.val = Math.round(this.valPriv);
  //this.I._rotation = (360/this.units)*(this.val%this.units);
 } else {
  this.val = this.valPriv;
  //this.I._rotation = ang;
 }
 if (this.val != ov && q != true) {
  this.notifyListeners(this.emsg,this.val-ov);
  this.sndObj.start();
 }
}
////////// ********************** ////////////////////////////////////////////////// 
////////// Lampornas dotframepaverkan //////////////////////////////////////////////
var d = _root.l51.getDepth();
var dd = _root.l52.getDepth();
var ddd = _root.l53.getDepth();
var dddd = _root.l54.getDepth();
var ddddu = _root.l54u.getDepth();
var ddddd = _root.l55.getDepth();
var i = 2;
var minvardet = 0;
var maxvardet = 270;
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if (_global.fardotframe == 1) {
 if ((d == -90) && (_root.lbg1._visible == false)) {
  if (val51<minvardet) {
   val51 = minvardet;
  } else if (val51>maxvardet) {
   val51 = maxvardet;
  } else if ((val51>=minvardet) || (val51<=maxvardet)) {
   val51 += (this.val-ov);
   var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(val51/i))+1;
   _root.l51.gotoAndStop(dotFrame);
  }
 } else if ((dd == -340) && (_root.lbg1._visible == false)) {
  if (val52<minvardet) {
   val52 = minvardet;
  } else if (val52>maxvardet) {
   val52 = maxvardet;
  } else if ((val52>=minvardet) || (val52<=maxvardet)) {
   val52 += (this.val-ov);
   var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(val52/i))+1;
   _root.l52.gotoAndStop(dotFrame);
  }
 } else if ((ddd == -640) && (_root.lbg1._visible == false)) {
  if (val53<minvardet) {
   val53 = minvardet;
  } else if (val53>maxvardet) {
   val53 = maxvardet;
  } else if ((val53>=minvardet) || (val53<=maxvardet)) {
   val53 += (this.val-ov);
   var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(val53/i))+1;
   _root.l53.gotoAndStop(dotFrame);
  }
 } else if (((ddddu == -900) || (dddd == -900)) && (_root.lbg1._visible == false)) {
  if (val54<minvardet) {
   val54 = minvardet;
  } else if (val54>maxvardet) {
   val54 = maxvardet;
  } else if ((val54>=minvardet) || (val54<=maxvardet)) {
   val54 += (this.val-ov);
   var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(val54/i))+1;
   if (_root.l54u._visible == true) {
    _root.l54u.gotoAndStop(dotFrame);
    _root.l54.gotoAndStop(dotFrame);
   } else if (_root.l54u._visible == false) {
    _root.l54.gotoAndStop(dotFrame);
   }
  }
 } else if ((ddddd == -1160) && (_root.lbg1._visible == false)) {
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  if (val55<minvardet) {
   val55 = minvardet;
  } else if (val55>maxvardet) {
   val55 = maxvardet;
  } else if ((val55>=minvardet) || (val55<=maxvardet)) {
   val55 += (this.val-ov);
   var dotFrame = Math.min(TOT, Math.floor(val55/i))+1;
   _root.l55.gotoAndStop(dotFrame);
  }
 }
}
////////// ************************** //////////////////////////////////////////////
}
FISJog5Class.prototype.drawTicks = function () {
 var len = 5+ this.bkgnd._width / 2, ang = 360 / this.numDivs, ptObj;
 this.lineStyle(0x000000);
 ptObj = new Object();
 ptObj.x = 0;
 ptObj.y = -len;
 for (var i = 0; i < 360; i += ang) {
  this.rotZ(ptObj, i);
  this.moveTo(0, 0);
  this.lineTo(ptObj.xp, ptObj.yp);
 }
 delete ptObj;
}
FISJog5Class.prototype.rotZ = function (vObj, ang) {
 ang = 0.0174532925199433 * ang;  // convert degrees to radians
 vObj.xp = Math.cos(ang) * vObj.x - Math.sin(ang) * vObj.y;
 vObj.yp = Math.sin(ang) * vObj.x + Math.cos(ang) * vObj.y;
}
Object.registerClass(“FISJog5”, FISJog5Class);
#endinitclip
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P php- kod
<?php

// Uppkoppling mot MySQL servern och databasen
$con = mysql_connect(“localhost”, “......”, “......”);
mysql_connect(“localhost”, “......”, “......”) or die(mysql_error());
mysql_select_db(“......”) or die(mysql_error());
echo “Connected to MySQL<br />”;

// Hämtar senaste testpersonens id från databasen
$query = “SELECT max(idm) AS `maxid` FROM ...... “;
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_assoc($result);

