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Förord 

Den här rapporten behandlar ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet Teknisk design vid 

Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet är utfört av Linnéa Klang på företaget Micronic 

Mydata i Täby under våren 2012. Uppgiften i examensarbetet var att analysera företagets produkter 

och utveckla riktlinjer gällande produkternas ”aktiva områden” till företagets designguide. 

Jag som utfört arbetet vill rikta särskilt tack till mina handledare; universitetslektor Åsa Wikberg-

Nilsson vid Luleå tekniska universitet, samt Johan Öhlund, chef över Hardware Department på 

Micronic Mydata, som bidragit med kunskap och engagemang under projektets gång.  

Vidare vill jag tacka personalen på Micronic Mydata i Täby; de som tagit sig tid och delat med sig av 

sin kunskap om produkterna och de olika affärsområdena, de som visat intresse och gett nyttig 

feedback vid mina demotillfällen, samt slutligen de som ställt upp för intervjuer och 

associationsövningar. 

Ett stort tack riktas också till de maskinoperatörer på Orbit One i Flemingsberg, Eskilstuna Elektronik 

AB i Eskilstuna, samt Aros i Göteborg som ställt upp under mina användarstudier för intervjuer och 

observationer. 

 

Täby, 14 juni 2012 

 

Linnéa Klang  



 

 
 

 Sammanfattning  

Detta examensarbete för Teknisk design LTU har genomförts under våren 2012 med företaget 

Micronic Mydata som uppdragsgivare. Micronic Mydata är ett högteknologiskt svenskt företag som 

utvecklar och tillverkar produktionsutrustning för elektronikindustrin. Micronic och Mydata var 

tidigare två skilda företag och efter hopslagningen strävar man nu efter ett gemensamt formspråk 

och tydligare identitet på sina produkter. För att åstadkomma detta har man börjat arbeta fram 

material för en designguide, som ska ligga till grund och inspiration för framtida utvecklingsprojekt.  

Uppdraget i examensarbetet var att genom en grundlig analys av företagets produkter utforma 

riktlinjer gällande produkternas ”aktiva områden” (användargränssnitt) till företagets designguide. 

Målen som sattes upp var att först grundligt analysera de befintliga aktiva områdena utifrån gällande 

litteratur och standarder inom området Human Machine Interaction (HMI), och utifrån analysen 

avgränsa projektet och utforma riktlinjer inom ett valt förbättringsområde.  

Först gjordes en förstudie genom intervjuer med personal på Micronic Mydata och genom att 

studera produkterna i syfte att skapa förståelse för företagets olika affärsområden och kartlägga 

produkternas aktiva områden. 

Den grundliga analys av de aktiva områdena som sedan utfördes baserades på empiriska och 

analytiska studier av produkterna, samt inhämtad teori inom design och HMI. Intervjuer och 

observationer utfördes på tre olika kretskortstillverkande fabriker i Sverige för att samla in data 

gällande produkterna inom affärsområdet Surface Mount Technology (SMT). För affärsområdet 

Pattern Generators (PG) utfördes analytiska studier av produkterna på plats hos uppdragsgivaren.  

Efter att analysen färdigställts gjordes avgränsningar av projektet genom att identifiera de 

grundläggande behov som står bakom de olika aktiva områdena, samt ställa upp vilka av behoven 

som är gemensamma för alla maskiner. I samråd med uppdragsgivaren valdes ett av behoven att gå 

vidare med och finna generella lösningar på, som ska fungera som inspiration och riktlinjer inför 

framtida utvecklingsprojekt. Det behov som valdes var enkel och intuitiv manuell hantering av 

maskindelar och målet var att tre olika koncept skulle tas fram. Förutom dessa koncept togs också 

beslut om att ett avsnitt med generella riktlinjer för användargränssnitt till designguiden skulle 

utformas. 

En kravspecifikation för lösningar på enkel och intuitiv manuell hantering ställdes upp utifrån regler, 

standarder och uppdragsgivarens designattribut, för att ha som grund i utvecklingen av de tre 

koncepten.  

Benchmarking gjordes på olika handtagslösningar och ett antal moodboards sammanställdes för att 

ha som inspiration under idégenereringen. Ett stort antal skisser och några enkla modeller ledde 

slutligen fram till tre olika serier av handtagskoncept. Som grund för de generella riktlinjerna för 

användargränssnitt användes Patrick W. Jordans usability-principer för tekniska produkter och korta 

texter skrevs anpassade till uppdragsgivarens produkter och värderingar. 

Resultatet i examensarbetet är således en grundlig analys av produkternas aktiva områden, ett 

avsnitt med generella riktlinjer för design av användargränssnitt och tre serier av handtagskoncept 

som uppfyller behovet av enkel och intuitiv manuell hantering av maskindelar.  



 

 
 

Abstract  

This master’s thesis for Industrial Design Engineering LTU has been implemented in spring 2012 with 

the company Micronic Mydata as client. Micronic Mydata is a leading Swedish company that 

develops and manufactures production equipment for the electronics industry. Micronic and Mydata 

was previously two separate companies, and after merging the aim is to create a mutual design 

language and distinct identity of the company products. To accomplish this, the company has begun 

to gather material for a Design Guide, which will form the basis and inspiration for future 

development projects. 

The task of this master’s thesis was to analyze the clients’ products and develop guidelines for the 

Design Guide regarding the “active areas” (the user interface) of the products. The goals that were 

set was to first thoroughly analyze the existing active areas, based on current literature and 

standards in the field of Human Machine Interaction (HMI), and through the analysis delimit the 

project and develop guidelines within a selected area for improvement. 

The first thing done in the project was a pre study through interviews with staff at Micronic Mydata 

and by studying the products, with the aim to create an understanding of the business areas and a 

mapping of the products’ active areas. 

The thorough analysis on the active areas was based on empirical and analytical studies of the 

products, and literature in design and HMI. Interviews and observations were performed at three 

different circuit board manufacturers in Sweden to collect data on the products in the business area 

Surface Mount Technology (SMT). For the business area Pattern Generators (PG), analytical studies 

were performed of the products on site of the client. 

After the analysis was completed, delimitations of the project was stated by identifying the basic 

needs that stand behind the various active areas, and establish which of the needs that are common 

for all machines. In consultation with the client one of the needs was then chosen to continue 

working with and to find general solutions for, which will serve as inspiration and guidance for future 

development projects. The need that was chosen was simple and intuitive manual handling of 

machine parts and the goal was to develop three different concepts. In addition to these concepts it 

was also decided that a section with general guidelines for user interfaces would be developed for 

the Design Guide. 

A specification of requirements for solutions to simple and intuitive manual handling were set up, 

based on rules, standards and the client’s design attributes to use as a foundation for the design of 

the three concepts.  

Benchmarking was done on different handle solutions and a number of mood boards were designed 

as inspiration for the idea generation. A large number of sketches and some simple models finally led 

to three different series of conceptual handles. As a basis for the general guidelines for user 

interfaces Patrick W. Jordan's usability principles for technical products were used and short texts 

were written, tailored to fit the client's products and values. 

The results of this master’s thesis is thus a thorough analysis of the products' active areas, a section 

with general guidelines for designing user interfaces and three series of conceptual handles that 

serve the need for simple and intuitive manual handling of machine parts. 



 

 
 

Nomenklatur 
Nedan redovisas uttryck och förkortningar som används i rapporten. 

Aktiva områden Områden där operatören gör något aktivt med maskinen, exempelvis 

tangentbord, skärm, mus, flyttar på maskindelar, laddar komponenter 

etc. Ett mer vedertaget begrepp är användargränssnitt. 

Maskinoperatör Person som kör maskinen. I rapporten används kortformen operatör. 

