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Sammanfattning 
På Scanias motorbearbetningsfabrik finns det ett stort antal verktygsmaskiner av olika modeller 

och fabrikat med varierande styrsystem.  Verktygsmaskinerna styrs av operatörer via 

operatörspaneler, en huvud- och en verktygspanel. Det är vanligt att en operatör är ansvarig för 

flera maskiner under en arbetsdag. Operatörspanelernas gränssnitt skiljer sig åt från maskin till 

maskin beroende på vilken maskintillverkare och vilket styrsystem den har.  Detta gör att 

operatörerna kan ha svårt att hitta funktioner eller information i gränssnittet när de går från en 

maskin till en annan. Målet med projektet är att ta fram ett förslag på ett standardiserat 

gränssnitt med tillhörande startsida men också ta fram en guideline. Det är tänkt att Scania ska 

använda guidelinen för att utvärdera användarvänligheten på gränssnitten vid nyanskaffning 

eller renovering av maskiner.  

Utifrån intervjuer och observationer med operatörer har data samlats in om för- och nackdelar 
med dagens styrsystem. De vanligaste styrsystemtillverkarna på Scania är Fanuc och Siemens 
men även andra systemtillverkare förekommer.  I styrsystemet finns det ett specialanpassat 
operatörsgränssnitt, OG, innehållandes de vanligaste funktionerna för att styra maskinen i daglig 
drift.  De problem som kartlades i OG:et  sammanställdes i en problemlista. Några av problemen 
var att menyer hade olika benämningar och placeringar, både mellan maskiner med samma och 
olika styrsystem. Andra exempel är ej konsekvent färgsättning, information av samma typ kan 
vara placerat under olika menyer, otydliga larm- och meddelandetexter och dålig koppling 
mellan funktioner i OG:et och knappar på panelen. Operatörernas önskemål och behov som 
framkom under intervjuerna har även de sammanställs i en lista. Några av önskemålen var att 
kunna sortera verktyg efter livslängd, åtgärdsinformation för larm och tydligare verktygslistor.   
 
 Utifrån den insamlade datan upprättades en kravspecifikation och en lista med önskemål. 
Kravspecifikationen och önskemålen delades upp i krav och önskemål som ställs på 
operatörspanelen respektive gränssnittet.  Kravspecifikationen användes som ett hjälpmedel för 
att utvärdera de framtagna konceptförslagen och dagens gränssnitt.  
 
 Ett antal olika konceptskisser togs fram via Brainstormning, på både layoutförslag men också 

förslag på symboler, verktygslistor och olika sätt på hur information kan presenteras. 

Konceptskisserna sattes ihop till fyra olika konceptförslag som sedan viktades mot 

kravspecifikationen och mot önskemålen. Koncept 2 och 4 uppfyllde kraven med högst andel på 

68% respektive 69%. För att ha något att jämföra koncepten mot utvärderades också dagens 

gränssnitt som fick 50%. Både Koncept 2 och 4 vidareutvecklades och utvärderades ytterligare 

en gång mot kraven och önskemålen. De vidareutvecklade koncepten fick båda ökad 

uppfyllnadsgrad på 81% respektive 78%. Till koncepten togs förslag på en panelutformning 

fram för både Fanuc och Siemens men även ett eget förslag, P1. Panelkoncepten viktades mot 

kravspecifikationen och önskemålen som fanns för panelen. De förslag som fick högst 

uppfyllnadsgrad var P1, sedan Fanuc och sist Siemens. Trots detta rekommenderas Fanucs 

panelutformning eftersom den är mest implementerbar. Parallellt med konceptförslagen togs en 

guideline fram. Guidelinen resulterade i en checklista med tillhörande mallar som kan användas 

för att utvärdera OG:et och panelen i samband med nyanskaffningar av maskiner eller 

styrsystem. Fokus har legat på att jämföra Fanuc och Siemens gränssnitt. Kartläggningen visade 

att de två systemen är lika varandra men den största skillnaden är att verktygslistan i Siemens 

är mer användarvänlig än Fanuc. Trots det är detta inte en tillräcklig anledning för att 

rekommendera Siemens över Fanuc.  Startsidan från Koncept 2 rekommenderas att införas på 

en eller flera maskiner för en testomgång. Om operatörerna är nöjda med utformningen och 

sidan fyller ett behov bör startsidan användas och värderas högre i checklistan. 



 
 

Abstract 

At Scania’s engine manufacturing plant there are a large number of CNC-machine tools of 

various models, brands and with varying control systems.  The machines are controlled by 

operators through operator panels. It is common that an operator is responsible for several 

machines during a workday. The interface on the operator panels vary from machine to machine 

depending on the machine and control system manufacturer. Therefore the operator has trouble 

finding information and features in the interface when they go from one machine to another. The 

projects goal is to develop a concept for a standardized interface with associated homepage but 

also develop a guideline.  Scania is supposed to use the guideline to evaluate the usability of 

interfaces at initial purchase or renovation of machinery. 

Data has been collected about the pros and cons of today’s control system by interviews and 

observations of the operators. The most common control system manufacturers at Scania are 

Fanuc and Siemens.  In the control system a customized operator interface exists were the most 

common features are placed, for controlling the machine at daily use. The identified problems in 

the operator interface were compiled in a list of problems. Some of the problems that were 

detected were that menus had different names and locations, both between machines with the 

same and different control systems. Other examples are not consistent use of colour scheme, 

information about the same feature is found in different menus and unclear formulations of 

alarm and message texts.  The operators opinions and needs were compiled in a desire list, were 

some of the requests were to be able to sort tools on their remaining lifetime and step by step 

information about how to solve alarm situations. Based on the gathered data a requirement 

specification and a desire list were upheld. The two lists were divided in two parts one for the 

operator panel and one for the interface. The requirement specification was used as means for 

evaluating the current interface and the proposed concept interface.  

A number of concept designs were developed by brainstorming for e.g. interface design, symbols 

and tool lists. The concept sketches were assembled into four different concept suggestions. The 

concepts were evaluated against the requirement specification and desire lists. Concept 2 and 4 

met the criteria with the highest score of 68% respectively 69%. The current interface was also 

evaluated to compare the concepts with it and it had a score of 50%. Both Concept 2 and 4 were 

further developed and evaluated a second time against the specification requirements and the 

desire list. The further developed concepts did both increase their scores to 81% respectively 

78%. To the concept a panel design was proposed both for Fanuc, Siemens and an own 

developed panel, P1. The panel concepts were also evaluated to the requirements for the 

operator panel. The concept that received the highest score was P1, then Fanuc and last Siemens. 

Nevertheless, it was the Fanuc panel design that was recommended because it is most 

implementable. In parallel with working with the concepts a guideline was created. The 

guideline resulted in a checklist with its related templates that can be used for evaluating the 

operator interface and panel when acquiring new machines and control systems. The focus has 

been on comparing Fanuc and Siemens interface. The previous interviews showed that the two 

systems are similar but the main difference is that the tool list in Siemens is more user friendly 

then Fanuc. Although, this is not a reason enough to recommend Siemens over Fanuc. The 

Homepage that was developed for Concept 2 is recommended to be implemented on one or 

more machines for a test period. If the operators are pleased with the design and the homepage 

fills their needs it should be rated with a higher value in the checklist.  



 
 

Terminologi 

CNC Är ett datorsystem (styrsystem) för att styra verktygsmaskiner. 

Display   Skärmen på en operatörspanel. 

HMI Kort för engelskans Human Machine Interaction.  

Maskindriftsätt Beskriver hur den enskilda maskinen drivs i ett linesystem.  

NC–driftsätt Anger på vilket sätt den enskilda maskinen drivs. 

Operatörsgränssnitt (OG) Den del (användargränssnittet) i styrsystemet som är utformad för 

operatörerna och som används vid daglig drift för att köra maskinen.  

Panel Den fysiska instrumentbrädan där knappar, vred, nödstopp och 

display är placerad. 

PLC Är ett datorsystem (styrsystem) för att styra och övervaka olika 

delar av en tillverkningsprocess. 

Portal Benämningen för den anordning som transporterar motorblock 

mellan maskinerna och som laddar in och ut block till maskinerna. 

Reglage Samlingsnamn för knappar, tangentbord, datamus, vred och 

nyckelomkopplare. 

Styrsystem  Benämningen på CNC- eller PLC-styrning i en maskin.  Olika 

styrsystemstillverkare är Fanuc, Siemens och Indramat. 

Systerverktyg Benämningen på två verktyg som är identiska med varandra och 

som båda är placerade i ett magasin. 

TFP Scanias Tekniska föreskrifter för Maskiner och 

Produktionsutrustning 

UFO UFO står för underhåll för operatörerna. Det finns olika typer av UFO 

som utförs både dagligen, veckovis och årsvis på maskinen. 

Verktygsmaskin En annan benämning för en CNC-maskin. 

Verktygspanel Den panel som är placerad i närhet till maskinens verktygsmagasin 

och som används i samband med verktygshanteringen. 
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1 Inledning 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer.  Företaget grundades 1891 i Södertälje men då under namnet Vabis. Till en 

början tillverkade Vabis järnvägsvagnar men övergick sedan till att tillverka lastbilar och bilar. 

År 1900 bildades Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö som till en början tillverkade cyklar 

men som senare också övergick till att producera lastbilar. År 1911 slogs Vabis och Scania ihop 

för att möta konkurrensen i Europa. Idag är Scania ett globalt företag med verksamhet både i 

och utanför Europa, där de två största fabrikerna finns i Södertälje och i Brasilien. Scania ägs till 

största delen av tyska Volkswagen och huvuddelen av verksamheten är förlagd till Södertälje där 

förutom produktion också utvecklingsenheten och huvudkontoret finns.  

1.1 Bakgrund 
Vid motorbearbetningsfabriken på Scania i Södertälje bearbetas motorkomponenter. 

Komponenterna är bland annat cylinderhuvuden, vevstakar och motorblock. Motorblocken 

bearbetas i verktygsmaskiner som är uppdelade i fyra olika linor beroende på blockmodell. 

Maskinerna övervakas och styrs av en operatör via en panel som är placerad i anslutning till 

maskinen. Från panelen får operatören den information som behövs för att sköta produktionen 

och hålla maskinen i drift. I panelen finns ett operatörsgränssnitt utvecklat av både maskin- och 

styrsystemstillverkare. Operatörsgränssnittet benämns inom branschen som HMI. Att använda 

ordet HMI för att benämna operatörsgränssnittet är något missvisande då HMI egentligen är 

samlingsnamnet för hela interfacet inklusive reglage. Därför har HMI valts att benämnas i 

fortsättningen som operatörsgränssnittet (OG) i rapporten.  Styrsystemsutvecklaren levererar 

en grundstruktur av OG:et som maskintillverkaren utvecklar så att panelen ska passa den 

specifika maskinen. Båda tillverkarna påverkar vilken information som ska presenteras på 

panelerna och deras utseende. Två av de största styrsystemtillverkarna är Fanuc och Siemens, 

dessa system finns i de flesta av Scanias verktygsmaskiner. 

Verktygsmaskinerna kan vara av olika fabrikat och modeller med varierande styrsystem.   Det är 

vanligt att det på samma lina förekommer verktygsmaskiner tillverkade av olika 

maskintillverkare, vilka i sin tur kan välja att ha varierande styrsystem. Det medför en bred 

variationsflora på utseendet av användargränssnittet för en operatör. På grund av att 

styrsystems upplägg varierar mellan olika systemtillverkare kan det vara svårt för en operatör 

att hitta i menyer, när de arbetar med olika maskiner.  

1.2 Syfte  
På Scania sköter vanligtvis en operatör flera maskiner samtidigt under en arbetsdag. Eftersom 

varje maskin har sitt eget specifika utseende finns ett behov att samordna verktygsmaskinernas 

användargränssnitt. Ett samordat utseende av operatörsgränssnittet medför att operatörens 

vardag underlättas eftersom det blir enklare att känna igen sig i olika maskiner. Ett 

standardiserat operatörsgränssnitt skulle även innebära andra fördelar som att förkorta 

operatörernas inlärningstid av nya maskiner. Det skulle även underlätta vid arbetsrotation och 

vid in- och utlåning av personal mellan de olika avdelningarna. 
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1.3 Mål  
Målet med examensarbetet är att föreslå en guideline som Scania kan använda vid utvärderingen 

av operatörsinterfacet i samband med nyanskaffningar av maskiner eller byten av styrsystem. 

Förutom guidelinen ska ett designförslag på en startsida ges som kan användas i alla 

verktygsmaskiner oberoende maskin- eller styrsystemstillverkare.  

1.4 Avgränsningar 
 Styrsystemen Indramat och Nagel som också finns inne på Scanias område, kommer inte 

att analyseras eftersom dessa system bara finns på specialmaskiner som är i minoritet.   

 Det kommer inte föreslås en guideline för övriga verktygsmaskiner på andra avdelningar 

än motorblockbearbetningen. 

 Underhållspersonal, beredare, verkstadsteknikers och elektrikers behov och önskemål 

kommer inte att analyseras djupare eftersom dessa befattningar har skilda behov från 

operatörerna. 

 I examensarbete kommer inte maskinens portabla handpanel att analyseras eftersom 

denna används väldigt lite i dagsläget.  

 Kvalitetskontrollplatserna och robotcellerna kommer inte analyseras. 

 Ingen manual till förslaget kommer att göras. 

 Maskiner med styrsystemet Indramat kommer ej beskrivas i detta examensarbete men 

inputs har hämtats utifrån intervjuer med operatörer. 

 Portalpanelerna kommer ej att analyseras. 
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2 Teori 
I det här kapitlet beskrivs den teori som har vart relevant i projektet och som kommer användas 

som grund för de konceptförslag som kommer presenteras. Kapitlet beskriver även teori om de 

metoder som har använts för att samla in data. Även riktlinjer för utformning av 

operatörsgränssnitt presenteras i under teoridelen. 

2.1 Datainsamling 
Datainsamling är en viktig del i projektet och ligger som grund till de resultat som presenteras. 

Resultatet blir inte bättre än vad den insamlade datan är. Det är viktigt att lösningarna baseras 

på fakta än på antaganden och troenden för att få ett bra slutresultat. Data kan samlas in på olika 

sätt, det kan antingen samlas in via intervjuer, observationer eller via litteraturstudier 

(Osvalder, Rose, & Karlsson, 2010, ss. 484-491). 

2.1.1 Intervjuer 
Intervjuer är den mest grundläggande metoden för att samla data om vad människor tycker och 

tänker. Genom intervjuer fås kunskap om personers erfarenhet, kunskap, åsikter, drömmar, 

värderingar och upplevelser. Intervjuer delas in i tre olika kategorier; ostrukturerad, 

strukturerad och semistrukturerad intervju. Det är syftet med intervjun som avgör vilken 

intervjuform som passar bäst för det specifika ändamålet. Intervjuer är mycket resurskrävande 

och kräver en noggrann planering. En nackdel med denna typ av datainsamling är att 

intervjuaren måste vara närvarande hela tiden och kan i vissa fall, utan att vara medveten om 

det, påverka intervjupersonen både positivt och negativt.  

I det här projektet har en semistrukturerad intervjuform använts.  En semistrukturerad intervju 

kallas även för en halvstrukturerad intervju och är en blandning mellan strukturerad och 

ostrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju innehåller både öppna och förutbestämda 

frågor. Fördelen är att intervjuformen ger möjlighet till en mer systematisk analys av resultaten 

samtidigt som intervjupersonen delvis själv kan styra intervjun (Osvalder, Rose, & Karlsson, 

2010, ss. 484-491). 

2.1.2 Observationer 
Observationer är en objektiv metod för att samla in information och används för att se hur 

människor agerar i en verklig situation.  Observationer ger kunskap och insikt tillexempel i hur 

maskiner hanteras, hur uppgifter utförs och hur problem kan uppstå samt åtgärdas. Syftet med 

observationer är samla in information för att öka förståelsen för användarsituationen i en 

naturlig miljö utan att påverka den pågående processen. Genom observationer erhålls kunskap 

som människor själv inte är medvetna om och som inte alltid framgår genom intervjuer. 

Observationer kan antigen ske direkt eller indirekt. Vid en direkt observation är observatören 

själv närvarande på plats och iakttar processen. Vid en indirekt observation är observatören inte 

närvarande utan regeristering sker genom videofilmning (Osvalder, Rose, & Karlsson, 2010, ss. 

484-491). 

2.1.3 Litteraturstudier 
Litteratur används ofta för att samla in bakgrundinformation till en studie. Syftet med en 

litteraturstudie kan vara att ta fram en beskrivning av det nuvarande kunskapsläget eller att 

samla in domänkunskap om ett område. Informationen kan fås via artiklar, riktlinjer och 
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standarder inom det specifika området eller via litteratur i böcker eller på internet (Osvalder, 

Rose, & Karlsson, 2010, ss. 484-491). 

2.2 Styrsystem 
Ett styrsystem kallas även för ett PLC-system. PLC är en förkortning av det engelska ordet 

Programmable Logical Controller. En PLC är en speciell typ av dator som används för styrning i 

en industriell miljö. Systemets funktion är att automatiskt styra och övervaka en eller flera 

produktionsenheter. Det som skiljer en PLC från en vanlig dator, är att den är konstruerad för att 

tåla värme, smuts och vibrationer som dagligen uppkommer i en industrimiljö. Den har också 

krav på sig att vara liten och robust samt enkel att installera, programmera och i driftsätta. En 

PLC är oftast kopplad till någon form av operatörsgränssnitt (Rääf, 2001).  

2.3 HMI 
HMI är en engelsk förkortning för Human Machine Interface, vilket på svenska har översatts till 

människa-maskin interaktion eller människa-maskin gränssnitt. 

Danielsson (2001) definierar ett gränssnitt som ”det som kommunicerar med användaren av en 

produkt eller ett tekniskt system.”. Ett gränssnitt ger ledtrådar om hur systemet ska användas. 

Det kan vara exempelvis reglage, instruktioner eller markeringar. Ett bra gränssnitt är ’osynligt’, 

eftersom allting fungerar precis som användaren förväntar sig (Danielsson, 2001). 

Det tekniska systemets gränssnitt ska genom interaktion med människan uppfylla sitt syfte, det 

vill säga att utföra specifika uppgifter. För att uppfylla det syfte måste systemet vara användbart. 

Användbarheten på ett system delas upp i två delar, nyttan som innebär att systemet bär på rätt 

information och fungerar korrekt, samt användarvänligheten som innebär att tekniken i 

systemet ska vara enkel och säker att hantera för den ämnade användaren.  

Ett fungerande tekniskt system uppnås när alla delar i systemet uppmärksammas: tekniken, 

människan, miljön och uppgiften. Dessutom är grundläggande psykosociala och fysiska 

arbetsmiljöförhållandena en viktig del för att upprätthålla fungerande och effektiva människa-

tekniksystem (Osvalder & Ulfvengren, 2010, ss. 356-357) 

2.4 Designprinciper för gränssnitt 
Ett bra gränssnitt bör inbjuda till korrekt användning och förhindra att felaktig användning 

uppstår. Det ska vara svårt eller helst omöjligt för operatören att göra fel. I EU:s maskindirektiv 

finns det krav på vad som anses som en säker maskin samt hur styrsystem och gränssnitt bör 

utformas för att uppnå god användbarhet. 

Att ha ett bra användarvänligt gränssnitt sparar både tid och pengar i form av ökad effektivitet. 

Operatören kan lägga sin tid på annat som är mer värdeskapande än att bläddra runt i menyer. 

Ökad effektivitet kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för företaget.  

Ett användargränssnitt ska designas så att operatörer på ett enkelt sätt ska kunna förstå hur och 

när olika typer av funktioner ska användas.  Gränssnittet ska ge tydlig återkoppling på 

genomförda handlingar i systemet och systemets status. För att göra detta möjligt bör hänsyn 

tas till olika designprinciper såsom färger, symboler, språk, displayer, och hierarkiska nivåer 

samt följa maskin- och ISO-standarder (Siemens, Automationsnytt, 2010). 
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2.4.1 Reglage 
På en display eller panel med många reglage bör reglage som hör ihop placeras nära varandra, 

gärna grupperat. Dessutom bör reglage som har samma betydelse eller funktion likna varandra 

till utseende. Generella designprinciper för reglage (Osvalder & Ulfvengren, 2010, ss. 399-422): 

 Tydlig koppling mellan layout och systemets funktioner. 

 Ordningen på donen är densamma för olika paneler. 

 Märkning med text och symboler ovanför donen. 

 Placera donen i bestämd ordning efter användning, från vänster till höger. 

 De don som används mest och varningslampor ska placeras närmast användaren.  

En operatör bör få en direkt respons efter en utförd handling annars kan användaren tro att 

systemet har hängt sig och börjar trycka på knappar. Ett sätt att undvika detta är att använda 

exempelvis meddelanderutor som informerar användaren om vad som sker. Dessa ska vara 

placerade på ett sådant sätt att användaren lätt ser dem.  Det är viktigt att dessa inte överdrivs 

så användarens uppmärksamhet dras till dem istället för uppgiften. En generell regel när de 

gäller feedback är att de flesta användare vill ha ett meddelande med en förloppsindikator om 

processen de begär tar längre än sju till tio sekunder (Hobart, 2009). 

2.4.2 Färger 
Generellt ska inte mer än fyra olika färger utnyttjas i ett gränssnitt, för att begränsa antalet 

intryck för användaren. Vissa färger bär på budskap som delvis är kulturellt betingat. Som t.ex. 

rött symboliseras med stopp eller fara och grönt med ok eller på (Osvalder & Ulfvengren, 2010, 

ss. 403-405). 

För att främja läsbarheten på en display bör färger som ger en hög kontrast mellan text och 

bakgrund användas. Optimal läsbarhet är mörk text mot ljus bakgrund vilket ger en så kallad 

positiv text.  Negativ text är ljus text mot mörk bakgrund. Denna kombination är lika tydlig som 

positiv text men många användare uppfattar den störande vilket gör att de läser texten 

långsammare (Nielsen, 2001). 

2.4.3 Symboler och text 
Symboler används ofta i användargränssnitt. Det är viktigt att symbolen är välkänd och tydlig så 

att operatören tolkar den rätt. Några fördelar med symboler är att de syns tydligare än text på 

längre avstånd och att de fungerar internationellt oberoende av språk (Osvalder & Ulfvengren, 

2010, ss. 403-405). 

En viktig designprincip är att designa för tydlighet. En viss typ av funktion eller reglage bör ha 

samma benämning överallt, exempelvis ordet detalj kan beskrivas med ord som produkt eller 

arbetsstycke. Brist på konsekvens gällande benämningar kan göra användaren både förvirrad 

och frustrerad. Ett effektivt sätt att öka tydligheten är att använda en lista med förutbestämda 

benämningar för sådana ord (Hobart, 2009). 
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Svenska bör användas som första språk vid utformning av webbsidor, om målgruppen till 

största delen består av människor med svenska som huvudspråk. Språket får användaren att 

känna sig välkommen och gör det lättare att hitta den sökta informationen.  

Som princip vid design av gränssnitt bör förkortningar undvikas. Då en förkortning av olika 

orsaker måste användas, bör en vink ges om i vilket sammanhang den hör hemma med 

förslagsvis en tillhörande bild.  

Att skriva tydliga ord till huvud- och undermenyer är inte lätt då det ofta finns ett begränsat 

antal tecken. Vid utformning av menyer bör menyord användas som är tydliga, rättvisa och så 

konkreta som möjligt. Ord som Övrigt, Diverse och Allmänt är intetsägande och bör undvikas i 

menyer.  

Symboler, bilder och ikoner kan användas för att förstärka textbudskapet så länge de är logiska 

och passar till innehållet (Englund & Sundin, 2004). 

2.4.4 Gestaltlagar 
Gestaltlagar är principer för hur människans perception organiserar delar till helheter. 

Gestaltlagarna kan användas för att sortera information och få den att hänga samman visuellt för 

användaren. Några av gestaltlagarna beskrivs enligt följande (Monö, 1997):  

Närhetslagen  Delar som befinner sig nära varandra uppfattas att höra ihop 

Likhetslagen   Delar som liknar varandra till utseende uppfattas att höra ihop. Uppfattas 

som starkare än närhetslagen. 

Slutenhetslagen   Delar som står inom samma ram uppfattas som om att de hör samman. 

Symmetrilagen Objekt som grupperas symmetriskt uppfattas som sammanhörande.  

2.4.5 Display 
Vid utformning av displayer är det viktigt att ha kunskap om människans mentala 

förutsättningar och begränsningar i olika situationer, så att utformningen stödjer användaren 

med rätt typ av information. En av grundprinciperna inom design är att presentera rätt 

information på rätt sätt vid rätt tillfälle.  

Att behöva leta information i menyer medför både tröttande, tidskrävande och lågeffektivt 

arbete. Displayer ska utformas så att information som används ofta är lätt att hitta och att 

individen i onödan inte behöver förflytta sig mellan olika paneler för att samla information. 

Övriga designprinciper att tänka på vid design av displayer (Osvalder & Ulfvengren, 2010, ss. 

399-422). 

 Utforma displayer med god läslighet (tydligt typsnitt, hög kontrast och god luminans) 

 Använd redundans för viktig information 

 Konsekvent presentation av information 

 Illustrera realism genom att försöka efterlikna verkligheten 
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Menyuppbyggnaden bör vara intuitiv med en platt struktur. Den bör inte bestå av fler än två 
nivåer av undermenyer. Att ge en beskrivande text i menyfönstret hjälper användaren att förstå 
vilken knapp eller meny de använde för att ta sig dit (Hobart, 2009).   

2.4.6 Larm 
Ett larmsystems syfte är att hjälpa operatören att upptäcka avvikelser från det normala 

tillståndet samt korrigera feltillstånd och hantera störningar. Ett optimalt larmsystem varnar vid 

onormala situationer, informera vad som har hänt, vägleder operatören så att denne kan 

identifiera och korrigera situationen samt bekräfta att den utförda responsen är korrekt. De 

larm som presenteras av systemet ska alltid vara relevanta och hanterbara till mängden 

(Osvalder & Ulfvengren, 2010, ss. 399-422). 

Människor har en mycket god förmåga att både känna igen mönster samt avvikelser från 
mönstret.  Detta gör att människan snabbt kan upptäcka avvikelser från det normala tillståndet. 
Förutom att känna till människans förutsättningar är det även viktigt att ta hänsyn till våra 
begränsningar. Det kan till exempel handla om överbelastning av information, vilket kan leda till 
svårigheter för operatören då det kan vara svårt att sortera ut vilken information som är 
väsentlig (Siemens, Automationsnytt, 2011). 

2.4.7 Funktionsutformning i operatörsgränssnittet 
Fanuc rekommenderar att de vänstra softkey-knapparna används för operationer som stänga av, 
flytta/vrid vänster eller flytta/vrid nedåt. De högra softkey-knapparna bör användas för 
funktioner som slå på, flytta/vrid höger eller flytta/vrid uppåt (Fanuc, 2008).  

2.5 Mänsklig informations bearbetning 
En kognitiv process handlar om hur en människa tar in information från omgivningen, via 

sinnena och hur den bearbetar informationen i minnet för att fatta beslut och agera. Den 

mänskliga informationsbearbetningen illustreras med en schematisk modell över de stadier en 

person genomgår vid beslutfattandet av en uppgift, Figur 1. 

 

Figur 1 Schematisk bild efter Wickens & Hollands modell över den mänskliga informationsbearbetningen. 

I figuren visualiseras informationsbearbetningen som ett antal steg i en följd, för att i slutändan 

resultera i en händelse. Tillbakaflödet i form av feedback i Figur 1 medför att modellen saknar en 

tydlig start- eller slutpunkt då processen kan fortsätta att cirkulera. Detta innebär att 

informationsbearbetningen saknar en fix startpunkt och kan starta via en händelse från 
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omgivningen i vänsterledet eller via ett beslut som operatören tar någonstans i mitten av 

modellen (Wickens & Hollands, 2000).  

En människa kan fatta rätt beslut trots att informationen har varit bristande eller varit av dålig 

kvalitet, med hjälp av ökad ansträngning, erfarenhet och slutledningsförmåga. Detta fungerar 

eftersom olika sinnen används och viss informationsbearbetning sker omedvetet (Bohgard, 

2010). 

2.6 Mänsklig prestationsförmåga baserad på beteende 
Möjligheten att förutse hur människor presterar vid komplexa och ovanliga situationer har 

efterfrågats av centraliserade produktionsenheter. Främst för att undvika risken att olyckor 

inträffar. Vid analys av det mänskliga beteendet i en deterministisk miljö dyker tre typer av 

prestations nivåer upp: rutin-, regel- och kunskapsbaserade prestationer.  

De rutinbaserade prestationerna sker utan medveten kontroll. Handlingar utförs automatiserat, 

utjämnat och är integrerade i beteendemönster. I verkligheten används denna typ av prestations 

nivå sällan. Det är vid noggranna handlingar som till exempel montering eller teckning som den 

främst används. Något som karakteriserar rutinbaserade prestationer är att de sker utan 

medveten uppmärksamhet eller kontroll. Sinnena riktas till de aspekter i omgivningen som 

undermedvetet behöver uppdateras för att orientera sig. Eftersom rutinbaserade prestationer 

sker utan personens medvetande har de således svårt att återge vilka handlingar de utfört. 

Regelbaserade beteenden sker i situationer där det finns väl kända metoder och regler för att 

utföra handlingar. Dessa regler ges ofta i form av instruktioner vars syfte är att strukturerat 

stega arbetet fram mot ett utsatt mål. Gränsen mellan rutin- och regelbaserade prestationer är 

otydlig. Mycket beror på personens tidigare erfarenheter och vilken uppmärksamhet denne ger 

den aktuella handlingen. Eftersom regelbaserade prestationer sker efter kända regler kan den 

utförande personen rapportera hur denne agerat. 

Vid situationer där det saknas kända rutiner och regler att agera på flyttas prestationerna till en 

högre nivå. På denna nivå är prestationerna istället målorienterade och kunskapsbaserade. I 

sådana situationer formuleras målen baserade på data från omgivningen samt personens egna 

syften. Därefter formas en plan för hur personen ska agera, genom övervägande av olika 

metoder och dess effekter för det slutgiltiga målet. De kunskapsbaserade prestationerna är 

mentala modeller som representerar möjliga utfall på olika ageranden. 

Vid utformning av gränssnitt används kvalitativa metoder där olika kategorier av prestationer 

paras ihop med olika typer av situationer. Den kvalitativa modellen agerar som en generell guide 

för hur systemstrukturen ska utformas. Kvantitativa metoder kan användas som ett tillägg för 

att utveckla detaljer vid gränssnittsutformningen. Dessutom kan de olika typerna av 

prestationsnivåerna användas till att analysera befintliga gränssnitt genom att studera det 

mänskliga agerandet i olika situationer (Rasmussen, 1983). 

2.7 Användartester 
Användartester utförs för att mäta en produkts användbarhet i en kontrollerad miljö. Målet är 

att testa om framtagna produkten kan användas av den tänkta användargruppen och att den 

uppnår sitt syfte som den har designas för. Det finns många olika metoder eller verktyg som kan 

användas för att mäta användbarheten som exempelvis via användartester och frågeformulär.  
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Användartesterna mäter mänskliga prestationer på olika uppgifter som exempel 

informationssökning, läsa olika typsnitt, navigera mellan olika menystrukturer eller lösa 

specifika uppgifter. Frågeformulär kan användas för att ta reda på hur användaren upplever 

produkten (Sharp, 2007).  

2.8 ISO Standarder  
ISO är en förkortning av International Organization for Standardization.  ISO är en organisation 

som arbeta med att ta fram och utveckla olika typer av standarder runt om i världen. Den 

svenska medlemsparten till ISO är Swedish Standards Institute som förkortas SIS. 

I standarden Grafiska symboler för användning på maskiner och utrustningar finns grafiska 

symboler som kan användas vid utformning av operatörsgränssnitt (STG, 1996).  

2.9 Scanias TFP 
Scanias TFP är den tolkning Scanias har gjort av maskindirektivet och är de krav som företaget 

officiellt ställer på sina leverantörer.  De punkter som presenteras nedanför är hämtade från 

Scanias TFP (Scania, 2011). 

Under punkten J 5.5.1 Standardiserade menyer i Scanias TFP står det att: 

”Menyer och funktioner som är gemensamma för alla system ska ha samma beteende, placering 

och form överallt.” 

Under punkten J 5.5.2 Konsekvent ”utseende och känsla” i Scanias TFP står det följande: 

”Alla HMI-skärmar på utrustningen ska ha samma “utseende och känsla” oavsett leverantör och 
systemfunktion. Detta gäller för:  
• Datum och tid.  
• Aktuell status.  
• Användarinformation. 

• Arbetsroll, inte personlig.  
• Kort översikt över larmhistorik.  
• Färger.  
• Layout.  
• Terminologi.” 
 
I Scanias TFP finns det krav på att det ska finnas särskilda knappar på operatörspanelen. Dessa 
knappar finns beskrivna i Tabell 1.  
 
Tabell 1 Visar vilka knappar som det är krav på ska finnas på en operatörspanel. 

Knapptext Manöverdon Färg 

Återstart automatik Lamptryckknapp Vit 

Återställning skydd Lamptryckknapp Blå 

Begäran produktionsstopp Lamptryckknapp Gul (överst) 

Produktion stoppad Lampa Grön 

Stopp Tryckknapp Svart (underst) 

Nödstopp   Röd 
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Enligt punkt B 1.2.2 i Scanias TFP (Scania, 2011) ska manöverdon designas så att: 

 ”Vid ingången till riskområde vid en maskin eller maskingrupp som har krav på styrt stopp 
ska det finnas en manöverpanel utanför skyddsavskärmningen.” 

 
 ”Från samtliga manöverpaneler ska man kunna överblicka riskområdet, stoppa maskinen 

och återställa skyddskretsen efter stopp.” 
 

 ”Från manöverpanelen ska man också kunna påverka nödstopp.” 
 

 ”Om överblick av riskområdet saknas ska start inte kunna ske om någon befinner sig i 
riskområdet eller lösas med annan motsvarande säkerhet.” 

2.10  Scanias projektböcker för styrsystem 
I Scanias projektböcker specificeras de krav som Scania ställer på de olika leverantörerna av 
styrsystem. Det finns en specifik projektbok för varje leverantör som maskintillverkaren 
tillhandahålls vid en upphandling. Projektböckerna som ges ut till maskintillverkarna har tydliga 
krav på systemens funktion och uppbyggnad. Dock så är avsnittet om operatörsgränssnittet inte 
helt färdigutvecklat då vissa delar inte är definierade ännu. 

2.11  Maskindirektiv  
Maskindirektivet är ett EU-direktiv (2006/42/EG) som sätter de övergripande kraven på vad 
som betraktas som en säker maskin. Syftet med direktivet är bland annat att fastlägga krav för 
att undvika olyckor i industriella miljöer vid konstruktion, drift, tillverkning och underhåll av 
maskiner (Europeiska kommisisonen, 2010). I detta kapitel beskrivs vissa delar från 
maskindirektivet som behandlar områdena styrsystem, manöverdon och information. 

2.11.1 Styrsystem 

Ur Maskindirektivet (Maskindirektiv, 2006) punkt 1.2 ska ett styrsystem vara konstruerat och 
tillverkat så att riskfyllda situationer inte ska kunna uppstå.  Det ska bland annat tåla avsedda 
påfrestningar under drift och yttre påverkan. Om fel uppstår i styrsystemets maskinvara, logik 
eller programvara ska detta inte leda till riskfyllda situationer. Inte heller rimligen förutsägbara 
mänskliga misstag under handhavandet ska leda till farliga förhållanden.  

2.11.2 Manöverdon 

Enligt 1.2.2 ur Maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006) ska ett 

manöverdon vara klart synlig och identifierbar, och om det är möjligt tillämpat med piktogram. 

Detta för att operatörer ska kunna använda utrustningen utan att behöva tveka och för att 

undvika att operatören utför oavsiktliga kommandon på grund av manöverdonens otydlighet. 

Det är vanligt att operatörer inom sitt arbete måste använda sig av olika maskiner. Då är det 

viktigt att manöverdonen har standardiserade färger, former och piktogram så att operatören 

inte utsätts för onödiga överraskningar (Europeiska kommisisonen, 2010).  

Manöverdonen ska placeras så att maskinen kan hanteras på ett säkert sätt utan tveksamhet, 

tidsspill eller risk för missförstånd (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006).  