// Skickar senaste testpersonens id till flash
$skickaID = $row[‘maxid’];
echo “&skickaID=$skickaID”;

// Introduktion och definition av variabler från flash

// “CreateMe” textfilen
$myFile = $_POST[‘myFile’];

// Hämtar nuvarande testpersonens id och dess sändvariabel
$SkickarnyttIDtillphp = $_POST[‘SkickarnyttIDtillphp’];
$nyttID = $_POST[‘nyttID’];

// Tiderna och deras sändvariabler
$allowSend1 = $_POST[‘allowSend1’];
$allowSend2 = $_POST[‘allowSend2’];
$allowSend3 = $_POST[‘allowSend3’];
$allowSend4 = $_POST[‘allowSend4’];
$allowSend5 = $_POST[‘allowSend5’];
$allowSend6 = $_POST[‘allowSend6’];
$allowSend7 = $_POST[‘allowSend7’];
$allowSend8 = $_POST[‘allowSend8’];
$allowSend9 = $_POST[‘allowSend9’];
$allowSend10 = $_POST[‘allowSend10’];
$allowSend11 = $_POST[‘allowSend11’];
$allowSend12 = $_POST[‘allowSend12’];
$allowSend13 = $_POST[‘allowSend13’];
$allowSend14 = $_POST[‘allowSend14’];
$allowSend15 = $_POST[‘allowSend15’];
$allowSend33 = $_POST[‘allowSend33’];
$allowSend55 = $_POST[‘allowSend55’];
$allowSend77 = $_POST[‘allowSend77’];
$allowSend99 = $_POST[‘allowSend99’];
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$tid1 = $_POST[‘tid1’];
$tid2 = $_POST[‘tid2’];
$tid3 = $_POST[‘tid3’];
$tid4 = $_POST[‘tid4’];
$tid5 = $_POST[‘tid5’];
$tid6 = $_POST[‘tid6’];
$tid7 = $_POST[‘tid7’];
$tid8 = $_POST[‘tid8’];
$tid9 = $_POST[‘tid9’];
$tid10 = $_POST[‘tid10’];
$tid11 = $_POST[‘tid11’];
$tid12 = $_POST[‘tid12’];
$tid13 = $_POST[‘tid13’];
$tid14 = $_POST[‘tid14’];
$tid15 = $_POST[‘tid15’];
$tid33 = $_POST[‘tid33’];
$tid55 = $_POST[‘tid55’];
$tid77 = $_POST[‘tid77’];
$tid99 = $_POST[‘tid99’];

// Övriga variablel och deras sändvariabler
$allowSendTS1 = $_POST[‘allowSendTS1’];
$allowSendTS2 = $_POST[‘allowSendTS2’];
$allowSendTS3 = $_POST[‘allowSendTS3’];
$allowSendTS4 = $_POST[‘allowSendTS4’];
$mfv = $_POST[‘upg7siffra’];
$upg8ettellernoll = $_POST[‘upg8ettellernoll’];
$upg9text = $_POST[‘upg9text’];
$upg10ettellernoll = $_POST[‘upg10ettellernoll’];

// Introduktion och definition av variabler direkt i php
$ipaddress = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
$datumochtid = date (“M dS H:i:s”);
$ipodatum = “$ipaddress, $datumochtid”;

// Skrivning till mySQL: tabell ......
mysql_query(“INSERT INTO ...... (idm, ipaddress, datumochtid, tid1, tid2, tid3, tid4, tid5, tid6, 
tid7, tid8, tid9, tid10, tid11, tid12, tid13, tid14, tid15, tid33, tid55, tid77, tid99, mfv, upg8etteller-
noll, upg9text, upg10ettellernoll)
VALUES (‘$nyttID’, ‘$ipaddress’, ‘$datumochtid’, ‘$tid1’, ‘$tid2’, ‘$tid3’, ‘$tid4’, ‘$tid5’, ‘$tid6’, 
‘$tid7’, ‘$tid8’, ‘$tid9’, ‘$tid10’,’$tid11’, ‘$tid12’, ‘$tid13’, ‘$tid14’, ‘$tid15’, ‘$tid33’, ‘$tid55’, 
‘$tid77’, ‘$tid99’, ‘$mfv’, ‘$upg8ettellernoll’, ‘$upg9text’, ‘$upg10ettellernoll’)”)
or die(mysql_error());
echo “Data Inserted!”;