HMI  Human Machine Interaction, samspelet mellan människa och maskin. 

Usability Ordet betyder användbarhet och beskriver hur lätt och behaglig en 

produkt eller ett system är att använda. 

PG  Pattern Generator, affärsområdet med mönsterritande maskiner. 

MW Mask Writer, laserritande maskiner som producerar fotomasker. Tillhör 

affärsområdet PG. 

LDI Laser Direct Imaging, maskiner som med direktritning tillverkar substrat. 

Tillhör affärsområdet PG. 

SMT Surface Mount Technology, affärsområdet med maskiner som 

producerar ytmonterade kretskort. 
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1. Inledning 
Den här rapporten behandlar ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet Teknisk design LTU 

som genomförts med företaget Micronic Mydata som uppdragsgivare, under 20 veckor våren 2012. 

Uppdraget i examensarbetet var att genom en grundlig analys av företagets produkter utforma 

riktlinjer gällande produkternas ”aktiva områden” till företagets designguide. Företaget ger följande 

beskrivning av "aktiva områden": 

De ”aktiva områdena” utgörs av gränssnittet mellan människa och maskin, det vill säga områden där 

användaren gör något aktivt med maskinen, exempelvis tangentbord, skärm, mus, reglage som 

används för att flytta på maskindelar, ladda komponenter etc. 

Syftet med denna rapport är att beskriva utvecklingsarbetet från förstudie till resultat, med start i en 

analys av företagets nuvarande produkter och med avslut i utveckling av riktlinjer till företagets 

designguide samt utveckling av specifika produkter till de aktiva områdena. I rapporten beskrivs den 

inledande informationsinsamlingen, de olika teorier som har inverkat på arbetet, de metoder och det 

specifika genomförandet som utförts för att analysera och utveckla lösningar, samt arbetets 

slutprodukt och hur den bidrar till företagets nuvarande och framtida produkter.  

Inledningsvis beskrivs uppdragsgivaren, det vill säga företaget Micronic Mydata, för att presentera 

bakgrunden till arbetet och vilket sammanhang det genomförts i och för. Därefter beskrivs syfte och 

mål med examensarbetet. I kap 2. Nulägesbeskrivning ges vidare en mer omfattande beskrivning av 

uppdragsgivaren och dess produkter. I kap 3. Metod och genomförande beskrivs de metoder som 

använts och hur de implementerats i projektet och i kap 4. Teori ges den teori som ansetts relevant 

för att ge grundläggande förståelse för det arbete som utförts. I kap 5. Analys presenteras sedan den 

analys som gjorts över produkternas aktiva områden utifrån litteratur- och användarstudier. I kap 6. 

Problembestämning och kap 7. Kravspecifikation ges den problembestämning som kom att ligga till 

grund för utvecklingsarbetet och den kravspecifikation som fastställde de kriterier som lösningarna 

måste uppfylla. I kap 8. Konceptgenerering och kap 9. Utvärdering och vidareutveckling beskrivs 

konceptfasen från idégenerering till utvärdering och vidareutveckling och i kap 10. Resultat 

presenteras det slutliga resultatet. Sist i rapporten ges en diskussion om hur arbetet har gått, samt 

ett avsnitt med rekommendationer för hur Micronic Mydata ska gå vidare med arbetet med 

designguiden. Längst bak finns referenslista och bilagor som stödjer det som presenterats i 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Micronic och Mydata var tidigare två skilda företag med olika produktområden inom 

elektronikindustrin, som gick samman och blev ett gemensamt företag för drygt två år sedan (hösten 

2009). Företaget strävar nu efter att få ett enhetligare formspråk och en tydligare identitet på sina 

produkter. En gemensam formgivning är ett bidrag till integrationen i att göra Micronic Mydata till 

ett gemensamt företag, med produkter som liknar varandra även om de har olika 

användningsområden och olika kunder. Företaget menar att designen ska spegla företagets 

värderingar samt produkternas fördelar och kompetens.  
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För att åstadkomma detta har Micronic Mydata påbörjat ett arbete för att ta fram ett övergripande 

underlag för en designguide, med företagets värderingar och riktlinjer för design. Materialet är idag 

väldigt övergripande och grovt sammanställt och nästa steg i arbetet är att jobba vidare med guiden 

på djupgående nivå. Även det grafiska arbetet med designguiden återstår. 

En designguide är viktig för företaget då den förutom den gemensamma formgivningen, som stärker 

företagets identitet, också bedöms minska utvecklingstiden genom att utvecklingsprojekt och 

industridesigner får grundläggande vägledning för nya plattformars och produkters formgivning. 

Ytterligare en anledning är att kostnaden för produkterna minskar, bland annat genom att antalet 

olika komponenter minskar och det istället blir större volymer för vissa komponenter. 

1.2 Syfte & mål  

Ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design LTU syftar till att implementera 

relevant teori och metod i ett självständigt genomfört utvecklingsprojekt (i det här fallet för en 

uppdragsgivare). Ett av kärnvärdena i uppdragsgivarens idé om en designguide är begreppet 

”användbarhet” och ett avsnitt i denna ska handla om maskinernas ”aktiva områden”. För att förstå 

begreppet användbarhet och för att kunna utforma användarvänliga produkter är det viktigt att 

känna till användarens behov och preferenser. I det här arbetet definieras användaren som den eller 

de personer som använder uppdragsgivarens produkter i sitt dagliga arbete, det vill säga i det här 

fallet vanligen maskinoperatörer. 

Syftet med examensarbetet är primärt därmed att undersöka befintliga aktiva områden hos Micronic 

Mydatas produkter, för att analysera vilka som är bra och vilka som behöver förbättras ur ett 

användbarhetsperspektiv. Utifrån analysen undersöks sedan vilka krav, behov och önskemål som 

ställs på de aktiva områdena, både från Micronic Mydatas perspektiv och från användares 

perspektiv, samt utifrån aktuell forskning, teori, regler och standarder.  

Det första målet med arbetet är således en kritisk analys av de befintliga aktiva områdena på 

uppdragsgivarens produkter. Det andra målet är att efter valt förbättringsområde inom produkternas 

aktiva områden utforma riktlinjer för hur de kan utformas bättre i enlighet med relevant designteori. 

Resultatet som eftersträvas är ett väl genomarbetat avsnitt till designguiden som ska kommunicera 

relevanta riktlinjer och teorier för design, som ska tjäna som inspiration för produktutveckling och 

som kan appliceras på Micronic Mydatas samtliga produkter. Utöver detta ska koncept utvecklas 

kring en vald del av de aktiva områdena för att tjäna som inspiration och riktlinjer för hur 

utvecklingsarbete kan bedrivas med företagets produkter. 

Mål 

 Att genomföra en kritisk analys av befintliga aktiva områden 

 Att utveckla ett avsnitt till designguiden med riktlinjer för aktiva områden  

 Att utforma koncept kring ett valt aktivt område som kan användas som inspiration och 

riktlinjer i designguiden 
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1.3 Avgränsningar 

Projektet är begränsat till tjugo veckor. Studien är därför avgränsad till att behandla de ”aktiva 

områdena” hos Micronic Mydatas produkter. I detta examensarbete kommer alltså inte övriga delar 

av designguiden att analyseras eller omarbetas. Det grafiska arbetet med de nya avsnitten till 

designguiden kommer inte att ingå i examensarbetet.  