Manöverdon bör designas efter allmänna designprinciper som exempelvis när ett reglage vrids 

medurs ska parameterns värde öka och minska om det vrids moturs  (Europeiska 

kommisisonen, 2010). För att undvika riskerna med oavsiktlig handlig bör knappar och reglage 

konstrueras så att de har tillräckligt motstånd för att undvika att aktivering sker genom lätt 

tryck (Europeiska kommisisonen, 2010).  
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Enligt Maskindirektivet: Om ett manöverdon är tillverkat för att utföra flera olika funktioner skall 

den begärda funktionen visas tydligt och om nödvändigt kräva bekräftelse. 

Nedanför presenteras ett utplock av några av maskindirektiven under punkt 1.2.2 Manöverdon 

(Maskindirektiv, 2006). 

 ”Finns det mer än en manöverplats skall styrsystemet vara konstruerat så att användning 

av en manöverplats utesluter användning av de övriga, utom när det gäller manöverdon 

för stopp och nödstopp.” 

 ”Om en maskin har två eller fler manöverplatser, skall varje plats vara utrustad med alla 

nödvändiga manöverdon utan att detta medför att operatörerna hindrar varandra eller 

utsätter varandra för riskfyllda situationer.” 

2.11.3 Val av styr- och funktionssätt 

I Maskindirektivet punkt 1.2.5 Val av styr- och funktionssätt ska varje nytillverkad maskin, som 

kan styras på olika sätt, ha en väljare som kan låsas i varje enskilt läge enligt: 

”Om en maskin har konstruerats och tillverkats för att kunna styras eller fungera på olika sätt med 

krav på olika skyddsåtgärder och/eller arbetsrutiner, skall den vara försedd med en väljare för 

styrsätt eller funktionssätt som kan låsas i varje enskilt läge. Varje läge på väljaren skall vara 

tydligt angivet och endast motsvara ett styr- eller funktionssätt (Europeiska kommisisonen, 

2010)”. 

Motsvarande krav finns även i Scanias TFP under punkten B 1.2.5 Val av styr- och funktionssätt. 

2.11.4 Information 

Information och varningar på maskinen bör huvudsakligen tillhandahållas genom lättförståeliga 

symboler och piktogram. Alla skriftliga upplysningar eller varningar ska ges på det språk där 

maskinen tas i bruk (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006).  

Den information som krävs för att kunna styra en maskin ska vara lättbegriplig och entydig. Den 

får inte heller vara för omfattande så att operatören överbelastas med information. Dataskärmar 

och displayer ska vara lättförståeliga och användarvänliga (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006).  
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3 Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs de metoder som har använts under projektets gång och hur dessa har 

använts.  

Projektets arbetsgång har följts av Ramhagens metod projektcirkeln kombinerat med 

projektspiralen. Projektcirkeln delas in i åtta steg: Planera för förändring, Gör diagnos, Formulera 

mål och krav, Sök alternativ, Värdera och välj alternativ, Utveckla och detaljarbeta valt förslag, 

Genomför stegvis samt Följ upp och värdera effekter, Figur 2. De två sista stegen Genomför 

förändring och Följ upp och värdera effekter kommer inte behandlas i detta examensarbete då 

detta endast är en förstudie. Istället kommer rekommendationer ges på förslag hur detta arbete 

kan arbetas vidare med i fortsättningen.  

Projektcirkeln kombinerat med projektspiralen är ett cykliskt arbetssätt som Ramhagen föreslår 

ska bearbetas i tre varv. I varje varv går projektet genom samtliga åtta steg men med 

tyngdpunkten förlagd i olika steg. För varje varv förskjuts tyngdpunkten åt höger, utan att 

helheten försvinner. På det första varvet ligger tyngdpunkten på projektplanering och diagnos. 

Det andra varvet på mål och krav och hitta alternativ och det sista varvet ligger tyngdpunkten på 

värdera förslag och vidareutveckling av valt förslag (Ramhagen, 1995).  

 

Figur 2 Figur över de olika stegen i projektcirkeln och hur tyngdpunkten i projektet förflyttar sig. Bild framtagen efter 

Ramhagens modeller. 
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3.1 Planera för förändring 
Projektet började med att en projektplanering upprättades, Bilaga 1. Projektplaneringen 

innehöll examensarbetets samtliga delsteg från planering till slutredovisning och följde 

Ranhagens modell. Projektplaneringen ritades upp grafiskt i form av ett Gantt-schema, uppdelad 

efter dagar. För varje delsteg uppskattades en tidsgång för hur lång tid momentet skulle ta. En 

extra bufferttid sattes ut som säkerhet om något moment skulle ta längre tid än vad som 

uppskattats. Vissa moment som kan göras samtidigt har valts att överlappas. Under hela 

projektet har kontinuerlig rapportskrivning gjorts. 

3.2 Gör diagnos 
De två första veckorna bestod av en praktik på Scanias nyare bearbetningslinor för att få en 

inblick hur maskinerna och operatörspanelerna används. På praktiken gavs en genomgång om 

hur bearbetningslinan var uppbyggd, hur maskinerna fungerade och vilka processer som skedde 

längs linan. Det gavs också en genomgång om motorblockens uppbyggnad och hur viktigt det är 

att toleranser och ytskikt uppnår de krav som finns ställda. Efter den allmänna introduktionen 

presenterades operatörspanelen och uppbyggnaden av gränssnittet, hur de är kopplade till 

maskinen och hur funktionerna på panelen och gränssnittet används. För att få en djupare 

förståelse över operatörernas vardag, vilka arbetsuppgifter de har och hur dom jobbar vid 

panelen följdes olika operatörer. För att se vilka skillnader, i gränssnittet, som finns beroende på 

vem som har tillverkat maskinen eller styrsystemet gjordes först en veckas praktik på den ena 

bearbetningslinan och sedan upprepades samma procedur på den andra linan.    

Det gjordes även ett besök på en workshop på Kungliga Tekniska Högskolan. Workshopen var 

ett nystartat projekt inom fordonsindustrin som handlade om framtidens HMI, kognitiv 

automation. Workshopen var tänkt som inspirationskälla till det fortsatta arbetet. 

För att samla in data om nuläget utfördes både observationer och intervjuer under 

praktikperioden och två veckor efter praktiken. Intervjuformen som användes var en 

halvstrukturerad intervju och bestod av frågor gällande operatörsgränssnittet och utformning av 

operatörspanelen, Bilaga 2. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vilka behov som 

operatörerna har, vad som eventuellt saknas i dagens operatörsgränssnitt och vad som är bra 

och mindre bra i respektive system.  De personer som blev intervjuade var främst Scanias 

operatörer men också verkstadstekniker och underhållspersonal. Intervjuerna hölls en och en 

med de tillfrågade förutom den sista intervjun, då en gruppintervju på två personer provades på.  

De observationer som utfördes var direkta observationer, där observatörerna själva var 

närvarande och iakttog arbetsprocessen. Observationerna användes som ett komplement till de 

intervjusvar som fåtts fram. 

Utifrån nulägesbeskrivningen gjordes en grundlig analys av nuläget. De delar som har valts att 

studeras mer djupgående är sådana funktioner som operatörerna använder sig mest av i det 

vardagliga arbetet exempelvis: kvalitetskontrollräknaren, larm- och verktygslistor. Dessa 

funktioner har fåtts fram via observationer och bekräftats via intervjuer. För att sammanställa 

analysen gjordes en lista med för- och nackdelar med de två styrsystemssystemtillverkarna.   

Det har utförts ett antal studiebesök hos olika företag och högskolor. De företag som har besökts 

för att hämta inspiration från var BeijerElectronics, Water Jet Sweden, KMT Robotics, Kockums 

och CopaData. Det som har varit av intresse vid besöken var att se hur företagen har valt att 

presentera informationen i sina operatörsgränssnitt och hur företagen har tänkt när de 
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utvecklade dem. Ett besök gjordes på högskolan i Blekinge för att se vad som är på 

utvecklingsfronten gällande gränssnitt. Det har även gjorts besök på Fanuc och Siemens för att 

undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns med dagens operatörsgränssnitt.  

Under hela projektets gång har data samlats in via litteraturstudier. Teorin från litteraturen har 

legat som grund för rapporten och till de konceptförslag som har tagits fram.  

3.3 Formulera, mål och krav 
Utifrån observationerna och intervjufrågorna upprättades en kravspecifikation och en lista med 

önskemål. Kravspecifikationen och önskemålen delades upp i krav och önskemål som ställs på 

operatörspanelen respektive gränssnittet.  Kravspecifikationen användes som ett hjälpmedel för 

att utvärdera de framtagna konceptförslagen och dagens gränssnitt. Önskemål viktades mot 

varandra för att rangorda önskemålen efter hur viktiga de är. Värderingen av önskemålen är 

subjektiv utförd och är på så sätt baserad på personliga åsikter.  

3.4 Sök alternativ 
Innan konceptframtagningen bestämdes det att två stycken slutgiltiga konceptförslag skulle tas 

fram. Det ena konceptförslaget skulle vara mer likt dagens gränssnitt för att ta fram ett förslag 

som är möjlig att implementera men också för att operatörerna, utifrån intervjuerna, föredrog 

gränssnittet som det är idag. Det andra förslaget skulle vara ’framtidens’ gränssnitt för att visa 

vilka möjligheter som finns om förslaget inte följer dagens traditionella gränssnitt. En 

touchlösning ger en annan typ av utvecklingsmöjligheter och sätt att presentera information på, 

vilket kan vara av stor fördel gentemot dagens gränssnitt. Dessutom var ett mål i 

examensarbetet att undersöka pågående utveckling hos företag och universitet för att se hur 

framtidens gränssnitt kan tänkas se ut.  

Ett antal olika konceptskisser togs fram via Brainstormning, på både layoutförslag men också 

förslag på symboler, verktygslistor och olika förslag på hur information kan presenteras, Figur 3. 

Konceptskisserna sattes ihop till fyra olika konceptförslag, två förslag som liknar dagens 

gränssnitt och två touchförslag på framtidens operatörsgränssnitt. I första utvecklingen 

utformades enbart operatörsgränssnittet och inte den fysiska panelen. Konceptförslagen bygger 

på de behov och önskemål som operatörerna angav under intervjuerna och baseras på den teori 

som finns under Teoriavsnittet . Teorin har använts för att få bra och intuitiva gränssnitt samt för 

att förhindra att liknande problem som finns i dagens gränssnitt uppstår.  
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 Figur 3 Brainstormningsövning, där olika förslag togs fram på hur information kan presenteras. 

En enkätundersökning gjordes för ta reda på vilka benämningar och symboler som 

huvudmenyerna skulle ha och vilka undermenyer som skulle placeras under dem. Syftet med 

undersökningen var att bestämma hur huvudmenyerna skulle benämnas och hur informationen 

skulle sorteras mellan dem. Målet är att få intuitiva huvudmenyer där operatören kan av att läsa 

på namnet förstå vilken typ av information som är placerad där.   

3.5 Värdera och välj alternativ 
Utifrån den uppställda kravspecifikationen och viktade önskemålslistan för 

operatörsgränssnittet, gjordes en utvärdering av de fyra framtagna koncepten. Även dagens 

operatörsgränssnitt inkluderades i denna utvärdering för att ha som utgångspunkt att jämföra 

koncepten mot.  De konceptförslag som uppfyllde kraven och önskemålen till högst andel valdes 

att vidareutvecklas. 
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3.6 Utveckla och detaljarbeta valt förslag 
De valda koncepten vidareutvecklades under en brainstormingsövning med hjälp av post it- 
lappar, Figur 4. De två slutgiltiga koncepten viktades sedan ytterligare en gång mot 
kravspecifikationen och önskemålen för operatörsgränssnittet. De förbättringar som gjordes i 
koncepten resulterade i en ökad uppfyllnadsgrad både gällande krav och önskemål. 

 

 Figur 4 Vidareutveckling av de valda koncepten. 

I vidareutvecklingen utformades också tre panelkoncept, ett koncept passande Fanuc, Siemens 

och ett eget koncept. Samtliga panelkoncept viktades mot de uppställda kraven och önskemålen 

för operatörspanelen. De konceptförslag som uppfyllde kraven och önskemålen till högst andel 

valdes att rekommenderas.   

Parallellt med vidareutvecklingsarbetet av koncepten för gränssnitt och panel arbetades även en 
guideline fram. Guidelinen resulterade i en checklista med tillhörande mallar som kan användas 
för att utvärdera operatörsgränssnittet och panelen i samband med nyanskaffningar av 
maskiner eller styrsystem.   
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4 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel kommer det att beskrivas vilka maskiner och styrsystem som finns längs de 

olika bearbetningslinorna idag.  En beskrivning ges av vilka behov en operatör har och vilka 

andra användare som finns av operatörspanelen. Till sist en beskrivning av panel- och 

operatörsgränssnittets uppbyggnad av de olika styrsystemen och hur dessa kan skilja sig åt 

beroende på maskin- och styrsystemstillverkare. 

4.1 Beskrivning av nuvarande bearbetningslinor 
På Scania finns det idag fyra olika bearbetningslinor av motorblock, två äldre och två nyare, där 

varje lina bearbetar specifika modeller av motorblock. Det finns fyra olika typer av motorblock; 

D12 och D13 samt gamla och nya V8 -block.  Samtliga bearbetningslinor skiljer sig åt då det 

gäller styrsystem och maskintillverkare, Tabell 2. 

De flesta maskiner inne på Scania är så kallade verktygsmaskiner. Dessa maskiner har oftast 

Fanuc eller Siemens som styrsystem och operatörsgränssnitt. Det finns även specialmaskiner 

med egna operatörsgränssnitt som maskintillverkarna själva har utvecklat. 

Tabell 2 Visar Scanias fyra bearbetningslinor indelat i maskintillverkare, typ av motorblock och styrsystem. 

Typ av motorblock Bearbetningslina Maskintillverkare Styrsystem 

V8 motorblock (gamla) D16 Hüller Hille Indramat 

V8 motorblock (nya) DP MAG Fanuc 

6-cylindriga och 
5-cylindriga motorblock  

(D12 och D13) 

D12 Hüller Hille, Grob 
Gamla och nya 

Siemens 

DL Heller Nya Siemens 

 

Bearbetningslinan, D16, som har Indramat som styrsystem har valts att inte beskrivas i detta 

examensarbete eftersom Indramat är ett styrsystem som är lågprioriterat på Scania. Inputs har 

ändå tagits från dessa system och från operatörerna som arbetar på den avdelningen.  

4.2 Olika behov beroende på användare av maskinen 
De som använder sig av panelerna i vardaglig drift är i huvudsak operatörer. I daglig drift när 

maskinerna går i full automatik utan driftstörningar behöver maskinerna ytterst lite underhåll. 

Operatören behöver under sådana omständigheter endast utföra verktygsbyten samt med jämna 

mellanrum göra kvalitetskontroller av motorblocket, för att se att maskinen fortfarande 

fungerar som den ska. Verktygsbyten sker antingen på grund av att verktygen har gått sönder 

eller att de behöver bytas ut på grund av att de har slitits ut och måste ersättas med nya. Ibland 

kan mindre larm och problem dyka upp som gör att operatören måste köra vissa funktioner 

manuellt.  Vid manuellkörning sker manövreringen via funktionerna i operatörsgränssnittet och 

via reglage på panelen. 
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Andra personer som använder sig av panelerna är beredare och verkstadstekniker. De använder 

panelerna då de ska testa nya program, verktyg eller när problem dyker upp som operatören 

själv inte kan lösa. Beredare, processtekniker och verkstadstekniker använder sig av andra 

funktioner än vad operatörerna gör och spenderar mer tid inne i styrsystemet än i 

operatörsgränssnittet. 

När maskinerna får problem som inte kan åtgärdas av verkstadsteknikerna eller operatörerna 

måste personal från underhåll kallas in. Underhåll använder sig av funktioner både i 

användargränssnittet och i styrsystemet. De flesta funktionerna som används av underhåll 

används sällan av operatörer. Nedan visas en sammanfattning av de personer som använder sig 

av panelerna till maskinen och dess gränssnitt: 

 Operatörer 

 Verkstadstekniker 

 Beredare och processtekniker 

 Underhåll; Bl.a. mekaniker och elektriker.  

4.3 Variation beroende på styrsystem och maskintillverkare  
Operatörernas användargränssnitt varierar beroende på vilken maskintillverkare som utformat 

gränssnittet, samt vilket styrsystem det är baserat på. Maskintillverkaren köper in styrsystemet 

och panelen från systemtillverkaren och utformar sedan operatörsgränssnittet själv eller utifrån 

den grundmodellen som styrsystemtillverkaren bistår med. Maskintillverkaren kan sedan lägga 

in sina egna funktioner och menyer som ska passa den specifika maskinen och utformar 

operatörsgränssnittet efter eget tycke. Detta medför att användargränssnittet kan variera till 

utseende med följande fem kombinationer: 

 Samma styrsystem och maskintillverkare, men maskinspecifika funktioner som skiljer 
användargränssnitten åt. 

 Samma styrsystem och maskintillverkare utan skillnader i operatörsgränssnittet.  

 Samma styrsystem men olika maskintillverkare. 

 Olika styrsystem men samma maskintillverkare. 

 Olika styrsystem och olika maskintillverkare. 

Eftersom kombinationerna är många finns det ett stort antal varierande utseende på 

användargränssnitten. Vilket i sin tur medför att operatörerna måste handskas med olika OG-

uppbyggnader i sitt vardagliga arbete. 

4.4 Beskrivning av panel- och OG-uppbyggnaden  
Som tidigare beskrivet så skiljer sig både panelerna och OG-uppbyggnaden sig åt beroende på 

vilket styrsystem som används och vem som är maskintillverkare. Nedan kommer en 

beskrivning av de olika styrsystemen uppdelad efter bearbetningslinorna. 
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4.4.1 Maskiner med Fanuc styrsystem 
På DP-linan finns det främst MAG maskiner som är uppbyggda med två operatörspaneler med 

Fanuc som styrsystem. En större huvudpanel som sitter vid ingången till maskinens 

bearbetningsrum och en mindre verktygspanel som sitter vid verktygsmagasinet.  

Fanuc huvudpanel  

Huvudpanelen har samtliga funktioner och information som är kopplade till maskinen, Figur 5. 

Från huvudpanelen kan operatören styra hela maskinen förutom verktygshanteringen. 

Operatören kan ställa in olika driftsätt till exempel om maskinen ska gå på automatik eller styras 

manuellt. Vid manuell drift finns det både knappar och funktioner inne i OG:et som operatören 

använder för att köra maskinen. I daglig drift använder sig operatören främst OG:et till att läsa 

av att startvillkoren är uppfyllda, läsa av verktygens livslängd, kvalitetskontrollräknaren samt 

kontrollera och återställa de larm som uppkommer. 

 

 

 Figur 5 Närbild på en huvudpanel från Fanuc. 
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Reglage och symboler på Fanuc huvudpanel 

De knappar som finns på Fanucs huvudpanel består till hälften av platta tryckknappar så kallade 

softkeys, Figur 5. Softkey-knappar är släta knappar som är en del av panelen och används för att 

styra funktioner i displayen. Knapparna är lätta att rengöra och är relativt hållbara men går 

någon knapp sönder måste hela panelen bytas. De vertikala softkey-knapparna på sidan av 

displayen används för att aktivera respektive avaktivera olika funktioner så kallade ’aktiva val’. 

Till skillnad från övriga softkey-knappar saknar de vertikala knapparna både text och symbol. 

Softkey-knapparna längst till höger på panelen har samma funktioner som ett tangentbord och 

används för att göra programändringar eller ställa in kompenseringar.  

Softkey-knapparna under displayen har markeringen F1 till F25 och används för att navigera i 

menyerna. Den nedre knappraden används för att navigera mellan huvudmenyerna och den 

övre raden för att bläddra runt i undermenyerna, Figur 6. De horisontella knapparna kan ställas 

om till bokstäver genom att aktivera ABC knappen. 

 

 Figur 6 Kopplingen mellan softkey-knappar och display. 

Knapparna på mitten av panelen består av tryckknappar som antingen har text eller både text 

och symbol, Figur 7. Tryckknapparna är i plast och har ett plasthölje över sig som skyddar 

knapparnas text eller symbol. Går en tryckknapp sönder, vilket de ofta gör, kan den specifika 

knappen ersättas med en ny utan att hela panelen behöver bytas. Varje tryckknapp har en 

lysdiod som lyser när den specifika funktionen är aktiverad eller om funktionen går att utföra. 

De högra knapparna (X,Y,Z) motsvarar olika axlar i maskinen och används för att positionera 

exempelvis spindeln och verktygsbordet.  

De mittersta knapparna används för att öppna skyddsdörrar, gå till grundläge, cykelstopp, 

bearbetningsstopp, återställa larm och slå till respektive från kylvatten, Figur 7. De knappar som 

saknar text eller symbol saknar funktion och används inte.  De vänstra tryckknapparna används 

för att ställa in vilket NC-driftsätt maskinen ska ha. NC-driftsätten är JOG, MDI och Auto. NC-

driftsätten kan ställas in i olika kombinationer med varandra och med maskindriftsätten.  

De vänstra tryckknapparna används också vid manuell körning för att ställa in olika 

förutbestämda steglängder, Figur 7. I den knappgruppen finns även en reset knapp som används 

för att ta bort larm och meddelanden som är systemrelaterade. Många av tryckknapparna har 

ISO-standardiserade symboler som exempelvis reset och NC-driftsätten. De vertikala softkey-

knapparna och tryckknapparna har en ljusgrå ton medans övriga softkey-knappar har en 

mörkgrå ton. 
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 Figur 7 Tryckknappar på en huvudpanel från Fanuc. 

MAG maskinerna kan köras i fyra olika maskindriftsätt, automatisk körning med portal, 

automatisk körning utan portal, manuellt läge (JOG) och blockvis körning. På Fanuc panelerna 

väljs de olika driftsätten med en nyckelomkopplare, Figur 8. 

 

 Figur 8 Nyckelomkopplare på en Fanuc huvudpanel. 

Vid manuell körning kan spindelns matningshastighet och rotationskraft ställas in med vänster 

respektive höger vred, Figur 9. Vid automatisk körning ställs dessa in på 100%. Nyckelvredet till 

vänster i bilden är en programspärr. När vredet är på 0 kan programmen i styrsystemet inte 

ändras. Knapparna under nödstoppet, till höger i bild, är maskinens start- och stoppknapp.  
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Lamptrycknapparna i Figur 10 används för funktionerna produktionsstopp, återstarta automatik 

och återställa skyddsdörr. Lamptryckknapparna är stora runda tryckknappar med en graverad 

skylt som beskriver deras funktion. När funktionen är aktiv lyser hela knappen.   

 

 

Fanuc verktygspanel 

Fanucs verktygspanel är till storleken mindre än huvudpanelen och kan endast användas för 

funktioner kopplade till verktygshanteringen, Figur 11.  Från panelen kan operatören begära in 

och ut verktyg till maskinen. Verktygspanelen är försedd med en mindre display än den på 

huvudpanelen. Displayen används till att skriva in vilket magasinnummer och platsnummer 

verktyget har, som antingen ska matas in eller ut. All information som behövs vid ett 

verktygsbyte kan inte fås fram på verktygspanelens display, vilket gör att operatören måste 

hämta nödvändig information om verktyget från huvudpanelen innan verktyget kan bytas. 

Informationen som operatören behöver om verktyget är dess position i magasinet och 

verktygsnummer.  

 Figur 10 Lamptryckknappar på Fanuc huvudpanel. 

 Figur 9 Bild på nödstopp, maskinens start- och stoppknapp och vred för att ställa in spindelns 
matningshastighet och rotationskraft på en Fanuc huvudpanel. 
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På verktygspanelen sitter även en startknapp (återstart automatik) och stoppknapp (begär 

produktionsstopp). Övriga reglage som sitter på panelen är nödstopp, lås upp/lås verktygslåda 

och återställ skyddsdörr, Figur 12.  

 

       Figur 11 Fanuc verktygspanel. 

 

      Figur 12 Lamptryckknapparna på en Fanuc verktygspanel. 

Menyuppbyggnaden i displayen på huvudpanelen 
HMI-uppbyggnaden i Fanuc består av två delar. Den första är en OG-del som maskintillverkaren 
har utformat utifrån Fanucs basmodell. OG-delen används av operatören vid daglig drift för att 
styra maskinen. Den andra delen består av menyer i styrsystemet, vilka även de används av 
operatören. I styrsystemsdelen finns bland annat verktygslistor, felsökning och programkoder. 
Styrsystemsdelen har maskintillverkaren inte möjlighet att ändra utformningen på.  
 

Menyn i operatörsgränssnittet är uppbyggd i två nivåer, en huvud- och undermeny. 

Huvudmenyn består av åtta olika val; Beredning, Process, Manuell operation, Verktygshantering, 

språk och datum, Diagnos, Service och CNC system. Var och en av dessa menyval har ett 

varierande antal undermenyer, Tabell 3. 
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Tabell 3 Översiktsbild på hur Fanucs operatörsgränssnitt är uppbyggd med huvud- respektive undermenyer. 

Huvudmeny Undermeny (nivå 1) 

Beredning 

Start villkor 

Cykel val 

Typ förval 

Process 

Cellöversikt 

Maskin status 

Cykeltid 

Detalj 

Detaljräknare 

Kvalitetskontroll 

Manuell operation 

Allmänt 
Spänn fixtur 

Detaljhantering 

Verktygshantering 

Verktygshantering Hamnar i Fanucs egna styrsystem 

Språk/Datum 
 

Diagnos 

Larm 

Larm Historik 

Profibus diagnostik 

Profibus detaljer 

Interlock signaler 

Service 

CNC Larm 

Lamptest tidsinställning 

Version 

Spänn fixtur 

CNC system 

CNC System Hamnar i Fanucs egna styrsystem 

 

När operatören har gjort ett menyval visas det visuellt genom att den virtuella knappen i 

displayen blir ’intryckt’, Figur 13. Den nedre raden motsvarar huvudmenyn och är alltid synlig i 

OG:et, oberoende vilken undermeny operatören är inne i. Den övre raden motsvarar 

undermenyerna till respektive huvudmeny och skiftar beroende på vilken huvudmeny som 

aktiveras. De knappar som inte har någon text är tomma. Om huvudmenyn verktygshantering 

eller CNC system väljs hamnar operatören i motsvarande del i Fanucs styrsystem.   

 

Figur 13 Visar hur det kan se ut när en operatör är inne i huvudmenyn Beredning och undermenyn Start villkor. 

Huvudmenyn i Fanucs styrsystem består av sex olika val; Position (Pos), Program (Prog), Offset-

setting (Ofs set), System, Message (Msg) och To customer meny two (2 CSTM2).  Där customer 

meny two är en snabbknapp tillbaka till operatörsgränssnittet och offset setting är samma sida 

som verktygshanteringen i OG:et, Figur 14. Till samtliga val finns ett antal undermenyer. I 

Fanucs system ges ingen indikation på vilken undermeny som operatören är inne i. 
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 Figur 14 Översiktsbild på huvudmenyn i Fanucs styrsystem. 

Vid uppstart av maskinen från avstängt läge visar displayen den sida som senast var aktiverad 

innan avstängning. Systemet har således ingen förprogrammerad startsida men sidan med 

cellöversikten kan enligt operatörerna ses som en startsida.   

Djupare beskrivning av funktionerna 

Här ges en djupare beskrivning av de funktioner och arbetsgången, i Fanuc, som operatörerna 

använder sig mest av i det dagliga arbetet. 

Vid ett verktygsbyte avläser operatören verktygslistan på huvudpanelen.  Verktygslistan finns 

under huvudmenyn Verktygshanteringen i OG:et eller under Offset setting och Tool i Fanucs egna 

styrsystem, Figur 15. Verktygslistan är runt hundraplatser lång och består av flera sidor, vilket 

innebär att hela listan inte går att överblicka på en enda gång. 

De verktyg som har nått sin maximala livslängd eller som gått sönder måste operatören byta ut 

och ersätta med nya. Den information som operatören behöver för de verktyg som ska bytas är 

verktygsnummer och magasinplats. Informationen memoreras eller antecknas av operatören 

innan denne går runt till verktygspanelen och matar in siffrorna i displayen. Verktygsbytet sker 

automatiskt av maskinen under drift och maskinen matar ut eller in verktyget då det finns tid. 

Om ett verktyg behöver bytas indikeras detta i verktygslistan genom att platsnumret i listan blir 

gult när förvarningsgränsen uppnåtts och rött när den maximala livslängden uppnåtts. 
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 Figur 15 Fanucs verktygslista med verktyg, skär och systerverktyg. 

Om ett verktyg består av flera skär indikeras detta i EDG kolumnen, Figur 16. Verktygets skär 

kan hamna osorterat i verktygslistan eftersom de placeras på första lediga plats, detsamma 

gäller för systerverktyg.  Om en operatör vid en kontrollmätning upptäcker att skärlängderna på 

ett verktyg har förslitits kan operatören ändra verktygets mått i verktygslistan på 

huvudpanelen. För att se vilka verktyg som spindeln använder och vilka som sitter i 

verktygsväxlaren indikeras detta med ett textstycke i kolumnen MG. När förkortningen HDL står 

bredvid verktyget innebär det att verktyget befinner sig i verktygsväxlaren. När förkortningen 

SPI står innebär det att verktyget finns i spindeln.  
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 Figur 16 Närbild på Fanucs verktygslista. 

Vid varje verktygsbyte måste det nya verktyget först godkännas av operatören innan maskinen 

får fortsätta att använda det. Operatören gör en kvalitetskontroll på motorblocket för att se så 

att verktyget är rätt inställt. Verktyget godkänns manuellt av en operatör genom att ändra 

verktygets status från NO-MNG till ENABLE i kolumnen L-STATE, Figur 16.  

Verktygens aktuella livslängd läser operatören av i verktygslistan under kolumnen L-COUNT.  

Livslängden anges i antal bearbetningar och räknas neråt. När livslängden nått noll måste 

verktyget bytas. MAX-LIFE anger verktygens max livslängd, Figur 16.  

Larm presenteras först av att ljuspelaren på maskinen lyser och en larmtext syns på 

huvudpanelen högst upp i displayen.  För att tolka larmens betydelse går operatören in i 

huvudmenyn Diagnos och undermenyn Larm.  Under larm-menyn är larmen uppdelade i två 

fönster Larmlistan och operatörsmeddelanden, Figur 17. I larmlistan visas larmtexter på problem 

som gör att maskinen stannar och som direkt måste åtgärdas. Operatörsmeddelanden är larm 

som inte är kritiska för stunden utan maskin fortsättar att arbeta i automatik. Om larmet inte är 

maskinrelaterat utan systemrelaterade syns dessa larm under Service och CNC larm. CNC larmen 

går ej att återställa utan huvudströmmen för maskinen måste dras för att korrigera felet. Vanliga 

maskinrelaterade larm återställs med knappen återställ larm. Återstår larmet eller om larmet 

återkommer och operatören inte kan lösa dem själv kontaktar denne antingen 

produktionssamordnaren eller teknikern på området. Kan inte dom i sin tur lösa problemet 

kontaktas underhåll.  
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 Figur 17 Larm- och operatörsmeddelandelista i Fanuc. 

Var 10:e motorblock kontrolleras på MAG maskinerna för att verifiera att kvaliteten på 

verktyget behålls och att det inte skett några andra ändringar i maskinen. Maxgränsen är inställd 

på 11 stycken motorblock och förvarningsgränsen på 9. Operatören kan ha koll på 

kvalitetskontrollräknaren under menyn Process och Kvalitetskontroll, Figur 18. Om 

kontrollstationen är ledig då förvarningsgränsen nås skickar maskinen automatiskt ut 

motorblocket till den. Dessutom lyser ljuspelaren gult så att operatören vet att ett motorblock 

snart måste kontrolleras.  Om kontrollplatsen inte är ledig fortsätter maskinen att bearbeta och 

kontrollerar om platsen blivit ledig under den tiden ända tills den maximala gränsen på 11 block 

uppnås. Då stannar maskinen och ljuspelaren lyser rött. Operatören måste i de fallen själv 

begära ut motorblocket till en kvalitetskontrollplats. Efter att kontrollen utförts måste 

operatören även manuellt bekräfta vid maskinen att kontrollen genomförs. I de fall då 

kontrollen sker innan maximala larmgränsen uppnås kan operatören godkänna kontrollen vid 

kontrollstationen. 
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  Figur 18 Kvalitetskontrollräknaren i Fanuc. 

Färgindikationer och information inne i operatörsgränssnittet 

Operatören kan vid manuell körning göra ett antal val inne i operatörsgränssnittet med hjälp av 

de vertikala softkey-knapparna. Dessa aktiva val som operatören kan ändra indikeras med en 

blå pil, Figur 19.  Den gröna markeringen indikerar vilket av valen som är aktivt för tillfället. Om 

operatören gör en statusändring blir den övre textraden markerat med blått under tiden 

maskinen utför ändringen. När det slutförts flyttas markeringen till den nedre raden och färgas 

grönt för att indikera att den funktionen som valts är aktiv. 

 

 Figur 19 Visar bild på färgindikationerna för de manuella funktionerna i OG:et. 
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Scania har som krav i sin FTP att språket ska vara på svenska. Eftersom MAG är ett tyskt företag 
översätts menyerna och funktionera från tyska till svenska vilket gör att det kan förekomma 
vissa direktöversättningar. Då det finns ett begränsat antal tecken i menyrutorna, förekommer 
det en del förkortningar både i Fanucs styrsystem och inne i OG:et.  

4.4.2 Maskiner med nya Siemens styrsystem 
På två av linorna, DL och D12, finns det tre olika Siemens styrsystem som har utformats av olika 

maskintillverkare men huvudpanelerna liknar varandra till en viss del. De gäller de relativt nya 

maskinerna tillverkade av Grob och Heller samt de äldre Hüller Hille som har fått uppdaterade 

styrsystem. 

 Både Grob och Heller maskinerna är försedda med två uppsättningar av operatörspaneler, en 

huvud- och en verktygspanel. Huvudpanelen är placerad vid ingången till maskinens 

bearbetningsrum och verktygspanelen finns i anslutning till magasinet. Hüller Hille maskinerna 

är utformade på ett annat sätt och har endast en huvudpanel, som är placerad vid ingången till 

maskinens bearbetningsrum. En verktygspanel existerar inte eftersom operatören byter verktyg 

via samma ingång som används för att kliva in i maskinen. 

4.4.2.1 Siemens huvudpanel 

Siemens huvudpanelerna på Heller och Grob maskinerna liknar varandra till stor del, Figur 20 

och Figur 21. Hüller Hille maskinernas paneler ser ut på samma vis, men de har något färre 

knappar på panelen. Från huvudpanelen kan en operatör styra samtliga funktioner som berör 

maskinen, som tillexempel att kontrollera startvillkoren, undersöka maskinstatus och söka efter 

eventuella verktygsbyten.  

 

Figur 20 Helhetsbild över Siemens huvudpanel på en 
Heller. 

 

Figur 21 Helhetsbild över Siemens huvudpanel på en 
Grob. 

4.4.2.2 Reglage och symboler på Siemens huvudpanel 

Huvudpanelen kan delas in i tre fält, det första innefattar displayen med tillhörande softkey-

knappar högst upp på panelen, Figur 22. Det andra fältet som återfinns i mitten på panelen 
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innefattar tryckknappar eller softkeys för olika funktioner. Det tredje fältet består av 

lamptryckknappar och en nyckelomkopplare som är placerade längst ner på panelen.  

Samtliga Siemenspanelerna har softkey-knappar runt displayen som används inne i OG:et. De 

horisontella knapparna används för att navigera i menyerna och de vertikala används för att 

aktivera olika funktioner på samma sätt som i Fanuc, Figur 22. Menu select knappen används för 

att få upp huvudmenyn och Maskin knappen är en direkt länk till maskinsidan. På maskinsidan 

visas maskinens position i de olika axlarnas riktning. Om operatören dubbelklickar på Menu 

select knappen växlas fönster mellan OG och senast besökta sidan i huvudmenyn. Softkey-

knapparna längst till höger har samma funktioner som ett tangentbord. 

 

                           Figur 22 Översiktsbild på softkey-knappar kopplade till displayen. 

Tryckknapparna i det mittersta fältet kan ibland vara fördelade i tre mindre grupper eller bara i 

en grupp, Figur 22 och Figur 23.  Generellt brukar följande funktioner finnas; NC-driftlägesval, 

maskindriftsval, steglängd på matning vid manuell körning samt start och stop för mindre 

programcykler samt en resetknapp. Med resetknappen kan olika systemrelaterade larm och 

meddelanden återställas och med Alarm cancel (hamburgaren) användas för att kvittera bort 

meddelanden. 
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 NC-driftsätten går att variera mellan tre olika lägen, det manuella JOG, semimanuella MDA och 

det helautomatiska Auto. Det finns fyra olika maskindriftsätt: automatisk körning med portal, 

automatisk körning utan portal, blockvis körning och manuellt läge(JOG).  Maskin- och NC-

driftsätten väljs med knappar och dess symboler är ISO-standarder.  