// Skriver backupdata i textfil
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// tid1
if ($allowSend1 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ --- Datum och tid: $datumochtid”);
fwrite($fh, “ --- Tid1: $tid1 ms”);
fclose($fh);
}
// tid2
if ($allowSend2 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid2: $tid2 ms”);
fclose($fh);
}
// tid3
if ($allowSend3 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid3: $tid3 ms”);
fclose($fh);
}
// tid4
if ($allowSend4 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid4: $tid4 ms”);
fclose($fh);
}
// tid5
if ($allowSend5 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid5: $tid5 ms”);
fclose($fh);
}
// tid6
if ($allowSend6 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid6: $tid6 ms”);
fclose($fh);
}
// tid7
if ($allowSend7 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
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fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid7: $tid8 ms”);
fclose($fh);
}
// tid8
if ($allowSend8 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid8: $tid8 ms”);
fclose($fh);
}
// tid9
if ($allowSend9 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid9: $tid9 ms”);
fclose($fh);
}
// tid10
if ($allowSend10 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid10: $tid10 ms”);
fclose($fh);
}
// tid11
if ($allowSend11 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid11: $tid11 ms”);
fclose($fh);
}
// tid12
if ($allowSend12 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid12: $tid12 ms”);
fclose($fh);
}
// tid13
if ($allowSend13 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid13: $tid13 ms”);
fclose($fh);
}
// tid14
if ($allowSend14 == true){

B.
il

ag
a 

  P
 



cxvi

Sida  cxvi
Till  (cxvii) 

Bilaga P

cxvii

$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid14: $tid14 ms”);
fclose($fh);
}
// tid15
if ($allowSend15 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid15: $tid15 ms”);
fclose($fh);
}
// tid33
if ($allowSend33 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid33: $tid33 ms”);
fclose($fh);
}
// tid55
if ($allowSend55 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid55: $tid55 ms”);
fclose($fh);
}
// tid77
if ($allowSend77 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid77: $tid77 ms”);
fclose($fh);
}
// tid99
if ($allowSend99 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Tid99: $tid99 ms”);
fclose($fh);
}
// Värdering av makrofunktionaliteten
if ($allowSendTS1 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- mfv: $mfv”);
fclose($fh);
}
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// upg8ettellernoll: Ja är 1 och problem. Nej är 0 och inga problem
if ($allowSendTS2 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- upg8ettellernoll: $upg8ettellernoll”);
fclose($fh);
}
// Kommentarer
if ($allowSendTS3 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- Kommentarer: $upg9text”);
fclose($fh);
}
// upg10ettellernoll: Ja är 1 och bra utrustning. Nej är 0 och dålig
if ($allowSendTS4 == true){
$fh = fopen($myFile, ‘a’) or die(“can’t open file”);
fwrite($fh, “\r\n nID: $nyttID”);
fwrite($fh, “ ---------------------------------------- upg10ettellernoll: $upg10ettellernoll”);
fclose($fh);
}
// Stänger kommunikationen med mySQL databasen
mysql_close($con);
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TestkommentarerQ. 
B.esides the uselesss explanation of the tasks, and the strange behaviour of the • 

controls (used to DAWs, such as Cubase and ProTools), nothing was really wrong 

with the interface. Quite similar to some ”vintage-looking” Virtual Instruments

CanÂ´t see all the text even though my screen size are 19”• 

Detta sÃƒÂ¶g pung eftersom ÃƒÂ¥ ÃƒÂ¤ ÃƒÂ¶ inte funkar• 

Did not know what you meant when you wrote bank 2 • 

et.c. Did not work for me to turn them.

Dident know what a bank was. the power button between the feet paddles was • 

really unobvious i dident get how the knobs was turned at first the last step where 

it said play around or something i dont know what i was supposed to do at all

Didnt get what I was supposed to do...• 

difficult to understand the tasks to perform and it would be alot easier if i knew • 

what the effect did, delay, reverb, distortion, flanger, courus etc becuse then i 

would understand what the knobs did instead of having connection with reality

Dont know what macrocontrol is...• 

Everything seemed to work fine• 

Everything went fine...• 

had a hard time too turn the buttons around• 

Hard to adjust knobs, ”lost grip” all the time. Have no idea what I really was doing.• 

Hard to turn the diffrent buttons• 

Hard to understand what to do. Macro?• 

I am not a sound engineer/musician or anything so perhaps that made things harder for • 

me to understand since I did not feel familiar with the termÃ¯nology that was used.

I am not used to use this kind of device in real life so i guess • 

i am just bad, but seriously i found it shitty...

I cant see all the text• 

I couldnt change bank• 
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I couldnt understand what the f... the macro-controll was and what it had to do • 

with the depth. But the startbutton and the bank was ok. Intressting topic, how one 

would react to a machine that one dont understand. Good luck with thieses work!