På grund av att arbetet med designguiden fortfarande är i ett tidigt stadium kommer inte ett slutligt 

val bland de utvecklade koncepten att göras i detta arbete. Koncepten kommer istället att sparas och 

beslut kommer att tas på företaget vid ett senare tillfälle då större och mer övergripande delar av 

designguiden har fallit på plats. Detta dels på grund av tidsbegränsningen och dels för att kunna ta 

hänsyn till produkternas hela utformning innan man tar beslut om detaljer.  
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2. Nulägesbeskrivning 
I det här avsnittet redovisas en objektiv beskrivning av hur företaget, produkterna och de aktiva 

områdena ser ut idag. Avsikten är här att beskriva objektivt, vilket i det här fallet innebär att 

återrapportera utan att analysera eller tolka innehållet. Nulägesbeskrivningen är ett resultat av det 

inledande arbetet med intervjuer och observationer på plats hos uppdragsgivaren. Syftet med 

nulägesbeskrivningen är att skapa en första förståelse för företagets nuvarande produkter, den miljö 

de används i, hur de används, samt användares behov och preferenser. 

2.1 Företagsbeskrivning 

Micronic Mydata är ett högteknologiskt svenskt företag som utvecklar och tillverkar 

produktionsutrustning för elektronikindustrin. Företaget har sitt högkvarter beläget i Täby, utanför 

Stockholm, där 350 av de 556 anställda jobbar.1 Produkterna ligger inom två affärsområden; 

Ytmontering (SMT) och Mönsterritare (PG). Affärsområdet PG är indelat i grupperna maskritare 

(MW) och direktritare (LDI). Kunderna för de olika affärsområdena är spridda över världen, för PG 

mestadels i Asien och delvis USA, medan kunderna för SMT mestadels finns i Europa och USA. 2 

2.1.1 Företagsvärden 

Som företag står Micronic Mydata för följande vision, uppdrag och värderingar: 

Vision 

We will be the business partner of choice for enabling the future of electronics. 

Mission 
Together with our customers we undertake the challenges of the electronics industry, providing 

innovative and cost-effective solutions for production. 

Values 
One word is included in all our values. Passion. It stands for enthusiasm and the desire to accomplish 

something. Passion is a key when we develop products and solutions that help our customers succeed, 

when we lead our company to a sustainable profitability, and when we together create an inspiring 

workplace to enable our professional development.  

Passion for business 
Passion for technology 
Passion for people3 

                                                           
1
 About us http://www.micronic.se 2012-01-20 

2
 Customers and Users (2011) Micronic Mydata Design Guide, s 7. 

3
 Vision/Values http://www.micronic.se 2012-01-20 
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Figur 1. Visualisering av Micronic Mydatas företagsvärderingar. Foto: Micronic Mydata 

Tagline 
Pushing the limit4  

Följande grundläggande ledord har fastställts för de tre olika produktgrupperna: 

SMT  LDI  MW 
Performance  Performance  Precision  
Leadership  Leadership  Leadership 
Productivity  Productivity  Productivity 
Usability  Usability 

2.1.2 Designattribut 

Produkternas designattribut beskriver hur produkten ska uppfattas genom våra sinnen, av kunden 

och av användaren. Följande designattribut gäller för alla produkter inom samtliga affärsområden: 

Robust 
Clean 
Intuitive 5 

2.1.3 Logotyp 

Micronic Mydatas logotyp med ett "M" i en röd fyrkant representerar de två begynnelsebokstäverna 

i företagsnamnet. Det är också en symbol som hänvisar till företagets djupa kunskap om att skriva 

mönster med laser på fotomasker, placera komponenter och applicera lodpasta på kretskort. 6 

 
Figur 2. Företagslogotyp Micronic Mydata. Bild: Micronic Mydata 

                                                           
4
 Tagline (2011) Micronic Mydata Design Guide, s 8. 

5
 Product Design Attributes (2011) Micronic Mydata Design Guide, s 9. 

6
 Micronic Mydata Symbol (2010). Corporate Identity Guidelines, s 3. 
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2.2 Produktbeskrivning 

Produktområdet MW kommer ursprungligen från företaget Micronic, medan SMT kommer från 

Mydata. Efter hopslagningen började man utveckla ett tredje produktområde, LDI. Här beskrivs mer 

ingående vad de olika produktområdena innebär. 

2.2.1 Surface Mount Technology (SMT) 

Affärsområdet SMT, som fortfarande levererar produktionslösningar under varumärket MYDATA, har 

en ledande marknadsposition inom segmentet för flexibel elektronikproduktion. Ytmontering utgör 

länken mellan halvledarindustrin och färdig produkt. Micronic Mydatas ytmonteringsutrustning 

färdigställer kretskort i två processteg. Först appliceras lodpasta på kretskortets kontaktytor i en 

jetprinter MY500, därefter bestyckas kretskortet med komponenter i en MY100 Pick & Place. 

Micronic Mydata erbjuder även kringutrustning och tillbehör som stöttar och effektiviserar 

materialhanteringen i anslutning till produktionslinan. Dessa tillbehör omfattar automatlagret SMD-

tower(Surface Mount Device), samt olika lösningar för transport av kretskort mellan 

monteringsstationerna.7 

 
Figur 3. Produktionslina SMT. Från vänster: en MY500 Jetprinter, två MY100 Pick & Place och ett SMD-

tower. Foto: Micronic Mydata 

2.2.2 Mask Writer (MW) 

Affärsområde MW erbjuder produktionslösningar för mönstergenerering, vilka bidrar till utveckling 

av nya elektronikprodukter med förbättrad funktionalitet. Micronic Mydata utvecklar och tillverkar 

mönsterritare för produktion av fotomasker inom tre områden; bildskärmar, halvledare och 

elektronisk kapsling. Fotomasken fungerar som ett negativ i en fotoprocess och används i en 

exponeringsutrustning, vilket gör det möjligt att massproducera mönstret. 8 

 

Figur 4. Mönsterritare för tillverkning av bildskärmsfotomasker, halvledarfotomasker och fotomasker för 

elektronisk kapsling. Foto: Micronic Mydata 

                                                           
7
 Affärsområde Ytmontering (2011) Micronic Mydata årsredovisning, s10-13. 

8
 Affärsområde Mönsterritare (2011) Micronic Mydata årsredovisning, s14. 
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2.2.3 Laser Direct Imaging (LDI) 

Micronic Mydata lanserade under hösten 2011 produktserien LDI 5s för direktritning av krävande 

tillämpningar inom elektronisk kapsling. Etablerad teknik från MW kombineras med kompetens inom 

volymproduktion från SMT. Micronic Mydatas LDI 5s ritar ledningslagren i substrat. Substratet 

kopplar ihop halvledarchipet med kretskortet. Chipet på kretskortet kan sitta exempelvis i en 

surfplatta, smart telefon eller i en dator.9 

 
Figur 5. Direktritare LDI 5s. Foto: Micronic Mydata 

2.3 Aktiva områden 

Här beskrivs maskinernas olika ”aktiva områden”, hur de är utformade och placerade, samt 

operatörens huvudsakliga uppgifter. Först beskrivs de aktiva områdena hos produkterna inom SMT, 

sedan MW och sist LDI. 

2.3.1 Aktiva områden SMT  

För affärsområde SMT beskrivs först de aktiva områdena hos MY500 Jetprinter, därefter de aktiva 

områdena hos MY100 Pick & Place och sist de aktiva områdena hos SMD-Tower. 

MY500 Jetprinter 
MY500 är den maskin som applicerar lodpasta på kretskort enligt ett förprogrammerat mönster. 

Operatörens uppgift är att välja och starta program, förse maskinen med lodpasta och se till att 

kretskort kommer in i och ut ur maskinen.  

 
Figur 6. MY 500 Jetprinter. Foto: Micronic Mydata 

                                                           
9
 Lansering av produktserien LDI 5s (2011) Micronic Mydata årsredovisning, s18. 
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De huvudsakliga manöverdonen sitter samlade på en ställning som sticker ut från maskinens främre 

vänstra hörn. Här sitter pekskärm, tangentbord, pekplatta, nödstopp och streckkodsavläsare. 