Andra funktioner som kan finnas som tryckknappar på paneler med tre mindre knappgrupper 

är; kylmedel på/av, öppna bearbetningsdörrar, lossa/spänn arbetsstycke, återställ larm samt en 

grundlägesknapp.  

På samtliga Siemens paneler finns det tryckknappar för att styra axlarna under manuell körning 

av maskinen. De olika bokstäverna på knapparna motsvarar en axel i maskinen, Figur 23. 

Tryckknapparna med symboler för plus/minus är de knapparna som används för att styra 

riktningen som axlarna ska gå mot. I det mittersta fältet på panelen finns även två stycken vred 

som är till för att bestämma spindelns rotationskraft och matningshastighet. I automatik ska 

dessa vara inställda på 100 % och vid manuell körning kan operatören reglera dem själv efter 

behov.  

 

 Figur 23 Tryckknapparna på en Siemens huvudpanel på en Grob maskin. Den gröna rutan visar NC-driftsätten.  

Det nedersta fältet på panelen består främst av lamptryckknappar där varje knapp har en 

specifik funktion, Figur 24. Knapparna lyser upp när den specifika händelsen som styrs är igång 

och den släcks när aktiviteten är utförd. Lamptryckknapparna används för att köra maskinen till 

grundläge, kvittera störningar, återställa skyddsdörr samt stoppa och starta maskinen. 

Tillsammans med lamptryckknapparna finns två omkopplare, en i form av ett vred och en i form 

av nyckel. Vredet används för att slå på och av belysningen i maskinens bearbetningsrum. 

Nyckelomkopplaren används vid överbryggning men är i dagsläget inte inkopplad.  
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            Figur 24 Lamptryckknappar på en Siemens huvudpanel på en Grob. 

Det förekommer vissa skillnader mellan panelerna av de nämnda maskintyperna. Största 

skillnaderna är att vissa knappar är placerade annorlunda från den generella beskrivningen 

ovan, men knapparnas funktion förblir densamma. Vilka funktioner som valts att placeras som 

knappar varierar också från maskin till maskin. Några skillnader i knapparnas benämning och 

knapparnas form (softkeys gentemot tryckknappar) finns även.  

4.4.2.3 Siemens verktygspanel 

Som tidigare beskrivet är det endast Grob och Heller maskiner som har verktygspaneler vid 

magasinet. Siemens verktygspanel är lik huvudpanelen och är i ungefär samma storlek. 

Verktygspanelen innehåller den information som huvudpanelen ger men skillnaden är att 

operatören inte kan styra maskinen därifrån. Det gör att verktygspanelen saknar start- och 

stoppknappar och de flesta tryckknapparna, Figur 25 och Figur 26.  
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Figur 25 Verktygspanelen på en Heller-maskin. 

 

Figur 26 Verktygspanelen på Grob-maskin. 

Verktygspanelen har några specifika reglage för verktygshanteringen som huvudpanelen saknar. 

Dessa begär ut eller in verktyg, alternativt slussar runt magasindörren. Funktionerna på 

verktygspanelen varierar beroende på hur maskinen är utformad, exempelvis finns det på Heller 

maskinen ett tumhjul för att ställa in vilket verktyg som ska matas ut, Figur 27.  

 

 Figur 27 Bild på verktygspanelens trycknappar och tumhjul. 
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4.4.2.4 Menyuppbyggnad 

Huvudmenyn i Siemens styrsystem består av sju olika val vilka går att komma åt genom att 

trycka på softkey-knappen Meny select. Huvudmenyerna i Siemens benämns Maskin, Parameter, 

Program, Program manager, Diagnos, Idriftsättning och HMI (OG), Figur 28. För Heller 

tillkommer även menyvalet IPM och för Grob tillkommer menyvalet GAT.  IPM är ofta placerade 

på sida två.  

 

 Figur 28 Visar de huvudmenyer som finns i Siemens styrsystem. 

Under Maskin menyn finns information om maskinens aktuella position för de olika axlarna i 

maskinen. Det anges även vilket program som är i drift för tillfället och vilken programrad 

maskinen befinner sig på. I vissa fall anges här även vilken matning och rotationshastighet 

spindeln har.  

Under menyn Parameter, finns samtliga funktioner som är kopplade till verktygsbytet. Dessa 

funktioner är Verktygslista, Verktygsförslitning, Verktyg, Magasin, Nollpunktsförflyttningar och 

Använd variable, Figur 29.  
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 Figur 29 Visar de menyer som ligger under huvudmenyn Parameter i Siemens. 

Vid huvudmenyerna Program och Program manager återfinns de program som anger vad 

maskinerna ska göra. Det är i dessa menyer eventuella programändringar och optimeringar 

utförs. I menyn Diagnos finns larm- och meddelandelistor presenterade tillsammans med 

larmhistorik. 

Under menyn Idriftsättning återfinns programmerbara inställningar som kan göras för olika 

maskindata. Dessutom kan vissa förändringar på datum, tid och språk göras i denna meny. Det 

går även att tillgå en lista över de licenser som maskinen har. 

 Vid uppstart av maskinen från avstängt läge visas på paneldisplayen den sida som senast var 

aktiverad innan avstängning. Systemet har således ingen förprogrammerad startsida, men enligt 

operatörerna anses Maskin alternativt Parameter vara startsida på maskinen.   

Huvudmenyn HMI (operatörsgränssnittet) är en specifik meny designad för att på ett enklare 

sätt presentera de vardagliga funktionerna som en operatör behöver. Operatörsgränssnitten i 

maskinerna ser annorlunda ut beroende på maskintillverkare. Därför kommer OG-uppbyggnad 

att presenteras var för sig för de olika maskintillverkarna.  

Specifika operatörsgränssnitts funktioner hos Heller  
OG-menyuppbyggnaden i Heller består av sju undermenyer (nivå 1); Förbereda, Handdrift, 
Bearbeta, Diagnostik, Process, Underhåll och Dokumentation. Till dessa undermenyer tillkommer 
ytterligare ett antal undermenyer (nivå 2 och nivå 3), Tabell 4. 
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Tabell 4 Visar hur Siemens operatörsgränssnitt i en Heller maskin är uppbyggd med huvud- och undermenyer. 

Huvudmeny Undermeny (nivå 1) Undermeny (nivå 2) Undermeny (nivå 3) 

HMI 

Förbereda 

Inkoppel b   

Skift mod Hamnar under fliken verktygsförslitning i 
huvudmenyn Parameter 

Ma-utlast   

Handdrift 

Service fkt Service fkt 
Kvittering   

AST väx. 
VT-riggnings 

Kogerförv. 

VT väx.   

SBBK   
Skyddsdörra   

Extra funkt. Extra funkt. 

Bearbeta 

Anläggn. Över   

Stat.övers   

AST data W-D allmän 

Taktid   

AST räkn.   

AST övers.   

SPC övers.   

Diagnostik 
Alarm/med   

Nätverk Profibus D 

Process 
TDI   

Gränssnitt   

Underhåll 
Lösenord   

PLC/NC   

Dokumentation     
 

Menyuppbyggnaden i operatörsgränssnittet på samtliga Siemens paneler består av två rader, 

där den nedre raden är huvudmenyerna och den övre raden är undermenyerna, Figur 30. 

Operatören manövrerar sig mellan de olika menyerna via softkey-knappar som är placerade 

under displayen. Manövreringen mellan menyer och menyuppbyggnaden är densamma som på 

en Fanuc panel. 

 

 Figur 30 Menystrukturen på Heller, där huvudmenyn Handrift och dess undermeny AST väx är vald. 

Specifika operatörsgränssnitts funktioner hos Grob 

 OG-menyuppbyggnaden i Grob består av sju undermenyer (nivå 1); Driftinställn., Manuell, 

Bearbetning, Diagnostik, Process, Underhåll och verktygen. Till dessa undermenyer tillkommer 

ytterligare ett antal undermenyer(nivå 2) som presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5 Visar hur Siemens operatörsgränssnitt i en Grob maskin är uppbyggd med huvud- och undermenyer. 

Huvudmeny Undermeny (nivå 1) Undermeny (nivå 2) 

HMI (OG) 

Driftinställn. 

Tillkoppling 

Körsätt 

Volym 
Inställning 

Skift 

Urlastning 

Manuell 

Spec. fkt. 

Spindel 

Magasin 

Skärvätska 

Spänn 

W-Z laddnin 

Bearbetning 
Anläggn.Öve 

Arbetsstyck 

Diagnos 

Alarmanalys 

Alarmhistori 
Grob Diag 

ASI 

Profibus 

Gränssnitt 

Process 
Takttider 

Programval 

Underhåll 

Språk 

Driftsdata 

ELO Touch 

Lösenord 

Arkivera 

Version 

Safety 

Verktygen SINTDM 

 

OG-menyuppbyggnaden hos en Grob maskin ser ut på följande vis, Figur 31. Den undre 

menyraden (nivå 1) är en grundmeny som består av sju olika val. Denna rad hålls alltid kvar 

medans den övre raden (nivå 2) ändras beroende på vilket val i grundmeny som väljs, precis 

som på Heller. 

 

 Figur 31 Figuren visar att operatören är inne under menyn Bearbetning och dess undermeny Arbetsstyck. 

Specifika operatörsgränssnitts funktioner hos Hüller Hille 

När maskinen startas från att ha varit avstängd visas en huvudmeny bestående av sex stycken 

menyval; Maskin, Parameter, Program, Tjänster, Diagnos och Idriftsättning, Figur 32.  
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 Figur 32 Visar det första menyvalet där huvudmenyn Maskin är markerad.  

Hela grundstrukturen för hur Maskin-menyn och dess undermenyer är presenterade i Tabell 6. 

De funktioner som en operatör använder sig mest av placerade under CNCMeny (nivå 1). 

Tabell 6 Menystrukturen för de funktioner som finns under huvudmenyvalet Maskin i en Hüller Hille. 

Huvudmeny Undermeny (nivå 1) Undermeny (nivå 2) Undermeny (nivå 3) 

Maskin 

Överlaga     

CNCMeny 

Verktyg 

Översikt 

Stycktalsgrupper 

Inställning 

Säkerhet 

Hjälpaxel 

Cykeltid 
Cykeltid och 
blockräknare 

Inställningar Smörjcykler 

Manuell körning 

Startvillkor 

Utskjutning 

Inskjutning 

OMU växlare 

Status 

Operators plats 

Tornet 

Fixtur in 
Fixtur ut 

Inbana 

Utbana 

Magasin 

Kylvätska o hydraulik 

Programstyrning     

Blocksökning 
Sök position   

Sök pekare   

Programkorrektur 

Gå till …   

Sökning   

Återöversättning   

Programöversikt 

Operat   

Huvudprogram   

Subprogram   
Standardcykler   

Användarcykler   

Tillverkcykler   

Protokoll   

Externa program   

Repos     

Synkronaktioner     
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4.4.2.5 Djupare beskrivning av funktionerna 

Vid daglig körning i normaldrift är operatörernas uppgift att övervaka maskinen och vid behov 

byta verktyg. Om det uppstår problem med maskinen behöver operatören tillgång till fler 

funktioner. De funktioner som operatörerna använder sig mest av kommer beskrivas djupare 

här uppdelade efter maskintyp. 

Heller  

Vid normal drift är verktygshanteringen det arbetsmomentet som en operatör utför mest 

frekvent. Det handlar om att byta utslitna verktyg mot nya, alternativt att byta sådana som av 

olika anledningar gått sönder före slutförbrukning. I början av varje skift genomför en operatör 

en kontroll över vilka verktyg som kommer behöva bytas under skiftet. Detta utförs på varje 

maskin, för att undvika onödiga produktionsstopp. Verktygslistan för Heller finns både i OG:et 

under TDI (nivå 2) och under huvudmenyn Parameter. Det som operatören övervakar är: den 

maximala livslängden för verktyget, varningsgränsen och nuvärdet på verktyget, Figur 33. Om 

verktyget slits mycket kan ibland en kompensering behövas. Ändringar på verktygens mått 

korrigeras i verktygslistan. Om ett verktyg består av flera skär indikeras detta med siffror och de 

placeras bredvid varandra i verktygslistan.  Varje verktyg har en bild kopplad till sig som 

beskriver om verktyget är exempelvis en borr eller fräs. Högst upp på verktygslistan visas 

verktyget som sitter i spindeln och vilka verktyg som sitter i verktygsväxlaren. När ett verktyg 

uppnått varnings- eller larmgränsen indikeras detta genom en varningssymbol på 

verktygsikonen i verktygslistan.  

 

 Figur 33 Verktygslistan i Siemens på en Heller-maskin. 

När maskinen larmar om att något onormalt har skett indikeras detta med att en varningstext 

kommer upp i fältet högst upp på displayen och ljuspelaren på maskinen lyser antingen gult 



47 

eller rött. Om det inträffar fler larm än ett indikeras det genom att texten i meddelandefältet 

ändras så att samtliga texter syns som en rullande lista. Under menyn Alarm/medd (nivå 2) i 

OG:et eller under huvudmenyn Diagnos kan operatören läsa mer om larmet eller meddelandet. I 

OG-delen syns de meddelanden och larm som är aktiva för stunden medans i huvudmenyn kan 

operatören också se gamla larm och meddelanden under fliken Alarm-protok, Figur 34. 

Innehållsmässigt är larmen lika fast än de presenteras på två ställen.  För att kvittera bort larm 

respektive meddelanden används knapparna reset eller kvittera larm. 

 

  Figur 34 Meddelandelistan på en Heller maskin med Siemens. 

Ibland behöver operatören eller underhållspersonal kliva in i maskinen för att utföra service. 

För att kunna kliva in i maskinen behöver ett bromstest utföras. Detta ställs in manuell 

Extrafunktioner (nivå 3). I en del fall är denna meny uppdelad på två sidor och det varierar från 

maskin till maskin om bromstestet återfinns på sida 1 eller sida 2. När bromstestet är utför kan 

operatören kliva in i maskinen. Bromstestet håller i några timmar och måste sedan omaktiveras.  

Under menyn SPC övers (nivå 2) finns kvalitetskontrollräknaren, Figur 35. 

Kvalitetskontrollräknaren anger vilken typ av block som ska kontrolleras. Den anger också 

blockets max- och förvarningsvärde när kontrollen ska ske.  På samma sida finns en räknare för 

first cut, som är en första kontroll av nya verktyg. För varje nytt verktyg måste en kontroll 

utföras på det första motorblocket som det används på. När motorblocket har godkänts på 

kvalitetskontrollplatsen nollställs det automatiskt i maskinen.  



48 

 

 Figur 35 SPC räknaren på en Heller. 

IPM är en övervakningsfunktion som är placerad utanför OG-delen på sida två i huvudmenyn. 

IPM är en skärkraftsövervakning, som används för att övervaka verktyget i maskinen, Figur 36. 

Om matningshastigheten och rotationskraften på spindeln går för lätt eller för trögt varnar IPM. 

Larmet kan bero på att till exempel rotationskraften har nått den förbestämda minimumgränsen 

för matningshastigheten. Orsaken kan vara att verktyget har förslitits och därför går tyngre. 

Tanken med IPM är att den ska vara som stöd för operatören så att denne kan byta ett verktyg 

innan brott uppstår. Denna funktion är maskinspecifik och har lagts in av maskintillverkaren. 

 

 Figur 36 IPM funktionen på en Heller. 
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Grob  

Det vanligaste sättet att kontrollera vilka verktyg som ska bytas i en Grob maskin är att använda 

sig av menyn Verktygen (nivå 1) och sedan välja funktionen Filter som dyker upp på de vertikala 

softkey-knapparna, grön markering i Figur 37. 

 

 Figur 37 Verktygsmenyn i Grob, där den gröna markeringen visar Filter funktionen. 

När denna funktion valts dyker en dialogruta upp där operatören kan välja att sortera ut 

samtliga verktyg i maskinen som ligger inom ett visst livslängdsintervall. Tillexempel går det att 

filtrera ut verktyg som har mellan 1-25 block kvar att bearbeta innan de når sin max livslängd, 

Figur 38. 
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 Figur 38 Dialogruta för att filtrera ut verktyg efter olika egenskaper. 

Efter filtreringen presenteras de verktygen som passar in på sökkriterierna som en lista i 

fönstret Verktygen. När det är dags att byta verktyg utförs det via verktygspanelen som finns 

intill magasinet. Verktygspanelen är en touchskärm men kan även styras med de horisontella 

softkey-knapparna. 

På verktygspanelen väljer operatörerna att klicka in sig på huvudmenyn GAT (Grob Application 

Toolmanagement). Där visas en 3D-bild över magasinet och vilka verktyg som är placerade i de 

olika fälten. När ett verktyg exempelvis nått sin livslängd eller gått sönder visas det på skärmen 

genom att en röd rektangel (annars blå) ringar in verktygsbilden, samtidigt som verktyget 

markeras i tabellen till höger om 3D-bilden, Figur 39.   
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 Figur 39 Panelbild över magasinöversikt och verktygslistan i en Grob. 

Operatören kan bläddra mellan de olika fälten i magasinet genom att trycka på knapparna fält 1- 

fält 5 på skärmen. Däremot används endast fält ett och två i maskinen under vanlig drift. Då ett 

verktyg ska tas ut ur magasinet markeras den på bilden och sedan trycker operatören på 

knappen samling på skärmen. Sedan plockar verktygsroboten som finns inne i magasinet ut det 

begärda verktyget till magasinslussen då tid finns. När ett verktyg ska laddas in i maskinen 

placeras det i verktygsslussen och operatören trycker sedan in knappen begäran verktygssluss 

magasin vrida på panelen. Maskinen plockar då in verktyget till förprogrammerad plats i ett av 

de aktiva magasinfälten. Om operatören klickar på funktionen ZW-minne visas de aktiva 

verktygen som befinner sig i spindeln eller verktygsgriparen, Figur 40.  
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 Figur 40 Panelbild över de verktyg som är i spindeln eller andra gripare. 

När maskinen stöter på problem eller har något att meddela operatören skickas ett larm eller 

meddelande. Dessa kan vara allt från systemfel, mekaniska fel i maskin till kvalitetskontroller. 

Ett larm eller meddelande syns alltid i ett dedikerat meddelandefält på displayen som är 

inringad med en grön ruta i Figur 41. 

 

 Figur 41 Den gröna rutan visar meddelandefältet på en Grob.  

När det inträffar fler larm än ett indikeras det genom att texten i meddelandefältet ändras så att 

samtliga texter syns som en rullande lista, precis som på Heller. För att läsa mer detaljerat om 
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varje larm/meddelande väljer operatören att gå in i menyn Alarmanalys (nivå 2) eller 

Alarmhistorik (nivå 2). Där finns samtliga larm presenterade i form av en lista. Vid varje larmrad 

finns det angivet en symbol för vilken typ av larm det är, så att operatören får en fingervisning 

om vilken allvarlighetsgrad det rör sig om för det specifika larmet. Detta presenteras med 

motsvarande symboler som för knapparna som kvitterar larm till exempel reset eller alarm 

cancel, Figur 42. 

 

 Figur 42 Larmlista med symboler för vilken larmtyp det är på en Grob. 

Vid kontrollstationen finns en portalpanel som visar kontrollbitsräknaren. Räknaren räknar ner 

tills det är dags för en kontroll för de två olika blocktyperna samt för de tre olika maskinerna 

som är ingår i det linjeområdet. Operatören kallar manuellt in ett motorblock till 

kontrollplatsen. Efter att kontrollen genomförts godkänner operatören det på panelen genom att 

återställa räknaren för den specifika maskinen och blocktypen som det gällde, Figur 43. 

 

 Figur 43Kontrollbitsräknaren för en Grob. 
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Hüller Hille  
På en tredimensionell bild av maskinen kan operatören se vilken status de olika verktygen har, 
Figur 44. Om verktyget nått varningsgränsen eller den maximala livsgräns eller fått något brott 
markeras det på bilden genom att numret för verktyget byter färg till gult respektive rött. 
Översiktsbilden på verktygen återfinns under menyn Översikt (nivå 3). 
  

 

 Figur 44 Tredimensionell bild över verktygens status och placering. 

För mer utförlig information om det specifika verktyget används meny Stycktalsgrupper som 

även den återfinns i undermenyn Verktyg (nivå 2). I den orangea rutan kan operatören mata in 

vilket verktyg som denne vill ha mer information om, Figur 45.  Vid inmatning får operatören 

information om förvarning, kvarvarande livslängd på verktyg samt verktygets totala livslängd 

visad på displayen. Det går även att få mer information om verktygen genom att kolla på en 

verktygslista som återfinns under huvudmenyn Parameter. 
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 Figur 45 Verktygsmenyn Stycktalsgrupper i en Hüller Hille. 

Larmindikationerna på en Hüller Hille fås högst upp i displayen i ett meddelandefält. Mer 

utförlig information om larmet återfinns i menyerna Alarm, Meddeland. eller Alarmprotokoll 

(nivå 1) som alla finns under huvudmenyvalet Diagnos, Tabell 7. 

Tabell 7 Menystruktur för funktioner under huvudmenyvalet Diagnos i en Hüller Hille. 

Huvudmeny Undermeny (nivå 1) Undermeny (nivå 2) 

Diagnos 

Alarm   

Meddeland.   

Alarmprotokoll   

Visa service 

Service axel 
Service servo 
Service SI 
Systemresurser 
Konfig. Data 
komm. Protokoll 
Loggskrivare 
Version 
Profibus Diagnos 
PCU 50 hårdvara 

PLC-status PLC-status 
 

Vid felsökning av maskinen används tredimensionella bilder som visar maskinens delar och 

givarnas status.  Bilden visar vart givare sitter i maskinen och om någon skulle vara trasig syns 

det genom att givaren får en röd markering. Felsökningsbilderna återfinns i undermenyn Status 

(nivå 3) där det går att välja vilken del av maskinen som ska felsökas exempelvis magasin eller 

inbana, Figur 46. 
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 Figur 46 Felsökningsbild över magasinet i en Hüller Hille.  

Räknaren för kontrollbitar finns i undermenyn Cykeltider (nivå 3). På den sidan kan operatören 

se med vilka intervall kontrollerna sker samt hur långt det är till nästa kontroll ska utföras. 

Räknaren återställs automatiskt varje gång en kontrollbit begärs ut till kontrollplatsen 

alternativt manuellt genom att en operatör trycker på knappen återställ räknare, Figur 47. 

 

 Figur 47 Kontrollbitsräknaren på en Hüller Hille.   
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4.4.2.6 Färgindikationer och information inne i Siemens operatörsgränssnitt 

Färgindikationerna både i operatörsgränssnittet och på operatörspanelerna är generellt lika hos 

Siemens. Det finns vissa olikheter och dessa beror på vilken maskintillverkare det är som har 

utformat gränssnittet.  

Heller 

De aktiva menyerna i operatörsgränssnittet indikeras genom att huvud- och undermenyn färgas 

blåa, Figur 48. Inne i OG:et kan enbart vissa funktioner ändras under automatisk drift och andra 

enbart i manuellt läge. För att veta vilka funktioner som kan ändras i ett visst läge markeras 

funktionen med en blå pil, Figur 48. De funktioner som inte går att ändra status på behålls gråa.  

Statusfunktionerna som är aktiverade är markerade med en blå färg.  Om operatören gör en 

statusändring lyser den stående rektangeln upp i blått. När ändringen är utförd slocknar den 

blåa rektangeln och markeringen flyttas till den önskvärda statusen. 

 

  Figur 48 Färgkodningen i Siemens operatörsgränssnitt. 

Start- respektive stoppknappen för NC körning och matning är grön respektive rödfärgade för 

att visuellt skilja dem åt, Figur 49. Lamptryckknapparna i bilden är färgkodade efter Scanias TFP 

standard och samtliga knappar finns på panelen. Däremot är texten ovanför 

lamptryckknapparna som informerar vilken funktion de är kopplade till, inte benämnda enligt 

Scanias TFP. Lamptryckknappen Cykel stopp ska enligt Scania benämnas Begäran 

produktionsstopp. Detsamma gäller för lamptryckknappen Auto Start som ska heta Återstart 

automatik enligt TFP.  
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      Figur 49 Bild på tryckknapparna och softkey-knappar på en Heller med Siemens panel. 

Grob 

De aktiva funktionerna som går att väljas manuellt av en operatör indikeras genom att en blå pil 

lyser upp på antingen höger eller vänster sida om aktiviteten, Figur 50. I figuren är samtliga 

funktioner ’frånkopplade’. För att aktivera dessa trycker operatören in den vertikala softkey-

knappen som den blåa pilen pekar mot. Undertiden som systemet utför den valda funktionen 

blir den gråa stapeln intill pilen färgad blå. När funktionen som har aktiverats är genomförd 

flyttas markeringen över till dens nya status i detta fall ’tillkopplad’.  

 

 Figur 50 Manuella funktionsval i operatörsgränssnittet på en Grob. 

Vid övriga manuella funktioner utförs valen på samma vis som beskrivits ovan. Den utförda 

funktionen blir istället grönmarkerad, Figur 51. De aktiva menyerna i operatörsgränssnittet 

indikeras genom att huvud- och undermenyn färgas turkos enligt menyerna Manuell och 

Magasin enligt Figur 51. 
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 Figur 51 Manuella funktionsval i operatörsgränssnittet på en Grob. 

Hüller Hille 

Inne i operatörsgränssnittet indikeras det i några fall i vilken meny som operatören befinner sig 

i. Detta anges med text högst upp i fönstret, grön ruta i Figur 52. I andra fall finns det ingen 

härledning för var i menysystemet man befinner sig i.  

De aktiva valen på Hüller Hille väljs genom att operatören går in med hjälp av piltangenterna på 

den funktionen som ska ändras. Funktionen som ska ändras markeras med orange och för att 

ändra status på den trycker operatören på input knappen, Figur 52.  

 

 Figur 52 Visar hur de manuella valen väljs i en Hüller Hille maskin samt menyindikation (grön ruta). 
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4.4.3 Maskiner med gamla Siemens styrsystem 
Hüller Hille maskinerna på D12-linan är de äldsta maskinerna på den linan och många av dem är 

fortfarande försedda med ett gammalt Siemens styrsystem. Maskinerna har en operatörspanel 

som oftast är placerad vid skyddsdörren in till maskinens bearbetningsutrymme. I vissa fall kan 

Hüller Hille maskiner ha två paneler där huvudpanelen kompletteras med en verktygspanel. De 

äldre verktygspanelerna skiljer sig ifrån de nyare panelerna systemmässigt och kommer därför 

inte att beskrivas ingående. 

Huvudpanelen 

Huvudpanelerna på Hüller Hille maskinerna skiljer sig mycket från de moderna Siemens 

panelerna. De funktioner som en operatör kan styra från maskinen är tillexempel att kontrollera 

startvillkoren, söka efter eventuella verktygsbyten samt manuellt styra fixtur och axlar i maskin, 

Figur 53.  

 

 Figur 53 Bild på en gammal Siemens panel. 

Reglage och symboler på huvudpanelen 

Huvudpanelen kan delas in i två fält, det första innefattar displayen med tillhörande 

tryckknappar och nummerknappsats. De vita tryckknapparna som är placerade under displayen 

är till för att navigera i menyerna samt välja de förprogrammerade alternativen som syns på 

displayen, Figur 53. Tryckknapparna är fördelade på två rader men det är endast den övre raden 

som fungerar i kombination med displayen. På höger sida om displayen återfinns tryckknappar 
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med siffror samt piltangenter och input/output tryckknappar.  Dessa används för att navigera 

runt bland de funktioner som visas på displayen samt göra ändringar. Det andra fältet innefattar 

lamptryckknappar med förprogrammerade funktioner så som: maskin till/från, kvittera 

skyddsdörr och grundläge. Dessutom finns det vred för att ställa in i vilket driftläge maskinen 

ska vara i, ett annat vred för skärvätska samt en nyckelomkopplare för låsning av skyddsdörrar, 

Figur 54. 

 

 Figur 54 Översikt på knappar och vred på en Hüller Hille. 

Menyuppbyggnad i display på huvudpanelen 

På de äldre Siemens panelerna är menystrukturen mer simpel än på de moderna panelerna. Det 

finns sex meny val på huvudmenyn och endast en undernivå. Samtliga huvudmenyer med 

tillhörande undermenyer presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8 Menystrukturen hos äldre Siemens system på Hüller Hille. 

Huvudmeny Undermeny (nivå1) 

Start 
Allmaenna 
startfoerutsaettningar 

Info Takttid 

Instaelln. Funktions status 

Service 

Utslitningstid verktyg 
Vila 
Aaterst. 
Oeverbrygg. 
Serv. Mode 

WF 726   

Diagnos 
Varning 
Vaentmedd 
Graph 5 

Tillbaka   
 

I de gamla Siemens panelerna indikeras inte den valda menyn med en färg utan med en text 

uppe i högra hörnet i fönstret, orange ruta i Figur 55. 
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Djupare beskrivning av funktioner  

Av de menyerna som finns på huvudpanelen använder sig operatören mest av Utslitningstid 

verktyg (nivå 1) och Varning (nivå 1). Från startsidan kan operatören se en överblick på 

maskinen, som ger information om vilket verktyg som sitter i spindeln samt se vart portalen 

befinner sig, Figur 55.  

 

 

 Figur 55 Startsida på gamla Siemens paneler. 

Under menyn Utslitningstid verktyg syns en numrerad lista över vilka verktyg som finns i 

maskinen . Verktygens livslängder visas både visuellt och med hjälp av siffror.  Stapeln visar hur 

många bearbetningar som kvarstår till nästa verktygsbyte, Figur 56. För att hålla reda på 

verktygen finns det en förklarande lathund på sidan om skärmen. Med hjälp av lathunden kan 

operatören hålla reda på vilket verktyg som är angivet i nummerlistan på displayen.  
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 Figur 56 Lista över maskinens verktyg och dess förslitning. 

Vid ett verktygsbyte ställer operatören manuellt om räknaren av verktygsförslitningen så att 

livslängden återgår till den maximala nivån. Genom att markera det aktuella verktyget i listan 

med hjälp av piltangenterna och sedan använda menyfunktionen Overbrygg kan operatören 

uppdatera livslängden på det nya verktyget. 

När maskinen stannar på grund av att något gått fel indikeras det med en röd larmtext längst 

upp i displayen. För att läsa lite mer ingående om larmen väljer operatören att gå in i Diagnos 

där larm och meddelanden presenteras i form av en lista, Figur 57. 
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 Figur 57 Bild över larmfönstret under menyn Diagnos i ett gammalt Siemens styrsystem. 

Färgindikation och information inne i operatörsgränssnittet 

För att förtydliga den information som ges på displayen har en del funktioner valts att färgkodas. 

Till exempel är Diagnos menyn alltid markerad med en röd ruta, Figur 57. På startsidan med 

maskinöversikten har det använts färgkodning för att symbolisera maskinens drifttillstånd, 

Figur 55. Under startförutsättningar har det istället för färg använts text som OK för att indikera 

att startförutsättningen är uppfyllda, Figur 58.  

 

 Figur 58 Bild över startförutsättningarna i ett gammalt Siemensstyrsystem.  
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5 Framtidsbeskrivning 
Att använda sig av ett standardiserat operatörsgränssnitt som ser likadan ut oberoende 

maskintillverkare och styrsystem kan ge flera fördelar. Det skulle bli enklare att låna ut personal 

till andra avdelningar om någon person skulle vara sjuk eller på något annat sätt vara borta.  Det 

skulle också underlätta för operatören vid arbetsrotation då denne kan känna igen sig i samtliga 

operatörsgränssnitt, på Scania, oberoende maskin. På så sätt skulle operatören snabbare och 

enklare hitta i menyer och därmed behöva lägga ner mindre tid ståendes vid panelerna eftersom 

menystrukturerna skulle ha liknande upplägg. Dessutom skulle det kunna leda till att 

operatören upplever en större trygghet och känner sig mer säker att köra maskinen. En till 

fördel skulle vara att inlärningstiden för ett nytt system skulle kunna kortas ned.  

Ett standardiserat OG skulle kunna vara att: terminologin är lika och konsekvent; att allting är 

skrivet på svenska; menyuppbyggnaden ser likadan ut; att färger, symboler och text hålls 

konsekvent. Panelen skulle utformas så att den i överlag ser likadan ut med reglage och 

funktioner som ska vara placerade på samma ställe. En del funktioner kan vara svåra att 

standardisera då de är maskinspecifika. Detta gör att en exakt mall blir omöjlig att utforma för 

samtliga fall, men en generell grundmall att utgå från skulle underlätta mycket för Scanias 

operatörer.  

Ett standardiserat operatörsgränssnitt med en standardiserad terminologi skulle också göra att 

alla operatörer och verkstadstekniker, på samtliga linor, skulle tala samma språk vilket 

underlättar då problem dyker upp. Det skulle göra att personal och tekniska lösningar skulle 

kunna 'flyta' över avdelningarna lättare.  

Ett ännu längre steg kan vara att Scanias tillverkning i Brasilien och runt om i världen även 

inkluderas i användningen av samma OG-mall.  På så vis underlättas möjligheten för utbyte av 

personal mellan länder samt byta kunskaper och erfarenheter med varandra då eventuella 

problem dyker upp. 
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6 Nulägesanalys 
I det här kapitlet har behovet för de olika användarna av styrsystemet analyserats samt panel- 

och OG-uppbyggnaden av de olika styrsystemen. Analysen baseras både på observationer av 

operatörernas arbete samt intervjuer utförda med operatörer. En sammanställning av resultaten 

från intervjuerna återfinns i Bilaga 3.  

6.1 Analys av intervjuer och observationer 
I daglig drift då produktionen är igång behöver operatörerna inte stå mycket vid panelerna 

bortsett från verktygsbyten och kvalitetskontroller. När det uppstår problem med maskinen 

spenderar operatören betydligt mycket mer tid vid panelen och behöver använda sig av fler 

funktioner än vid normalläge.  

Panelerna används till största delen av operatörerna som övervakar maskinen, men även av 

personer med andra arbetsuppgifter som beredare, verkstadstekniker och underhåll. Samtliga 

befattningar använder olika funktioner i OG:et när de jobbar för att serva och uppdatera 

maskinen. Detta gör att de har olika behov av funktioner vilket gör att menyerna inne i OG:et kan 

upplevas röriga eftersom de är anpassade för samtliga användare. Funktioner som berör en 

specifik användare kan vara svårförståeliga för andra användare.  

Operatörerna angav ofta i intervjuerna att de hittade väldigt bra i operatörsgränssnittet. 

Däremot observerades det att operatören många gånger hade svårt att komma ihåg vart 

funktionerna var placerade.  Det medförde att operatörerna bläddrade mellan olika sidor och 

menyer innan de hittade den sökta funktionen. Detta gällde såväl vardagliga funktioner och 

funktioner som används mer sällan. Anledningen till att operatören, trots lång erfarenhet, ändå 

var tvungen att söka information berodde bland annat på: olika menyuppbyggnader; diffusa 

benämningar på funktioner; dubbletter av funktioner och liknande funktioner uppdelade under 

olika menyer.  Många operatörer reflekterar inte själva på att det finns otydligheter i form av 

förkortningar, direktöversättningar och inkonsekvens i terminologin. Operatörerna gick enbart 

på erfarenhet och accepterade strukturuppbyggnadens utseende som den var.  

Utifrån intervjuerna framgick det att de flesta av operatörerna upplever en skillnad att gå från 

ett styrsystem till ett annat men också en upplevd skillnad mellan maskiner med samma 

styrsystem. Det som varierade var menyuppbyggnaden, att funktionerna låg i olika menyer och 

att de hade olika benämningar beroende på maskin.  De flesta tillfrågade personer upplevde att 

Fanuc var mest robust medans Siemens mer användarvänligt. Varför de upplevde Siemens mer 

användarvänligt kunde de flesta inte svara på men en del tyckte att Siemens gav tydligare 

information. De flesta föredrog att använda Siemens över Fanuc, orsaken till det visste de flesta 

inte. Utifrån observationerna tros detta bero på att de tillfrågade hade enbart erfarenhet av 

Siemens och hört via andra att Fanuc skulle vara svårare.  En annan orsak som angavs av 

operatörer, som hade erfarenhet av båda systemen, var att de upplevde att verktygslistan var 

mer visuell hos Siemens än hos Fanuc. Därför tyckte de att Siemens var bättre och mer 

användarvänligt.   