I did not hear any sounf, shouild i have?• 

I did not understand the concept of depth and control-lights, thus I was not • 

able to complete the task regarding this subject, this because my failure to 

understand the task rather than the machine being difficult to handle

i didnÂ´t have a clue what i was doing• 

I didnÂ´t understand anything at all.• 

I found some of the instructions a bit confusing, otherwise no problems.• 

I had problems knowing what i did.. and roblems with • 

understanding when i was succesful. if i ever were?

I had trouble finding the start button, and did not understand how to change bank.• 

I have no idea of how the macro control work... Maybe you • 

should include at least a short description?

I have no idea. I am not a musician and did not understand the • 

functionality of anything except the volume. It was tricky to 

manage the rotating functionality with the mouse though.

I just understood what to do during the first two tasks• 

I really do not understand what I was doing?!• 

I think everyything worked out the way it was supposed to :)• 

I think I did right but it wouldent go to next assignment • 

so I had to press the ”skip-button”.

i think the test skipped stage 5-8. for me• 

I think there was a slight delay between pressing the • 

macro button and seeing the lights lit up.

It need to be simpler...• 

It was going ok. A little bit hard to adjust the knobs.• 
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it was hard to understand the meaning of the test , because i did not have • 

any sound to give me any hint of what i was doing. I injoyed the test and think 

you have a wounderfull ideÃ¡ of a new musical instrument. Good luck

It was not good and intuitive.• 

It was quite easy to understand even tho I had no clue what the • 

macro thing was. I just had to try until I got it right.

Language in descriptions was atrocious.• 

macro control?• 

More information of what the test was about would be nice, • 

it was difficult to understand what it really meant.

Never found the ”macrocontrol” Thanks, hope I was helpful!• 

N.ever understood the fourth assignment...• 

no• 

N.o• 

No, it was only a little hard!• 

nope• 

nothing in particular.• 

Nothing wrong but had no idea what i did• 

Only had a touchpad so it was hard to adjust the small • 

buttons upper or lower (light, bank etc)

rotating sliders with the mouse feels strange no clue what so ever what the • 

so called macro control is the linked behavior/relation between depth (and 

other settings) and macro level is to me still unclear on an actual product the 

rotating sliders would be intuitive on an actual product the user will probably 

hear some sound output on different input, experimenting will probably 

be a lot funnier as well, that greatly helps to understand the product

Somewhat confusing instructions• 

Sorry dude, but i really do think you need to rethink • 

the interface of this. It was really crap.
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strange instructions on the last tast (macro-levels at max • 

and some other thing not at maximum.... )

The assignment which you have to control the macro was a bit • 

hard to understand, nothing said what the macro was.

The hitboxes was a little hard to control• 

The macro control was a bit strange. I had to click on the up and • 

down buttons many times before something happened.

the nobs sucks• 

The test was difficult to understand what to do.• 

The way the interface was modelled very bad for the web in my oppinion. • 

Turning the knobs was really hard and for my results ruined the test.

Took me a while to figure out how the knobs worked. Did not quite understand • 

task 4. I assume one of the maximum was supposed to be a minimum. Also did 

not see the numbers when rating the interface from 1 to 5. I guessed greater 

value was easier. The numbers were off the screen to the left I believe.

usch• 

Was kinda hard i dont know wtf a macro is :P• 

What does macro control mean?• 

What is macro?• 

What is macro-control? I did not understand the task correctly.• 

Why did I do this test?• 

Worked like charm, once I understood the layot.• 
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Medianer: 18731 3158 28742 11781 55294 15712 112098 7885 6747 5871 14551 17913 11111 18965 12338 34827 74196 105112 2,0 0,0 1,0
Medelvärden: 32119 4020 37391 15879 72332 27932 101008 8766 15240 6248 30059 18643 13249 37342 13738 34827 91120 115976 2,1 0,3 1,0

1 0 193.27.193.123 Apr 20th 13:14:37
80 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:26:12
81 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:26:12 15116
82 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:26:14 1735
83 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:26:28 14741
84 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:26:34 5670
85 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:27:41 66770
86 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:27:51 10427
87 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:28:17 26077
88 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:28:23 5871
89 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:29:02 38940
90 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:29:11 2
91 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:29:11 8583
92 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:29:23 12238
93 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:29:23 0
94 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:30:43 79743
95 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:30:43 Besides the uselesss explanation of the tasks, and the strange behaviour of the controls (used to DAWs, such as Cubase and ProTools), nothing was really wrong with the interface. Quite similar to some "vintage-looking" Virtual Instruments
96 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:30:51 1
97 8 193.27.193.123 Apr 20th 15:30:51 8023