Ställningen är fast och kan inte justeras i någon riktning. Skärmen är en pekskärm som används för 

att välja och starta förprogrammerade jobb. Skärmen kan justeras genom att vinklas framåt och 

bakåt. 

Tangentbordet nedanför skärmen är ett amerikanskt Apple-tangentbord utan extra siffersats. Det 

saknar knapparna ”insert” och ”backspace” som finns på PC-tangentbord, dessa funktioner har 

istället tilldelats knapparna F13 och F12. Tangentbordet används i princip aldrig av operatören 

eftersom all programmering sker på annan plats, operatören väljer jobben med hjälp av pekskärmen. 

Till höger om tangentbordet sitter en liten pekplatta som används för att navigera på skärmen och 

klicka på saker med de två knapparna, som motsvarar höger och vänster musknapp på en datormus. 

En streckkodsavläsare hänger under tangentbordet, den används för att läsa av streckkoder på 

tuberna med lodpasta. Det görs när tuberna tar slut och byts ut. 

 
Figur 7. Aktiva områden MY500. Från vänster: pekskärm, pekplatta, tangentbord, streckkodsläsare  

Nödstoppet används när något går fel i maskinen, vilket är mycket sällan för MY500. 

Huvudströmbrytare med texten ”main switch” sitter på maskinens högra sida. Texten skrivs på olika 

språk beroende på till vilket land maskinen säljs. På maskinens ovansida kan en lucka öppnas, genom 

att lyfta i det grå handtaget på framsidan. När luckan öppnas gör säkerhetssystemet att maskinen 

stannar. 

 
Figur 8. Aktiva områden MY500. Från vänster: nödstopp, strömbrytare, handtag till lucka  

Inuti MY500 finns ejektorn, det vill säga den del som sprutar ut lodpasta på kretskort. Den sitter på x-

vagnen, som rör sig i den riktning som benämns x-riktning. X-vagnen i sin tur sitter placerad på y-

balken, som rör sig fram och tillbaka i det som benämns y-riktning. 
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Det finns ett gult litet plasthandtag som kan användas för manuell styrning av x-vagnen eller för att 

hålla emot vid byte av kassett med lodpasta. Handtaget är placerat till vänster om en kamera som 

används för att söka referenspunkter på kretskorten.  Närmast operatören sitter en 

kalibreringsstation med en pappersrulle i. Det ingår i operatörens dagliga tillsyn att se till att 

kalibreringsstationen är ren och har tillräckligt med papper. 

 
Figur 9. Aktiva områden inuti MY500. Gult handtag för manuell styrning och kalibreringsstation 

MY100 Pick & Place 
MY100 är maskinen som placerar ut komponenter på kretskort efter att lodpasta har applicerats. 

Operatören kan antingen välja ett förprogrammerat jobb eller programmera ett jobb direkt vid 

maskinen. Operatörens uppgift under drift är att se till att maskinen hela tiden är laddad med de 

komponenter som behövs för den serie kretskort som ska bestyckas och att kretskort kommer in i 

och ut ur maskinen. 

 
Figur 10. MY100 Pick & Place. Foto: Micronic Mydata 

Datorskärm, tangentbord, styrkula med knappar samt nödstopp är placerade samlat och centrerat på 

maskinens framsida. Skärmen ger feedback till operatören. Det är en vanlig datorskärm som saknar 

pekfunktion. Tangentbordet nedanför skärmen är ett komplett amerikanskt Apple-tangentbord, som 

används för att programmera jobb eller välja förprogrammerade jobb.  
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Till höger om tangentbordet sitter en styrkula som används som styrdon för att hitta referenspunkter 

och dylikt på kretskorten. De tre knapparna under styrkulan reglerar rörelsen genom att låsa i x- eller 

y-riktning eller öka hastigheten, beroende på vilken knapp som hålls ned. Vid sällsynta tillfällen 

används styrkulan för att manövrera på datorskärmen. I det fallet fungerar de tre knapparna som 

musknappar. 

 
Figur 11. Aktiva områden MY100. Från vänster: datorskärm, tangentbord, styrkula med knappar  

Nödstoppsknappen används relativt ofta på en MY100, eftersom operatören då och då måste sticka 

in händer eller fingrar innanför maskinens skyddsglas för att ordna med komponentband eller 

plockmunstycken. Nödstoppsknappen sitter placerad till vänster om tangentbordet. 

Huvudströmbrytare med texten ”huvudbrytare” sitter på maskinens vänstra sida. Språket på 

märkningen regleras beroende på till vilket land maskinen blir såld. 

 
Figur 12. Aktiva områden MY100. Från vänster: nödstopp, strömbrytare  

I fack på maskinens framsida sitter magasin med komponenter som ska placeras ut på kretskort. 

Komponenterna i magasinen sitter på rullband och det finns olika bredder på banden. Magasinen kan 

dras ut en bit av operatören då en rulle ska bytas, alternativt lyftas ur helt från maskinen. Då placeras 

de på någon avställningsyta, en del fabriker använder rullvagnar i samma höjd som maskinen i det 

syftet. 

För att undvika handskador finns ett skyddsglas med varningsdekaler på framför maskinens rörliga 

delar. Det är farligt att sticka in handen innanför skyddsglaset när maskinen körs. Om någon 

komponent hamnar fel måste maskinen stängas av för att rätta till detta och då används nödstoppet. 

Komponenter som sitter på komponentband skyddas av en plastremsa. För att vika bort plastremsan 

och mata in komponentbanden i maskinen används så kallade ”feeders”. Komponentbanden sätts 

fast i "feedern" manuellt av operatören. 
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En trådlös streckkodsavläsare som inte sitter fast på maskinen används för att identifiera och 

registrera komponentrullar och feeders i datorsystemet. 

 
Figur 13. Aktiva områden MY100. Från vänster: Komponentmagasin på plats i maskinen, 

komponentmagasin fristående, streckkodsläsare, Agilis Flex Feeders 

SMD Tower 
För effektiv förvaring av komponentrullar finns SMD Tower. Styrning av SMD Tower sker vid en 

separat dator. Kommando skickas till tornet om att en viss komponentrulle ska tas ut och operatören 

går dit och hämtar den. Enda gången operatören trycker på någon knapp på själva tornet vid normal 

användning är när en komponentrulle ska laddas in i tornet, då trycker operatören på ”start” 

(knappen lyser då i blått). De andra knapparna på panelen är ”on” och ”off” och används för att sätta 

på och stänga av tornet. Om något fastnar eller går fel, vilket sker mycket sällan används 

nödstoppsknappen. 

 
Figur 14. SMD Tower Komponentförvaring, aktiva områden. Foto: Micronic Mydata 
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2.3.2 Aktiva områden MW 

Det är stora skillnader i att arbeta som operatör för en maskritare gentemot SMT-maskiner, på grund 

av den höga tekniknivån och den relativt långa processtiden hos en maskritare. Det stora arbetet 

ligger i förarbetet, vilket oftast inte sker i anslutning till maskinen. Många maskritare sköts dessutom 

helt av robotteknik och operatören hanterar aldrig själva maskinen. 

 
Figur 15. Mönsterritare för tillverkning av bildskärmsfotomasker framifrån, med inmatningsmekanismen i 

startläge. Foto: Micronic Mydata 

Mönsterritare har en arbetsstation i form av en dator, som i de flesta fall står vid ett separat bord i 

anslutning till maskinen, och i vissa fall sitter fastmonterad på maskinens sida. I datorn väljer och 

startar operatören ett förprogrammerat jobb och på datorskärmen ges hela tiden feedback om vad 

som ska göras med maskinen. 