Hur mycket tid som operatörerna spenderar vid panelen en vanlig arbetsdag är enligt dem 

själva, allt från 15 minuter upp till 4 timmar. Den stora variationen beror på vilken avdelning 

personen arbetar på och vilken typ av maskin de arbetar med samt vilken befattning personen i 

fråga har. Alla har svarat att det blir betydligt mer tid vid maskinen om det uppstår problem med 
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den. Av den totala tiden som spenderas vid panelen har de flesta svarat att de lägger ner ungefär 

fem minuter per dag för att söka information eller funktioner för att de inte hittar dem. Tiden 

som operatörerna angav tros var längre efter genomförda observationer. Detta eftersom de som 

intervjuades definierade 'letandet av en funktion' som något som de aldrig använt förut eller 

mycket sällan. Letandet, i form av bläddring mellan menyer, som vardagligt uppstår är något 

som operatörerna inte räknade in som tid för sökning efter funktioner. Operatörerna hade med 

det som en del i det vardagliga arbetet.  

I undersökningen svarade 22 av 25 att de skulle föredra ett standardiserat gränssnitt som skulle 

passa på samtliga maskiner inom Scania. Några av fördelarna som nämndes var att det skulle: 

underlätta och korta ner upplärningen av ny personal; enklare kunna byta avdelning och på så 

sätt kunna köra andra maskiner samt underlätta vid in- och utlåning av personal mellan 

avdelningarna. Operatörerna ansåg att det skulle gå fortare att köra maskinen i vardaglig drift 

om allting såg likadant ut. Ett standard operatörsgränssnitt skulle ge bättre möjligheter att 

hämta hjälp från andra avdelningar då problem uppstår, eftersom alla talar samma språk och vet 

vad det handlar om. De som var skeptiska till förslaget trodde att en standardisering skulle göra 

att maskinspecifika lösningar utvecklade av maskintillverkaren skulle gå förlorade.  

Säkerheten av att köra maskinen från OG:et upplevde alla tillfrågade som bra. Operatörerna 

känner en trygghet att de kan stega runt i menyer utan att råka ändra någon parameter av 

misstag. Detta på grund av att det i maskinen finns en programmerad säkerhet som säger ifrån 

om något är onormalt. Många av de tillfrågade svarade att det hade hänt att de tryckt på fel 

knapp någon gång på grund av otydlig information, men att det inte gav några direkta 

konsekvenser. De flesta av intervjupersonerna uppgav att de föredrog knappar före touch. Den 

främsta anledningen var på grund av att de upplevde större säkerhet att köra maskinen med 

knappar än med touch. Andra anledningen var att de ansåg att displayen skulle bli skitig och att 

den inte skulle gå att styra med handskar. Det fanns blandande åsikter om vilken typ av knappar 

som de tillfrågade främst föredrog, vissa gillade trycknappar och andra softkeys. Anledningen till 

att vissa föredrog softkeys var på grund av att de var lätta att rengöra och att de inte gick sönder 

lika ofta som tryckknapparna. En del operatörer tyckte att softkey-knapparna gärna fick ha mer 

stuns för att öka känslan av att knappen trycks in. De allra flesta intervjupersoner svarade att de 

föredrog panelen med dess reglage precis som den är i dagsläget.  

I Scanias TFP har Scania satt krav på att vissa funktioner ska finnas på panelen i form av 

lamptryckknappar. I Scanias TFP beskrivs det vilken funktion, benämning och färg som 

lamptryckknapparna ska ha, Tabell 1. Trots att detta är en standard från Scania finns det ändå en 

del variationer. Lamptryckknapparna kan vara placerade på olika sätt och ha skilda 

benämningar. På vissa maskiner återfinns inte alla lamptryckknappar. Orsaken kan vara att 

Scanias TFP har ändrats och uppdaterats under åren och att vissa maskiner som är relativt 

gamla har fortfarande kvar de gamla kraven. Dock så byggdes Scanias två nyare 

bearbetningslinor, DP och DL, ungefär samtidigt i tiden och däremellan finns det ändå 

variationer. En annan orsak kan vara att maskintillverkarna tolkar Scanias TFP på sitt eget sätt 

och ger sin egen prägel på utseendet.  
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Utifrån intervjuerna framgick det att operatörerna saknade följande funktioner i dagens 

operatörsgränssnitt: 

 Möjlighet till att filtrera verktyg efter livslängd. 

 En knapp/funktion för att backa ut ur menyer. 

 Startsida att återkomma till med tillhörande snabbknapp. 

 Automatiskt bromstest. 

 Dokumentfunktion för programkoder. 

 Tydligare verktygslista med bild och text som illustrerar verktyget. 

 Hjälpfunktion med åtgärdsförslag för larm. 

 Tydligare larmlista. 

 Möjlighet till att alltid kunna aktivera/avaktivera manuella funktioner. 

Vid frågan om behovet av en startsida var det delade åsikter, några tyckte det var bra och andra 

menade att det var helt onödigt. När det frågades vilken information som operatörerna skulle 

vilja ha på en startsida svarade de flesta information om verktyg, larm, maskinstatus och 

cellöversikt bland många andra förslag. De flesta föredrog att det skulle finnas en direktknapp 

till startsidan. Det var delade åsikter angående behovet att på displayen visa information om 

tom- respektive varmkörning av maskinen. Informationen skulle visa i fall någon av dessa 

funktioner behöver utföras eller ge en indikation på att de är aktiva. Detsamma gällde för 

maskinens bromstest.  Idag ges ingen information om varmkörning eller tomkörning i något 

system. Det kom även fram som ett önskemål att operatörerna skulle vilja ha elektroniska UFO-

sidor i operatörsgränssnittet gentemot dagens pappersformat.  

Det finns en uppsjö av olika typer av larmförklaringar inom och mellan maskiner. En del larm 

har siffror, bokstäver eller en kombination av dessa som beskriver vilket typ av fel som har 

inträffat. Larmen är olika tydliga beroende på hur larmtexten är formulerad. Tillsammans med 

larmtexten anges ibland en symbol som beskriver om larmet är maskinrelaterat eller 

systemrelaterat. Samma symbol återfinns i vissa fall på panelen och används för att kvittera 

larmet.  

Många operatörer finner det svårt att förstå vad larmen betyder men har efter erfarenhet lärt sig 

tolka de otydliga benämningarna. De larm som återkommer har operatören lärt sig innebörden 

av, oavsett benämning. När det dyker upp mindre frekventa larm har operatören svårt att tolka 

och förstå innebörden och det kan ta tid att åtgärda problemet. Om larmen hade vart tydligare 

skulle eventuellt operatören kunna åtgärda fler larm själv och ej behöva kontakta 

underhållspersonal. Det skulle innebära att time to repair tiden på maskinerna minskar och 

antalet förlorade produktionsminuter skulle reduceras. Många gånger ringer operatörerna till 

underhåll då larmen inte går att tolka men ibland var åtgärderna av problemet väldigt enkla och 

hade kunnat lösas av operatörerna själva.  

Idag finns det ett krav från Scania att varje maskin ska ha en maskinägare som har 

huvudansvaret och en djupare kompetens om maskinen. Skulle larmen förklaras tydligare skulle 
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behovet av maskinägare minska och samtliga operatörer skulle ha ökade förutsättningar att lösa 

de problem som uppstår.  

IPM funktionen som finns på Heller-maskinerna hade operatörerna delade åsikter om.  Vissa 

ansåg att den var bra eftersom den många gånger varnat innan ett verktygsbrott inträffat. 

Medans andra tyckte att den var mindre bra eftersom de upplevde att funktionen behövde 

kalibreras för att få vinning av den. Utifrån observationerna upplevdes det som att de flesta som 

tyckte att IPM funktionen var bra, saknade en djupare insikt om hur IPM fungerade. IPM 

funktionen ger emellanåt falsklarm som den fungerar idag, vilket irriterar operatörer.  

I några maskiner finns det en översiktsbild som visar närliggande maskiner och tillhörande 

portal.  I vissa fall finns det även en översiktsbild på den enskilda maskinen. Utifrån intervjun 

gavs det varierande svar vare sig översiktsbilden var användbar vid maskinen eller inte. En del 

operatörer tyckte att det räckte att ha översiktsbilden på portalpanelen medans andra ville ha 

den även i maskinen. Orsaken till detta tros vara att det är olika arbetsätt mellan 

bearbetningslinorna vilket gör att behovet varierar.   

6.2 Operatörs behov 
En operatörs behov varierar utifrån hur mycket problem som uppstår med verktygsmaskinerna. 

För normal drift behöver operatören endast utföra några få aktiviteter som att starta och stoppa 

maskinen; underhålla maskinen med verktygsbyten; kolla på kontrollräknaren och kvittera 

mindre larm. Så fort något avviker från normalläget ökar behovet av funktioner som operatören 

behöver ha tillgång till. Följande punktlista presenterar det basbehov som en operatör har för 

att själv kunna ha maskinen i drift och återställa enklare problem som uppstår.  

 Starta och stoppa maskinen: 

- Stoppa maskinen på olika sätt. 

- Starta maskinen på olika sätt. 

 Larmlistor; förstå, tolka och åtgärda. 

 Felsökning. 

 Utföra verktygsbyten: 

- Verktygsinformation. 

- Styra olika magasinfunktioner. 

 Byta driftlägen. 

 Kvalitetskontrollräknare. 

 Tomkörning och varmkörning. 

 Cellöversikt och maskinöversikt. 

 Köra om delar av ett program eller hela program då fel uppstår
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 Manuella funktioner: 

- Styra olika delar i höjdled, sidleds, rotera (i olika hastigheter, matning) och då kunna 

se de olika positionerna (X,Y,Z) på skärmen.  

- Slå av och på medier. 

- Spänna och lossa fixturer. 

- Ställa maskinen i grundläge. 

 Gå in och ut ur maskinen: 

- Öppna och stänga dörrar. 

- Tända belysning.  

En verkstadstekniker har samma behov som en operatör men för dem tillkommer följande 

behov: 

 Köra och ändra program samt testa nya program. För att kunna göra detta behöver 

teknikern olika tangentbordsfunktioner såsom siffror och bokstäver samt USB-portar.  

 Testa nya verktyg. 

 Testa nya produkter. 

 Vid stora fel kunna spara larmhistorik skicka den till maskintillverkaren via mail. 

6.3 Enkätundersökning 
För att ta reda på vilka benämningar som passade som huvudmenyer och vilken information 

som skulle finnas under respektive huvudmeny samt vilken symbol som bäst beskrev menyn 

gjordes en enkätundersökning. Resultatet från enkätundersökningen finns i Bilaga 6. De 

benämningar och funktioner som fick 38% eller mer av rösterna är blåmarkerade. De symboler 

som fick flest antal svar har även de blåmarkerats.  

Vissa funktioner gick att välja under flera huvudmenyer. I de fall funktioner har fått 38% eller 

högre under flera menyer har de valts att placeras under den meny som passar bäst. Vad som 

ska finnas i menyerna och deras benämningar utifrån enkätundersökningen presenteras 

nedanför: 

Menyn ’startsida’ fick benämningen Hem. Där finns följande funktioner: 

 Kontrollbitsräknare 

 Larm/meddelanden 

 Aktivt program 

 Tid/datum 

 Aktivt driftsätt 

 Startvillkor (aktuell status) 

 Verktyg förvarning 

 Aktuell maskinposition 
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Menyn ’verktyg’ fick benämningen Verktyg. Alternativa benämningar gör det mer komplicerat 

att förstå innebörden av menyn. Där finns följande funktioner: 

 Verktygslistan 

 Magasin 

 

Menyn ’larm och meddelanden’ fick benämningen: Larm/Meddelanden. Där finns följande 

funktioner: 

 Larmhistorik 

 Kombinerad larm- och meddelandelista med filterfunktion 

 Åtgärdsinformation  

 

De ’manuella funktionerna’ fick benämningen Manuelldrift. Där finns följande funktioner: 

 Programval 

 Startvillkor 

 Öppna och stänga dörrar (alternativt 

som snabbknapp på panelen) 

 Slå på/av belysning (alternativt som 

snabbknapp på panelen) 

 Styra: bord, verktygsgripare, 

spännfunktioner, spåntransportör, 

spindel och fixtur 

 Utmatning av detalj 

 Magasinfunktioner 

 Uppläggningskontroll 

 

Menyn ’program’ fick benämningen Program. Alternativa benämningar gör det mer komplicerat 

att förstå innebörden av menyn. Där finns följande funktioner: 

 Huvud- och subprogram 

 Blocksökning 

 Programöversikt 

 Operat 

 

Menyn ’bearbetningsinformation’ fick benämningen Produktion. Där finns följande funktioner:

 Takttid 

 Skift 

 Antal producerade detaljer 

 Cykeltider 

 Kvalitetskontrollräknare 

 

Menyn ’översikt’ fick benämningen Översikt. Under denna meny finns följande funktioner: 

 Maskinöversikt 

 Cellöversikt 
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Menyalternativet ’service’ får benämningen Service. Under den menyn finns följande funktioner: 

 Datum och tid 

 Språk 

 Systemversion 

 Profibus 

 Lamptest 

 Felsökningsbilder och felsökning av 

givare 

 Interlocksignaler 

 Servo och axel service 

 UFO 

6.4 Analys av panel- och OG uppbyggnaden av de olika styrsystemen 
Via observationer och intervju framgår det att de nyare styrsystemen för Siemens och Fanuc är 

relativt lika varandra men att många upplever Siemens mer användarvänligt. I följande kapitel 

beskrivs de skillnader och likheter som finns mellan systemen och vilka för- och nackdelar som 

finns med respektive styrsystem. I Bilaga 4 finns en sammanställande jämförelsetabell över 

Siemens och Fanuc, vilka fördelar och nackdelar som finns i respektive system. Åsikterna har 

uppkommit via observationer och intervjuer. Först ges en generell inledande beskrivning över 

systemen och sedan en systemspecifik analys.   

Menyuppbyggnaden av OG:et är relativt lika för de nyare operatörsgränssnitten av Fanuc och 

Siemens. De har likadan menystruktur i form av över- och undermenyer. Operatören förflyttar 

sig runt i menyerna på samma sätt i båda systemen med de horisontella softkey-knapparna och 

gör aktiva val med de vertikala softkey-knapparna. Designen i Fanucs operatörsgränssnitt 

påminner om Siemens design med den skillnaden att Siemens har använt sig av tydligare 

färgkodning. Siemens har lite större typsnitt som är fetstilt, vilket gör texten mer lättläst än 

Fanuc. Den stora skillnaden mellan Fanuc och Siemens operatörsgränssnitt, är att lika funktioner 

har skilda benämningar och ligger placerade under varierande menyer. Dessa skillnader 

förekommer även mellan maskiner som båda har Siemens operatörsgränssnitt men olika 

maskintillverkare. Styrsystemen har kommit olika långt i utvecklingen. Fanucs styrsystem 

upplevs uråldrigt och rörigt, vilket ger användaren en otydlig bild på hur menyerna är 

uppbyggda på grund av att de saknar härledning. Siemens styrsystem upplevs mer utvecklat och 

därmed lite mindre rörig. Detta tros vara anledningen till varför Siemens i helhet upplevs som 

mer användarvänligt än Fanuc.   

Information som presenteras i displayens sidhuvud som exempelvis larmtexter, driftsätt, 

startvillkor samt tid och datum är likadant för både styrsystemen. Både Fanuc och Siemens 

panel har i stort sett likadan utformning och reglage. Likheten är att reglage sitter ungefär på 

samma ställe och har liknande funktioner och symboler. Det beror bland annat på att vissa 

symboler är ISO-standarder som exempel symbolerna för maskindriftsätten, reset-knappen, 

kvittera larm och nollpunktsförskjutning.  En skillnad är att Fanuc har en nyckelomkopplare för 

att ställa om maskindriftsätten, medans Siemens har knappar. Enligt maskindirektivet är det nu 

ett lagkrav att alla nya paneler ska ha en nyckelomkopplare för maskindriftsätten. Det som är 

svårt på både Fanuc och Siemens är att veta vilket maskindriftsätt som kan köras med vilket NC-

driftsätt. De finns vissa förutbestämda kombinationer mellan NC-driftsätt och maskindriftsätt 

men dessa presenteras inte visuellt utan det är något operatören måste lära sig. Symbolerna för 

driftsätten är inte lätta att tolka för en ny person som saknar tidigare erfarenhet av 
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verktygsmaskiner, men för en erfaren operatör fungerar dom tack vare det är ISO-standarder. 

Regleringen av spindelns matningshastighet och rotationskraft ställs in via vred som ser 

likadant ut för samtliga styrsystemstillverkare.  

Siemens och Fanuc har både lamptryckknappar som är färgkodade och har en förutbestämd 

funktion enligt Scanias TFP. Skillnaden är att knapparna heter olika beroende på panel som 

exempel Grundläge på Fanuc och Till utgångsläge på Siemens. Dessa knappar har stora och tyliga 

skyltar som beskriver deras funktion.  Det finns också paneler där både Fanuc och Siemens har 

avvikit från Scanias TFP genom att inte ha alla lamptryckknappar som bör finnas.  

Både Siemens och Fanuc saknar en specifik startsida som operatörerna kan återgå till. Det som 

anses vara en startsida idag är maskinsidan. 

6.4.1 Analys av Fanucs huvudpanel och reglage 
Hela Fanucs huvudpanel med tillhörande knapparna har samma grånyans. Det finns inga 

färgindikationer på vilka funktioner och knappar som hör ihop med varandra. Tryckknapparna 

på mitten av panelen är grupperade till tre delar. Grupperingen skiljer knapparnas funktion åt, 

men detta är inte tillräckligt för att förstå skillnaden mellan funktionerna. Inom knappgruppen 

upplevs funktionernas placering ofta som ologiska, Figur 59. Placeringen av knapparna bestäms 

helt av maskintillverkaren som också bestämmer vilka funktioner som ska placeras ut på 

panelen. Knapparnas placering kan därför variera något från panel till panel eftersom det inte 

finns någon specificerad standard i Scanias projektböcker.  Panelen skulle kunna designas mer 

tydligt med färger för att underlätta användningen. 

Operatörspanelen uppfyller inte de krav som står i Scanias TFP gällande reglage, då panelen 

saknar en svart trycknapp för stopp.  Andra stopp finns som eventuellt motsvarar knappens 

funktion med det är ändå en avvikelse från TFP.  

Feedbacken från systemet upplevs bra då det finns lysdioder ovanför knapparna som lyser då 

funktionen är aktiv eller blinkar då maskinen håller på att utföra den valda funktionen, Figur 59. 

 

 Figur 59 Översiktsbild på tryckknapparna på en Fanuc panel
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I operatörsgränssnittet är menyerna uppbyggda på två rader, den översta menyraden väljs med 

den övre horisontella softkey-knappraden och vise versa, Figur 60. Detta är inte helt tydligt 

eftersom knappraden ligger lite långt ifrån displayen. Kopplingen mellan knappar och display 

behöver förtydligas ytterligare, dock anses detta av operatörerna inte som något bekymmer. 

De horisontella softkey-knapparna kan ställas om till tangentbord med ABC-knappen. 

Indikationen om ABC är på eller ej syns via dioden längs till höger på panelen vilket är något 

otydligt då knappen är placerad på panelens vänstra sida, orange cirkel i Figur 60.  

 

 Figur 60 Softkey-knappar med olika funktioner på en Fanuc panel. 

Övriga symboler på softkey-knapparna liknar vanliga tangentbordssymboler. Page up och Page 

down ligger inbäddat med andra knappar vilket gör dem något svåra att hitta. Precis intill Page 

up knappen ligger Delete-knappen. Om operatören är ouppmärksam kan det hända att 

operatören råkar radera någon siffra av misstag.  

Det som är bra med Fanucs panel är att nödstoppet är visuellt tydlig mot den grå bakgrunden. 

Det finns ingen övrig utstickande färgsättning eller design som drar fokus ifrån den. Det är 

väldigt bra eftersom i kritiska lägen då det finns risk för person- och maskinskada, inte ska vara 

några tvivel om vart den finns.  

De snabbknappar som finns för att öppna och stänga dörrar samt grundläge är 

alla textade. Att använda text i dessa fall är bra eftersom en symbol kan bli 

otydlig och därmed svårtolkad. Knappen Återställ larm symboliseras i vanliga 

fall med en 'hamburgare' vilket är en typ av standard som finns på många 

maskiner inom Scania, dock inte på Fanucs paneler, Figur 61.  

6.4.2 Analys av Fanucs verktygspanel och reglage 
På Fanucs verktygspanel sitter en mindre display än den på huvudpanelen, Figur 62. Denna 

display är ungefär 13×4 cm och i gråskala. Displayen saknar den information som operatören 

behöver vid ett verktygsbyte. Det gör att operatören först måste läsa av verktygslistan på 

huvudpanelen för att veta vilka verktyg som måste bytas. Sedan går operatören till

Figur 61 Symbol 
för’ hamburgare’. 
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verktygspanelen och anger numret på verktyget som verktygsväxlaren ska begära ut. Storleken 

och färgvalet på displayen gör den svårläst för operatören. Varje sida i displayen är en 

delfunktion som behöver göras för att antingen ladda in eller ut ett verktyg. Vid in- eller 

urladdning av verktyg behövs ofta flera sidor användas för att genomföra verktygsbytet. Detta 

kan vara ganska förvirrande för en ovan operatör då det är otydligt att momentet är uppdelat på 

flera sidor. Även om verktygspanelens display hade visat all information som är nödvändig vid 

ett verktygsbyte hade det ändå vart jobbigt för operatören att läsa av listan på grund av 

displayens storlek. Verktygslistan skulle bli svåröverblickad för operatören, vilket skulle göra 

den än mer jobbig att använda. 

Återkopplingen mellan knappar och display är tydlig om operatören är någorlunda van med 

verktygsmaskiner.  Det finns några otydliga förkortningar i gränssnittet men dessa förklaras i 

menyfönstret. I och med att utrymmet på displayen är begränsat har vissa funktioner benämnts 

Rad 1 och Rad 2 vilket betyder radera. Operatören kan tolka det som att det går att klicka in sig 

på den numrerade raden, Figur 52. Panelen är överlag enkel i sin utformning utan överflödiga 

knappar. 

 

 Figur 62 Display på Fanucs verktygspanel. Den orangea markeringen visar Radera funktionen. 

Om något skulle krångla med verktygshanteringen kan operatören inte kvittera larmet på 

verktygspanelen eftersom panelen saknar den funktionen. Dessutom finns det ingen möjlighet 

att läsa av larmtexter i verktygsdisplayen. Operatören måste då gå till huvudpanelen för att läsa 

vad larmet betyder samt kvittera bort det. Operatören kan dock se att maskinen stannar eller 
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larmar genom ljuspelaren som sitter på maskinen. Panelen saknar också en grundlägesknapp, 

som hade vart bra att ha då verktygshanteringen krånglar. Att panelen saknar information och 

funktioner gör att operatören måste gå fram och tillbaka, vilket upplevs som slöseri med tid och 

stör arbetsgången. 

6.4.3 Analys av menyuppbyggnaden i Fanuc 
Menyuppbyggnaden i Fanucs styrsystem upplevs rörig och svår att förstå, Figur 63. Det är 

otydligt vad som är huvud- och undermenyer och är operatören inne i en undermeny finns det 

inget som indikerar på vilken huvudmeny den hör till. Operatören har svårt att orientera sig och 

måste oftast stå och bläddra sig fram för att hitta rätt meny eller funktion. Operatören spenderar 

inte mycket tid i Fanucs styrsystem förutom om något krånglar och operatören måste göra 

programändringar eller felsökningar. Förutom dessa måste också operatören vistas i Fanucs 

system vid verktygsbyten, då verktygslistan är placerad där.  Språket i Fanucs system är på 

engelska och det finns många otydliga förkortningar som operatören har svårt att förstå. För att 

indikera att det finns flera rader med undermenyer visas en liten knapp med ett plustecken i 

displayen. Denna är mycket mindre än de övriga knapparna och det framgår inte tydligt vilken 

softkey som ska användas för att påverka den funktionen.  

 

  Figur 63 Menyuppbyggnaden i Fanucs styrsystem och verktygslistan. 

Menyuppbyggnaden i OG:et är lite mer översiktligt i och med att huvudmenyn som operatören 

är inne i markeras visuellt och hålls kvar på den undre raden, medans undermenyn kommer upp 

på rad två, Figur 64. Visuellt är detta inte lika tydligt som i Siemens, där den aktiva menyn färgas 

blå. I sidhuvudet står det vilken undermeny som operatören befinner sig i, men detta syns 

ganska otydligt på grund av att typsnittet är litet. I vissa fall saknas denna härledning.
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Figur 64 Meny- och sidindikationer i Fanuc.  

Då en undermeny består av flera sidor syns detta genom att en text kommer upp, Figur 64. 

Denna markering är otydlig för operatören vilket gör att vissa funktioner kan ta tid att hitta, 

innan operatören förstår att den finns på en annan sida eller en annan rad. En annan nackdel är 

att sidorna i Fanucs OG inte 'loopar'. Om operatören är på sida 3 av 3 och vill gå tillbaka till sida 

1 måste operatören backa sig tillbaka, istället för att fortsätta bläddra framåt.  

6.4.4 Djupare analys av funktionerna i Fanuc  
Verktygslistan är en liten ruta i tabellform, Figur 63. Listan är inte speciellt visuell utformad och 

upplevs av många operatörer som rörig och svår att förstå, då det är mycket siffror och 

kolumner. Det är svårt att reda ut vad förkortningarna betyder eftersom de är på engelska. 

Listan saknar bilder eller texter som beskriver verktyget, vilket minskar operatörens förståelse. 

Verktygen har ingen logisk placering i listan utan systerverktyg och om verktyget består av flera 

skär ligger alla utspridda i listan, Figur 16 . Detta gör listan svårarbetad eftersom operatören 

måste stå och leta. Listan saknar en filterfunktion som kan rangordna verktygen efter livslängd. 

Det skulle underlätta för operatören om det fanns en sådan för att effektivisera verktygsbytena. 
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Dels genom att korta ner tiden för operatören att leta fram vilka verktyg som ska bytas och 

därmed kunna byta många verktyg på en gång. Det som tar störst plats på skärmen vid 

verktygslistan är information om maskinens olika positioner. Sådan information är inte relevant 

när verktygslistan används, utan försvårar bara det hela genom att listan blir mindre och 

svåröversiktlig.  

Larm presenteras på olika ställen i gränssnittet, både i OG-delen och i styrsystemet, vilket kan 

vara förvirrande. Vad larmen betyder, vart de finns och hur de kan åtgärdas bör förbättras. Idag 

ges bara en kortare text om vad larmet betyder och vart på ett ungefär felet är och ingenting om 

hur larmen kan åtgärdas. 

Kontrollräknarens placering är under menyn Process och Kvalitetskontroll. Denna funktion 

används mycket av operatören och bör ligga mer tillgängligt. Den är inte svår att hitta eller 

speciellt otillgänglig men eftersom den används så pass ofta bör den ligga max ett knapptryck 

bort.  

6.4.5 Analys av färgindikationer och information inne i Fanucs OG 
Fanuc har tydliga färgindikationer, på vilka funktioner som är aktiva och vilka val som går att 

aktivera eller avaktivera, inne i operatörsgränssnittet, Figur 65. De funktioner som har blå pilar 

går att ändra status på och de som är grå går inte att ändra. Den gröna markeringen visar vilken 

status funktionen har.  

 

 Figur 65 Tydlig färgkodning på de aktiva valen i Fanuc. 

Det finns en del svårtolkade förkortningar och några mindre bra översättningar från tyska till 

svenska. Vissa förkortningar eller val av benämningar är inte speciellt förklarande eller 

självklara. Ett exempel är undermenyn Spännfixtur där samtliga funktioner har benämnts 

spännfixtur 1 till och med spännfixtur 20, Figur 66. Ingen förklaring ges för vad dem gör och var 

spännfixturerna sitter. 
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 Figur 66 Aktiva val spännfunktion på Fanuc. 

6.4.6 Analys av Siemens huvudpanel och reglage 
På de moderna Siemens huvudpanelerna har knappar och reglage varierande färger. Softkey-

knapparna runt skärmen har en grå nyans vilket skiljer dem från tryckknapparna intill som har 

en vitare nyans, Figur 67. I och med färgskillnaden syns det ännu tydligare vilka knappar som 

används för att påverka det som syns på skärmen. En bra egenskap för de Siemens paneler som 

endast består av softkey-knappar, är att de är enkla att rengöra när panelen blir smutsig 

eftersom knapparna är inbyggda i panelen. Dessutom försvinner problemet med att 

tryckknapparna med jämna mellanrum går sönder på grund av att spån troligtvis fastnar under 

knappen.   

De horisontella softkey-knapparna som är placerade i dubbla rader vid skärmens underkant 

påverkar menyraderna som syns i skärmen.  Det är lätt att trycka på fel knapprad eftersom den 

enda skillnaden på softkey-knapparna är deras placering det vill säga övre eller undre raden. 

När operatören är ute i första huvudmenyn finns det enbart en knapprad och då är det svårt för 

operatören att veta vilken knapprad huvudmenyerna motsvarar.
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 Figur 67 Siemens huvudpanel på Grob. 

På varje sida om de horisontella softkey-knapparna finns det fyra funktionsknappar som kallats 

för maskin sidan, menu select samt två knappar för navigering i menyerna. Direktknapparna för 

maskinsidan och huvudmenyn är mycket användbara för operatören när de kommer till en 

panel som är lämnad vid en slumpmässigt vald meny. Med direktknapparna kan operatören 

snabbt ta sig till den menyn som önskas utan att behöva leta sig tillbaka till ursprungsmenyerna 

först. Även kortkommandot ’dubbelklick’ som är inbyggt i menu select knappen är användbar då 

den tillåter operatören att bläddra mellan de två senaste visade sidorna utan att behöva backa 

ur sin position. Växlingen kan bara ske mellan OG-delen och styrsystemet. Växlingen minskar 

risken för att en operatör ska göra fel eftersom operatören inte behöver registrera 

informationen särskilt länge mellan bytet av sida.  

Navigeringsknapparna som är placerade bredvid direktknapparna är användbara, eftersom det 

underlättar för maskintillverkaren att fördela information på fler undermenyer än det som syns 

på displayen. De kan välja att placera menyfunktioner på flera sidor eller på fler än två nivåer. 

Nackdelen blir att operatören förlorar helhetssynen över menystrukturen när de finns på flera 

sidor och nivåer. Ikonen som indikerar att det finns fler menyfunktioner på nästkommande 

sidor inte är tillräckligt stor, Figur 68. Det är enkelt för en operatör att missa att det finns fler 

funktioner på nästa sida.  

 

Figur 68 Pilen som indikerar att det finns fler menyval på nästa sida är inringad med grön färg. 

Tryckknapparna för maskindriftsätten har en mörkare grå nyans, vilket är bra eftersom det 

urskiljer dem från de övriga tryckknapparna.
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Lamptryckknapparna är färgkodade efter funktion. Det är vanligt att knappar med samma färg 

placeras nära varandra vilket kan göra det svårt att snabbt se vilken knapp som gör den funktion 

som söks. Det kan till exempel vara så att knapparna för styrspänning till/från och medier 

till/från är placerade intill varandra och i samma färg, Figur 69. Liknande fall finns även för 

funktioner som maskin till och auto start där benämningens innebörd liknar varandra.  

Funktionerna är däremot skilda, den ena lamptryckknappen startar igång maskinen från 

avstängt läge och den andra startar maskinens bearbetning. 

 

 Figur 69 Lamptryckknappar med skilda funktioner placerade nära varandra och i samma färg. 

6.4.7 Analys av Siemens verktygspanel och reglage 
Displayen på Siemens verktygspanel är stor och därmed lättläst för operatören. Från 

verktygspanelen har operatören tillgång till all information som vid huvudpanelen, men inte 

samma möjlighet att utföra funktioner ifrån den. Vanliga funktioner som start/stopp, cykelstopp, 

grundläge och kvittera larm behöver operatören gå till huvudpanelen för att utföra. Detta trots 

att en del alarm som ges från maskinen orsakats av att operatören håller på med verktygsbytet. 

Av säkerhets skäl bör en del funktioner inte kunna utföras vid verktygspanelen eftersom 

operatören saknar överblick över riskområdet, i detta fall bearbetningsutrymmet. De funktioner 

där överblick över riskområdet inte behövs kan placeras på verktygspanelen för att minska 

springet för operatören. Arbetet går snabbare när antalet förflyttningar mellan panelerna 

minskar, dessutom behöver operatören inte ständigt begära över åtkomsten från den ena 

panelen till den andra vid varje byte. 

Det är idag inte möjligt att starta och stoppa maskinen från verktygspanelen, men det är 

teoretiskt genomförbart med speciella låsanordningar och skyddskretsar för att kunna uppfylla 

maskindirektivens säkerhetskrav. Det resulterar i en kostnadsfråga som ställs mot nyttan av att 

välja till en start- och stoppfunktion vid verktygspanelen för att minska springet, gentemot 

inköpspriset för en sådan låskrets. 

På verktygspaneler av maskintillverkaren Heller finns det ett manuellt tumhjul som används för 

att begära ut och in verktygen från magasinplatsen. Det är ett föråldrat system som kan ske mer 

automatiserat, istället för att operatören vid varje verktygsbyte ska knappa in magasinplatsen 

manuellt och i efterhand behöva nollställa tumhjulet. Systemet fungerar okej i dag, men 

hanteringen kan göras enklare för operatören.
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6.4.8 Analys av Siemens menyuppbyggnad 
När knappen menu select trycks in kommer huvudmenyn för hela gränssnittet upp. Att det är en 

huvudmeny som dyker upp när knappen trycks in framgår olika tydligt beroende på 

maskintillverkare. På Grob-maskinerna ser huvudmenyn nästintill identisk ut mot de övriga 

menyerna i gränssnittet. Medans det på Heller-maskinerna blir en tydlig skillnad genom färgbyte 

och storleksbyte på menyvalsrutorna. Dessutom är menyvalen förtydligade med både text och 

symbol. Dessa små ändringar som gjorts på Hellers huvudmeny gör det enklare att förstå 

skillnaden mellan huvudmenyn och en vanlig meny, Figur 70. 

 

 

Figur 70 Den övre bilden visar huvudmenyn för Heller och den undre visar huvudmenyn för Grob. 

På Siemens paneler finns det några stycken menyval på nivå 2 som leder till ytterligare en 

undermeny nivå 3 utan att tillföra fler alternativ. Det vill säga det hade räckt med att direkt visa 

informationen i den första meny nivån, i detta fall 2. 

Vissa av funktionerna i operatörsgränssnittet används väldigt sällan och trots att erfarenhet 

finns tar det ganska många knapptryck innan operatören hittar den sökta funktionen. Letandet 

försvåras ytterligare av att alla menyer och undermenyer i vissa fall inte benämns med logiska 

namn. 

Verktygsinformation som presenteras i OG:et och i styrsystemet är identisk. De som skiljer dem 

åt är att i styrsystemet presenteras all verktygsinformation på flera sidor medans i OG:et har den 

viktigaste informationen samlats på en sida. Anledningen till att vissa operatörer använder 

listan i styrsystemet är på grund av att de kan växla fönster mellan verktygslistan i styrsystemet 

och någon sida i OG:et. Oftast används verktygssidan tillsammans med manuella funktioner. 

Operatören kan då använda menu select knappen för att växla mellan dessa fönster.  Att det finns 

dubbletter av exempelvis verktygslistor upplevs av vissa operatörer som rörigt.  

På de gamla Hüller Hille maskinerna på D12 linan som har uppdaterade Siemenspaneler är 

menystrukturen mycket komplicerad. De funktioner som används frekvent av en operatör ligger 

långt in i undermenyerna. Visserligen är tanken att operatören inte ska behöva använda andra 

menyer än den som kallas CNC-meny, men faktum är att övriga menyer ändå används eftersom 

larmtexter och meddelanden hamnar i en annan huvudmeny. Det medför att det blir mycket att 

bläddra för en operatör för att hitta några av de vanligaste vardagsfunktionerna.
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6.4.9 Analys av färgindikationerna och information inne i Siemens OG. 
För att indikera vilken meny som är aktiverad markeras valen genom att rutorna blir blåfärgade. 

Färgindikationen gör det snabbt och enkelt att se vilka menyer som är valda. Det finns dock 

vissa Siemens system som inte har denna indikation utan istället förblir menyrutorna i samma 

gråa färg och det står istället i sidhuvudet vilken meny som operatören befinner sig i. Detta är 

dock inte utfört för samtliga menyer utan ibland saknas det helt härledning om vilken meny som 

är aktiv. 