133 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:48:51
134 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:48:51 18731
135 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:48:53 2590
136 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:49:22 28210
137 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:49:31 9485
138 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:51:08 96648
139 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:51:51 43250
140 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:52:56 64934
141 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:53:05 8765
142 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:53:48 43317
143 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:54:22 34285
144 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:54:22 3
145 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:55:11 0
146 14 193.27.193.123 Apr 20th 18:55:11 48793
147 14 193.27.193.123 Apr 20th 19:01:01 349492
148 14 193.27.193.123 Apr 20th 19:01:01 it was hard to understand the meaning of the test , because i did not have any sound to give me any hint of what i was doing. I injoyed the test and think you have a wounderfull ideÃ¡ of a new musical instrument. Good luck
149 14 193.27.193.123 Apr 20th 19:01:24 23097
150 14 193.27.193.123 Apr 20th 19:01:24 1
152 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:20:40
153 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:20:40 24447
154 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:20:45 4671
155 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:21:11 26499
156 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:21:41 30334
157 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:22:52 70921
158 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:23:44 51634
159 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:26:55 190752
160 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:26:59 4386
161 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:27:50 50566
162 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:14 2
163 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:14 24294
164 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:26 12109
165 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:26 0
166 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:29 3102
167 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:29
168 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:43 13775
169 15 193.27.193.123 Apr 20th 22:28:43 1

1 0 193.27.193.123 Apr 25th 12:42:51
17 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:48:40
18 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:48:40 22174
19 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:48:44 3158
20 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:49:12 27944
21 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:49:35 23177
22 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:50:57 82261
23 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:51:14 16872
24 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:52:44 89758
25 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:52:50 6376
26 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:06 16196
27 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:21 1
28 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:21 15121
29 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:32 0
30 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:33 11181
31 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:37 4934
32 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:37
33 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:49 1
34 2 193.27.193.123 Apr 25th 12:53:49 11359

168 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:34:52
169 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:34:53 9998
170 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:34:54 1619
171 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:35:11 17236
172 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:35:21 9503
178 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:36:35 73590
181 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:36:52 17481
184 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:37:23 30670
185 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:37:28 5154
188 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:37:33 5424
189 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:37:39 5462
190 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:01 22221
191 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:33 4
192 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:33 31859
193 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:41 0
194 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:41 8349
195 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:44
196 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:44 2797
197 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:52 8189
198 13 193.27.193.123 Apr 25th 14:38:52 1
205 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:27:54 3294
206 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:27:54
207 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:27:54 134643
208 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:28:34 41931
209 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:28:41 7499
210 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:30:09 72578
211 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:30:09 9682
212 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:33:30 201161
213 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:33:30 5215
214 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:33:42 12219
215 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:34:09 1
216 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:34:09 26545
217 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:34:18 9582
218 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:34:18 1
219 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:34:43 24909
220 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:35:06 23097
221 15 193.27.193.123 Apr 25th 16:35:06 1
318 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:21:10 30109
319 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:21:10
320 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:21:15 4512
321 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:22:10 55651
322 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:22:38 27529
323 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:26:21 222217
324 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:27:29 69045
325 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:29:31 121442
326 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:29:43 12753
327 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:30:42 58105
328 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:30:52 10348
329 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:31:06 14551
330 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:31:23 16463
331 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:31:23 3
332 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:31:31 7957
333 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:31:31 0
334 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:32:31 59809
335 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:32:31
336 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:32:56 25096
337 25 193.27.193.123 Apr 26th 07:32:56 1

X. De som  slutförde  
test 1 samt hade  
»rätt« utrustning av alla 
testpersoner
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Medianer: 18731 3158 28742 11781 55294 15712 112098 7885 6747 5871 14551 17913 11111 18965 12338 34827 74196 105112 2,0 0,0 1,0
Medelvärden: 32119 4020 37391 15879 72332 27932 101008 8766 15240 6248 30059 18643 13249 37342 13738 34827 91120 115976 2,1 0,3 1,0