På maskinens främre högra hörn sitter två röda knappar med svarta pilar på, två röda 

indikatorlampor med svart text på och en röd nödstoppsknapp med gul krage. En ytterligare, likadan 

nödstoppsknapp sitter även på maskinens vänstra hörn. Indikatorlamporna visar om maskinen jobbar 

(”working”) och operatören ska vänta eller om maskinen är redo (”go”) och operatören ska agera.  

När ett jobb har startats i datorn börjar knappen med en uppåt-pil lysa, för att visa att den ska 

användas för att öppna maskinens främre lucka. När operatören trycker på knappen öppnas 

framluckan och en plåt kan då laddas in i maskinen.  

 
Figur 16. Aktiva områden MW. Från vänster: Dator, knappar, indikatorer, nödstopp 
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Överst till vänster i figur 17 syns inmatningsdelen i nedfällt läge, det vill säga i startposition. 

Operatören laddar på en plåt manuellt eller med hjälp av robot, beroende på plåtens storlek. De 

största plåtarna väger ca100-120kg. På inmatningsdelens vänstra handtag sitter en svart liten knapp 

som lösgör en spärr så att bordet kan vinklas upp. När bordet vinklats upp lösgörs ytterligare en spärr 

på mekanismens vänstra sida genom att trycka på en liten röd ”kloss” som gör att bordet kan skjutas 

in i maskinen. 

 
Figur 17. Aktiva områden MW. Från vänster: Inmatningsmekanismen i startläge, inmatningsmekanismen i 

uppfällt läge, knapp och kloss som lösgör spärrar 

För att kunna dra ut inmatningsmekanismen när plåten väl matats in används knappen ”press to 

release” för att lösgöra en spärr. Knappen lyser när det är dags att trycka på den. Pilen i figur 18 visar 

knappens placering i maskinen. 

 
Figur 18. Knapp som lösgör inmatningsmekanismen då den är inuti maskinen, till höger knappens placering 
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På maskinens vänstra sida sitter en panel med knappar och indikatorer, som täcks med glasdörrar. 

Operatören använder knappen ”light” för att tända lyset i maskinen vid rengöring (annars är lyset 

alltid släckt). Knapparna ”on/off” slår på/av huvudströmmen, vilket görs extremt sällan. 

En nyckel vid ”Safety interlock defeat” kan vridas om för att möjliggöra att maskinen kan köras med 

sidoluckorna öppna (bryter säkerhetssystemet). Nyckeln ska inte sitta i vid normal drift, det här är 

inget som operatören bör göra eftersom lasern kan utgöra en hälsorisk. Funktionen är endast tänkt 

att användas vid service. 

  
Figur 19. Till vänster panel med knappar och indikatorer, till höger större bild  

Luckorna på vänster och höger sida öppnas vid rengöring av maskinen, något som görs mellan varje 

körning. Säkerhetssystemet gör då att lasern stängs av automatiskt, för att undvika att farliga 

laserstrålar läcker ut. Luckorna öppnas genom låsa upp med nyckel och sedan dra i handtagen. 

 
Figur 20. Luckor på maskinens sidor, handtag 
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2.3.3 Aktiva områden LDI 

Precis som för maskritare kräver inte LDI-maskinen något större arbete vid själva maskinen, utan den 

mest omfattande delen handlar om förberedelser. Här beskrivs det som användaren kommer i 

kontakt med på en LDI-maskin under drift. 

 
Figur 22. Direktritare framifrån. Foto: Micronic Mydata 

På maskinens framsida sitter det huvudsakliga användargränssnittet med pekskärm, tangentbord och 

knappar. Operatören startar en ny körning genom att välja ett förprogrammerat jobb på 

pekskärmen. Tangentbordet behöver inte användas av operatören, utan finns främst där för arbete 

med installation och service. Tangentbordet är vid normal drift i uppfällt läge. 

Skärmen är justerbar i höjd och vinkel, den kan också vridas till stående position. Tre knappar, 

nyckelvred och nödstopp sitter samlade till höger om skärmen. Knappen ”Reset” (blå) används för att 

återställa, till exempel efter att säkerhetssystemet har avbrutit maskinen. Knapparna ”OFF” (röd) och 

”ON” (grön) stänger av respektive slår på maskinen. Det finns totalt tre nödstoppsknappar, en på 

varje sida av maskinen. Nyckelvredet används för att välja vilket ”Safety mode” (säkerhetsläge) 

maskinen ska vara i. Vid drift är maskinen inställd på ”Operation mode” (driftläge). 

 
Figur 23. Aktiva områden LDI. Från vänster: samlingsbild, tryckknappar, nödstopp, nyckelvred, 

tangentbord i uppfällt läge, tangentbord 
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På maskinens sidor finns luckor som öppnas med låsförsedda svarta plasthandtag. När luckorna 

öppnas aktiveras säkerhetssystemet och maskinen stängs av. På maskinens högra sida sitter en liten 

insänkt panel  med en knapp "switch table" och två indikatorer ”Busy” (röd) och ”Ready” (grön), samt 

en nödstoppsknapp. ”Switch table” används för att byta plats på borden inuti maskinen, vid 

rengöring. Huvudströmbrytare för maskinen samt säkringar sitter längst bort på maskinens högra 

sida. Huvudströmbrytaren slår av maskinen helt, något som i princip aldrig görs. 

 
      Figur 24. Aktiva områden LDI. Från vänster: handtag infällt, handtag uppfällt, panel med knappar och 

indikatorer, panel med säkringar, huvudströmbrytare 

2.4 Visuell jämförelse av aktiva områden 

Här sammanställs en visuell jämförelse av maskinernas olika typer av ”aktiva områden” för att ge en 

klar bild av hur de skiljer sig åt i utseende från maskin till maskin. 

2.4.1 Manöverplats 

Alla maskiner från Micronic Mydata har någon typ av manöverplats där huvudsakliga manöver- och 

informationsdon är samlade. Nedan i figur 25 ges en visuell jämförelse av manöverplatserna på 

MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 25. Manöverplatser på MY500, MY100, MW och LDI. 
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2.4.2 Visuell feedback 

För visuell feedback är maskinerna utrustade med olika typer av skärmar. Nedan i figur 26 ges en 

visuell jämförelse av skärmar avsedda för visuell feedback från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 26 Visuell feedback 

2.4.3 Input 

För att ge maskinen input används olika pekskärmar och tangentbord. Nedan i figur 27 ges en visuell 

jämförelse av pekskärmar och tangentbord från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 27. Input 

2.4.4 Navigering 

För att navigera i maskinens mjukvara används olika pekskärmar, datormöss och styrkulor mm. 

Nedan i figur 28 ges en visuell jämförelse av navigeringsdon från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 28. Navigering 
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2.4.5 Lucköppning 

För lucköppning är maskinerna utrustande med olika typer av handtag och knappar. Nedan i figur 29 

ges en visuell jämförelse av handtag och knappar för lucköppning från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 29. Lucköppning 

2.4.6 Strömbrytare 

För att slå på och av strömmen på maskinerna finns ett antal olika reglage. Nedan i figur 30 ges en 

visuell jämförelse av strömbrytare från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 30. Strömbrytare 

2.4.7 Nödstopp 

För att stoppa maskinerna vid nödfall finns ett antal olika nödstoppsknappar. Nedan i figur 31 ges en 

visuell jämförelse av nödstoppsknappar från MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 31. Nödstopp 
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2.4.8 Övrigt 

Ett antal andra manöver- och informationsdon med olika användningsområden finns också på 

maskinerna. Nedan i figur 32 ges en visuell jämförelse av övriga manöver- och informationsdon från 

MY500, MY100, MW och LDI. 