För att visa vilka manuella funktioner som är aktiva markeras texten med blå färg på Heller-

maskinerna. De aktiviteter som är inaktiva blir markerade med en gråfärg.  Dessa färger används 

konsekvent mellan alla typer av funktioner på panelen. Något som noterats är att startvillkorens 

aktivitet markeras på samma vis med blå färg, men där byter texten färg från svart till vit, Figur 

71. Den vita texten upplevs något mer svårläst än den svarta. På Grob-maskinerna markeras de 

aktiva funktionerna med varierande färger. Där finns både blå, turkos och gul färg som indikerar 

om funktionen är aktiv. När funktionen inte är aktiv markeras den även i Grob-maskinerna med 

grå färg. Att ha många olika färger för att visa om funktionen är aktiv ger operatören ett blandat 

intryck och det blir svårt att tolka situationen. Generellt för alla Siemens paneler är att när ett 

aktivt valt har gjorts färgas den lilla stapeln i Figur 71 blå. Den indikationen är inte särskilt 

tydligt utformad men det är bra att feedbacken ges.  

 

Figur 71 Startvillkoren på en Heller, där statusfunktionerna står med vit text.  

På Hüller Hille maskinerna med uppdaterade styrsystem har de aktiva valen utformats 

annorlunda gentemot andra maskiner. Funktionerna väljs med piltangenterna och aktiveras 

med en input-knapp, vilket är betydligt krångligare, Figur 72. Det är bra att det finns en 

beskrivning i fönstret hur operatören ska gå tillväga för att aktivera funktionerna, eftersom 

kopplingen mellan reglagen och funktionerna på displayen saknas.
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 Figur 72 Aktiva val i en Hüller Hille.  

I både Siemens styrsystem och operatörsgränssnitt finns det förkortningar och översättningar 

som inte alltid ger rätt information. På Heller-maskinerna går det exempelvis att välja mellan de 

antingen inkrementera/dekrementera en funktion. Orden är en direktöversättning från 

engelskans increse/decrese som gör det svårt för operatören att förstå den egentliga innebörden 

som är stegvis ökning/stegvis minskning. 

I vissa menyer exempelvis IPM-menyn ändras de horisontella softkey-knapparna till aktiva 

funktionsval istället för att vara menyvalsknappar. Detta gör att operatören av misstag kan råka 

radera alla värden eftersom denne är van att dessa knappar enbart är till för att bläddra i 

menyer, Figur 73.  

 

 Figur 73 Det första menyvalet återställ alla max, utför en åtgärd istället för att vara en menyknapp.
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I Hüller Hille maskinerna med uppdaterade styrsystem finns det inlagt en översiktsbild i 3D-

format på givarna i maskinen, Figur 46. Översiktsbilden talar om vart i maskinen givarna sitter 

och vad de heter. Bilden används vid felsökning för att enkelt kunna se vilka givare som har gått 

sönder och behöver bytas ut. Denna bild upplevs väldigt användbar av både operatörer och 

underhållspersonal. 

6.4.10 Djupare analys av funktionerna i Siemens operatörsgränssnitt 
Det generellt problem med otydliga larmtexter och meddelandetexter finns även på Siemens. 

Larmlistorna är rörigt utformade, det som tar mest fokus är datumet för larmet och inte själva 

innebörden. Samma gäller för operatörsmeddelandena som visas i Figur 74. I larmlistan syns det 

vilken typ av larm som inträffat genom att en symbol visas bredvid texten. Detta är väldigt bra 

då denna symbol är samma symbol som finns på panelen för att kvittera bort det aktuella 

larmet. Larmhistoriken består av en blandning av både gamla larm och meddelanden. Detta 

medför att listan blir väldigt lång eftersom många av meddelandena är maskinaktiviteter som 

alltid sker vid normaldrift. Felsökningen av larm blir därför tidskrävande eftersom en 

filtreringsfunktion saknas.    

 

 Figur 74 Meddelandefönstret på en Heller. 

Siemens verktygslista upplevs av operatörerna mycket enklare och bättre än Fanucs lista. Det 

beror på att det i Siemens verktygslista syns tydligt vilket verktyg som finns i spindeln och i 

växlingsarmen, verktygens skär är grupperade bredvid varandra och det finns en ikon som visar 

verktygstyp, Figur 33. På Grob-maskinerna finns det även en översiktsbild som visar vart 

verktygen är placerade i magasinet. Översiktsbilden för verktygen är väldigt användbar 

eftersom den ger operatören en visuell information om vart verktygen sitter i maskinen 

eftersom insyn saknas, Figur 44.
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De gamla Siemens panelerna ger en tydlig och enkel presentation av verktygens livslängder, då 

detta illustreras både med siffror och en stapel, Figur 75. Varför verktygslistan upplevs enkel är 

för att den enbart presenterar den information som operatören behöver veta: nuvärdet, 

maxvärdet och varningsgränsen på samtliga verktyg i maskinen. Operatören får ingen 

uppfattning om verktyget är exempelvis en borr eller fräs då den endast beskrivs med en siffra. 

De gamla panelerna saknar bokstäverna å,ä,ö vilket gör vissa ord relativt svåra att läsa och 

förstå för operatören.  

 

 Figur 75 Verktygslistan på gamla Siemens. 

På de gamla Siemens panelerna presenteras startvillkoren på ett annat sätt än vad de gör i de 

nya, Figur 76. Det är en form av tabell där funktionerna står till vänster och på högersida finns 

två kolumner där statusen för den specifika funktionen står angiven. Det finns ingen tydlig 

indikation på vilka reglage som används för att ändra statusen. Det är inte heller tydligt 

beskrivet på vad de olika funktionernas status innebär som exempelvis 'Bord X-axel 

Arbetsgaang'. 
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 Figur 76 Manuella funktioner på gamla Siemens. 

På Grob och i andra maskiner används statusfunktionerna inkonsekvent för den manuella 

hanteringen. Till exempel kan statusen från vara placerad på både höger och vänster sida om 

funktionerna, Figur 77. För att minska risken att aktivera fel status bör Från vara placerad på 

samma sida, oberoende vilken meny eller funktion det gäller. I några fall har statusen för 

funktionerna angetts med ord som har liknande betydelse, exempelvis går det att välja mellan 

statusen på eller till för en viss funktion. Statusen på och till brukar vanligtvis användas för att 

beskriva samma typ av händelse och bör därför inte kopplats ihop med varandra då det kan 

skapa förvirring hos operatören.   

 

 Figur 77 Aktiva valen i Grob där statusen Från är placerad på både höger och vänstersida.  

När en kontrollmätning gjorts på grund av att ett verktyg används för första gången (first cut) 

blir operatören tvungen att nollställa både den ’vanliga’ kontrollräknaren och first cut räknaren 

för den blocktypen. Detta är ett problem då operatören bara vill meddela att det specifika 

verktyget som testats är okej och inte förstöra det aktuella värdet för kontrollmätning. Det 

medför att intervallerna mellan kontrollerna förlängs.
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Ett problem som operatörerna upplevde var att bromstestet måste utföras manuellt, när 

giltighetstiden för testet utgått. Denna funktion upplever operatörerna som svår att hitta då den 

på vissa maskiner ligger under en undermeny på sida två. Det ges ingen respons om bromstestet 

utförs eller om det behöver utföras i maskinen, det är information som operatören själv håller 

reda på. Effektivast vore det om bromstestet utförs automatiskt när maskinen har tid. På så vis 

minskar antalet manuella moment i det dagliga arbetet för en operatör. 
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7 Problembeskrivning 
I det här kapitlet har de problem och behov som dykt upp under projektets gång konkretiseras 

och sammanfattas. Problemen och behoven har upptäckts via observationer och bekräftats via 

intervjuer. En del behov och problem har enbart kommit fram via intervjuer. 

I och med att både maskintillverkare och styrsystem varierar från maskin till maskin kan detta 

upplevas som ett problem för operatören, då det inte finns någon standard för utformningen. 

Det finns en stor variation i designen av panelen där de flesta skillnaderna uppstår vid: vilka 

funktioner reglagen har; vad det är för typ av reglage; reglagens placering och benämning. Det 

finns även skillnader i uppbyggnaden av operatörsgränssnittet och styrsystemet, då 

informationen har valts att presenteras på olika sätt. På grund av den stora variationen i 

operatörsgränssnittet kan operatören få svårt att hitta funktioner inne i menyerna då dessa är 

placerade inkonsekvent och med skilda benämningar. Detta upplevs som ett problem då en 

operatör lånas in från en annan avdelning eller vid en arbetsrotation. Av den orsaken skulle det 

vara fördelaktigt att OG:et ser likadant ut inom samma bearbetningslina och mellan de olika 

linorna.   

Vid normal drift spenderar inte en operatör särskilt mycket tid vid panelen vilket medför att 

mindre vardagliga funktioner glöms bort. När det då uppstår problem kan det vara svårt för 

operatören att minnas var dessa funktioner finns och hur man ska gå till väga för att lösa 

problemet. En del benämningar på funktioner och menyer är varken självförklarande eller 

tydliga. Många operatörer reflekterar inte över vad benämningarna betyder utan de styr 

maskinen mestadels på rutin. Detta kan leda till att operatören får en längre uppstart när denne 

kommer tillbaka efter semestern eftersom funktionernas placering och användning har glömts 

bort. Att leta funktioner inne i menyerna kan anses som slöseri, vilket Scania dagligen försöker 

reducera.  

Nedanför beskrivs de problem som generellt finns på samtliga paneler och operatörsgränssnitt 

inom alla fyra bearbetningslinorna. 

Problem med användarvänligheten 

 Otydliga översättningar, en blandning mellan tyska, engelska och svenska.  

 Ej konsekvent terminologi, olika benämningar för lika funktioner i OG:et och på reglage.  

 Placeringen av statusformuleringar som till/från/aktiv är inte konsekvent eller 

standardiserat. 

 Användning av dubbla negationer som försvårar tolkningen av funktionen förekommer. 

 Otydliga symboler som ej är intuitiva.  

 Ej konsekvent färgsättning i OG:et mellan olika styrsystem och sinsemellan samma 

styrsystem. 

 Otydliga och ej visuella menyuppbyggnader. Ser inte menyträdet vilket medför att 

operatören måste bläddrar sig fram till rätt funktion.
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 Infört fler menynivåer fast behovet saknas. 

 Svårt för operatören att se indikationen för fler undermenyer än de som syns i bild. 

 Svårt för operatören att lokalisera vilken sida denne är på när undermenyn är fördelad 

på flera sidor. 

 Sidorna loopar inte i operatörsgränssnittet. 

 Otydlig koppling mellan reglage och funktioner på displayen. 

 Otydlig beskrivning av kopplingen mellan NC-driftsätt och maskindriftsätt. 

 Placeringen av reglage och vilken typ av reglage som placeras ut på panelen varierar från 

maskin till maskin.  

Larmproblem 

 Otydliga larmtexter som ej är beskrivande. 

  Larm återfinns inte alltid på samma ställe och de kan vara utspridda i både OG:et och 

styrsystemet. 

 Problem med att se vilket larm som kan kvitteras med vilken knapp. 

Verktygsproblem 

 Skärmen på verktygspanel är för liten vilket gör den jobbig att använda och avläsa ifrån 

(Gäller Fanuc på DP-linan). 

 Verktygsinformationen presenteras otydligt i verktygslistor. 

Önskemål från operatörerna 

 Möjlighet att se all information om verktygen som behövs vid ett verktygsbyte vid 

verktygspanelen. 

 Möjlighet att sortera verktygen efter deras livslängd i verktygslistan.  

 Synliggöra mer visuellt i verktygslistan vilket verktyg som finns i spindeln och 

verktygsväxlaren. 

 Organisera och förtydliga informationen som ges i verktygslistan för att göra den mer 

visuell och användarvänlig.  

 Tydligare visa antal skäreggar på ett verktyg, underlätta radiekompensering och visa 

systerverktyg. 

 Förtydliga verktygslistan med bild på verktygen.  

 Möjlighet att starta och stoppa maskinen från verktygspanelen  

 Möjlighet till att läsa larm på verktygspanelen
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 Kvittera bort larm från verktygspanelen. 

 Alla larm presenterade på en sida och tyligare formulerade.  

 Möjlighet att sortera bort larm och meddelanden som ej är relevanta i larmhistoriken. 

 Hjälp-knapp som visar djupgående information och beskriver problemet i detalj. Vad 

och vart problemet är, orsaken till problemet samt hur problemet kan åtgärdas. 

 Översiktsbild på givare och spännklackar för att underlätta felsökning.  

 En digital handbok över maskinen som kan läsas via displayen. 

 Möjlighet att radera first cut i kontrollistan utan att störa räkningen för kommande 

kontroller. 

 Att bromstestet utförs automatiskt. 

 Fler interaktiva sätt att meddela maskinstatus till operatören. 

 En startsida med viktig information för nuläget. 

 Kunna lagra information från de olika processtegen som varje specifik produkt 

genomgår från in- till utbana.  
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8 Kravspecifikation 
Konceptförslagen som togs fram ska i största möjliga mån uppfylla de krav och önskemål som 

behandlas i följande avsnitt. Kraven har delats upp i panelkrav och krav för 

operatörsgränssnittet. Kraven är av sådan karaktär att de måste uppfyllas av konceptförslagen. I 

Tabell 9 återfinns kraven för operatörsgränssnittet och i Tabell 10 finns de satta kraven för 

operatörspanelen.  

Tabell 9 Kravspecifikation för operatörsgränssnittet. 

Nr Krav för operatörsgränssnittet 

1 Konsekvent terminologi i OG:et oberoende styrsystem och maskintillverkare 

2 Språket i systemen ska vara svenska 

3 Texter samt benämningar ska vara tydliga och intuitiva 

4 De aktiva valen ska vara konsekvent placerade efter egenskaper i OG:et 

5 Menyer och information återfinns på samma plats oberoende styrsystem och maskintillverkare 

6 Konsekvent färgkodning inom och mellan operatörsgränssnitt 

7 Tydlig och visuell härledning i menystrukturen 

8 Larmlistor och larmtexter ska vara tydliga och enkla att förstå 

9 Tydlig startsida med aktuell information om maskinen 

10 Särskilda reglage för aktiva val och menyval i operatörsgränssnittet 

11 Vissa funktioner låsta för användning vid olika driftlägen 

12 Lösningen ska underlätta användningen av maskinen 

13 Systemet ska ej kräva någon specialutbildning för operatören utöver den som ges av Scania 

14 OG:et ska passa samtliga maskiner oavsett styrsystem och maskintillverkare 

15 Operatörsgränssnittet ska passa alla typer av användare 

16 Lösningen ska ge möjlighet för maskintillverkare att lägga in egna maskinspecifika funktioner 

17 Lösningen ska vara utvecklingsbar 

18 Lösningen ska vara möjlig att implementera för Scania 

 

Tabell 10 Kravspecifikation för operatörspanelen. 

Nr Krav för operatörspanelen 

1 Reglage ska vara hållbara för industriell miljö 

2 Reglage ska ge respons vid användning 

3 Reglage ska ha tydlig text och/eller symbol 

4 Reglage ska ha konsekvent benämning gentemot OG:et 

5 Färgsättning på reglage ska vara konsekvent inom/mellan paneler 

 

Utöver de krav som presenteras i kravspecifikationen tillkommer ett antal önskemål.  
Önskemålen har också delats upp i önskemål gällande operatörsgränssnittet och 
operatörspanelen, Tabell 11 respektive Tabell 12. Önskemålen har sådan karaktär att de ska 
uppfyllas i den mån som är möjligt. 
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Tabell 11 Önskemål med tillhörande vikt för operatörsgränssnittet. 

Nr Önskemål för operatörsgränssnittet Vikt 

1 Symboler ska användas i kombination med text för förtydligande 0,7 

2 Färgkodning i OG:et ska underlätta användningen 4 

3 Funktioner som används frekvent ska vara lättillgängliga 8 

4 Hjälpfunktion med beskrivning för åtgärda larm/meddelanden 6,3 

5 Presentera relevant verktygsinformation tydligt för operatören 8,3 

6 Displayen ska vara ergonomiskt utformad 10 

7 Verktygspanelen ska ha samma funktioner som huvudpanelen 9,3 

8 Möjlighet att sortera verktygslistan på olika attribut 6,6 

9 Möjlighet att sortera larm och meddelanden på olika kategorier 5 

10 Felsökningsbilder för att underlätta underhållsarbete 6,6 

11 Möjliggöra enkel ändring av driftsätt och tydlig visning av aktiv drift 6,3 

12 Starta och stoppa maskinen från verktygspanelen 4,3 

 

För att urskilja vilka önskemål som har störst betydelse för konceptförslagen viktades 

önskemålen mot varandra. Viktningen återfinns i Bilaga 5 och resultatet från viktningen i Tabell 

11 och Tabell 12. De önskemål som fick högst vikt är markerade med blå färg i tabellen och de 

önskemål som fick näst högst vikt är markerat i grönt.  

Tabell 12 Önskemål med tillhörande vikt för operatörspanelen. 

Nr Önskemål för Panel Vikt 

1 Tydligt visa vilka reglage som är kopplade till displayen 5 

2 Reglage på panel grupperade logiskt efter funktion 1,7 

3 Snabbknappar på panel som underlättar användningen av maskinen 6,3 

4 Reglage ska vara lätta att rengöra 2 

5 Reglage ska vara ergonomiskt utformade 7,3 

6 Färgsättning på reglage ska underlätta användningen 2,3 
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9 Ta fram konceptförslag 
Vid framtagning av konceptförslagen skissades först ett stort antal koncept upp för olika 

funktioner och förslag på hur information kan presenteras på ett intuitivt sätt, Figur 78 och 

Figur 79.  Dessa koncept konstruerades ihop till flera layouter som resulterade i fyra olika 

konceptförslag som presenteras i kapitlet nedan, Figur 80. Störst vikt har lagts på att ta fram 

förslag på larmsida, verktygslista och en startsida. Konceptförslagen grundar sig på de behov, 

önskemål och de problem som finns i dagens gränssnitt som kom fram under intervjutillfällen 

och via observationer.  Konceptförslagen bygger även på den teori som finns under 

teoriavsnittet. 

 

Figur 80 Konceptskisser – layouter.

 

Figur 78 Konceptskisser – kvalitetskontroll. 

 

Figur 79 Konceptskisser – symboler och processtid. 
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9.1 Konceptförslag 1 
Konceptförslag 1 är en touchlösning. Förslaget gör sig bäst på en 19 tum eller större display, då 

den består av tre informationsfönster. Fönstren kan bytas ut och väljas själv av operatören 

beroende på vad som är intresserat att se samtidigt.  Om en huvudmeny som exempelvis 

manuelldrift har flera undermenyer kan de överblickas samtidigt upp då operatören klickar på 

huvudmenyn manuelldrift,  Figur 81. Operatören dubbelklickar på den undermeny som denne 

vill in på alternativt drar ut den till sidofönstren. 

 

 

 Figur 81 Huvudfönstret i mitten visar vilka undermenyer som finns under huvudmenyn Manuelldrift. 

Om någon undermeny består av flera sidor dyker det upp pilar under fönstret som operatören 

kan använda för att manövrera sig mellan sidorna. Symbolen uppe i vänstra hörnet i displayen 

visar maskinens status. Är symbolen grön är allting okej och bearbetningen pågår i normal drift.  

Om symbolen blir gul finns det en eller flera varningar och om symbolen blir röd finns det larm. I 

meddelandefönstret till höger om symbolen kan operatören läsa mer om den aktuella varningen 

eller larmet.  Om det inte finns några meddelanden eller larm syns inte heller meddelanderutan. 

Högst upp till höger i displayen står tid och datum. 

I Figur 81 har operatören valt att placera undermenyn för startvillkoren på vänstersida. 

Startvillkoren aktiveras och avaktiveras genom ett dubbelkommando. För att stänga av ett 

startvillkor läggs ena fingret på från-knappen medans det andra fingret trycker på det aktuella 

villkoret som ska stängas av. Dubbelkommandot är till för att operatören inte ska råka stänga av 

något villkor av misstag. Övriga manuella val som styrning av fixtur och spindel sker på liknande 

sätt. 
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I Figur 82 visas startsidans grundstruktur. I det vänstra fönstret på startsidan finns en ikon som 

visar vilket driftsätt som är aktivt. Det finns även en programruta som visar det aktuella 

programmet som körs i maskinen, vilken detalj och programmets tidsförlopp som presenteras i 

form av en stapel. I det mittersta fönstret, som är huvudfönstret, finns en 

kvalitetskontrollräknare och en verktygslista. I verktygslistan presenteras samtliga verktyg som 

har 20 användningar kvar eller färre i livslängd. När den förbestämda varningsgränsen för 

verktyget uppnås indikeras detta genom att hela rutan blir orange och om maxgränsen har 

uppnåtts blir rutan röd. Kvalitetskontrollsräknaren visar operatören hur lång tid det är kvar tills 

en kontroll måste göras. När den gröna stapeln blir orange har varningsgränsen uppnåtts och 

stapeln blir därefter röd när maxgränsen är nådd. Detta indikeras också genom att symbolen 

högst upp till vänster i displayen blir orange respektive röd. Den blå pilen indikerar vilken detalj 

som bearbetas i maskinen vid den specifika tidpunkten. I det högra fönstret visas maskinens 

aktuella position. I detta fall syns spindelns och arbetsbordet position, men dessa kan väljas själv 

av operatören.  

 

 Figur 82 Startsidans grundstruktur med aktuell information, räknare och maskinpositioner. 

Larm och meddelande syns i samma fönster men är skilda från varandra, Figur 83. Denna 

lösning har en åtgärdsknapp, i, som operatören kan klicka på för att få upp mer information om 

larmet eller meddelandet. Informationen består av larmkod, hur problemet kan ha uppstått samt 

förslag på åtgärder. På knappen Historik kan operatören se gamla larm och sortera dem efter 

olika attribut. 
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 Figur 83 Visar huvudmenyn Larm och meddel i mittenfönstret. 

I huvudmenyn kan inga maskinspecifika funktioner eller andra funktioner läggas in men det går 

att placera dem som undermenyer. Det finns ingen begränsning i hur många undermenyer som 

kan finnas vilket gör att layouten kan utvecklas utifrån maskin till maskin. I och med att 

operatören själv kan välja vilken information som ska visas i de tre fönstren kan operatören få 

ett personligt gränssnitt vilket kan vara av fördel.  
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9.2 Konceptförslag 2 
Konceptförslag 2 efterliknar ett av de operatörsgränssnitt som existerar idag. Den går att 

anpassa och använda på standarddisplayer av storlek 15 tum eller större. Menyuppbyggnaden 

ser ut som på ett Siemens- eller Fanuc gränssnitt och val av menyer sker antingen via 

touchskärmen eller med de horisontella softkey-knapparna under skärmen. Menyvalen på nivå 

två döljs när huvudmenyn Hem är aktiverad dessutom döljs även de tomma platserna i övriga 

undermenyer. Det underlättar för operatören att fokusera på rätt ställe. 

På startsidan som kallas för Hem i konceptet finns tre stycken aktivitetsfönster: 

kvalitetskontrollräknare, verktyg och program, Figur 84.  I fönstret kvalitetskontrollräknare visas 

de detaljer som tillverkas i maskinen för tillfället och en stapel visualiserar hur många detaljer 

som passerat fram till nästa kontroll. Stapeln är grön då ingen kontroll behöver utföras och byter 

färg till gul när förvarningsgränsen nås. För att komplettera informationen som stapeln ger 

anges det även i siffror hur många detaljer som passerat samt larmgränsen för utförandet av 

kvalitetskontroll. 

 

 Figur 84 Startsida för konceptförslag 2. 

Aktivitetsfönstret verktyg på startsidan är förprogrammerat att filtrera ut de verktyg som har 

livslängden 20 användningar kvar eller färre. Det sista aktivitetsfönstret är program som visar 

information om vilket program som är aktivt för tillfället i maskinen samt vilken detaljtyp som 

bearbetas. Samtidigt visas en stapel över tidsförloppet av bearbetningsprocessen för den 

aktuella detaljen. Nedanför programinformationen visas maskinens position i form av 

koordinater.  

Operatörsgränssnittets sidhuvud förblir detsamma oberoende vilken meny operatören väljer. 

Det enda som ändras är namnet på huvudmenyn som visas i det vänstra hörnet. I mitten av 
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sidhuvudet finns ett meddelandefält som visar eventuella larm eller meddelanden. Till höger om 

meddelandefältet finns det plats för symboler som visar aktuell maskinstatus och driftlägen 

tillsammans med ett fält för tid och datum. 

Vid valet av huvudmenyn Verktyg dyker verktygslistan fram för den undermeny som senast var 
aktiv, Figur 85. I detta fall har undermenyn livslängd valts, som visar en tabellista över de 
verktyg som finns i maskinen. Listan går att sortera genom att trycka på kolumnernas rubriker. 
Det går att avläsa vilken plats verktygen har i magasinet, vilken total livslängd den har samt hur 
många användningar verktyget har kvar innan larmgränsen är nådd. De verktyg som uppnått 
förvarningsgränsen markeras med en orange triangel i kolumnen kvar.    

 

 Figur 85 Verktygssidan för Konceptförslag 2. 

I de fall operatören är intresserad av annan information än verktygens livslängd klickar de på 

undermenyn förslitning, där det till exempel går att kompensera förslitningen på verktygen. I 

undermenyn geometri finns den förinställda information om ursprungsmått och livslängder som 

finns lagrade på verktyget.
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9.3 Konceptförslag 3 
Konceptförslag 3 är lik Fanuc och Siemens operatörsgränssnitt i utformningen, Figur 86. 

Lösningen passar displayer av storlek 15 tum eller större med tillhörande softkeys, då både 

menyuppbyggnaden och samtliga val i displayen sker med dem. En skillnad är att i detta 

konceptförslag används andra benämningarna för huvudmenyerna och de har placerats på ett 

annat sätt. 

 

 Figur 86 Startsidan hos Konceptförslag 3. 

Koncept 3 har en direktknapp på panelen som tar operatören direkt till startsidan.  På startsidan 

presenteras aktuella larm och meddelande, det aktuella programmet och detaljen som maskinen 

kör, en kvalitetskontrollräknare och en verktygslista. Verktygslistan är programmerad med en 

förutbestämd gräns på 20 stycken motorblock. Med det menas att listan visar samtliga verktyg 

som har en livslängd på 20 eller under. När ett verktyg uppnår varnings- eller maxgränsen 

indikeras detta med att det blir en orange respektive röd cirkel runt verktygets aktuella 

livslängd. Kvalitetskontrollen visar hur många bearbetningar som återstår innan operatören 

måste göra en kvalitetskontroll.  Värdet presenteras visuellt både med en stapel och en siffra. 

Stapel byter färg från grön som betyder neutralt läge till orange då fem block återstår och 

slutligen till rött om larmgränsen är uppnådd. Larm- och meddelandefönstret visar om det finns 

några aktiva larm eller meddelanden. Vill operatören få mer information finns det en komplett 

lista under huvudmenyn Larm/meddel. Programfönstret visar det aktuella programmet och 

detaljen som maskinen kör för närvarande. Den blå stapeln ger en visuell överblick på 

programmets tidsförlopp. 
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På sidhuvudets vänstra sida indikeras vilken huvudmeny och undermeny som är aktiv. Detta 

visas också på menyknapparna som får en lilagrå ton. I sidhuvudet ses ikoner, startvillkor, tid 

och datum. Sidhuvudet syns i samtliga menyer.  Om startvillkoren är påslagna och fungerar 

indikeras detta med en grönfärg och med rödfärg om de är frånkopplade. Fem koner visar 

information om bromstest är aktivt, maskinen går i automatiskt läge, att UFO och varmkörning 

har genomförts och den sista ikonen med ’bocken’ visar att maskinens status är okej. Vid varning 

får rutan en gråaktigton med ett orange utropstecken och vid larm blir utropstecknet rött. 

Verktygslistan har utformats för att vara enkel att överskåda och därmed lättarbetad för 

operatören, Figur 87.  De tre första kolumnerna plats, verktygstyp och verktygsnamn behålls i 

listan medans övriga kolumner byts ut beroende på om operatören ska kontrollera livslängden 

eller göra en radiekompensering. Denna uppdelning har gjorts för att få mindre kolumner och 

göra listan mer lättanvänd. Bara den allra viktigaste informationen som operatören är 

intresserad av, har valts att presenterats i verktygslistan. 

 

 Figur 87 Visar verktygens livslängd under huvudmenyn Verktyg och menyn Livslängd.  

 Kolumnen plats visar vilken plats verktyget har i magasinet och kolumnen verktygsnamn visar 

identitetsnummer för verktyget. För att få en visuell uppfattning om vad för typ av verktyg det 

handlar om har en kolumnen verktygstyp lagts till. I denna kolumn går det också att lägga in en 

ikon på verktyget. 

Övriga sidor såsom de aktiva valen under menyn Manuelldrift har behållits sitt utseende och sina 

funktioner som de fungerar i dagens gränssnitt. På de tomma platserna i huvudmenyn och i 

undermenyn kan maskinspecifika funktioner läggas in, vilket gör lösningen utvecklingsbar inom 

vissa ramar.
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9.4 Konceptförslag 4 
Konceptförslag 4 är ett operatörsgränssnitt som endast har touch funktioner. Den är anpassad 

för en standardskärm på 15 tum eller större. Huvudmenyerna för gränssnittet är placerade i 

överkant på skärmen och de är fördelade på olika flikar. Det finns nästan inga undermenyer i 

gränssnittet, det förekommer bara på vissa sidor som tillexempel i larmlistan. 

Startsidan för konceptförslag 4 är benämnd Hem och har tre stycken aktivitetsfönster: 

kvalitetskontrollräknare, verktyg och program, Figur 88. Dessa presenterar samma typ av 

information som i de tidigare koncepten. På startsidan ges snabb och tydlig information om vad 

som händer med maskinen och vad som behöver göras vid den. 

 

 Figur 88 Startsida till konceptförslag 4. 

I det övre högra fältet av displayen finns en rund symbol som visar aktuellt status för maskinen, 

Figur 88. När symbolen är röd med ett utropstecken i signalerar den att maskinen har något 

larm. Om symbolen istället är grön med en bock inuti signalerar den till operatören att maskinen 

går som den ska. Bredvid statussymbolen finns två rutor som visar aktuellt driftsätt och övrig 

information så som att exempelvis ett bromstest ska utföras.  

Under fliken Larm finns en lista över de aktuella larm och meddelanden som maskinen har för 

tillfället, Figur 89. I listan går det att avläsa när larmet/meddelandet uppkom, vilken typ av 

larm/meddelande det är samt en kort beskrivning för vad det innebär. På listans högra sida 

finns en informationsknapp som för varje larm eller meddelande ger utförlig information om 

vad problemet är och hur det går att lösa. När operatören läst färdigt informationen kan den 

stänga rutan genom att trycka på det röda krysset på informationsrutans vänstra hörn. 
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 Figur 89 Visar huvudmenysidan Larm och dess funktioner. 

För att läsa tidigare larm och meddelanden som dykt upp trycker operatören på historik-

knappen på displayens högra sida, Figur 89. Då visas istället listan över de gamla larmen och 

meddelandena. Det finns även en funktion för att filtrera ut larm på olika attribut som 

tillexempel ett tidsspann de inträffade på; larm eller meddelande typ och frekvens. 

Under fliken Verktyg finns en komprimerad verktygslista, Figur 90. I sitt avskärmade läge syns 

endast verktygets plats i magasinet; namn och identifikationsnummer; kvarvarande antal 

bearbetningar och maximala livslängden. Bredvid verktygsnamnet finns en liten symbol som 

illustrerar vilken verktygstyp det är. Då operatören är intresserad av att veta mer om verktyget 

trycker denne på den gröna pilen bredvid den önskade verktygsraden. Då dyker en ny flik upp 

med information om verktygets geometrier, förvarningsgräns och aktuellt status på verktyget. 

De första siffrorna i den öppnade fliken visar om verktyget har fler än ett skär. Om operatören 

behöver göra ändringar på verktygets geometri trycker denne på rutan för längd. Då dyker en 

knappsats med siffror upp och ändringen skrivs in och bekräftas. Den nya verktygslängden visas 

då i kolumnen för längd.
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 Figur 90 Visar huvudmenyn Verktyg och hur verktygslistan ser ut. 

10 Välj lösningförslag 
För att välja vilka två koncept, ett förslag likt dagens gränssnitt och ett framtida, har samtliga 

koncept värderats mot kravspecifikationen och mot önskemålen för operatörsgränssnittet. Alla 

krav anses vara lika viktiga och fick vikten 1. Efter detta värderas koncepten utifrån hur väl de 

uppfyller kravet på en skala från 1-5 där 1 betyder att kravet uppfylls ej och 5 att kravet uppfylls 

totalt, Bilaga 7.  Dagens gränssnitt utvärderades också och fick lägst uppfyllnadsgrad på 50 %. 

De övriga koncepten fick relativt lika uppfyllnadsgrad; Koncept 4 fick högst på 69%; Koncept 2 

på 68%; Koncept 1 på 67% och Koncept 3 fick 64%.  

Konceptförslagen värderades sedan mot önskemålen, för att se hur väl de uppfyllde önskemålen, 

Bilaga 8. Även här värderades koncepten på en skala mellan 1-5 där 1 betyder att kravet uppfylls 

ej och 5 att kravet uppfylls totalt . Dagens gränssnitt fick även här lägst uppfyllnadsgrad på 43%. 

Högst fick förslag Koncept 1 på 63% sedan Koncept 2 på 61%, Koncept 4 på 59% och Koncept 3 

på 53%.  

Koncept 3 fick lägst uppfyllnadsgrad både gällande kraven och önskemålen och valdes därför 

bort. Koncept 1 fick högst uppfyllnadsgrad gällande önskemålen men inte för kraven då 

konceptet hamnade bland de sista. Att konceptförslagen uppfyller kraven på ett önskvärt sätt är 

viktigare än att de uppfyller önskemålen. Det gjorde att Koncept 1 också gick bort. Koncept 2 och 

4 uppfyllde kraven och önskemålen väl och blev av den orsaken de koncept som valdes att 

vidareutvecklas.
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11 Vidareutveckling av konceptförslag 
Eftersom samtliga fyra konceptförslag fick relativt lika poäng kan det tolkas som att alla förslag 

hade något som var bra, därför togs det bästa från varje koncept med i vidareutvecklingen.  

Vidareutvecklingen skedde genom brainstorming med hjälp av bland annat post it-lappar, Figur 

91.  Parallellt med vidareutvecklingen av operatörsgränssnitten utvecklades tre konceptförslag 

för panelernas utseende. Samtliga koncept går att applicera på både huvud- och 

verktygspaneler. 

 

Figur 91 Vidareutveckling av koncept 2 och 4. 

11.1 Vidareutveckling av koncept 2 
Mycket av grunden från koncept två behölls i vidareutvecklingen. Konceptförslaget går 

fortfarande att använda som kombinerad touch- och knapplösning alternativt enbart styras med 

knappar. Den blå färgen som indikerar vilken meny som är aktiv och den ljusa bakgrunden 

behölls men fick en liten tonändring i färgen. Storleken på touchknapparna för menyerna har 

gjorts något större för att de ska vara enklare att trycka på. De två tomma platserna i 

huvudmenyn finns kvar så att eventuella maskinspecifika funktioner kan läggas in. Skillnaden 

från det tidigare konceptet är att dessa fönster hålls dolda när de inte har några insatta 

funktioner.  Detsamma gäller för undermenyerna. Som tidigare dyker undermenyerna för 

respektive huvudmeny upp först då en huvudmeny har valts. I Figur 92 visas de tomma 

huvudmenyerna som i vanligt fall är dolda. 

De modifikationer som gjordes på startsidan var att menyindikationen i sidhuvudet plockades 

bort eftersom denna ansågs vara överflödig när det redan ges en indikation på menyraden, Figur 

92. Statusikon och driftvalsikonen som tidigare fanns placerade på högersida flyttades till det 

vänstra hörnet och ytterligare tre ikoner för; UFO, Bromstest och Varmkörning har lagts till. 

Ikonerna för UFO, Bromstest och Varmkörning dyker upp i gult då någon av dessa behöver 

utföras, annars är de osynliga för operatören. Statusikonen med en grön bock visas då allting
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fungerar bra. Om det finns något meddelande eller varning blir ikonen gul istället med ett svart 

utropstecken. Om maskinen larmar blir ikonen röd med ett svart utropstecken. I sidhuvudet har 

startvillkoren placerats, vilket inte fanns med i den tidigare konceptversionen.  

 

 Figur 92 Vidareutvecklingen av startsidan för Koncept 2. 

Meddelandefönstret som visade aktiva larm eller meddelanden var tidigare placerat i 

sidhuvudet har istället flyttats ner och placerats som ett fjärde fönster på startsidan, Figur 92. 

Fördelen är att om det finns flera aktiva larm eller meddelanden kan alla visas samtidigt. 