339 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:17:40
340 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:17:40 14547
341 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:17:45 5047
342 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:18:44 59312
343 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:18:55 11110
344 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:19:39 43593
345 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:19:49 9735
346 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:19:52 3031
347 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:04 11906
348 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:14 10907
349 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:35 20328
350 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:35 1
351 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:45 0
352 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:45 9968
353 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:56 11235
354 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:20:56
355 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:21:07 11312
356 26 193.27.193.123 Apr 26th 08:21:07 1
358 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:27:25
359 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:27:25 20212
360 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:27:31 6222
361 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:28:18 47362
362 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:28:37 18480
363 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:30:46 128635
364 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:31:10 24279
365 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:36:07 297724
366 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:36:20 12740
367 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:37:55 95298
368 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:24 28452
369 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:24 2
370 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:35 0
371 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:35 11540
372 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:43
373 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:43 7045
374 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:57 14129
375 27 193.27.193.123 Apr 26th 08:38:57 1
397 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:27:16
398 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:27:16 24750
399 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:27:20 4203
400 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:28:24 63609
401 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:28:43 19047
402 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:32:22 218574
403 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:32:47 25657
404 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:37:35 287731
405 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:37:47 11656
406 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:39:25 98750
407 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:39:53 1
408 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:39:53 27641
409 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:40:10 17093
410 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:40:10 0
411 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:41:39 I think I did right but it wouldent go to next assignment so I had to press the "skip-button".
412 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:41:39 88766
413 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:42:02 1
414 31 193.27.193.123 Apr 26th 10:42:02 23500
462 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:17:12
463 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:17:12 10988
464 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:17:22 9495
465 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:17:51 28742
466 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:18:13 22576
467 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:19:12 58109
468 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:19:24 12463
469 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:20:28 63944
470 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:20:35 7711
471 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:20:55 18953
472 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:10 15900
473 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:10 1
474 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:21 1
475 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:22 11040
476 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:31 9080
477 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:31
478 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:43 12336
479 35 193.27.193.123 Apr 26th 15:21:43 1
537 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:46:58
538 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:46:58 16808
539 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:47:03 5727
540 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:47:24 20973
541 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:47:33 8256
542 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:48:28 55294
543 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:48:34 5654
544 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:27 53085
545 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:33 6165
546 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:46 13508
547 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:54 7814
548 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:54 2
549 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:57 1
550 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:49:57 3288
551 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:50:27 29589
552 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:50:27 Worked like charm, once I understood the layot.
553 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:50:35 8421
554 43 193.27.193.123 Apr 26th 18:50:35 1

1 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:03
2 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:24
3 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:24 22408
4 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:28 3623
5 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:34
6 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:46
7 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:46 12674
8 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:48 2682
9 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:51

10 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:26:59 10341
11 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:27:06 7652
15 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:27:57 50596
16 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:03 6080
18 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:13 104563
19 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:15 11554
20 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:17 2228
22 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:25 8028
23 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:35 10356
24 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:35 2
25 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:46 0
26 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:46 10393
28 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:28:59 46150
29 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:29:05 19474
30 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:29:05 It was not good and intuitive.
31 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:29:17 1
32 1 193.27.193.123 Apr 23rd 20:29:17 12339
34 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:29:41 42326
35 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:30:22 40964
36 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:32:34 131595
37 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:32:40 6255
38 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:33:30
39 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:33:55 75053
40 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:14 1
41 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:14 18719
45 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:38 23888
46 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:38 0
47 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:59 I did not hear any sounf, shouild i have?
48 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:34:59 21751
49 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:35:12 1
50 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:35:12 12975
53 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:37:50
57 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:39:29
63 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:48:52
72 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:51:35
76 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:51:53
97 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:53:58

114 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:55:10
122 0 193.27.193.123 Apr 23rd 20:58:29
140 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:07:51
146 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:09:24
148 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:09:32
150 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:09:47
151 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:09:47 23398
152 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:09:54 6431
153 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:16
154 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:16 44604
155 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:18 2448
156 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:29
157 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:34 40210
158 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:36
159 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:39 21252
166 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:10:44 10272
172 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:11:08 28936
173 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:11:39 54881
174 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:11:48 8959
175 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:12:33 44622
176 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:12:40 7144
177 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:12:53 13395
178 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:18 25118
179 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:18 3
180 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:24 136049
181 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:28 10240
182 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:28 0
183 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:36
184 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:36 7940
185 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:53 16998
186 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:53 1
187 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:13:57
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Medianer: 18731 3158 28742 11781 55294 15712 112098 7885 6747 5871 14551 17913 11111 18965 12338 34827 74196 105112 2,0 0,0 1,0
Medelvärden: 32119 4020 37391 15879 72332 27932 101008 8766 15240 6248 30059 18643 13249 37342 13738 34827 91120 115976 2,1 0,3 1,0