 
Figur 32. Övrigt 
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3. Metod och genomförande 
I det här avsnittet beskrivs de metoder som använts under projektets gång, samt hur de har använts i 

projektet. Metoderna presenteras i den ordning de har använts. 

3.1 Planering 

Det första som gjordes i projektet var att upprätta en projektplan. I en projektplan redogörs för 

projektets mål och ramar, samt vilka huvudsakliga metoder som ska användas. Syftet är att klargöra 

projektets upplägg genom att upprätta en struktur för arbetets genomförande och att underlätta 

kommunikationen mellan inblandade parter. 10   

Ett överskådligt tidsschema sammanställdes som ett GANTT-schema (bilaga 1), med projektets 

huvudsakliga steg. Ett GANTT-schema ritas upp efter ett koordinatsystem där y-axeln representerar 

aktiviteterna och x-axeln tiden. 11 Meningen med att upprätta en projektplan och ett GANTT-schema 

är att ha ett levande dokument med riktlinjer och ramar för projektet. Begreppet levande dokument 

innebär att riktlinjer, ramar och tidplan uppdateras kontinuerligt under arbetets fortskridande. 

3.2 Förstudier 

För att öka förståelsen för företaget och dess produkter utfördes en grundlig förstudie. Till hjälp 

användes intervjuer med personal på Micronic Mydata om de olika affärsområdena och produkterna. 

Personalen bestod både av ingenjörer med högt tekniskt kunnande och av produktionstekniker som 

är mer ”praktiskt” insatta i uppbyggnaden av maskinerna. Varje maskingrupp observerades var och 

en för sig för att kartlägga de aktiva områdena och klargöra operatörens interaktion med maskinen. 

Därefter sammanställdes en visuell jämförelse med fotografier på de olika maskingruppernas aktiva 

områden, för att på ett tydligt sätt visa hur liknande typer av manöver- och informationsdon 

utseendemässigt skiljer sig åt på de olika maskinerna. Resultatet av förstudien redovisades i kap 2. 

Nulägesbeskrivning. 

3.3 Empiriska och analytiska studier 

Datainsamlingen i projektet koncentrerades på att undersöka användarvänlighet och design hos 

Micronic Mydatas produkter. Studier gjordes både empiriskt och analytiskt. Empiriska studier syftar 

till undersökning av människor som utför uppgifter och hanterar produkter i verkliga system och en 

analytisk studie innebär att produkten analyseras utifrån faktabaserad kunskap inom ergonomi och 

design.12  

I projektet användes empiriska studier för att samla in data om produkterna inom affärsområdet 

SMT. Tre olika kretskortstillverkande fabriker i Huddinge, Eskilstuna och Göteborg besöktes för 

observationer, intervjuer och tester. Studierna pågick i totalt fem dagar och totalt 19 operatörer 

intervjuades. Utöver detta intervjuades en servicetekniker på Micronic Mydata. Sammanställande 

tabeller med frågor och svar från intervjuerna finns i bilaga 2 och 3. 

                                                           
10

 Johannesson H, Persson J-G, Pettersson D (2004). Produktutveckling, s.577. 
11

 Johannesson H, Persson J-G, Pettersson D (2004). Produktutveckling, s.581. 
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 Bohgard M, m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s 467. 
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För produkterna inom affärsområdet PG kunde empiriska studier inte genomföras, då kunder för 

detta affärsområde främst finns i Asien och USA och därför av praktiska skäl inte kunde besökas 

under projekttiden. En analytisk studie gjordes således på maskiner under uppbyggnad hos Micronic 

Mydata i Täby.   

3.3.1 Osystematiska observationer 

Osystematiska observationer innebär observationer utan något specifikt fokus, där allt av intresse 

noteras13. Observationerna under de tre fabriksbesöken gjordes genom att ”skugga” varje maskin 

eller operatör under olika tidsintervall och notera observationerna. Fotografering och filmning 

utfördes som stöd för detta när så var möjligt. 

3.3.2 Think-aloud-observationer 

För att få en djupare bild av hur operatörerna själva ser på sitt arbete utfördes också några ”think-

aloud”-observationer. Under dessa ombads operatörerna att ”tänka högt” under arbetet och 

beskriva vad de gjorde och hur de upplevde det. Fördelen med think-aloud-observationer är att man 

förutom att se vad användare gör också får reda på varför de gör som de gör och hur de upplever 

det.14 

3.3.3 Halvstrukturerade intervjuer 

Intervjuer utfördes med operatörer och servicetekniker i form av halvstrukturerade intervjuer. Det 

innebär att en struktur över vilka områden som ska behandlas har tagits fram på förhand, men 

intervjuaren kan fritt välja ordning på områdena och ställa följdfrågor.15 I det här fallet var frågorna 

öppna, det vill säga sådana där den intervjuade själv får utveckla svaren och de inte består av 

förutbestämda svarsalternativ. Frågorna handlade om upplevelsen av att jobba med Micronic 

Mydatas produkter i stort, samt upplevelsen av produkternas olika aktiva områden var för sig.  

3.4 Analys 

De empiriska och analytiska studierna sammanställdes och analyserades utifrån litteratur och 

standarder, samt utifrån Micronic Mydatas kärnvärden och designattribut, för att fastställa hur väl 

befintliga standarder och regler inom ergonomi och design uppfylls i nuläget. Resultatet redovisas i 

kap 5. Analys. 

3.5 Problembestämning 

Utifrån analysen valdes ett förbättringsområde att arbeta vidare med för att utforma koncept med 

förslag och riktlinjer för industridesign och formulera dessa som ett inspirerande avsnitt till 

designguiden. Det förbättringsområde som valdes var ”enkel och intuitiv manuell hantering av 

maskindelar, exempelvis för att manuellt styra eller hålla fast maskindelar”. Förutom detta 

beslutades också att ett avsnitt med generella riktlinjer för design av användargränssnitt skulle 

skrivas till designguiden.  Motivering och utförligare beskrivning av problembestämningen finns i kap 

6. Problembestämning. 

                                                           
13

 Bohgard M, m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s 470. 
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 Barnum C M (2011). Usability Testing Essentials, s.19. 
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3.6 Kravspecifikation 

En kravspecifikation klargör vad som ska åstadkommas och upprättas i syfte att ge alla engagerade i 

projektet en enhetlig syn på projektets mål.16 Kravspecifikationen i det här projektet gäller det valda 

förbättringsområdet och omfattar olika ämnesområden som funktion, ergonomi och design. Den 

redovisas i sin helhet i kap 7. Kravspecifikation. 

3.7 Utvecklingsmetoder 

För att generera lösningar användes i projektet utvecklingsmetoderna moodboards, benchmarking, 

skissning och modeller, mer utförligt beskrivna i kommande stycken. 

3.7.2 Moodboards 

Moodboards är en sammansättning av bilder och fungerar som ett visuellt verktyg.17  Designers 

använder moodboards för att kommunicera den känsla man vill att en produkt ska utstråla. Det är ett 

användbart kommunikationsverktyg i ett tidigt skede av en designprocess för att fastställa att 

designer, användare och uppdragsgivare har en gemensam idé om den upplevelse slutprodukten ska 

förmedla.  

3.7.3 Benchmarking 

Benchmarking kan på svenska översättas till ”riktmärkning” och innebär att man mäter hur väl t.ex. 

ett företag eller en bransch presterar jämfört med andra företag eller branscher.18 Det har blivit ett 

vedertaget uttryck inom produktutveckling för metoden att undersöka befintliga lösningar på 

marknaden för att använda som utgångsläge och inspiration.  