Tidigare visades dom i en rullista och då kunde det vara svårt att hinna uppfatta alla 

meddelanden. I meddelandefönstret visas tidpunkten för larmet eller meddelandet och en 

kortare beskrivning. För att se en mer utförlig larmlista kan operatören gå till Larm & 

Meddelande menyn. Meddelandefönstret har fått en grå färg för att visuellt skilja fönstren på 

startsidan åt. I fönstret Verktyg livslängd har kolumnen Plats istället valts att placeras på den 

vänstra sidan om Verktygsnamn för att skilja magasinplatsen och nuvärdet åt, så att operatören 

inte ser på fel kolumn och blandar ihop siffrorna.  Kvalitetskontroll- och Programfönstret ser i 

stort sett ut som innan.  

Verktygslistan har och fått en modifiering, Figur 93. Plats kolumnen har placerats först i listan 

för att skilja siffrorna åt och minska risken för hopblandning.  Ytterligare en kolumn har lagts in i 

listan som med text och symbol visar verktygstypen. De tre första kolumnerna Plats, Verktygstyp 

och Verktygsnamn är stommen i verktygslistan. Beroende på vad operatören ska göra väljer 

operatören att antingen trycka på undermenyn Livslängd eller Förslitning. Denna uppdelning har 
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valts för att göra listan mer lättöverskådlig då operatören sällan behöver se båda kolumnerna 

samtidigt. 

 

 Figur 93 Verktygslistan med öppen livslängsflik hos Konceptförslag 2.   

Vid aktivering av undermenyn Livslängd fylls listan på med tre kolumner som visar hur många 

användningar verktyget har kvar att göra, varningsgränsen och maxvärdet. Tidigare fick 

verktygets aktuella värde en triangel runt sig som indikerade om verktyget hade nått varnings- 

eller larmgränsen, men den var ganska liten och lätt för operatören att missa. För att förtydliga 

detta blir istället hela raden inringad i gult respektive rött.  

Om operatören klickar på undermenyn Förslitning byter listan flik till den, Figur 94. Under fliken 

står det hur många skär verktyget har, radie och längd, eventuella kompenseringar och om 

verktyget har något systerverktyg. Om ett verktyg exempelvis en borr inte har en angiven radie 

är kolumnen för Radie tom. 
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 Figur 94 Visar verktygslistan med förslitningsfliken.  

Om operatören vill sortera verktygslistan efter olika attribut kan operatören göra det genom att 

klicka på knappen Sortering. Tidigare kunde detta endast göras med touch genom att trycka på 

kolumnerna men eftersom detta är en kombinerad touch- och knapplösning har den valts att 

placeras på högersida så att operatören kan välja att antingen trycka direkt på displayen eller på 

softkey-knappen bredvid.  

En symbol som indikerar att listan går att scrolla, har placerats längst ner på höger sida om 

tabellen. Denna symbol dyker upp på samtliga listor som det går att scrolla i. För att scrolla 

använder operatören Page up eller Page down knappen på panelen eventuellt drar fingrarna upp 

eller ner längs skärmen.  

I det första utvecklingskonceptet gjordes ingen sida för manuelldrift. I det här konceptet har en 

sida utvecklats för att visa hur de manuella valen kan presenteras, Figur 95. Funktionernas 

status och pilarna har fått en mörkare blå färg för att skilja dessa från menyvalen. De blå pilarna 

indikerar att en statusändring kan utföras i det aktuella läget och de grå pilarna indikerar att en 

ändring inte kan göras. Den blå markeringen visar vilken status funktionen har. Om operatören 

vill ändra på en status trycker operatören på den motsatta pilen för funktionen. Då kommer 

texten ovanför den valda statusen få en blå markering som blinkar tills att aktiviteten är utförd 

och sedan kommer den valda statusen att lysa blått. Indikationen och manövreringen av de 

manuella valen sker ungefär som det gör idag på Fanuc. Om en undermeny som exempelvis 

Programval består av fler sidor än en, indikeras detta med text både längst upp i fönstret och 
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längst ner. För att byta sida använder operatören Next page-knapparna på panelen alternativt 

trycker på de turkosa pilarna som dyker upp längst ner på sidan.  

 

 Figur 95 Visar de manuella valen under menyn Programval.  

I den första konceptversionen utvecklades ingen larmsida fram eftersom den såg likadan ut som 

listan gör idag.  I vidareutvecklingen har larmlistan ändrats för att bli mer tydlig och lättarbetat 

för operatören, Figur 96. Larmen och meddelandena har valts att presenteras på samma sida 

men åtskilda, då detta var ett önskemål från operatörerna. I listan presenteras det vilken 

tidpunkt och dag larmet inkom, en beskrivning av larmet/meddelandet och larmnumret. I listan 

visas även en symbol som indikerar vilket typ av larm det är och hur larmet kan återställas. 

Genom att markera larmet eller meddelandet och sedan trycka på knappen Åtgärdsinformation 

eller på softkey-knappen bredvid displayen kan operatören få upp mer information om det 

specifika larmet och förslag på hur larmet kan åtgärdas. Operatören kan sortera larmen efter 

olika attribut både i den aktuella larmlistan och i historiken med hjälp av funktionen Sökfilter. I 

Bilaga 9 finns samtliga layoutbilder för Koncept 2 i större format.
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 Figur 96 Larmsidan hos Koncept 2.  

11.2 Vidareutveckling av Koncept 4 
I vidareutvecklingen av koncept 4 har färgerna ändrats från en ljusgul nyans till en grå nyans. 

För att uppmärksamma operatören om vilka funktioner som går att ändra eller aktivera har 

olika nyanser av blått valts. Startsidans utseende har ändrats även den. Tidigare gick det endast 

att se maskinstatusen på startsidan, via den cirkelformade symbolen. Det ansågs som en nackdel 

då operatören gärna vill se information om maskinens status även om denne arbetar med andra 

delar i gränssnittet. Därför har maskinstatussymbolen flyttats till vänster sida av sidhuvudet och 

driftvalsinformationen återfinns på sidhuvudets högra sida, Figur 97. I sidhuvudet ges även 

information om bromstest eller UFO behöver utföras, men denna information är endast synlig då 

det behöver göras. Även ett meddelandefält lagts in i sidhuvudet som rymmer två meddelande i 

taget. Om det förekommer fler larm eller meddelanden byts de ut som i en rullande lista precis 

som i dagens gränssnitt. När det inte finns några larm eller meddelanden är rutan istället tom. 

När maskinen larmar för något är statussymbolen röd med ett utropstecken i. Då maskinens är 

okej är symbolen istället grön med en bock, Figur 98. 

På startsidan har även programfönstret fått mer plats och information om spindelns position ges 

tillsammans med information om vilket verktyg som är aktivt för tillfället. En annan ändring som 

skett är att stapeln som visar bearbetningstiden byter färg till rött då maskinen av olika 

anledningar stannat. Detta för att tydligare visa när något avviker från normalläget, Figur 97.
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Fönstret som visar räknaren för kvalitetskontrollen på startsidan har även den ändrats något. 

Den tidigare tabellformade listan har bytts ut mot en kilformad stapel som visuellt ger 

information när en kontroll behöver utföras. Den är programmerad att räkna uppåt tills 

larmgränsen för kontrollen är nådd, i detta fall 15. Kilen är grön så länge det inte behöver 

utföras någon kontroll och byter färg till gult när varningsgränsen nås. Om kontrollen inte utförs 

innan larmgränsen uppnås byter kilen färg till rött, Figur 97.  

 

 Figur 97 Vidareutvecklad startsida till koncept 4. 

Verktygslistan har inte ändrats mycket utseendemässigt. Den har behållit sitt komprimerade 

utseende, Figur 98. En touchknapp har tillkommit med namnet: Aktiva verktyg. Då operatören 

trycker på den blir en tabell synlig. I tabellen går det att avläsa vilket verktyg som är i spindeln 

och verktygsväxlaren för tillfället. Tabellen går att stänga då operatören inte vill ha 

informationen mer och återgår till sitt ursprungliga utseende som touchknapp. 
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 Figur 98 Verktygslistan i komprimerat format. 

Då operatören behöver mer information än vad som syns i det komprimerade läget av 

verktygslistan trycker denne på den blåa pilen intill verktyget och ytterligare information blir 

synlig, Figur 99. För att tydliggöra hur skären är sorterade i fliken som öppnas har de fått en 

egen kolumn med beskrivande rubrik till. I vidareutvecklingen av konceptet har ytterligare en 

kolumn tillkommit: förslitning. I den rutan skriver operatören in eventuella korrigeringar som 

verktyget behöver. Kolumnen längd förblir ett referensmått som operatören bara kan avläsa, 

den ger uppgift om den förinställda längden av verktyget. I kolumnen för Status visas 

fortsättningsvis informationen om verktygets skick, om det är färdigt att användas eller om det 

blivit spärrat. Under den öppna fliken ges även information om systerverktyg. Denna 

information hamnar i kolumnen för identitetsnummer. Då operatören inte längre vill ha den 

detaljerade informationen från det valda verktyget trycker denne på den röda kryssrutan i det 

högra hörnet och verktygslistan återgår till sitt komprimerade läge igen. 

Sortering av verktygen sker genom att trycka på rubrikerna i verktygslistan. Då sorteras de i 

fallande ordning från lågt till högt tal eller i bokstavsordning från A till Ö. För att synliggöra 

vilken rubrik som listan är sorterad efter blir bakgrunden en mörkare nyans av blått än övriga 

rubriker.



 

113 

 

 Figur 99 Verktygslistan i öppet läge där all verktygsinformation syns. 

Under menyfliken Manuelldrift återfinns de manuella valen en operatör kan utföra. Dessa är 

kategoriserade i undermenyer efter den funktion som de styr. Undermenyerna finns som 

knappar i botten av fönstret, Figur 100. Den valda undermenyn markeras med en mörkgrå färg. 

De manuella valen som går att välja symboliseras med en blå pil, de som inte går att välja har 

istället gråa pilar. Den blåa rutan indikerar vilken status som är aktiv för den specifika 

funktionen, exempelvis aktiviteten blockera verktygsväxlare är avaktiverad, Figur 100. Då en 

operatör väljer att göra en ändring bland de manuella valen trycker denne på den blåa pilen som 

motsvarar den önskade åtgärden. Samtidigt blir båda raderna för aktivitetens status markerade 

med blått och pilen börjar blinka.  Då aktiviteten är genomförd blir den blinkande pilen grå och 

endast den nedre raden i statusen förblir markerad. 

De manuella valen går endast att påverka då operatören ställer om till driftsättet JOG.  För att 

undvika att aktivitetspilarna används av misstag då de är touchkänsliga, har de programmerats 

med en tidsinställning. Det betyder att operatören aktivt måste välja funktionen som ska 

påverkas och hålla sitt finger på pilen i 1,5 sekunder innan aktiviteten startar. Detta gäller alla 

funktioner som på något vis påverkar maskinen från operatörsgränssnittet. 

Det förekommer att undermenyerna till huvudmenyn Manuelldrift är fördelade på flera sidor. 

Detta indikeras med text och symbol högst upp i sidfönstret. Den blåa symbolen visar vilken sida 

i ordningen som är aktiverad. Navigeringen mellan olika sidor utförs genom att dra fingrarna i 

sidleds på skärmen.      
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 Figur 100 Sidan för de manuella valen i vidareutvecklingen av koncept 4. 

Larmlistan för det vidareutvecklade konceptet fungerar precis likadant som tidigare. Den enda 

skillnaden är larm och meddelande från olika dagar separeras med en tjockare linje i tabellen, 

Figur 101. I Bilaga 10 finns samtliga layoutbilder för Koncept 4 i större format. 

 

 Figur 101 Larm och meddelandelistan för det vidareutvecklade konceptförslaget.
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11.3  Utveckling av panelens utformning 
Tre olika utformningsförslag på panelen har tagits fram; ett för Fanuc, Siemens och ett eget 

förslag, P1. Samtliga panelutformningarna kan användas i kombination med Konceptförslag 2 

och 4. Specifika funktioner som behövs för verktygshanteringen finns inte med i 

panelkoncepten, eftersom dessa varierar beroende på magasinets utformning. 

De ändringar som gjorts på Fanucs panel gäller de mittersta tryckknapparna, Figur 102. Några 

av knapparna som finns på dagens panel som bland annat Kylvatten, Stopp vid cykelslut, Lås 

dörrar, Stopp bearbetning och Inkrementell valdes att plockas bort från panelen. I den vänstra 

knappgruppen har NC-driftsätten placeras högst upp på samma rad. Tidigare låg dessa vertikalt i 

blandad ordning men inom samma kolumn.  Reset och Återställ larm används båda för att ta bort 

larm och meddelanden. De har placerats på samma rad men åtskilda från varandra eftersom de 

används för olika typer av larm/meddelanden. I mitten har funktioner som är kopplade till JOG 

placerats och i den högra gruppen knappar för axelstyrning.  

På dagens Fanuc paneler är Grundlägesknappen placerad som en tryckknapp men i det 

framtagna konceptet har funktionen valts att placeras som en lamptryckknapp istället.  Tidigare 

saknades en svart tryckknapp för Stopp på panelen som är ett krav enligt Scanias TFP. 

Stoppknappen har nu placerats bredvid övriga lamptryckknappar. Övriga delar på panelen 

inklusive reglage ser ut idag på Fanuc.  

 

 Figur 102 Utveckling av Fanucs operatörspanel.  

Siemens operatörspaneler har olika utseenden, men endast ett förslag på en panelutformning 

utvecklades. Som grund användes operatörspanelen som sitter på Heller, Figur 103.
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 Figur 103 Utveckling av Siemens operatörspanel.  

De ändringar som gjordes på Siemens operatörspanel var att placera NC-driftsätten horisontellt 

på första raden. Under placerades steglängderna för manuelldrift också vertikalt. Steglängderna 

fanns inte tidigare utsatta på panelen.  Maskindriftsätten som tidigare var placerad som 

tryckknappar, har placerats på en nyckelomkopplare. Feed stop och Feed Start har plockats bort 

från panelen eftersom funktionerna kändes överflödiga att ha som snabbknapp eftersom 

matningen kan regleras genom de vred som finns på panelen. Funktionen Återställ larm har 

placerats som en softkey i mitten på panelen. I normala fall återfinns funktionen ovanför 

tangentbordet, men placeringen gör den både svåråtkomlig och svår att hitta då dess 

närliggande funktioner sällan används. Benämningarna på lamptryckknapparna har ändrats så 

de överensstämmer med Scanias TFP. Knappen för Produktions stoppad samt Öppna dörrar har 

placerats bredvid övriga lamptryckknappar så att alla är samlade. Övriga delar på panelen 

inklusive reglage ser ut som det gör idag på Siemens. 

Ett eget förslag på en panelutformning, P1, har tagit fram som ska gå att använda i kombination 

till de operatörsgränssnitt som finns idag eller till de framtagna koncepten, Figur 104. 
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 Figur 104 Eget förslag på panelutformning, P1.  

Det som skiljer det egna förslaget, P1, gentemot de andra är att funktionerna har fått en 

tydligare gruppering. Samtliga knappar förutom lamptryckknapparna är softkeys eftersom de är 

enkla att rengöra och relativt hållbara. För att visa vilka funktioner som har samhörighet har 

softkey-knapparna färgkodats.  

Samtliga lamptryckknapparna finns på panel P1 och deras benämning och färg stämmer överens 

med det som står i Scanias TFP. Istället för att ha två knappar får att slå på respektive av 

maskinen finns det nu en kombinerad av- och påknapp.  Softkey-knapparna med siffror och 

bokstäver har nu placerats i samma ordning som på ett tangentbord. 
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11.4  Framtagning av UFO-sidor till operatörsgränssnittet 
Elektroniska UFO-sidor för operatörsgränssnittet har utformats.  I Figur 105 har ett förslag på 

hur en elektronisk UFO-lista tagits fram. När UFO behöver utföras signaleras detta med en ikon i 

gränssnittet. 

Den första UFO- sidan är en sammanställning på vilka aktiviteter som ska utföras och i vilket 

driftsätten maskinen måste vara i, Figur 105. Operatören får också en fingervisning av 

tidsåtgången för varje aktivitet.  Högst upp i fönstret indikeras det hur många steg det är kvar av 

underhållet genom en länkad lista. Operatören kan när som helst välja att gå ut ur UFO-menyn 

för att exempelvis kontrollera larmlistan. Den länkade listan underlättar för operatören att 

förstå vart underhållet avslutades och kan på så vis återgå till aktiviteten.  

 

 Figur 105 Startsida UFO. 

 



 

119 

Operatören trycker på Nästa för att börja underhållet av maskinen. I Figur 106 finns en 
exempelbild på hur en UFO-aktivitet kan se ut.  Operatören får instruktioner om vad som ska 
göras, hur och varför samt i vilken ordningsföljd. I UFO-listan finns det även information om 
vilka risker som finns med underhållet. Bilder finns för att öka förståelsen av underhållet som 
ska utföras. UFO-listan i gränssnittet ser i stort sett likadan ut som det gör idag, skillnaden är att 
de idag är i pappersformat. När operatören har kontrollerat alla stegen för den specifika 
aktiviteten i UFO-listan kryssar operatören i kontrollrutan för Godkänd eller Ej Godkänd.  Först 
när detta steg är utfört kan operatören klicka sig vidare till nästa aktivitet.  
 

 

 Figur 106 Exempelbild på hur en UFO-sida i operatörsgränssnittet kan se ut. 
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När alla UFO-aktiviteter är utförda får operatören en översiktslista på alla genomförda 
aktiviteter och information om de har blivit godkända eller inte, Figur 107. För att slutföra UFO 
klickar operatören på Slutför och ikonen med UFO i sidhuvudet slocknar.  Det är enkelt för 
operatörerna att ladda in nya versioner av UFO-sidorna om någon ändring har utförts. 
 

 

 Figur 107 Slutsidan på UFO. 
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12 Utvärdering av slutligt konceptförslag 
I följande avsnitt utvärderas de framtagna koncepten mot teoriavsnittet presenterat i början av 

rapporten. Referenserna är således kopplade till den informationen som anges i teorin. 

De framtagna konceptförslagen baseras på information från kvalitativa metoder såsom 

intervjuer men också från kvantitativa metoder som enkäter (Rasmussen, 1983). Operatörernas 

synpunkter och önskemål har på så sätt kommit fram och legat som grund för framtagningen av 

koncepten.  

Arbetet vid en operatörspanel är ofta av typen rutinmässigt arbete (Rasmussen, 1983). En stor 

del av tiden som operatörer spenderar vid panelen blir att rutinmässigt leta i menyer för att ta 

sig till det önskade målet. De framtagna koncepten tar operatörens arbete mer mot ett 

regelbaserat arbete där operatören jobbar efter kända metoder och regler för att ta fram 

resultaten. Bland annat genom införandet av åtgärdsinformation för larm och meddelanden men 

även genom en minskning av antalet huvud- och undermenyer. Trots de förbättringarna 

kommer det rutinmässiga arbetet fortsättningsvis att finnas kvar då det är svårt att undvika helt. 

Det är dock viktigt att sträva mot ett användarvänligt gränssnitt som erbjuder möjligheten till 

fler regelbaserade arbeten, då dessa ofta är mer värdeskapande och bidrar till ökad effektivitet, 

(Siemens, Automationsnytt, 2010). 

I och med att operatörerna själva fick vara med och bestämma menyernas benämning och vilken 

information som skulle finnas under respektive huvudmeny har konceptförslagen fått en tydlig 

menystruktur. På så sätt blir menyernas namn konkreta och tillför tydlig information om vilka 

funktioner som finns placerade under dem enligt teorin (Englund & Sundin, 2004). Båda 

koncepten har en platt struktur med som mest två nivåer, en huvudmeny och en undermeny 

vilket skapar ett intuitivt gränssnitt (Hobart, 2009).  

Fanucs rekommendationer har använts vid utformningen av koncepten. Funktioner som stoppa, 

minska, från, av har placerats på vänster sida och till höger funktioner som starta, öka, till och på 

(Fanuc, 2008). Benämningar är formulerade på samma sätt i båda koncepten och genom hela 

gränssnittet för att hålla det konsekvent och minska anledningar till förvirring hos operatören 

(Hobart, 2009). För att förhindra felaktig användningen har det i koncepten valts att skilja 

menyknappar från aktiva val-knappar (Siemens, Automationsnytt, 2010). Knapparna skiljs åt 

både fysiskt och visuellt genom olika färgval.   

Konceptförslagen uppfyller Scanias TFP för konsekvent utseende och känsla . Färger, 

terminologi och aktuell status har hållits konsekvent med samma känsla mellan de olika sidorna 

i gränssnittet för båda förslagen.  

I båda konceptförslagen har de aktiva valen utformats i blått eftersom det är en neutral färg som 

syns tydligt och som inte bär på något kulturellt betingat budskap, (Osvalder & Ulfvengren, 

2010). De flesta aktiva valen kan bara ändras i maskindriftsättet Jog, precis som det är idag. Att 

operatören aktivt måste ställa om driftläget till Jog innan en ändring tillför en extra säkerhet. 

Operatören kan då inte av misstag råka ändra någon parameter eller funktion. Resterande val 

som går att göra i OG:et har en ljusgrå eller ljusblå färg för att signalera att ingen förändring i 

maskinen kommer ske vid val av de funktionerna. Ett sådant exempel är huvud- eller 

undermeny valen.
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I konceptet har färgkodning används för att hjälpa operatören att förstå hur olika delar hänger 

ihop och för att tydligt visa när maskinen larmar eller varnar för något. Helst ska inte fler än 4 

olika färger användas vilket har eftersträvas i koncepten (Osvalder & Ulfvengren, 2010). I båda 

koncepten används rött för larm, orange för varning, grönt för okej och blått i olika toner för 

övriga val. De färgval som har gjorts i operatörsgränssnittet på tillexempel fönsterrubriker är till 

för att skapa en trevlig och glad miljö för operatören att vistas i. 

Operatörsgränssnitten har utformats så att de ska vara av god läslighet för operatören och med 

ett tydligt teckensnitt. I koncepten har svarttext används mot en ljus bakgrund för att ge optimal 

läsbarhet, (Nielsen, 2001). Ord som Övrigt och Diverse har undvikits i gränssnitten på funktioner 

och menyer, istället har intuitiva benämningar använts som ska vara självförklarande för 

operatören. Förkortningar har också undvikits i konceptet eftersom förkortningar i många fall 

kan vara svåra att tolka. Benämningar och placering av information har bibehållits konsekvent 

genom koncepten och all text är skriven på svenska (Englund & Sundin, 2004).  

Den information som operatören främst behöver veta har placerats på startsidan så att de är 

lätta att hitta. Informationen som återfinns där berör verktygens livslängd, 

kvalitetskontrollräknaren och maskinens status. Eftersom det är mycket och varierande 

information som presenteras på startsidan kan det orsaka förvirring. Genom att tillämpa 

slutenhetslagen och rama in information som hör samman blir sorteringen enkel för en operatör 

(Monö, 1997).  Även huvud- och undermenyer för Koncept 2 har utformats enligt 

slutenhetslagen. Där inramas huvudmenyn och de tillhörande undermenyer för att tydliggöra att 

de hör samman. 

Larmlistan och verktygslistan är utformade för att endast presentera den information som är 

viktig för operatören. Symboler som visar typ av verktyg eller larm har lagts in i listorna. Ett 

fåtal symboler har placerats in i OG:et för koncepten. De symboler som främst förekommer är de 

för verktyg samt symboler som visar maskinens status eller driftsätt. Dessa har valts att 

illustreras efter ISO standard för grafiska symboler för att symbolerna ska vara tydliga och enkla 

att tolka för operatören (Osvalder & Ulfvengren, 2010). Dessutom har symboler för reset och 

återställning larm lyfts in i OG:et från operatörspanelen, för att skapa en tydligare återkoppling 

mellan knapparna på panelen och informationen i operatörsgränssnittet. De flesta symboler och 

ikoner används i kombination med text för att förstärka budskapet, (Englund & Sundin, 2004). 

Vid onormala situationer använder operatören sig av larmlistorna för att få viktig information 

om problemet. För att få ett optimalt larmsystem har en åtgärdsfunktion lagts in i listorna där en 

djupare beskrivning av larmsituationen återfinns. Operatören kan använda sig av 

åtgärdsfunktionen för att få djupare beskrivning om vad som har hänt och få hjälp med att 

identifiera och korrigera problemet. Koncepten har även utformats så att onödiga larm och 

meddelanden inte loggas för att underlätta informationssorteringen för operatören (Osvalder & 

Ulfvengren, 2010). Exempel på onödiga larm och meddelanden är att maskinen väntar på 

laddningsportal eller att olika startvillkor stängs av till följd av att ett nödstopptryckts in. 

12.1 Värdering av vidareutvecklade koncept 
För att se hur väl de slutgiltiga konceptförslagen uppfyller kraven och önskemålen har förslagen 

värderats mot den tidigare framtagna kravspecifikationen och önskemålen för 

operatörsgränssnittet. Resultatet av värderingen återfinns i Bilaga 11 och 12. Kraven uppfylldes 
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väl av båda koncepten men Konceptförslag 2 uppfyllde kraven till högst andel med 81%. 

Konceptförslag 4 var inte långt efter med en uppfyllnadsgrad på 78%.  

Vid värderingen mot önskemålen som ställdes för operatörsgränssnitten var det återigen 

Koncept 2 som fick högst uppfyllnadsgrad med 67% mot Koncept 4 med uppfyllnadsgraden 

65%. Koncept 2 uppfyllde både kraven och önskemålen med högst andel och rekommenderas 

som utformningsförslag. Det som avgjorde att Koncept 2 rekommenderas är att det anses ha 

större möjligheter att genomföras både sett till ekonomiska och tekniska begränsningar. Det 

finns begränsningar hos styrsystemstillverkarna som medför att Koncept 4 inte blir lika aktuellt.  

12.2 Operatörspanelen 
Vid utveckling av panelens utformning har gestaltlagarna; närhetslagen och slutenhetslagen 

använts, (Monö, 1997). Tryckknappar med liknande funktioner har delats upp så att de ligger 

inom samma knappgrupp enligt slutenhetslagen. Inom knappgruppen har närhetslagen använts 

då knappar som hör ihop har placerats bredvid varandra. På dagens paneler är en del funktioner 

som exempelvis maskindriftsätten vertikaltgrupperade. Dessa föreslås istället att grupperas 

horisontellt eftersom det blir tydligare att se samhörigheten, då de istället följer läsordningen 

från vänster till höger. Genom att sätta in tomma knapprader mellan funktioner blir 

närhetslagen ännu tydligare. De tomma platserna gör också panelen utvecklingsbar om Scania 

vill lägga in nya funktioner i framtiden. 

Panelen har samtliga lamptryckknappar som det är krav på enligt Scanias TFP. Benämningen 

och färgen på knapparna stämmer överens med det som står skrivet där. Maskindriftsätten har 

placerats på ett låsbart nyckelvred vilket gör att panelen uppfyller kravet från maskindirektivet, 

(Europeiska kommisisonen, 2010). Dessutom blir det en tydlig skillnad mot NC-driftsätten när 

de två driftvalstyperna är placerade på olika sorter av reglage.  

Panelen ska endast bestå av reglage som operatören använder ofta, reglage som står med i 

Maskindirektivet och i Scanias TFP samt reglage som är svåra att presentera eller använda i 

OG:et som exempelvis vred för matning och hastighet. För att få ett tyligt gränssnitt och för att 

inte överbelasta operatören med information har knappar som känns överflödiga och som inte 

används speciellt ofta plockats bort och placerats i OG:et istället, (Europeiska kommisisonen, 

2010). Knappar som är dubbletter av varandra har också plockats bort.  Det är vanligt att 

maskiner har uppemot tre olika typer av stopp. Det anses vara överflödigt att ha många 

alternativa stopp då de flesta operatörerna inte förstår skillnaden mellan dessa och mest 

använder lamptryckknapparna begär produktionsstopp eller stopp. 

På Fanucs operatörspaneler och på vissa Siemens paneler är grundlägesknappen placerad som 

en tryckknapp. Operatörerna använder ofta den funktionen vid daglig drift för att köra maskinen 

till ett förprogrammerat läge. I konceptet har grundlägesknappen valts att placeras som en 

lamptryckknapp istället för en tryckknapp. Dels för att den ska vara lättare för operatören att 

hitta men också för att den blir mer lättillgänglig och tydlig. Operatören får dessutom en 

tydligare indikation på att maskinen är i grundläge genom att hela knappen lyser i motsats till en 

liten diod.  

12.3 Värdering av operatörspanelen 
De tre panelkoncepten för Fanuc, Siemens och det egna panelkonceptet P1 har även de 

värderats mot kravspecifikationen och önskemålen för operatörspanelen, Bilaga 13 respektive 



 

124 

14. Kraven uppfylldes bra av samtliga koncept där panelkonceptet för Fanuc tillsammans med 

panel P1 hade högst uppfyllnadsgrad med 80%. Siemens panelkoncept hade en uppfyllnadsgrad 

på 78%.  

Önskemålen uppfylldes även dem väl men med något lägre värden än kraven. Även här var det 

panel P1 som hade högst uppfyllnadsgrad med 70%, därefter var det Siemens panel med 67% 

och sist Fanucs panelkoncept med 65%.  

Panelkonceptet som uppfyllde de ställda kraven och önskemålen till högst andel var panel P1. 

Vid renovering eller nyanskaffning av maskiner är det troligt att Scania kommer välja ett av de 

två andra koncepten. Detta eftersom Fanuc och Siemens paneler redan finns som 

standardpaneler i olika modeller medans panel P1 behöver specialbeställas för Scania. Fanucs 

panelkoncept fick högre uppfyllnadsgrad gällande kraven än Siemens panelkoncept, därför 

rekommenderas Fanucs panelkoncept. Det finns liknande paneler som påminner om Fanucs 

panel även i Siemens sortiment, vilket gör konceptet implementerbart oavsett systemleverantör.  

12.4 UFO-lista 
Framtagningen av UFO-listorna har utgått från de UFO-listor som idag finns på pappersformat. 

De elektroniska listorna har i stort sett lika upplägg och ger samma information. Den teori som 

har använts vid utvecklingen av koncepten har även använts vid framtagningen av UFO-sidorna.  

Sidorna har utvecklats så att de ska vara tydliga och lättarbetade för operatören utan att 

överbelasta operatören med information.  Färgkodning och symboler används för att 

uppmärksamma operatören om de risker som kan uppstå. Bilder med instruktioner används för 

att öka förståelsen för vad det är som ska kontrolleras. Den länkade listan på sidans överkant är 

tänkt som ett hjälpmedel för operatören att veta vilket steg som denne är på. Eftersom samtliga 

UFO-listor är uppbyggda på samma sätt behöver bara en grundstruktur upprättas. Om nya listor 

ska göras kan samma struktur användas.  Gränssnittet är programmerat så att det dyker upp en 

varningssymbol på displayen när UFO behöver utföras, på så sätt minskar risken att ett UFO 

missas vid exempelvis skiftbyte. 

UFO-listan kan vidareutvecklas ytterligare genom att utforma UFO-protokoll som kan sparas 

som en datafil i gränssnittet. Datafilen kan granskas när som helst av operatören och även 

sparas ut på USB-minne för att kunna sparas på andra ställen än bara i maskinen. UFO-listan 

skulle kunna vara redigerbar också i gränssnittet så att operatören själv kan göra mindre 

ändringar i dokumentet eller skriva in egna kommentarer.  Listan kan utvecklas ytterligare 

genom att ge operatören möjlighet till att förstora instruktionsbilder. Kortare videofilmer med 

underhållsinstruktioner kan placeras i gränssnittet för att öka tydligheten. 

Det är viktigt att komma ihåg att UFO-listorna är levande dokument som ständigt måste 

kontrolleras och uppdateras. Således är det viktigt att dokumenten går att redigeras efter att 

tillverkaren har levererat maskinen eller gränssnittet till Scania. En fördel med att ha 

elektroniska UFO-listor gentemot pappersformat, är att elektroniska listor är enkla att 

uppdatera. Risken för att papperna kommer bort minskar också i och med att listorna finns i 

operatörsgränssnittet. 
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13 Guideline 
Målet med examensarbetet var förutom att ta fram en startsida även ta fram en guideline. 

Guidelinen ska användas för att utvärdera användarvänligheten i operatörsgränssnitt vid 

nyanskaffningar av maskiner eller vid byten av styrsystem. Guidelinen har bland annat 

resulterat i en checklista, som beskrivs längre fram i kapitlet. Andra dokument som har tagits 

fram för att underlätta anskaffningsarbetet är benämningslistor för funktioner samt en mall för 

menystrukturen. Samtliga dokument är ämnade att uppdateras och förbättras med tiden. 

13.1 Benämningslista och placeringar av statusfunktioner 
För att förhindra att funktioner benämns olika inom och mellan operatörsgränssnitten har en 

benämningslista upprättats. I benämningslistan ingår en mall för hur statusfunktioner ska 

placeras i gränssnittet samt förslag på namn till funktioner, Bilaga 15. Benämningslistan är 

öppen att fyllas på med flera namn vartefter luckor upptäcks. Benämningslistan och statuslistan 

är båda översatta till engelska för att underlätta kommunikationen med maskintillverkare, då 

utländska leverantörer är vanligt förekommande.  

13.2 Mall för menystruktur 
En standardmall för menystrukturen har tagits fram för att förhindra inkonsekvent placering 

och benämning av huvudmenyerna, Bilaga 16.  Menymallen kan användas på samtliga maskiner 

oberoende på styrsystem. För att mallen skulle passa även för Siemens gränssnitt som har en 

begränsning på 11 tecken, har några huvudmenyers benämningar modifierats, Bilaga 16. För de 

system som inte har teckenbegränsningar kan de fulla benämningarna på menyerna användas. 

De funktioner som används mest frekvent av operatören är verktygslistan, manuella funktioner 

samt larm och meddelanden. Dessa funktioner har valts att placeras som huvudmenyer längst 

till vänster på displayen med fallande ordning beroende på relevans. Huvudmenyn Service har 

valts att placeras längst till höger då den ofta är placerad där på de maskiner som observerats. 

Vid nyanskaffning eller renovering av styrsystem bör Scania se till att huvudmenyernas 

placering och benämning följs enligt mallen för menystrukturen. Den information som placerats 

i respektive huvudmeny bör alltid återfinnas under samma meny. Dock kan benämningarna på 

undermenyer få variera beroende på innehåll. I menystrukturen finns det tomma platser där 

maskintillverkaren får utrymme att placera in egna maskinspecifika funktioner som tillexempel 

skärkraftsövervakning. Om någon funktion inte är relevant för maskinen bör funktionen eller 

undermenyn väljas bort. Detta för att få ett gränssnitt som är lättöverskådligt med enbart 

funktioner som är relevant för den specifika maskinen.  

13.3 Verktygsmall 
För att få en vägledning på hur en verktygslista bör struktureras har en verktygsmall upprättas, 

Bilaga 17. Mallen följer menystrukturen och beskriver vilken information som ska finnas under 

respektive undermeny; Verktygslivslängd och Verktygsförslitning. Verktygsinformationen har 

fördelats på detta sätt för att underlätta användningen av verktygslistan för operatörerna.  I 

båda undermenyerna anges magasinplats, verktygstyp och identitetsnummer. Till undermenyn 

Verktygslivslängd tillkommer information om verktygets livslängd, nuvärde, varnings och 

maxgräns.  I undermenyn Verktygsförslitning byts informationen ut mot antal skär, radie och 

längd, eventuella kompenseringar och systerverktyg. 
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Det är svårt att precisera exakt vilken information som behövs under Magasinlistan eller 

Geometri då den informationen används i programmeringssyfte. Hur verktygen programmeras 

varierar beroende på maskin-, magasin- och verktygstyp. 

13.4 Larm och meddelandemall 
För att få en lättarbetad larm- och meddelandelista för operatörerna har en standardmall tagits 

fram, Bilaga 18. I mallen struktureras ordningen och vilken typ av information som ska 

presenteras i operatörsgränssnittet.  Strukturen gäller både för en kombinerad eller en separat 

larm- och meddelandelista. Först i listan ges information om vilket klockslag som larmet eller 

meddelandet inträffade, typ av larm/meddelande, en kortare beskrivning och avslutningsvis 

datumet.  

13.5 Checklista 
Checklistan grundas utifrån kravspecifikationen som användes vid framtagningen av 

konceptförslagen och inkluderar operatörernas önskemål. Checklistan är till för att undvika de 

problem som har kartlagts i dagens system inte ska upprepas i de kommande 

operatörsgränssnitten, Bilaga 19. Checklistan kan användas som diskussionsunderlag 

tillsammans med maskinleverantören då en upphandling sker.  Till checklistan finns ett 

förklaringsdokument, Bilaga 20. 