191 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:14:37 72226
194 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:15:39
198 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:15:52 75774
199 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:15:58 5974
202 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:16:06 7659
204 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:16:42 1
205 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:16:42 35883
210 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:05 1
211 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:05 22899
213 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:17 12416
214 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:17 I cant see all the text
216 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:35 1
217 13 193.27.193.123 Apr 23rd 21:17:35 17266
222 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:18:06
254 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:26:38
273 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:30:44
274 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:22
275 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:39
276 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:40 18581
277 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:41
278 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:41 58788
279 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:46 4841
280 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:31:47 7500
281 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:27 39736
282 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:27
283 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:35 7876
284 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:44
285 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:44 18433
286 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:32:47 2703
287 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:09 33789
288 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:10 84155
289 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:16 29135
290 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:18 9134
291 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:29 13181
292 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:30 19471
293 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:33:59 28942
294 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:34:35 66130
295 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:34:38 39607
296 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:34:44 8756
297 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:11 113735
298 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:15 4017
299 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:15 48
300 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:20 4520
301 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:23 3275
302 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:41 17395
303 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:41 2
304 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:53 0
305 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:53 12483
306 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:58
307 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:35:58 5375
308 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:09 1
309 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:09 10911
310 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:47 123206
311 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:47
312 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:51 4551
313 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:36:55 3496
314 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:13
315 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:13 18431
316 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:13 1
317 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:19 0
318 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:19 5183
327 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:46 26953
328 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:46 macro control?
329 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:55 196875
330 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:56 1
331 20 193.27.193.123 Apr 23rd 21:37:56 10092
332 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:38:00 4906
333 19 193.27.193.123 Apr 23rd 21:38:09 8711
340 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:43:43
357 0 193.27.193.123 Apr 23rd 21:51:12
363 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:01:06
364 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:02:51
365 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:02:51 105741
366 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:02:53 2213
367 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:03:06 11901
368 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:03:14 9200
369 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:05:13
370 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:05:29 134621
371 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:05:37 8035
372 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:05:51
373 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:05:59 22400
374 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:01 2192
375 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:04 2221
376 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:09 4882
377 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:09 1
378 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:15 6040
379 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:15 0
380 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:25 10374
381 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:25
382 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:32 7441
383 24 193.27.193.123 Apr 23rd 22:06:32 1
396 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:09:53
397 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:10:07
398 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:10:07 14828
399 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:10:11 4003
400 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:10:14
404 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:11:08 56996
405 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:11:15 6408
408 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:12:22 67483
409 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:12:27 4537
411 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:13:05
418 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:18
419 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:29
420 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:29 11299
421 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:32 3079
422 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:52 19143
423 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:52 145079
424 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:55 3214
425 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:14:58
426 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:04 12149
427 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:10
428 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:13 17931
432 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:18 4768
437 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:30 12783
439 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:46 15960
440 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:46 2
441 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:15:55 51413
442 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:07 11921
443 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:07 1
444 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:07 20855
447 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:49 41271
448 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:49 I think there was a slight delay between pressing the macro button and seeing the lights lit up.
449 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:59 1
450 26 193.27.193.123 Apr 23rd 22:16:59 10911
459 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:18:37 150379
462 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:18:41 3331
463 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:18:45 4129
466 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:18:53 8121
467 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:18:53 3
468 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:02 9403
469 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:02 0
472 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:28 Never understood the fourth assignment...
473 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:28 25577
476 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:38 1
477 29 193.27.193.123 Apr 23rd 22:19:38 9897
484 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:33:25
485 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:33:40
486 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:33:40 18064
487 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:33:52 12144
488 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:34:34 41733
489 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:34:51 16879
490 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:35:06 14765
491 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:35:57 51240
492 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:37:00
496 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:37:22 84662
499 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:37:32 10615
500 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:37:34 1860
501 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:37:39 4731
504 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:38:24 45191
505 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:38:46 21667
506 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:38:46 4
507 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:38:57 0
508 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:38:57 11221
509 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:39:02 4472
510 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:39:02
511 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:39:11 8952
512 31 193.27.193.123 Apr 23rd 22:39:11 1
513 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:39:13
519 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:41:59
520 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:42:11
530 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:43:07
544 0 193.27.193.123 Apr 23rd 22:54:49
545 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:54:59
546 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:54:59 11705
547 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:55:02 2686
548 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:55:23 20697
549 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:55:55 32148
550 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:56:50 54958
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Medianer: 18731 3158 28742 11781 55294 15712 112098 7885 6747 5871 14551 17913 11111 18965 12338 34827 74196 105112 2,0 0,0 1,0
Medelvärden: 32119 4020 37391 15879 72332 27932 101008 8766 15240 6248 30059 18643 13249 37342 13738 34827 91120 115976 2,1 0,3 1,0