3.7.4 Skissning 

Skissning är ett visuellt hjälpmedel för att kommunicera och frambringa idéer. I den kreativa 

processen i det här projektet eftersträvades så många skisser som möjligt för att bygga vidare på 

idéer och låta nya idéer födas. Skissning gjordes i första hand med papper och penna för att hålla 

tempot högt. Senare övergick skissandet till ritplatta och datormiljö i programmet Adobe Photoshop 

Elements för mer ”realistiska” skisser med bättre materialåtergivning än vad en skiss med pennor 

oftast kan förmedla. 

3.7.5 Modeller 

Genom att bygga modeller kan utvecklingstiden för en ny produkt förkortas. Trots att det tar tid att 

bygga modellerna är det ofta så att tid i själva verket sparas genom att det går fortare att uttrycka 

och kommunicera idéer och diskutera dess styrkor och svagheter. Modeller bör dock inte 

överarbetas; endast så mycket tid att nödvändig feedback kan fås och att idén drivs framåt bör läggas 

på modeller.19 I det här examensarbetet byggdes ett antal enkla pappersmodeller för att snabbt 

kunna utvärdera olika idéer. Mer om detta i kap 8. Konceptgenerering.  

                                                           
16

 Johannesson H, Persson J-G, Pettersson D (2004). Produktutveckling, s.109-110. 
17

 Moodboards. http://www.design-skills.org/mood_boards.html, 2012-04-02 
18

 Benchmarking http://www.ne.se/benchmarking, 2012-04-02 
19

 Brown T (2009). Change by Design, s 89-92. 
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4. Teori 
I det här kapitlet presenteras den teori som ansetts relevant för att ge en god grund, insikt och 

förståelse för det aktuella examensarbetet. Detta kapitel behandlar exempelvis begreppen industriell 

design, perception, designprinciper och standardisering. Ett antal olika material och 

tillverkningsmetoder beskrivs också för att ge ökad förståelse för det slutliga projektresultatet. 

4.1 Industriell design 

Det anses allmänt känt att design handlar om att anpassa teknik till människan, något man kom 

underfund med då industridesign var relativt nytt som begrepp, yrke och företeelse. Det grundar sig i 

en tid då industrins strävan ofta handlade om att rationalisera sin tillverkning, vilket medförde att 

slutprodukterna oftare blev produktionsanpassade, än brukaranpassade.20  

Den tolkning av begreppet industriell design som tillämpats i detta arbete är att industriell design är 

ett medel för att göra produkter användarvänliga och attraktiva genom att tillgodose användarens 

behov gällande funktion och utseende. Tolkningen grundar sig i definitioner från 

Nationalencyklopedin och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet industridesign, synonymt med industriell design, som 

följer: 

“industridesign, industriell formgivning, idé- och formskapande verksamhet för utveckling av 

industriprodukter anpassade till människa och miljö. Den yrkesverksamme industridesignern arbetar 

som företagsanställd eller konsult i en produktutvecklingsgrupp och i nära samarbete med 

konstruktörer och marknadsförare för att genom skisser, ritningar (ofta med datorstöd) och modeller 

ta fram underlag till serie- eller masstillverkade produkter. En mängd faktorer påverkar 

designarbetet, bl.a. behovs- och marknadsaspekter, produktens funktioner och prestanda, rationellt 

utnyttjande av material och produktionsteknik, typ av marknadsföring. En väldesignad produkt bör 

tillfredsställa både ergonomiska, ekologiska, estetiska och ekonomiska krav. Produktens gestaltning, 

dess form och färg bör tydligt uttrycka ändamål och användning. I dagens stora varuutbud täcker 

industridesign ett brett register från mindre eller större funktions- och formförändringar av 

etablerade produkter, t.ex. bilindustrins årsmodeller, till utveckling av helt nya produkttyper. Många 

av dessa bygger på ny teknologi och nya behov, t.ex. en mobiltelefon eller telefaxapparat, vilka 

industridesignern ger en ergonomiskt anpassad och attraktiv form. Industridesignen speglar och 

påverkar förändringar i konsumtionsmönster och livsstil. Den omfattar i vidare mening ett företags 

totala utnyttjande av design för produkter/tjänster, visuell kommunikation och arbetsmiljö, design 

management, och har fått en allt större betydelse för att profilera ett företag på marknaden. 

Internationellt framgångsrika exempel är Olivetti i Italien, IBM och Apple i USA, Braun i Tyskland, 

Bang & Olufsen i Danmark, Sony och Canon i Japan”.21 
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 Johannesson H, Persson J-G, Pettersson D (2004). Produktutveckling, s 383. 
21

 industridesign. http://www.ne.se/lang/industridesign, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-07. 
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SVID beskriver design som följer: 

“Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både 

funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för 

utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer”.22 

I de kommande avsnitten ges en mer ingående beskrivning av begreppet design, samt hur ett företag 

kan tjäna på att investera i design. 

4.1.1 Vad är en designguide? 

En designguide är en sammanställning av inspiration och riktlinjer som ska ligga som grund för 

företagets design. Den är ett dynamiskt dokument som kontinuerligt bör utvecklas och revideras. I 

Micronic Mydatas designguide ska strategi, kärnvärden, attribut, inspiration och riktlinjer för 

designen företaget fastställas. Designguiden ger också en bakgrund och analys av hur företagets och 

konkurrenters produkter är positionerade, samt vart företaget ska sträva med sin design.  

4.1.2 Varför en designguide? 

Generellt gäller att en väl utformad designguide ger en tydligare och mer effektiv produktutveckling, 

som minskar tvivel och tidskrävande beslut. Genom att koordinera visioner och designmål skapas 

färre misstag och ”föräldralösa” produkter som inte passar in.  

Förutom att ge företaget verktyg i arbetet med ett mer enhetligt och gediget helhetsintryck, vilket 

beskrivits i kap 1.1 Bakgrund, vill Micronic Mydata med sin designguide minska ”tid till marknad” 

genom att ha vägledning för maskinens formgivning. Projektgrupper vet vilka komponenter som ska 

väljas och konstruktörer får vägledning i hur komponenter ska konstrueras. Kostnaden för produkter 

förväntas minska genom att det blir ökade volymer för vissa komponenter och färre typer av 

komponenter i lager och därmed eventuellt färre underleverantörer. En annan viktig faktor är att 

designguiden ska ge ökad användbarhet hos maskinerna då gränssnittet människa-maskin kan 

utvecklas på ett mer strukturerat och genomtänkt sätt.23 

4.1.3 Design som konkurrensmedel 

I slutet på 1920-talet började företagsledare inse att man inte tog tillräcklig hänsyn till vad 

marknaden hade för förväntningar på produkternas design och den moderna industridesignen 

började utvecklas. Under den kommande ekonomiska depressionen blev det än mer uppenbart att 

de företag som ansträngde sig för att ge produkterna god design klarade kampen om kunderna 

bättre än sina konkurrenter. Industridesignpionjären Raymond Lowey menade att ”visst kan vi dra 

den vackraste av kurvor – den stigande försäljningskurvan” 24. 

En produkts formgivning utgör en del av gränssnittet människa-produkt och man kan oftast utgå ifrån 

att det första intrycket en kund får av en produkt sker visuellt. Man ser produkten eller en bild av 

produkten och ofta utan möjlighet att prova den. Därför kan man tala om två designmål: 

1. Produkten visas – målet är att produkten upplevs estetiskt attraktiv och framhäver 

produktens funktioner och egenskaper. 
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2. Produkten används – målet är att produkten uppfyller förväntningarna, det vill säga att den 

fungerar som den såg ut att fungera. 25 

4.1.4 Företag som satsar på design är mer lönsamma 

En omfattande studie som genomförts av Föreningen Teknikföretagen i Sverige under åren 2003-

2010 visar att konsekventa investeringar i design är mycket lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i 

lönsamhet mellan företag som satsar respektive inte satsar på design kan vara så hög som 50 procent 

eller mer.  Undersökningen visar även att skillnaden i lönsamhet kvarstår under många år.26  

4.2 Perception 

Ordet perception betyder varseblivning, det vill säga bearbetning av den information som når våra 

sinnesorgan.27 För att kunna utforma väl fungerande gränssnitt är det viktigt att förstå hur människor 

fungerar och hur våra hjärnor arbetar för att vi ska kunna ta upp information och ta de beslut som 

krävs för att genomföra olika handlingar.  