Den framtagna checklistan kan Scania använda för att kontrollera att operatörspanelen och 

gränssnittet uppfyller kriterierna för ett användarvänligt och standardiserat gränssnitt. Om 

någon av punkterna inte uppfylls bör detta antecknas och meddelas till maskinleverantören så 

att denna kan åtgärda dessa om ingen annan överenskommelse har gjorts.  När leverantören har 

åtgärdat anmärkningarna och gränssnittet har godkänts bör detta antecknas i samma lista.   

Vill maskinleverantören lägga in något extra på panelen eller i operatörsgränssnittet eller ändra 

något i det givna layoutförslaget, ska detta godkännas av projektansvarig på Scania.  Ändringen 

ska stämma överens med resterande design på gränssnittet.  
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14 Diskussion 
En del av examensarbetat var att söka befintliga standarder för interface till verktygsmaskiner 

samt undersöka pågående utveckling hos universitet och företag. Ett flertal studiebesök gjordes 

hos olika företag som arbetar med att ta fram och utveckla gränssnitt. Gränssnitten var 

framtagna mestadels för övervakningssystem och enklare maskiner som exempelvis 

paketeringsmaskiner. Det som karakteriserade gränssnitten var att de är väldigt 

användarvänliga med en enkel och snygg design, Figur 108. Gränssnitten är ofta baserade på en 

PC med windows i bakgrunden. De flesta program som används för att designa gränssnitt är 

framtagna för att användas i en windows-miljö. Nackdelen med att ha en maskin med PC och 

windows är att systemen tenderar att bli långsamma med åren. Livslängden på en maskin är 

uppemot 30-40 år medans en PC lever max 10 år. Varje gång en PC byts ut i en maskin måste 

hela dess programmering av samtliga funktioner att göras om. Det blir således en dyr kostnad 

att byta ut datorerna fyra gånger under en maskins livstid. En annan nackdel med windows är 

att maskinen enkelt kan få datavirus om datorn är uppkopplad mot ett nätverk. Helst vill Scania 

undvika att använda PC och på så sätt blir det svårt att ta fram användarvänliga och nyskapande 

gränssnitt. 

 

 Figur 108 Exempelbild på ett gränssnitt från CopaData. Bild hämtad från CopaData. 

Hos företagen som besöktes fanns inga framtagna gränssnitt för verktygsmaskiner. En orsak till 

detta är att verktygsmaskiner är komplexa system med många varierande parametrar som kan 

påverkas och styras.  Paketeringsmaskiner är inte lika komplexa på samma sätt.  En stor del av 

den information som finns i en verktygsmaskin år låsta av maskintillverkaren. Informationen är 

källkoder som har använts för att programmera maskinen och koderna vill inte tillverkaren 

släppa ifrån sig för att andra företag inte ska kopiera deras arbete. Problemet uppstår då för de 

företag som kan och gärna utvecklar användarvänliga gränssnitt eftersom de inte har tillgång till 

den information som behövs för att utforma gränssnitten. Om maskinleverantören delar med sig 

av informationen finns det möjligheter att antingen Scania själv utvecklar egna gränssnitt eller 

tar hjälp av en tredjepartsleverantör som arbetar med att ta fram nya gränssnitt.  En del 

maskinleverantörer är samarbetsvilliga men generellt inom denna bransch anses informationen 

som en företagshemlighet. Att bygga en maskin är oftast inte den svåraste delen utan det brukar 

vara programmeringen av maskinen som är nyckelframgången. Den mest lönsamma och 

enklaste lösningen är att påverka de gränssnitt som finns idag. Detta genom att ställa krav på 

maskin- och styrsystemstillverkaren och få dem att utforma gränssnitten från de behov Scania 

har på användarvänliga och standardiserade gränssnitt.  
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Det är viktigt att ta med operatörerna vid utvecklingen av gränssnitt eftersom det är dom som 

huvudsakligen arbetar vid panelerna. Det gäller både om Scania väljer att utveckla egna 

gränssnitt, tar hjälp av en tredjepartsleverantör eller enbart påverka maskin- och 

styrsystemstillverkare. Fördelen är att operatörerna har mycket kunskap och erfarenhet av 

operatörspaneler, vilket ger ett bättre resultat. Om operatörerna varit med vid utvecklingen av 

gränssnittet tar de lättare emot en ny förändring vid en eventuell implementering. Förutom 

operatörerna är det även andra befattningar som använder sig av panelen. Tyvärr utfördes inte 

intervjuer med många av dessa på grund av examensarbetets tidsbegränsning, men det är viktigt 

att ta del av deras åsikter och erfarenheter också. 

 Det är viktigt att tänka på att inte standardisera gränssnittet för mycket så att maskinspecifika 

lösningar och funktioner som finns utvecklat av maskintillverkaren inte går förlorat.  De förslag 

som har presenteras i rapporten är standardiserade utan att detta påverkas.  

Operatörsgränssnittet är tänkt som ett hjälpmedel som ska underlätta driften av maskinen för 

operatören. Hade styrsystemtillverkarnas egna styrsystem vart tydligare uppbyggd och 

utformade hade förmodligen inte OG-delen behövts eftersom alla funktioner redan finns i 

styrsystemet. 

Den guideline som har presenteras i form av en checklista har i första hand utvecklats för 

verktygsmaskinerna vid motorblocksbearbetningen. Checklistan går även att applicera på andra 

typer av maskiner. I checklistan har ingen prioritering av punkterna skett. Tanken är att alla 

punkter ska uppfyllas eftersom de tillsammans utgör en förutsättning för ett användarvänligt 

gränssnitt. Alla punkter kommer inte alltid gå att uppfylla, då är det upptill projektansvarige att 

avgöra vilka punkter som är relevanta och ska prioriteras för det specifika projektet.  

Symbolerna som ingick i enkätundersökningen användas inte i projektet eftersom symbolerna 

tog för mycket uppmärksamhet från övriga delar i gränssnittet. Om symboler ska användas ska 

de underlätta förståelsen och inte bidra till att gränssnittet upplevs mer rörigt.  

Ett av operatörernas önskemål var att kunna sortera verktygslistan efter verktygens livslängd. 

Idag finns inte den möjligheten i Fanuc och i några av Siemens versioner som exempelvis 840D 

SL.  I Fanucs system finns begränsningar från styrsystemtillverkaren som valt att låsa 

verktygsinformationen. På så sätt har inte maskintillverkaren tillgång till informationen för att 

presentera den i operatörsgränssnittet. För Siemens gäller det istället att 

styrsystemstillverkaren har försökt uppfylla användarnas behov om ett standardiserat 

gränssnitt. De har valt att plockat bort möjligheten att utveckla en sorteringsfunktion i version 

840D SL, vilket normalt går att göra i andra versioner av Siemens styrsystem. 

En del av examensarbetet var att identifiera för- och nackdelar med dagens operatörsgränssnitt. 

Huvudfokus har legat på att jämföra Fanuc och Siemens gränssnitt eftersom de är de är vanligast 

förekommande systemen på Scania. Kartläggningen visade att de två systemen är lika varandra 

och endast skiljer sig åt på några punkter. Största skillnaden är att verktygslistan i Siemens är 

mer användarvänlig än Fanuc. Trots det är detta inte en tillräcklig anledning för att 

rekommendera Siemens över Fanuc.  

De konceptförslag som presenterades i rapporten, är båda framtagna för att användas på en 
touchskärm. Om en touchskärm ska användas i verkstadsmiljö är det viktigt att knapparna på 
displayen fungerar även med handskar och att knappar är tillräckligt stora. För att skydda 
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displayen från att bli smutsig bör skärmskydd användas. Knapparna bör vara programmerade 

med en tidsinställning för att undvika en oavsiktlig aktivering av en funktion.  

I maskindirektivet står det att: ”Om en maskin har konstruerats och tillverkats för att kunna 

styras eller fungera på olika sätt med krav på olika skyddsåtgärder och/eller arbetsrutiner, skall 

den vara försedd med en väljare för styrsätt eller funktionssätt som kan låsas i varje enskilt läge. 

Varje läge på väljaren skall vara tydligt angivet och endast motsvara ett styr- eller funktionssätt 

(Europeiska kommisisonen, 2010)”. På de flesta paneler och då främst på Siemens är 

maskindriftsätten placerade som knappar. Det finns delade åsikter från olika personer på Scania 

angående tolkningen. Vissa menar att det är okej att maskindriftsätten är placerade på knappar 

medans andra menar att de måste vara placerade på en nyckelomkopplare. Vi tar tolkat det som 

att de enda sätten att låsa maskindriftsätten på är med hjälp av en nyckomkopplare. Av den 

anledning har en nyckelomkopplare rekommenderas som väljare för maskindriftsätten. 

Operatörerna hade som önskemål att kunna starta och stoppa maskinen från verktygspanelen. 

Detta är teoretiskt möjligt men då krävs en speciell skyddskrets för att kunna uppfylla 

maskindirektivets säkerhetskrav om att operatören vid start och stopp måste ha uppsikt över 

maskinens riskområde. Beroende på hur maskinen är utformad saknas det ofta uppsikt över 

riskområdet från verktygspanelen, därför är en skyddskrets nödvändig. Dessa skyddskretsar är 

kostsamma och därför bör inköpspriset ställas mot nyttan av att ha en start- och stoppfunktion 

vid verktygspanelen för att minska springet mellan panelerna. De framtagna koncepten för 

panelen och operatörsgränssnittet är tänkta att både fungera som huvudpanel och 

verktygspanel.  Panelkoncepten har start- och stoppknappar som kan väljas bort om den ska 

användas som verktygspanel. 

Scania har infört ägarskap på sina maskiner för att få ökad spetskunskap bland sina operatörer. 

Med det menas att en operatör har huvudansvaret över några maskiner och att operatören ska 

ha mer djupgående kunskap om de specifika maskinerna. Om larm- och meddelandetexter blir 

tydligare, gränssnittet mer användarvänligt och det existerar bra felsökningsbilder minskar 

behovet för ägandeskap på maskiner. Det kommer vara enklare även för en mindre rutinerad 

operatör att lösa problem som uppstår när bra åtgärdsinformation finns tillgänglig.   

Under intervjuerna berättade några operatörer att de hade röd-grön-färgblindhet, det vill säga 

svårt att se skillnad mellan rött och grönt. Detta har vart i åtanke vid konceptutvecklingen. I de 

slutgiltiga konceptförslagen har vi valt att använda både text eller symbol i kombination med 

rött och grönt för att varna om onormalt läge.   

Inga användartester har gjorts på de framtagna konceptförslagen och de värderingar som gjorts 

av koncepten mot kravspecifikationen och önskemålen har vart av personlig åsikt. Därför går 

det inte med säkerhet att säga att användarvänligheten på framtagna koncepten verkligen är 

bättre än dagens gränssnitt. 
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15 Rekommendationer 
Den framtagna checklistan med tillhörande mallar är levande dokument som hela tiden ska 
uppdateras och ses över. Det är viktigt att materialet som används ska vara aktuellt och stödja 
vid utvärderingen av operatörsgränssnitt. Det rekommenderas att Scania tillsätter en ansvarig 
person för dokumentet som sköter uppdateringar och ser till att det används. 
 
De mallar som har tagits fram för panelutformning, menystruktur, larm- och verktygslistor 
rekommenderas att tas med i Scanias projektböcker för Fanuc och Siemens.  
 
Det rekommenderas att Scania reviderar det material som tagits fram. De konceptförslag som 

har tagits fram bör det utföras användartester på enligt teoriavsnittet, (Sharp, 2007). Om 

revideringen och användartesterna godkänns bör de två sista stegen i projektcirkeln utföras 

Genomför stegvis och Följ upp och värdera effekter.  

Startsidan som tillhör Koncept 2 rekommenderas att införas på en eller flera maskiner för en 

testomgång. Om operatörerna är nöjda med utformningen och sidan fyller ett behov bör 

startsidan användas och värderas högre i checklistan. 

UFO-listorna rekommenderas att utformas digitalt och placeras i maskinens gränssnitt. UFO-

listorna bör utvecklas tillsammans med maskintillverkaren. Det är viktigt att se till att UFO-

listorna enkelt går att uppdatera efter att de placerats i operatörsgränssnittet. Listorna är 

levande dokument som ändras med tidens gång. Det rekommenderas även att Scania tillsätter 

ansvariga personer på varje avdelning som har i uppgift att uppdatera listorna i maskinerna.  

Eftersom det är stor variation på utseendet av lamptryckknapparna trots att de finns beskrivna i 

Scanias TFP, rekommenderas det att uppgifterna kompletteras med en standardbild för att 

undvika olika tolkningar. På så vis blir placering och knapptyp den samma på samtliga paneler. 

Vi rekommenderar även att Scania bör se över om Grundlägesknappen som används flitigt ska 

placeras som lamptryckknapp och även den tas med i TFP. Dessutom rekommenderas det att 

Scania definierar utformningen av maskindriftsätten i TFP, för att undvika olika tolkningar av 

maskindirektiven.  

Samarbetet mellan Scania och styrsystemsleverantörerna rekommenderas att utökas för att 

förbättra gränssnitten tillsammans. Systemleverantörerna har vid besök meddelat att de är 

intresserade av att hjälpa till och uppfylla de behov och önskemål som Scania har. 
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Intervjufrågor 

Man/Kvinna: 

Ålder: 

Erfarenhet: 

Erfarenhet av liknande maskiner: 

Befattning: 

Avdelning: 

Typ av styrsystem som används: 

Uppskattningsvis hur lång tid tog det för dig att lära dig panelen? 

Siemens 

1. Vad tycker du är bra med Siemens när det gäller knappar/startsida/menyer/information? 

2. Vad tycker du är mindre bra med Siemens när det gäller 
knappar/startsida/menyer/information? 

3. Vilka funktioner vid verktygshantering är bra/mindre bra? (t.ex. införa en knapp för 
nollställning av magasinplats?) 

4. Använder du IPM (skärkraftsövervakning)?  

5. Skulle du föredra att bromstestet utförs automatiskt? Skulle de underlätta om bromstestet 
låg mer tillgängligt än i dag? 

6. Hur upplever du menyuppbyggnaden i OG/styrsystemet? Lätt-/svårförstålig? 

7.  Hur upplever du verktygshanteringspanelen? Bra/mindre bra? 

8. Saknar verktygshanteringspanelen någon funktion eller knapp? 

9. Hur stor del av tiden spenderar du i siemens system gentemot OG? 

Fanuc 

1. Vad tycker du är bra med Fanuc när det gäller knappar/startsida/menyer/information? 

2. Vad tycker du är mindre bra med Fanuc när det gäller 

knappar/startsida/menyer/information? 

3. Hur stor del av tiden spenderar du i Fanucs system gentemot OG? 

4. Vilka funktioner skulle du vilja flytta ut från Fanucs styrsystem till OG? 

5. Vilka funktioner vid verktygshantering är bra/mindre bra? 

6. Skulle du föredra att sidorna ’loopar’ inne i menyerna? 

7. Hur upplever du verktygshanteringspanelen? Skulle verktygshanteringen underlättas om 

verktygshanteringsskärmen var större? 

8. Saknar verktygshanteringspanelen någon funktion eller knapp? 

9. Skulle du föredra en IPM funktion (skärkraftsövervakning) i Fanucs system? 

10. Hur upplever du menyuppbyggnaden i OG/styrsystemet? Lätt-/svårförstålig
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Allmänt i gränssnittet 

1. Upplever du någon skillnad att gå från ett styrsystem till ett annat? 

2. Vilket styrsystem, Fanuc eller Siemens, tycker du är mest robust? På vilket sätt? 

3. Vilket styrsystem, Fanuc eller Siemens, tycker du är mest användarvänligt? På vilket sätt? 

4. Upplever du någon skillnad från maskin till maskin som har samma styrsystem? Vilken? 

Varför? 

5. Har det hänt någon gång att du har tryckt på fel knapp pga. otydlig text/symbol/information 

etc.? Hur ofta? 

6. Vilka är de vanligaste problemen/larmen som uppkommer? (maskin/system) 

7. Är larmtexter och larmindikationer tydliga? Är det lätt att se att de finns ett larm och vad de 

betyder? 

8. Om du fick välja styrsystem, vilket skulle du föredra att använda? Varför? 

9. Vilken eller vilka funktioner använder du mest? Inte alls? 

Hur vill du att SPC kvittering av utförd SPC kontroll ska se ut? 

Övrigt gällande gränssnittet 

1. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis vid panelen? Skillnad beroende på 

panel/styrsystem/maskin? 

2. Hur mycket tid lägger du ner på att söka information/funktioner, för att du inte hittar dessa, 

vid panelen?  

3. Skulle du tycka om ett standard OG speciellt utformat för Scania som skulle passa samtliga 

maskiner?  

4. Tror du att ett standardiserat OG skulle underlätta ditt vardagliga arbete? På vilket sätt? 

5. Vad skulle ditt drömstyrsystem ha för funktioner och utformning? 

6. Finns det någon funktion som du tycker saknas i dagens OG? 

7. Hur upplever du säkerheten att köra från gränssnittet när det gäller knappar och 

information, exempelvis råkar komma åt en knapp i misstag etc.? 

Startsida 

1. Skulle du vilja ha en startsida i gränssnittet? 

2. Vilken information skulle du vilja ha på startsidan? 

3. Vilka funktioner föredrar du att ha på startsidan? 

4. Skulle du föredra en direktknapp som tar dig till startsidan (vart du än är)? 

5. Skulle du vilja ha information på displayen som visar om tomkörning/varmkörning 

har/behövs genomföras? 
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Utseende 

1. Vilka förkortningar är bra/mindre bra? Tydliga/otydliga? 

2. Använder du översiktsbild på linan? Är den bra/mindre bra? På vilket sätt? 

3. Vilken feedback ges från systemet? Vilka är Bra/mindre bra? 

4. Vad tycker du om färgkodning, tydlig/otydlig? konsekvent/inkonsekvent? 

5. Vad tycker du om symbolerna, tydlig/otydlig? konsekvent/inkonsekvent? 

6. Vad tycker du om typsnitt, tydlig/otydlig? konsekvent/inkonsekvent? 

7. Formulering ’Från’ och ’Till’ tydlig/otydlig? Skulle du föredra andra formuleringar som ex 

påslagen, avstängd etc? 

8. Används förkortningar från maskiner även vid andra tillfällen? T.ex. utskrifter eller kontroll. 

9. Föredrar du att använda knappar eller touch på panelen? Eller en blandning? 

10. Vad tycker du om kopplingen knappar-display? Tydlig/otydlig? 

11. Finns det någon knapp som saknas?  

12. Finns det någon knapp som känns överflödig? 

13. Vad tycker du om knapparnas utformning? Storleken? Vred eller knapp etc.? 

14. Använder du maskinöversiktsbilden? Är den bra/mindre bra? På vilket sätt? 
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Siemens 
Observera att vissa frågor är hopslagna och andra frågor är uppdelade i två delar.  

Vad tycker du är bra med Siemens när det gäller knappar/startsida/menyer/information? 

Svar Antal svarande Procent 

Smarta snabbknappar 2 15% 

Enkelt att hitta 2 15% 

Få undermenyer 2 15% 

Fler funktioner erbjuds i operatörsgränssnittet 1 8% 

Förinställda positioner att jogga till 1 8% 

Lättöversiktlig verktygslista 1 8% 

Enkelt att begära ut verktyg 1 8% 

Relevant information att tillgå 1 8% 

Displayknapparna (vertikala) 1 8% 

Maskinstatus tydligt 1 8% 

Visuellt/lättöverskådlig 5 38% 

Användarvänlig 2 15% 

 

Vad tycker du är mindre bra med Siemens när det gäller knappar/startsida/menyer/info? 

Svar Antal svarande Procent 

Saknar översiktsbild för olika manöverfönster 1 8% 

Icke förlåtande system (går ej ångra) 1 8% 

Svårtolkade larmtexter 1 8% 

Ologiskt benämningar (menyer/funktioner) 2 17% 

Leta för att hitta rätt 2 17% 

Kogerhantering svår att förstå 2 17% 

Många menyvarianter 1 8% 

Många undermenyer 1 8% 

Långsam att starta 1 8% 

Fallerar ofta 1 8% 

 

Vilka funktioner vid verktygshantering är bra?     

Svar Antal svarande Procent 

Enkelt 4 33% 

Att verktyg symboliseras med ikon 1 8% 

Allt är bra 5 42% 

Vet ej 2 17% 
 

Vilka funktioner vid verktygshantering är mindre bra? 

Svar Antal svarande Procent 

Manuell nollställning 2 17% 

Begära ut verktyg under drift 1 8% 

Kogerhanteringen 1 8% 

Ej möjligt filtrera verktyg på livslängd 1 8% 

Saknar text som beskriver verktyget 1 8% 
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Skulle du föredra att bromstestet utförs automatiskt? 

Svar Antal svarande Procent 

Vill inte behöva göra bromstest 2 15% 

Nej, manuellt 2 15% 

Ja, automatiskt 7 54% 

Ja, att maskinen frågar om bromstest ska utföras 1 8% 

Ja med förprogrammerade tidsintervall 2 15% 

 

Skulle de underlätta om bromstestet låg mer tillgängligt än i dag? 

Svar Antal svarande Procent 

Ja, t.ex. en knapp på panelen 3 23% 

Ja, får leta länge för att hitta funktionen idag 2 15% 

Redan lättillgänglig 1 8% 

 

Hur upplever du menyuppbyggnaden? Lätt-/svårförstålig?     

Svar Antal svarande Procent 

Enkelt 9 69% 

OG-menyerna är uppbyggda lika 1 8% 

Svårt i början (under upplärningen) 1 8% 

Enkelt att förstå, men många undermenyer 3 23% 

Svår pga. översättningar 1 8% 

Bättre logik i val av struktur 1 8% 

Lättöverskådligt 1 8% 

 

Hur upplever du verktygshanteringspanelen? Bra/mindre bra?     

Svar Antal svarande Procent 

Få styrningsfunktioner 1 8% 

Kan ej stoppa och starta från verktygspanelen 6 50% 

Allt är bra 4 33% 

Lika knappar med olika funktioner, kan förväxlas ibland 1 8% 

Möjlighet att utföra bromstest saknas 1 8% 

Vill kunna stänga av säkerhetsfunktioner från verktygspanel 1 8% 

Får springa mellan paneler för att funktioner saknas. Vill ha en huvudpanel 6 50% 

Saknar resetknapp 1 8% 

Modernare dekanhjul önskas 1 8% 

Vill kunna utföra verktygsbyte i drift 1 8% 

Använder du IPM? Hur upplever du den?     

Svar Antal svarande Procent 

Fungerar dåligt 1 8% 

Ej inställt rätt 1 8% 

Fungerar bra 2 17% 

Varnar om verktyg är nära att gå sönder (Bra) 2 17% 

Svår att använda i början 1 8% 
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Saknar Siemens verktygspanelen någon funktion eller knapp? 

Svar Antal svarande Procent 

Cykelstopp 5 42% 

Produktionsstopp 3 25% 

Starta automatik 4 33% 

Inget saknas 5 42% 

Resetknapp 2 17% 

Grundläge 1 8% 

 

Hur stor del av tiden spenderar du i Siemens menyer gentemot operatörsgränssnittet? 

Svar Antal svarande Procent 

80-90% i OG:et 2 20% 

70% i OG:et 3 30% 

Mest i parameter (verktyg) 2 20% 

Mest i Siemens menyer (programmering) 1 10% 

50/50 i vardera 2 20% 
 

Fanuc 

Vad tycker du är bra med Fanuc när det gäller knappar/startsida/menyer/information?  

Svar Antal svarande Procent 

Stor skärm 1 14% 

Mycket information 2 29% 

Bra beskrivningar i menyer 1 14% 

Bra respons från knappar 1 14% 

Menyernas struktur är enkel 4 57% 

Knapparna är enkla att förstå 1 14% 

Visas visuellt vad som kan utföras 1 14% 

 

Vad tycker du är mindre bra med Fanuc när det gäller knappar/startsida/menyer/information? 

Svar Antal svarande Procent 

Krångliga menyer 4 57% 

Svårt att hitta fysiska knappar 1 14% 

Svårt att hitta virtuella knappar 1 14% 

Verktygslistan är ostrukturerad 2 29% 

Mycket av informationen är svårtolkad 4 57% 

 

Hur stor del av tiden spenderar du i Fanucs system gentemot operatörsgränssnittet?  

Svar Antal svarande Procent 

Ungefär 50/50 1 17% 

Mest OG:et 3 50% 

Mest Fanuc 2 33% 
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Vilka funktioner skulle du vilja flytta ut från Fanucs egna styrsystem till OG:et? 

Svar Antal svarande Procent 

Inget 1 17% 

Omkörning av program 1 17% 

Verktygsinformationen 4 67% 

Information om vad som händer i maskin, såsom program, verktyg etc. 1 17% 

 

Vilka funktioner vid verktygshantering är bra?     

Svar Antal svarande Procent 

Använder ej 1 20% 

Verktygspanelens info är tydlig 1 20% 

Går att utföra ett verktygsbyte i drift 1 20% 

Vet ej 2 40% 

 

Vilka funktioner vid verktygshantering är mindre bra?     

Svar Antal svarande Procent 

Använder ej 1 20% 

Liten panel och display 3 60% 

Ostrukturerade verktygsskär  3 60% 

Saknar information på verktygspanelen 1 20% 

 

Skulle du föredra att sidorna ’loopar’ inne i menyerna?     

Svar Antal svarande Procent 

Inte stött på problemet 1 14% 

Ja 6 86% 

 

Hur upplever du verktygshanteringspanelen?      

Svar Antal svarande Procent 

Liten display 4 67% 

Saknar funktioner 3 50% 

Knapparna är dåliga 1 17% 

 

Saknar Fanucs verktygshanteringspanelen någon funktion eller knapp? 

Svar Antal svarande Procent 

Verktygsinformation 4 67% 

Svår in- och utmatning av verktyg. Mycket knappande i OG:et 1 17% 

Resetknapp 3 50% 

Grundlägesknapp 2 33% 
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Skulle du föredra en IPM funktion (skärkraftsövervakning) i Fanucs system? 

Svar Antal svarande Procent 

Osäker 1 17% 

Nej 4 67% 

Finns annan övervakning i maskinen 1 17% 

 

Hur upplever du menyuppbyggnaden? Lätt-/svårförstålig?     

Svar Antal svarande Procent 

Till en början svår 2 33% 

Menyuppbyggnaden i Fanucs styrsystem är svårförstålig 5 83% 

OG-delen är enkel 4 67% 

 

Allmänt i gränssnittet (Både gällande Siemens, Indramat och Fanuc) 

Upplever du någon skillnad att gå från ett styrsystem till ett annat? 

Svar Antal svarande Procent 

Ja 13 68% 

Vet ej 6 32% 

 

Vilket styrsystem, Fanuc eller Siemens, tycker du är mest robust? På vilket sätt? 

Svar Antal svarande Procent 

Fanuc 7 39% 

Siemens 2 11% 

Annat 1 6% 

Vet ej 7 39% 

 

Vilket styrsystem, Fanuc eller Siemens, tycker du är mest användarvänligt? 

Svar Antal svarande Procent 

Siemens 7 39% 

Fanuc 2 11% 

Annat 3 17% 

Vet ej 6 33% 

 

På vilket sätt är det mer användarvänligt?     

Svar Antal svarande Procent 

Siemens, har europeiskt tänk 1 14% 

Siemens, användarvänligt 3 43% 

Siemens, tydlig information 3 43% 

Fanuc, användarvänligt 2 100% 

Fanuc, bra struktur på menyerna i gränssnittet 1 50% 

Övrigt system, mer visuellt 1 33% 

Övrigt system, enklare upplägg 2 67% 

Vet ej 10 56% 
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Upplever du någon skillnad från maskin till maskin som har samma styrsystem? 

Svar Antal svarande Procent 

Ja 8 47% 

Nej 9 53% 

 

Vilken skillnad upplever du från maskin till maskin som har samma styrsystem? 

Svar Antal svarande Procent 

Variation i funktioner 4 24% 

Funktioner återfinns ej på samma plats 4 24% 

 

Har det hänt någon gång att du har tryckt på fel knapp pga. otydlig text/symbol/information 
etc.?  

Svar Antal svarande Procent 

Ja 13 76% 

Nej 4 24% 

 

Hur ofta trycker du på fel knapp pga. otydlig text/symbol/information etc.?  

Svar Antal svarande Procent 

Aldrig 4 24% 

Ofta 3 18% 

Ibland 10 59% 

 

Vilka är de vanligaste problemen/larmen som uppkommer?     

Svar Antal svarande Procent 

Servo 1 6% 

CNC-fel kanal 1,2,3 3 18% 

Uppläggningsfel/spännfel 7 41% 

Verktygslarm 5 29% 

IPM larm 9 53% 

Gripare i portal 1 6% 

Vet ej 1 6% 

Meddelanden 1 6% 

 

Är larmtexter tydliga?      

Svar Antal svarande Procent 

Ja 2 12% 

Nej 11 65% 

Blandat beror på felets svårighetsgrad 4 24% 

 

Är det lätt att se att de finns ett larm?     

Svar Antal svarande Procent 

Ja 15 88% 

Nej 2 12% 
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Om du fick välja styrsystem, vilket skulle du föredra att använda? Varför? 

Svar Antal svarande Procent Svar Antal svarande 

Fanuc 3 25% *   

      Användarvänligt 1 

      Robust 1 

      Mycket information ges 1 

      Modernt 1 

Siemens 8 67% *   

      Erfarenhet 4 

      Enkelt att programmera 1 

      Användarvänligt 1 

      Modernt 1 

Annat 1 8% *   

      Erfarenhet 1 

 

Vilken/Vilka funktioner använder du inte alls?     

Svar Antal svarande Procent 

Språk/Datum 1 6% 

Service 1 6% 

Diagnos (övriga punkter, ej larmlista) 3 18% 

Single block 1 6% 

Process 2 12% 

Underhåll 1 6% 

Dokument 1 6% 

Program 1 6% 

Skift mod. 1 6% 

Ma. Utlast 1 6% 

 

Hur vill du att SPC kvittering av utförd SPC kontroll ska se ut? 

Svar Antal svarande Procent 

Den är bra som den är idag 12 86% 

Möjlighet att välja bort en manuell extra insatt kontrollmätning 1 7% 

Möjlighet att kvittera en first cut och kvalitetskontrollräknaren var för sig 4 29% 
 

Övrigt (Både gällande Siemens, Indramat och Fanuc) 

Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis vid panelen?  

Svar Antal svarande Procent 

~15 minuter 4 24% 

~30 minuter 2 12% 

~1 timme 4 24% 

~1,5 timme 2 12% 

~2 timmar 3 18% 

~4 timmar 1 6% 
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Hur mycket tid lägger du ner på att söka info/funktioner, för att du inte hittar dessa, vid panelen? 
  

Svar Antal svarande Procent 

~5 minuter 7 41% 

~10 minuter 2 12% 

~15 minuter 1 6% 

~30 minuter 3 18% 

Vet ej 1 6% 

Ingen 3 18% 

 

Skulle du tycka om ett standardiserat operatörs gränssnitt speciellt utformat för Scania som 
skulle passa samtliga maskiner?  

Svar Antal svarande Procent 

Ja 22 84% 

Nej 2 8% 

 

Tror du att ett standardiserat styrsystem skulle underlätta ditt vardagliga arbete?  

Svar Antal svarande Procent 

Ja 20 80% 

Nej 2 8% 

 

Vad skulle ditt drömstyrsystem ha för funktioner och utformning?   

Svar Antal svarande Procent 

USB port 1 6% 

Inget saknas 2 12% 

Blandning mellan Fanuc/Siemens 3 18% 

Dedikerade knappar till vardagsfunktioner 1 6% 

Mindre antal undermenyer 1 6% 

Som Siemens 1 6% 

Vet inte 9 53% 

Ett system som man känner till 100% 1 6% 
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Finns det någon funktion som du tycker saknas i dagens operatörsgränssnitt?  

Svar Antal svarande Procent Vilka? Antal svarande 

Ja 9 53% *   

    
 

Knapp: utmatning av utslitna verktyg 1 

      Reset, för att backa ut ur menyer 1 

    
 

Startsida att återkomma till 1 

      Automatiskt bromstest 1 

    
 

Dokumentfunktion för programkoder 1 

      En bild som illustrerar verktyget 1 

    
 

Hjälpfunktion med åtgärdsförslag 1 

      Larmlista 1 

    
 

Avbocka valda manuella funktioner 1 

Nej 3 18%     

Vet inte 5 29%     

 

Hur upplever du säkerheten att köra maskinen från operatörsgränssnittet? 

Svar Antal svarande Procent 

Tryggt 17 100% 

 

Startsida (Både gällande Siemens, Indramat och Fanuc) 

Skulle du vilja ha en startsida? I så fall vilken info/funktion skulle du vilja ha på startsidan?  

Svar Antal svarande Procent 

Larm logglista 5 29% 

Verktyg 6 35% 

Manuella funktioner 3 18% 

Driftsätt 1 6% 

Startvillkor 2 12% 

SPC 2 12% 

Cellöversikt 4 24% 

Programinformation 3 18% 

Matning/varvtal 1 6% 

Maskinstatus 6 35% 

Skyddsvillkor 1 6% 

Information om bromstest 1 6% 

Information om varmkörning 1 6% 

Vill ej ha startsida 4 24% 

Vet ej 2 12% 

 

Skulle du föredra en direktknapp som tar dig till startsidan? 

Svar Antal svarande Procent 

Ja 7 41% 

Ja, samt att den backar ur alla menyer 1 6% 

Nej 1 6% 
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Skulle du vilja ha information på displayen som visar om tomkörning/varmkörning har/behövs 
genomföras? 

Svar Antal svarande Procent 

Ja 7 41% 

Nej 8 47% 

En varmkörningsknapp för hela linan 1 6% 

 

Utseende (Både gällande Siemens, Indramat och Fanuc) 

Finns det otydliga förkortningar? Vilka förkortningar är bra/mindre bra? 

Svar Antal svarande Procent 

Många som är svåra att förstå 8  47% 

Översättningsfråga 3  18% 

För få stavelser 6  35% 

I OG-delen är texten logisk 1  6% 

Nej, inget speciellt 4  24% 

Dåliga förkortningar i styrsystemet 2  12% 

Dåligt beskrivna platser/funktioner 1  6% 

 

Översiktsbild på linan och i maskinen, bra/mindre bra?     

Svar Antal svarande Procent 

Ja, den är bra 13 76% 

Nej, den behövs inte 4 24% 

 

Vilken feedback ges från systemet? Vilka är Bra/mindre bra? 

Svar Antal svarande Procent 

Bra 14 82% 

Ibland otydlig 2 12% 

Vet inte 1 6% 

 

Vad tycker du om färgkodning, tydlig/otydlig? konsekvent/inkonsekvent?  

Svar Antal svarande Procent 

Tydlig 4 24% 

Konsekvent 4 24% 

Bra 10 59% 

Inte särskilt konsekvent 1 6% 
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Vad tycker du om symbolerna, tydlig/otydlig? Konsekvent/inkonsekvent? 

Svar Antal svarande Procent 

Blandat, både tydliga och otydliga 4 18% 

Okej 2 9% 

Otydliga, ej informativa 4 18% 

Har ej mycket symboler 2 9% 

Bra 9 41% 

Vet ej 1 5% 

 

Vad tycker du om typsnittet, tydlig/otydlig? Konsekvent/inkonsekvent? 

Svar Antal svarande Procent 

Bra 16 73% 

Okej 4 18% 

Kunde vara lite större 1 5% 

Bra, men kanske svårläst för äldre 1 5% 

 

Är formulering ”Från” och ”Till” tydlig/otydlig? Skulle du föredra andra formuleringar? 

Svar Antal svarande Procent 

Bra 10 53% 

Inte alltid konsekvent 2 11% 

Inte alltid tydliga 2 11% 

Kan bli bättre, finns en del dåliga 5 26% 

 

Används förkortningar från maskiner även vid andra tillfällen? T.ex. utskrifter eller kontroll. 

Svar Antal svarande Procent 

Nej 4 100% 

 

Föredrar du att använda knappar eller touch på panelen? 

Svar Antal svarande Procent 

Knappar 15 68% 

Blandning mellan knappar och touch 4 18% 

Touch 1 5% 

Spelar ingen roll 2 9% 

 

Vad tycker du om kopplingen knappar-display? Tydlig/otydlig? 

Svar Antal svarande Procent 

Fungerar 4 21% 

Inte så tydlig, kan vara svårt att förstå 5 26% 

Tydlig 10 53% 
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Finns det någon knapp som saknas? 