551 36 193.27.193.123 Apr 23rd 22:59:28 157928
552 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:01:18 110460
553 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:01:35 16843
554 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:01:43 8070
555 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:01:51 7634
556 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:02:18 27008
557 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:02:38 4
558 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:02:38 19704
559 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:02:59 20958
560 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:02:59 1
561 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:03:17 18455
562 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:03:17 Somewhat confusing instructions
563 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:03:24 7238
564 36 193.27.193.123 Apr 23rd 23:03:24 1
565 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:14:16
566 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:15:10
567 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:15:10 54358
568 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:15:13 2895
569 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:15:28 15166
570 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:15:38 9703
571 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:16:23 44680
572 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:16:38 15712
573 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:18:23 105112
574 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:18:29 5159
575 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:19:26 57815
576 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:19:45 1
577 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:19:45 18609
578 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:19:54 9319
579 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:19:54 0
580 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:20:47 I have no idea of how the macro control work... Maybe you should include at least a short description?
581 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:20:47 52703
582 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:21:01 14168
583 37 193.27.193.123 Apr 23rd 23:21:01 1
584 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:23:42
585 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:23:55
586 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:23:55 13926
587 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:23:57 1381
588 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:24:22 25026
589 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:24:34 11781
590 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:25:18
594 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:26:04 90379
595 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:26:13 8517
601 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:12 179151
602 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:14 2214
603 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:20 5891
604 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:34 5
605 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:34 13923
606 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:37 3189
607 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:37 1
608 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:43 6422
609 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:29:43 nope
610 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:30:01 17639
611 38 193.27.193.123 Apr 23rd 23:30:01 1
612 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:32:11
631 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:40:11
635 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:40:49
646 0 193.27.193.123 Apr 23rd 23:44:41
664 0 193.27.193.123 Apr 24th 05:27:24
665 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:29:30
666 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:29:31 128627
667 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:29:33 2501
668 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:30:42 68906
669 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:30:53 10577
670 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:33:52 179723
671 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:34:13 20313
672 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:36:44 151701
673 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:36:52 7518
674 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:39:02 130643
675 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:39:15 2
676 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:39:15 12431
677 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:39:31 0
678 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:39:31 16113
679 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:40:00
680 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:40:00 29265
681 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:40:18 18077
682 44 193.27.193.123 Apr 24th 05:40:18 1
683 0 193.27.193.123 Apr 24th 07:22:19
684 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:22:31
685 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:22:31 11681
686 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:22:32 1592
687 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:23:01 28197
688 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:23:16 15864
689 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:23:47 30537
690 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:23:52 4679
691 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:24:57 65808
692 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:01 3879
693 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:06 4519
694 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:18 11792
695 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:18 2
696 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:25 7368
697 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:25:25 0
698 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:26:53 87295
699 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:26:53 Dident know what a bank was. the power button between the feet paddles was really unobvious i dident get how the knobs was turned at first the last step where it said play around or something i dont know what i was supposed to do at all
700 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:27:02 9479
701 45 193.27.193.123 Apr 24th 07:27:02 1
702 0 193.27.193.123 Apr 24th 07:54:15
710 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:07:40
716 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:11:16
735 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:19:07
742 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:25:53
750 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:33:20
757 0 193.27.193.123 Apr 24th 08:53:48
765 0 193.27.193.123 Apr 24th 09:21:28
784 0 193.27.193.123 Apr 24th 09:35:53
791 0 193.27.193.123 Apr 24th 09:59:27
797 0 193.27.193.123 Apr 24th 10:08:01
816 0 193.27.193.123 Apr 24th 10:34:24
820 0 193.27.193.123 Apr 24th 10:37:17
826 0 193.27.193.123 Apr 24th 11:02:16
827 0 193.27.193.123 Apr 24th 11:02:28
853 0 193.27.193.123 Apr 24th 11:06:55
854 0 193.27.193.123 Apr 24th 11:13:28
860 0 193.27.193.123 Apr 24th 12:40:12
867 0 193.27.193.123 Apr 24th 14:51:35
873 0 193.27.193.123 Apr 24th 14:54:30
876 0 193.27.193.123 Apr 24th 14:54:44
899 0 193.27.193.123 Apr 24th 15:41:48
903 0 193.27.193.123 Apr 24th 15:42:10
909 0 193.27.193.123 Apr 24th 16:14:20
910 0 193.27.193.123 Apr 24th 18:49:05
911 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:49:23
912 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:49:24 19818
913 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:49:25 1584
914 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:49:55 29844
915 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:50:05 9569
916 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:50:20 15043
917 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:51:05 45233
918 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:53:16 131071
919 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:53:24 7590
920 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:53:50 26480
921 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:02 11727
922 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:02 3
923 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:20 0
924 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:20 18271
925 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:25 5336
926 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:25
927 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:44 17958
928 67 193.27.193.123 Apr 24th 18:54:44 1
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