Svar Antal svarande Procent 

Saknar maskin- och menu select knappen som finns på Siemens 1 6% 

Vet ej 1 6% 

Nej 10 63% 

Vanligt tangentbord 1 6% 

Åtgärdsknapp för larm/meddelanden 1 6% 

Knapp för bromstest 2 13% 

 

Finns det någon knapp som känns överflödig? 

Svar Antal svarande Procent 

Nej 8 67% 

Ja 3 25% 

Ja, finns säkert sådana som ej används 1 8% 

 

Vad tycker du om knapparnas utformning? Storleken? Vred eller knapp etc.? 

Svar Antal svarande Procent 

Bra 15 71% 

Önskar vred för maskindriftsätten 1 5% 

Nej 1 5% 

Bra, men önskar mer stuns i softkeys 2 10% 

Föredrar softkeys 2 10% 
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 Siemens Fanuc 

Menyuppbyggnaden 

 + Upplevs mer ’trevlig’  
 
- Maskinleverantörer 
tillåts göra komplicerade 
system med många 
menynivåer där vardagliga 
funktioner finns placerade 
djupt i menyträdet. 

 + Menyuppbyggnaden 
finns på maximalt 2 nivåer. 
 
 
 - Vissa funktioner ligger i 
Fanucs egna styrsystem 

Användarvänlig vs 
robust 

 + Mer användarvänlig.  
 
 - Delar till styrsystemet 
går oftare sönder. 

 + Mer robust. 
 
 - Mindre användarvänlig. 

Verktygslista 

 + Visuella verktygslistor. 
 
 - Överblick på en 
stycktalsgrupp i taget 
(vissa system) 

 - Svåranvänd 
verktygslista. 

Larmlista 

 + Separat lista för larm 
och meddelanden. 
 
 - Otydliga larmtexter. 
Många onödiga följd larm 
ges. Saknar filtrerings 
funktion.  

 + Separat lista för larm 
och meddelanden.  
 
 - Otydliga larmtexter. 
Systemlarm återfinns 
endast i styrsystemet. 

Reglage 

 + Några reglage urskiljs 
genom färgkodning 
(grön/röd). 
 
 - Otydlig koppling 
knappar/display.  

 - Otydlig koppling 
knappar/display. Saknar 
färgkodning. 

Kombinationer av 
driftsätt 

 - Maskin- och NC-
driftsätten är fördelade på 
tryckknappar, svårt att 
skilja dem åt. 

 + Driftsätten kombineras 
med nyckelomkopplare 
och med tryckknappar. 
Enkelt att skilja maskin- 
och NC-driften från 
varandra. 

Verktygspanelen 

 + Stora verktygspaneler 
med mycket given 
information.  
 
 - Svårt och krångligt att 
kvittera larm via 
verktygspanelen. På andra 
ej möjligt att genomföra 
någon kvittering. 
 
 

 - Liten panel som saknar 
relevant information. Ej 
möjligt att kvittera larm 
från verktygspanel. 
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Härledning i menyer 

 + Aktiv meny indikeras med 
färgmarkering. 
 
 - Olika färger används 
beroende på 
maskintillverkare. Vissa 
system saknar färgmarkering 
och indikeras endast med text 
i sidhuvudet.  På vissa sidor 
saknas även text. 

 + Aktiv meny indikeras med 
markering i grått. 
 
- Mindre tydligt än Siemens. 

Indikation av antal sidor 
på en undermeny 

 + Indikeras med symboler 
och text. 

 - Indikeras endast med text 
med liten teckenstorlek. 

Felsökning 

 + Ett Siemenssystem har 
tredimensionellbild med 
indikatorer som visar vart 
givare återfinns fysiskt i 
maskinen. 
 
 - Majoriteten av Siemens har 
en lista med text över 
samtliga givare. Indikation 
över vilken givare som har ett 
fel sker bredvid texten via en 
symbol som byter färg. 

 - Har en lista med text över 
samtliga givare. Indikation 
över vilken givare som har ett 
fel sker bredvid texten via en 
symbol som byter färg. 
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Nr Önskemål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum. Vikt 

1 Symboler ska användas i kombination med text för förtydligande - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,01 

2 Färgkodning i OG:et ska underlätta användningen 2 - 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 0,04 

3 Funktioner som används frekvent ska vara lättillgängliga 2 2 - 0 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 2 24 0,08 

4 Hjälpfunktion med beskrivning för åtgärda larm/meddelanden 2 1 2 - 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 19 0,06 

5 Presentera relevant verktygsinformation tydligt för operatören 2 2 1 2 - 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25 0,08 

6 Tydligt visa vilka reglage som är kopplade till displayen 2 2 0 1 0 - 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 15 0,05 

7 Reglage på panel grupperade logiskt efter funktion 2 1 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,02 

8 Snabbknappar på panel som underlättar användningen av maskinen 2 2 1 0 1 1 0 - 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 19 0,06 

9 Reglage ska vara lätta att rengöra 1 0 0 1 0 1 1 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0,02 

10 Reglage ska vara ergonomiskt utformade 2 1 1 2 1 2 1 1 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 22 0,07 

11 Färgsättning på reglage ska underlätta användningen 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 7 0,02 

12 Displayen ska vara ergonomiskt utformad 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 - 1 2 2 2 2 2 30 0,10 

13 Verktygspanelen ska ha samma funktioner som huvudpanelen 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 - 2 2 2 2 2 28 0,09 

14 Möjlighet att sortera verktygslistan på olika attribut 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 - 1 1 1 2 20 0,07 

15 Möjlighet att sortera larm och meddelanden på olika kategorier 2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 - 1 1 1 15 0,05 

16 Felsökningsbilder för att underlätta underhållsarbete 2 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 - 1 2 20 0,07 

17 Möjliggöra enkel ändring av driftsätt och tydlig visning av aktiv drift 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1 - 2 19 0,06 

18 Starta och stoppa maskinen från verktygspanelen 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 - 13 0,04 

 

Viktning av vågräta (1) önskemål mot lodräta (2) önskemål 

0 - Betyder att 2 är viktigare än 1 

1 - Betyder att de är lika viktiga 

2 - Betyder att 1 är viktigare än 2 
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Startsida  

Antal mottagna enkäter: 26 stycken 

1. Vilken benämning passar för en ”startsida”? (välj ett alternativ) 

 

 

 

 

 

2. Vilken symbol passar för en ”startsida”? (välj ett alternativ) 

A     B    C     D    E     F     G  

Förslag Antal Förslag Antal 

A  E 6 

B 6 F  

C 5 G  

D 6   

 

 

 

Förslag Antal Procent 

Hem 14 54% 

Start 1 4% 
Startsida 11 42% 

Ingen text bara symbol     

Eget förslag:     

http://www.iconarchive.com/show/pretty-office-5-icons-by-custom-icon-design/start-icon.html
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3. Vilka funktioner vill du ha under huvudmenyn ”startsida”? (Flera svar tillåtna) 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Kontrollbitsräknare 16 62% Aktivt program 11 42% Verktyg förvarning 13 50% 

Larm 17 65% Tid och datum 10 38% Annat:     
Meddelanden 14 54% Aktivt driftsätt 10 38% Cellöversikt 2 8% 

Aktuell maskinposition 14 54% Startvillkor 12 46% Visa maskin i grundläge 2 8% 

Manuella 

1. Vilken benämning passar för menyn ”manuella funktioner”? (välj ett alternativ) 

 

 

 

2. Vilken symbol passar för den ”manuella” sidan? (välj ett alternativ) 

A  B     C   D     E     F    G  

Förslag Antal Förslag Antal 

A 5 E 1 

B 11 F  

C 2 G 2 

D 2   

 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Manuell 2 8% Manuell körning 6 23% Jog 3 12% 
Manuell drift 7 27% Hand 2 8% Annat:     

Manuell operation     Handdrift 3 12% Manuell/Jog 1 4% 

http://findicons.com/icon/211910/hand?id=408192
http://openclipart.org/people/inky2010/Hands_1.svg
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3. Vilka funktioner vill du ha under den menyn? (flera svar tillåtna) 
 

 

 

 

 

 

Verktyg 

1. Vilken symbol passar för menyn ”verktyg”? (välj ett alternativ) 

 

A    B    C    D       E     F  

Förslag Antal Förslag Antal 

A 6 D 9 

B  E  

C 3 F 5 

 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Programval 10 38% Olika spännfunktioner 18 69% Magasinfunktioner 15 58% 

Startvillkor 15 58% Styra fixtur och bord 17 65% Spindelinställningar 6 23% 

Öppna/stäng dörrar 19 73% Spåntransportör 8 31% Aktuell maskinposition 7 27% 

Verktygsgripare 10 38% Utmatning av detalj 11 42% Uppläggningskontroll 15 58% 

            Annat:     

  
     

Lamptest 1 4% 

javascript://
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Larm och Meddelanden  

1. Vilken benämning passar för menyn ”larm och meddelanden”? (välj ett alternativ) 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Diagnos 5 19% Larm/meddelanden 16 62% 

Diagnostik 1 4% Alarm 1 4% 

Larm 2 8% Annat:     

   
Larm/meddelande/diagnos 1 4% 

 

2. Vilken symbol passar för ”larm”? (välj ett alternativ) 
 

A     B       C        D   

Förslag Antal Förslag Antal 

A  C 3 

B 13 D 10 

 

3. Vilken symbol passar för ”meddelanden”? (välj ett alternativ) 
 

 A      B     C   D     E 

Förslag Antal Förslag Antal 

A  D 1 

B 14 E 4 

C 7   

 

LARM 

MEDD. 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sv&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=zfQULLDXpnDOfM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-3583.html&docid=WBzryQzi0tNs5M&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/1/3/2/4/1194985624696670932tasto_10_architetto_fran_01.svg.med.png&w=300&h=300&ei=oYGFT6TVOaGg4gTbyqWlBw&zoom=1&iact=hc&vpx=875&vpy=117&dur=78&hovh=225&hovw=225&tx=133&ty=128&sig=106252449299659220984&page=2&tbnh=149&tbnw=149&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:10,s:24,i:166
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sv&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=GgFdf3UtNeMGsM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-9662.html&docid=BF-UuLQCqi-PyM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/c/1/a/7/11954229571856793418warning_naught101_01.svg.med.png&w=300&h=300&ei=oYGFT6TVOaGg4gTbyqWlBw&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=441&dur=1030&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=140&sig=106252449299659220984&page=2&tbnh=151&tbnw=151&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:18,s:24,i:184
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4. Vilka funktioner vill du ha under menyn ”larm och meddelanden”? (flera svar tillåtna) 
 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Larmhistorik 25 96% Åtgärdsinformation 18 69% Servoservice 4 15% 

Separat larm och meddelandelistor 21 81% Felsökning givare 14 54% Axelservice 4 15% 

Kombinerad larm- & meddelandelista 6 23% Profibus 6 23% Annat:     
Felsökning 11 42% Interlocksignaler 2 8%       

 

Program 

1. Vilken symbol passar till program menyn? (välj ett alternativ) 

 

A     B     C     D     E    

Förslag Antal Förslag Antal 

A 6 D 1 

B 2 E 3 

C 12   
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2. Vilka funktioner vill du ha under ”program” menyn? (flera svar tillåtna) 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Huvudprogram 26 100% Program teacher 5 19% Operat 7 27% 
Subprogram 22 85% Programöversikt 20 77% Annat:     

Blocksökning 17 65% Standardcykler 7 27%       

 

Bearbetningsinformation (process/bearbeta) 

1. Vilken benämning passar för menyn ”bearbetningsinformation”? (välj ett alternativ) 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Produktions info 5 19% Logginfo     Bearbeta 3 12% 

Producerat 1 4% Produktion 7 27% Förbereda     
Logglistor     Process 6 23% Annat:     

 

2. Vilken symbol passar för menyn ”bearbetningsinformation”? (välj ett alternativ) 

              

A             B              C               D                 E  F 

Förslag Antal Förslag Antal 

A 4 D 3 

B 6 E 3 

C  F 1 

 

http://lummis2008.com/show/oxygen-icons-by-oxygen-icons.org/Actions-office-chart-line-icon.html
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3. Vilka funktioner vill du ha under den menyn? (flera svar tillåtna) 

 

 

 

 

Översikt 

1. Vilken benämning passar för menyn ”översikt”? (välj ett alternativ) 

Förslag Antal Procent 

Översikt 22 85% 
Bearbetning     

Layout 1 4% 

Annat     

 

2. Vilken symbol passar för menyn ”översikt”? (välj ett alternativ) 

A   B    C       D  

Förslag Antal Förslag Antal 

A 8 C 3 

B 8 D 7 

  

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal 

Takttid 20 77% Cellöversikt 11 42% Lamptest 4 

Datum och Tid 13 50% Cykeltider 22 85% Kvalitetskontrollräknare 11 
Språk 10 38% Antal producerade detaljer 19 73% Annat:   

Skift 6 23% Systemversion 5 19% HMI 1 
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3. Vilka funktioner vill du ha under den menyn? (flera svar tillåtna) 

 

 

 

 

Service 

1. Vilken benämning passar för menyn ”service”? (välj ett alternativ) 

Förslag Antal Procent 

Service 16 62% 

Underhåll 8 31% 

Felsökning     
Annat: 2 8% 

Diagnos 1 4% 

Service/Underhåll 1 4% 

 

  

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Takttid 3 12% Cykeltider 4 15% Lamptest 5 19% 

Maskinöversikt 20 77% Antal producerade detaljer 11 42% Kvalitetskontrollräknare 5 19% 

Språk 5 19% Systemversion 3 12% Annat:     

Skift 4 15% Cellöversikt 11 42% Alla "menyer" 1 4% 
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2. Vilken symbol passar för menyn ”service”? (välj ett alternativ) 

A B C D E  F  

Förslag Antal Förslag Antal 

A 3 D 2 

B 9 E 1 

C 3 F 5 

 

3. Vilka funktioner vill du ha under den menyn? (flera svar tillåtna) 

Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent Förslag Antal Procent 

Takttid     Profibus 14 54% Interlocksignaler 14 54% 

Datum och Tid 6 23% Cellöversikt 1 4% Servo service 21 81% 

Språk 7 27% Lamptest 10 38% Axel service 21 81% 
Skift 1 4% Felsökning 15 58% UFO 14 54% 

Systemversion 12 46% Felsökning givare 19 73%       

 
 
Övriga åsikter (förslag på menyer/funktioner): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nr Krav för operatörsgränssnittet K1 K2 K3 K4 Dagens 

1 Konsekvent terminologi i OG:et oberoende på styrsystem och maskintillverkare 3 3 3 3 1 

2 Språket i systemen ska vara svenska 5 5 5 5 2 

3 Texter samt benämningar ska vara tydliga och intuitiva 3 3 2 3 2 

4 De aktiva valen ska vara konsekvent placerade efter egenskaper i OG:et 3 4 4 4 3 

5 Menyer och information återfinns på samma plats oberoende styrsystem och maskin 4 4 4 4 2 

6 Konsekvent färgkodning inom och mellan operatörsgränssnitt 4 3 3 3 1 

7 Tydlig och visuell härledning i menystrukturen  4 3 3 3 2 

8 Larmlistor och larmtexter ska vara tydliga och enkla att förstå 3 2 2 4 2 

9 Tydlig startsida med aktuell information om maskinen 4 4 3 4 1 

10 Särskilda reglage för aktiva val och menyval i OG:et 4 4 4 4 3 

11 Vissa funktioner låsta för användning vid olika driftlägen 2 4 4 3 4 

12 Lösningen ska underlätta användningen av maskinen 4 3 3 3 3 

13 Systemet ska ej kräva någon specialutbildning för operatören utöver den som ges av Scania 4 4 4 4 4 

14 Operatörsgränssnittet ska passa samtliga maskiner oavsett styrsystem och maskintillverkare 2 3 3 3 2 

15 Operatörsgränssnittet ska passa alla typer av användare 3 3 3 3 3 

16 Lösningen ska ge möjlighet för maskintillverkare att lägga in egna maskinspecifika funktioner 3 3 3 3 4 

17 Lösningen ska vara utvecklingsbar 3 3 2 3 2 

18 Lösningen ska vara möjlig att implementera för Scania 2 3 3 3 4 

 
Totalt: 60 61 58 62 45 

 
Uppfyllnadsgrad: 67% 68% 64% 69% 50% 

 

 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 

 

K1- Konceptförslag 1  

K2- Konceptförslag 2 

K3- Konceptförslag 3 

K4- Konceptförslag 4 
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Nr Önskemål för operatörsgränssnittet Vikt 
Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Dagens 

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

1 Symboler ska användas i kombination med text för förtydligande 0,7 2 1,4 2 1,4 2 1,4 3 2,1 2 1,4 

2 Färgkodning i OG:et ska underlätta användningen 4 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 

3 Funktioner som används frekvent ska vara lättillgängliga 8 4 32 3 24 3 24 3 24 2 16 

4 Hjälpfunktion med beskrivning för åtgärda larm och meddelanden 6,3 3 18,9 3 18,9 1 6,3 3 18,9 1 6,3 

5 Presentera relevant verktygsinformation tydligt för operatören 8,3 4 33,2 4 33,2 4 33,2 4 33,2 2 16,6 

6 Displayen ska vara ergonomiskt utformad 10 4 40 3 30 3 30 3 30 3 30 

7 Verktygspanelen ska ha samma funktioner i OG:et som huvudpanelen 9,3 4 37,2 4 37,2 4 37,2 4 37,2 2 18,6 

8 Möjlighet att sortera verktygslistan på olika attribut 6,6 3 19,8 3 19,8 2 13,2 3 19,8 2 13,2 

9 Möjlighet att sortera larm och meddelanden på olika kategorier 5 2 10 3 15 1 5 3 15 1 5 

10 Felsökningsbilder för att underlätta underhållsarbete 6,6 1 6,6 1 6,6 1 6,6 1 6,6 2 13,2 

11 Möjliggöra enkel ändring av driftsätt och tydlig visning av aktiv drift 6,3 2 12,6 3 18,9 3 18,9 2 12,6 3 18,9 

Totalt: 223,7 217,0 187,8 211,4 151,2 

Uppfyllnadsgrad: 63% 61% 53% 59% 43% 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 
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Nr Krav för operatörsgränssnittet Koncept 2 Koncept 4 

1 Konsekvent terminologi i OG:et oberoende på styrsystem och maskintillverkare 4 4 

2 Språket i systemen ska vara svenska 5 5 

3 Texter samt benämningar ska vara tydliga och intuitiva 4 4 

4 De aktiva valen ska vara placerade konsekvent efter egenskaper i OG:et 5 5 

5 Menyer och information återfinns på samma plats oberoende styrsystem och maskin 4 4 

6 Konsekvent färgkodning inom och mellan operatörsgränssnitt 4 4 

7 Tydlig och visuell härledning i menystrukturen  4 3 

8 Larmlistor och larmtexter ska vara tydliga och enkla att förstå 4 4 

9 Tydlig startsida med aktuell info om maskinen 4 4 

10 Särskilda reglage för aktiva val och menyval i operatörsgränssnittet 4 4 

11 Vissa funktioner låsta för användning vid olika driftlägen 5 5 

12 Lösningen ska underlätta användningen av maskinen 4 4 

13 Systemet ska ej kräva någon specialutbildning för operatören utöver den som ges av Scania 5 5 

14 OG:et ska passa samtliga maskiner oavsett styrsystem och/eller maskintillverkare 3 2 

15 OG:et ska passa alla typer av användare 3 3 

16 Lösningen ska ge möjlighet för maskintillverkare att lägga in egna maskinspecifika funktioner 4 4 

17 Lösningen ska vara utvecklingsbar 4 4 

18 Lösningen ska vara möjlig att implementera för Scania 3 2 

  Totalt: 73 70 

  Uppfyllnadsgrad: 81% 78% 

 
 

 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 
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Koncept 2 Koncept 4 

Nr Önskemål för operatörsgränssnittet Vikt Värde Poäng Värde Poäng 

1 Symboler ska användas i kombination med text för förtydligande 0,7 3 2,1 3 2,1 

2 Färgkodning i OG:et ska underlätta användningen 4 4 16 4 16 

3 Funktioner som används frekvent ska vara lättillgängliga 8 4 32 4 32 

4 Hjälpfunktion med beskrivning för åtgärda larm och meddelanden 6,3 4 25,2 4 25,2 

5 Presentera relevant verktygsinformation tydligt för operatören 8,3 4 33,2 4 33,2 

6 Displayen ska vara ergonomiskt utformad 10 3 30 3 30 

7 Verktygspanelen ska ha samma funktioner i OG:et som huvudpanelen 9,3 3 27,9 3 27,9 

8 Möjlighet att sortera verktygslistan på olika attribut 6,6 4 26,4 3 19,8 

9 Möjlighet att sortera larm och meddelanden på olika kategorier 5 4 20 4 20 

10 Felsökningsbilder för att underlätta underhållsarbete 6,6 1 6,6 1 6,6 

11 Möjliggöra enkel ändring av driftsätt och tydlig visning av aktiv drift 6,3 3 18,9 3 18,9 

 
 

 
    Totalt: 238,3 231,7 

Uppfyllnadsgrad: 67% 65% 

 
 

 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 
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Nr Krav för operatörspanelen Fanuc Siemens Eget förslag 

1 Reglage ska vara hållbara för industriell miljö 3 3 3 

2 Reglage ska ge respons vid användning 4 3 3 

3 Reglage ska ha tydlig text och/eller symbol 4 4 4 

4 Reglage ska ha konsekvent benämning gentemot OG:et 4 4 4 

5 Benämning på reglage ska vara konsekvent inom och mellan paneler 4 4 4 

6 Färgsättning på reglage ska vara konsekvent inom och mellan paneler 3 3 4 

7 Panelen ska utformas efter kraven från maskindirektiven och Scanias TFP 5 5 5 

8 USB-port på panelen 5 5 5 

Totalt: 32 31 32 

Uppfyllnadsgrad: 80% 78% 80% 

 
 

 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 
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Fanuc Siemens Eget förslag 

Nr Önskemål för operatörspanelen Vikt Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

1 Tydligt visa vilka reglage som är kopplade till displayen 5 3 15 3 15 3 15 

2 Reglage på panel grupperade logiskt efter funktion 1,7 4 6,8 3 5,1 4 6,8 

3 Snabbknappar på panel som underlättar användningen av maskinen 6,3 4 25,2 4 25,2 4 25,2 

4 Reglage ska vara lätta att rengöra 2 3 6 4 8 4 8 

5 Reglage ska vara ergonomiskt utformade 7,3 3 21,9 3 21,9 3 21,9 

6 Färgsättning på reglage ska underlätta användningen 2,3 2 4,6 3 6,9 4 9,2 

Totalt: 79,5 82,1 86,1 

Uppfyllnadsgrad: 65% 67% 70% 

 
 

 
 

 

Viktskala för krav och önskemål 

5 poäng - Kravet uppfylls totalt 

4 poäng - Kravet uppfylls väl 

3 poäng - Kravet uppfylls tillräckligt 

2 poäng - Kravet uppfylls med vissa brister 

1 poäng - Kravet uppfylls ej 
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Benämningslista på några av de vanligaste orden och funktionerna som förekommer i 

gränssnittet. 

Benämningslista 

Swedish English 

Auto med portal Automation with portal 

Auto utan portal Automation without portal 

Stegvis körning Steped running 

Manuell drift (Jog) Manual operation 

Detalj Detail 

Kvalitetskontroll Quality control 

Kontrollbit Control detail 

Kontrolldetalj Control detail 

Laddlucka Load hatch 

Spännfixtur Fixture 

Pneumatik Pneumatics 

Hydraulik Hydraulics 

Emulsion Emulsion 

Utsug Air extraction 

Startvillkor Starting conditions 

Cykelval Cykle choice 

Programval Program choice 

Grundläge Initial position 

Ladda Load 

Cell översikt Overview of layout 

Förbereda Prepare 

Kollisionsövervakning Kollision monitoring 

Spindel Spindle 

Broms Brake 

Riggning Rigging 

Axel Axis 

Laddningsposition Loading position 

Urladdningsposition Unloading position 

Monteringsposition Mounting position 

Bearbetningsposition Working position 

Verktygsgripare Tool griper 

magasinposition Tool magazine position 

Verktygs identitet Tool identity number 

Verktygs typ Tool type 

Bearbetningsrum Working space 
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Benämningar på vanligt förekommande statusfunktioner och vilken placering de ska ha i 

operatörsgränssnittet.

Vänster/Left handside   Höger/Right handside 
Swedish English   Swedish English 

Vänster Left   Höger Right 

Bak Back   Fram Front 

Bakåt Backwards   Framåt Forward 

Bakre läge Reare position   Främre läge Front position 

Ner Down   Upp Up 

Neråt Downwards   Uppåt Upwards 

Vrida neråt Turn downwards   Vrida uppåt Turn upwards 

Utsvängd Turned out   Insvängd Turned in 

Motsols Counterclockwise   Medsols Clockwise 

Minska Reduce   Öka Increase 

Blockera Block   Avblockera Unblock 

Blockerad Blocked   Avblockerad Unblocked 

Frånkopplad Disconnected   Tillkopplad Connected 

Spänna Tighten   Lossa Release 

Fastspänd Tightened   Lossad Released 

Ej aktiv Inactive   Aktiv Active 

Inaktivera Inactivate   Aktivera Activate 

Stängd Closed   Öppen Opened 

Stänga Close   Öppna Open 

Stopp Stop   Start Start 

Stoppat Stopped   Startat Started 

Av Off   På On 

Från Off   Till On 

Lås Lock   Lås upp Unlock 

Låst Locked   Upplåst Unlocked 

Spänd Gripped   Lossad Loosed 

Spänna To grip   Lossa To loosen 

Ut Out   In In 
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Menystrukturen för gränssnitt utan teckenbegränsning. Huvudmenyerna är mörkblå och undermenyerna ljusblå. För de system som har en 

teckenbegränsning på 11 tecken bör huvudmenyerna Manuelldrift och Larm och meddelanden ändras enligt: 

Manuelldrift benämns: MANUELLT 

Larm och meddelanden benämns: LARM/MEDD. 

VERKTYG

MANUELLDRIFT

LARM OCH 

MEDDELANDEN

PRODUKTION
KVALITETS-

KONTROLL

LARM OCH 

MEDDELANDE

LISTA

STARTVILLKOR

VERKTYGS-

LIVSLÄNGD

PROGRAM
HUVUD- OCH 

SUBPROGRAM

ÖVERSIKT
MASKIN-

ÖVERSIKT

SERVICE
FELSÖKNINGS-

BILDER

HEM

VERKTYGS-

FÖRSLITNING

PROGRAMVAL

LARMHISTORIK

PRODUCERADE 

DETALJER

BLOCKSÖKNING

CELLÖVERSIKT

UFO

MAGASIN

SKYDDSDÖRR

TAKTTID/

CYKELTID

PROGRAM-

ÖVERSIKT

LAMPTEST

VERKTYGS-

GEOMETRI

SPINDEL

SKIFT

OPERAT

INTERLOCK-

SIGNALER

FIXTUR

PROFIBUS

BELYSNING 

MASKINRUM

TID OCH DATUM, 

SPRÅK

MAGASIN-

FUNKTIONER

SYSTEM-

VERSION
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Verktygslistan återfinns uppdelad på olika områden i huvudmenyn Verktyg. I tabell 1 finns mallen för hur verktygslistan ska organiseras i 

undermenyn Verktygslivslängd. Det beskrivs även vilken information som ska återges i varje kolumn.  

Tabell 1 Beskrivning av verktygslistan för undermenyn Verktygslivslängd. 

   
Livslängd 

Plats Verktygstyp Identitetsnummer Kvar Maxvärde Varningsgräns 

Platsnumret 
indikerar vilken 
magasinplats 
verktyget 
återfinns i. 

Ange med 
ikon och text 
verktygstyp. 

Anger verktygets 
VR-nummer. 

Anger antal 
bearbetningar 
verktyget har kvar 
innan den når sin 
maximala 
livslängd. 

Anger 
verktygets 
totala livslängd. 

Anger vilket 
värde som 
maskinen ska 
larma för ett 
kommande 
verktygsbyte. 

 

I tabell 2 finns mallen för hur verktygslistan ska organiseras i undermenyn Verktygsförslitning. Det beskrivs även vilken information som ska återges 

i varje kolumn.  

Tabell 2 Beskrivning av verktygslistan för undermenyn Verktygsförslitning. 

   

Förslitning 

Plats Verktygstyp Identitetsnummer Antal Skär Radie ∆Radie Längd ∆Längd Systerverktyg 

Platsnumret 
indikerar vilken 
magasinplats 
verktyget 
återfinns i. 

Ange med 
ikon och text 
verktygstyp. 

Anger verktygets 
VR-nummer. 

Anger antal 
skär som 
verktyget har 
och vilket skär 
som 
behandlas.  

Anger 
verktygets 
ursprungsradie. 

Ange här om 
verktygets 
radie har 
förslitits. 

Anger 
verktygets 
ursprungslängd. 

Ange här om 
verktygets 
längd har 
förslitits. 

Ange vilken 
magasinplats 
systerverktyget 
återfinns om 
det existerar. 

 

I undermenyn Magasin placeras den information som behövs för att hålla ordning på verktygen i magasinet. 

För undermeny Verktygsgeometri återfinns en komplett verktygslista med all information om verktyget inklusive det som presenterades i de två 

ovannämnda undermenyerna och övrig information som behövs vid exempelvis programmering. Sådan information kan tillexempel vara verktygets 

bearbetningsriktning. 
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Tabellen nedan anger i vilken ordning informationen ska presenteras i larm- och 

meddelandelistor i operatörsgränssnittet.

Tid Typ Beskrivning Kod Datum 

Anger 
klockslaget då 
larmet eller 
meddelandet 
inträffade. 

Anger vilken typ 
larmet eller 
meddelandet är av 
samt vilken knapp 
som används för 
att kvittera det. 

Här ges en tydlig 
beskrivning av larmet 
eller meddelandet. 

Anger larm- eller 
meddelandekoden.  

Anger datumet 
då larmet eller 
meddelandet 
inträffat. 
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1. Operatörspanelen och OG:et ska uppfylla kraven i Maskindirektivet 
        - Ingen tilläggande kommentar.  
 

2. Den givna layouten inklusive startsida för OG:et ska används 
Layouten i Bilaga 9 ska i största möjliga mån följas, om detta inte går på grund av klara skäl är 

det okej att använda sin egen layout om detta godkänns av Scania. 

3. Det ska finnas en digital maskinhandbok i OG:et 
Maskinhandboken kan förslagsvis vara i pdf-format och informationen i handboken ska vara 

sökbar. 

4. Verktygspanelen 
Verktygspanelen ska ha samma information och funktioner (de som är relevanta) som 

huvudpanelen. Displayen ska vara minst 15” eller större för att ge god läslighet.  

5. Språket ska vara på svenska 
Om förkortningar används ska dessa vara tydliga. 

6. Den givna menystrukturen ska följas 
Menystrukturen i Bilaga 16 ska följas. Se till att menyerna har rätt benämning och placerade 

på rätt plats samt att undermenyer finns under rätt huvudmeny.  

Om det finns behov av att lägga in maskinspecifika funktioner i OG:et ska dessa ha tydlig 

benämning och placeras under en passande huvudmeny alternativt läggas ut som en 

huvudmeny. De ska i största möjliga mån inte placeras på menynivå 3 eller längre in. 

7. Menyerna ska ha tydlig härledning 
Operatören ska enkelt kunna lokalisera vart han/hon befinner sig i systemet. Menyträdet ska 

vara tydligt och visuellt. 

8. Dagliga funktioner ska vara lättillgängliga 
Funktioner som operatören använder dagligen i sitt arbete ska vara lättillgängliga i OG:et. 

9. Den givna terminologimallen ska följas 
Terminologin i Bilaga 15 ska följas. Inga dubbla negationer får användas och benämningarna 

ska vara tydliga och överensstämma med övriga benämningar i andra gränssnitt.  

10. Statusbenämningarna 
Statusbenämningar ska vara konsekvent placerade och benämnda enligt mallen i Bilaga 15. 

På högersida ska funktioner som på/till/öka etc. vara placerade. På vänster ska funktioner 

som av/från/minska etc. placeras. 

11. Om symboler läggs in ska dessa vara: 
Intuitiva och tydliga för operatören. 

12. Konsekvent färgsättning 
Gränssnittet ska inte ha för mycket färgkodning eftersom det skapar förvirring. Den 

färgkodning som används ska vara tydlig och konsekvent. Texten ska vara svart och 

bakgrunden ljus för att få optimal läsbarhet.



Bilaga 20 Förklaring till Checklista  (2/4)     (1/1) 
 

 
 

13. Tydliga och förklarande Larm- och meddelandetexter 
Texterna ska vara tydliga och förklarande för operatören. Det ska vara enkelt att tolka vad 

störningen innebär och åtgärda den utifrån beskrivningen. Viktigt att inga onödiga larmtexter 

loggas i larm- och meddelandehistoriken exempelvis: Maskin väntar på portal. Larm som 

orsakas av andra larm bör också undvikas exempelvis: Startvillkor stängs av till följd av ett 

intryckt nödstopp. Onödiga larm försvårar sökningen av relevant information som söks för att 

lösa problemet. 

14. Hjälpfunktion med information om: 
Vart problemet återfinns, möjliga orsaker till varför problemet har dykt upp och förslag på 

åtgärder. 

15. Möjlighet att sortera larm efter 
Frekvens (mest återkommande larm), typ av larm och kunna sortera efter specifika 

tidsintervall. 

16. Samtliga larm ska presenteras i operatörsgränssnittet 
Samtliga larm inklusive systemlarm ska presenteras i OG-delen. I Bilaga 18 finns förslag på 

hur en larmlista ska organiseras. 

17. Den givna mallen för verktygslistan ska följas 
Den givna mallen för verktygslistan finns i Bilaga 17.  

18. Möjlighet att sortera verktygens livslängd 
Sortera efter livslängd så att operatören kan se vilka verktyg som börjar närma sig 

slutförbrukning. 

19. Automatiskt bromstest 
Bromstestet ska utföras automatiskt efter ett förbestämt tidsintervall. När bromstestet utförs 

ska detta indikeras samt ska systemet ge en indikation på att det har utförts. 

20. Felsökningsbilder ska finnas  
Felsökningsbilder på exempelvis givare och spännklackar bör finnas i operatörsgränssnittet. 

Ett förslag på hur dessa felsökningsbilder kan se ut finns i Figur 1 och 2 som återfinns i slutet 

av listan. 

21. Den givna mallen för utformning ska följas 
Panelkonceptet enligt Figur 102 ska följas vid utformning av panelen. Den beskriver vilka 

typer av reglage som bör finnas på panelen, hur de ska placeras och benämnas. Viktigt att 

reglagen fungerar i industriellmiljö. Ska panelkonceptet användas på en verktygspanel måste 

den troligtvis kompletteras.  

22. Lamptryckknappa ska fungera enligt 
Lysknapparnas funktion ska följa beskrivningen i TFP punkt H 9.2.5.1.1. Där framgår hur de 

olika lamptryckknapparna ska lysa och/eller blinka när ett arbete begärs samt efter utfört 

arbete.  

23. Övriga reglage ska ge en god respons 
Övriga reglage ska ge god respons då de är aktiva, arbetar, när de kan användas eller inte 

användas.



Bilaga 20 Förklaring till Checklista  (3/4)     (1/1) 
 

 
 

24. Det ska finnas särskilda reglage för 
Det ska finnas särskilda reglage för menyval inne i OG:et samt för aktiva val i OG:et som 

påverkar maskinen i någon form. Det ska finnas en låsbar nyckelomkopplare för 

maskindriftsätten samt val av NC-driftsätt ska framgå tydligt. Ska gärna finnas en tydlig 

koppling mellan vilka NC-driftsätt som kan köras med vilka maskindriftsätt.  

25. Koppling mellan reglage och display ska vara tydlig 
Funktioner inne i OG:et som styrs med knappar på displayen ska framgå tydligt för 

operatören. 

26. Reglagen ska ha tydlig benämning och/eller symbol 
För att underlätta för operatörer bör benämningar och symboler som används på/vid 

reglagen vara tydliga att tolka. Det ska även vara enkelt att förstå till vilket reglage 

benämningen/symbolen tillhör. 

27. Reglagens benämning på panelen ska vara samma som i OG:et 
Samma benämningar på reglage på panel och i OG:et underlättar operatörens arbete.
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Figur 1 Exempel på felsökningsbild med figur över maskinen. Givarnas status och namn går snabbt att lokalisera. 

 

 

 

Figur 2 Exempel på felsökningsbild med figur över magasin. Givarnas status och namn går snabbt att lokalisera. 

 