4.2.1 Gestaltlagar 

För att vi människor ska kunna tolka vår omvärld organiserar vi intryck och delar till helheter, så 

kallade gestalter. Fenomenet kan sammanfattas i olika gestaltlagar, så som närhet, likhet, kontinuitet 

och komplettering. Dessa bör utnyttjas vid gränssnittsutformning. 

På en skärmbild eller i en panel med många reglage bör saker som hör ihop placeras nära varandra 

och saker som har samma funktion eller betydelse bör likna varandra. Kontinuitet står för att 

människan ofta kopplar ihop saker som följer efter varandra till en rät linje, och att linjen sedan följs. 

Komplettering, eller slutningsprincipen innebär att människan i perceptionsprocessen försöker utläsa 

en mening i det som visas genom att fylla i bitar som saknas i en figur, så att det föreställer något 

som känns igen.28  

4.2.2 Färgseende 

Ögonens tappar är mycket känsliga för att uppfatta skillnader mellan färger och nyanser. Det finns 

tre typer av tappar, som är känsliga för olika delar av färgspektrat; violett, grönt och gult. Den 

vanligaste orsaken till färgblindhet är att det saknas en typ av tappar och att man därmed får svårt 

att skilja på olika färger, oftast rött och grönt. Ungefär 7-8 % av den manliga befolkningen och 0,5-1 

% av den kvinnliga har färgblindhet för rött/grönt. Mer sällan förekommer svårigheten att skilja på 

gult och blått (ca 1 % av populationen), och ännu mer sällsynt är total färgblindhet (akromatopsi). 

Anledningen till att röd/grön-färgblindhet är vanligare hos män är att defekten ligger i en recessiv 

gen i x-kromosomen. Män har endast en x-kromosom, medan kvinnor har två.  Eftersom genen är 

recessiv krävs det då att den ärvs både från modern och från fadern för att färgblindheten ska 

uppkomma hos kvinnor. 29 
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4.3 Designprinciper 

Människor använder sig ofta av begreppen ”oteknisk” eller ”dålig på tekniska prylar” när de pratar 

om interaktionen med tekniska produkter. I själva verket är det oftast inte människans fel om en 

produkt är svår att förstå sig på, utan det beror för det mesta på dålig design.30  

4.3.1 Usability 

Den engelska termen usability kan översättas till användbarhet och beskriver hur lätt och behaglig en 

produkt eller ett system är att använda. Begreppet usability byggs upp av fem komponenter: 

 Learnability (lärbarhet) – Hur lätt är det att genomföra uppgiften för första gången? 

 Efficiency (effektivitet) – När användaren har lärt sig, hur snabbt kan uppgiften utföras? 

 Memorability (minnesbarhet) – När användaren återkommer efter en tid utan användning, 

hur lätt kan färdigheten återfås? 

 Errors (fel) – Hur många fel gör användaren, hur allvarliga är felen och hur lätt kan 

återhämtning ske? 

 Satisfaction (tillfredsställelse) – Hur angenäm är användningen? 

För att en produkt ska vara användbar räcker det inte att den är lätt att använda, den måste också 

kunna utföra rätt uppgifter. Det kallas utility (nytta). På samma sätt blir produkten oanvändbar om 

du inte kan få den att göra det du vill, trots att funktionen finns. Om produkten eller systemet 

innehar både god usability och utility kan den definieras som useful (användbar).31 

4.3.2 Jakob Nielsens designregler 

För utformning av användargränssnitt finns tio generella riktlinjer, utformade av Jakob Nielsen, 

forskare i ämnet människa-maskin-interaktion.  

 Synlighet av systemets status 

 Matchning mellan systemet och den verkliga världen 

 Användarkontroll och frihet 

 Konsekvens och standarder 

 Förebyggande av fel 

 Igenkännande snarare än återkallande 

 Flexibilitet och effektiv användning 

 Estetisk och minimalistisk design 

 Hjälpa användare känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel 

 Hjälp och dokumentation32 
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 Norman D A (1988). The Design of Everyday Things, s 34. 
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4.3.3 Patrick W. Jordans designprinciper för tekniska produkter 

Patrick W. Jordan, forskare i ämnet usability har utformat följande riktlinjer för hur en teknisk 

produkt eller ett system ska vara för att inneha god usability:  

 Konsekvent i sin uppbyggnad 

 Kompatibelt med användarens förväntningar 

 Ta hänsyn till användarens mentala och fysiska resurser 

 Ge god återkoppling 

 Konstruerat för att minimera felhandlingar och för korrigering av fel 

 Låta användaren ha kontroll över det som sker 

 Ge tydlig information 

 Prioritet av funktioner och information 

 Lämpligt teknologiövertagande 

 Ge tydliga ledtrådar33 

4.3.4 Undvik falska ledtrådar 

En första regel för en designer är att undvika att ge användaren falska ledtrådar, till exempel genom 

att sätta en röd markering på en vattenkran som ger kallt vatten. Sådant kan orsaka små 

stressmoment och om man har otur även svåra olyckor. Ett exempel finns från en 

intensivvårdsavdelning där den ansvariga sjuksköterskan blev anklagad för att ha orsakat en patients 

död efter att ha gjort fel inställningar på en apparat. En utredning visade senare att apparatens 

kontrollpanel innehöll ”falska ledtrådar”, genom att vridreglage var konstruerade enligt figur 33.34 

 
Figur 33, Vridreglage med exempel på falska ledtrådar. Foto: M. Danielsson 

4.3.5 Att omvandla behov till efterfrågan 

Vid utformning av produkter som ska användas av människor bör man ha förståelse för hur 

människor tänker och agerar. Människor är generellt dåliga på att läsa manualer och hittar istället 

egna lösningar för att kringgå problem och svårigheter, eller för att underlätta vardagliga situationer. 

Människan anpassar sig till olika förutsättningar utan att egentligen tänka på det, genom att 

exempelvis hänga jackan på dörrhandtag eller kedja fast cykeln vid parkbänkar.  

Människans behov bör alltid sättas i första rummet. Det finns inget ”fel” eller ”rätt” sätt att göra 

saker på och alla beteenden har en mening för användaren. Designerns uppgift är att omvandla 

behov till efterfrågan, genom att lyssna på vad människor säger och inte säger, samt vad de gör och 

inte gör. Ett berömt citat från Henry Ford som fångar essensen i detta lyder: ”Om jag hade frågat 

mina kunder vad de ville ha, hade de sagt snabbare hästar”. 35 
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4.3.6 Konstruera bort oönskade beteenden 

Ibland är det önskvärt att styra användaren mot ett visst beteende, antingen för att skydda 

produkten eller för att skydda användaren. Genom att medvetet konstruera saker som försvårar för 

användaren kan man hindra denne från att utföra oönskade handlingar, till exempel genom att 

designa välvda eller lutande ytor där man inte vill att folk ska ställa saker, eller genom att konstruera 

en dörr som är svår att öppna om man önskar hålla folk inne eller ute.36 

4.3.7 Det är mänskligt att fela 

Om ett fel är möjligt att utföra, kommer någon att begå det. En designer måste anta att alla möjliga 

fel kan komma att inträffa och därför designa för att minimera risken att fel uppkommer och effekten 

av dem när de väl uppstår. Fel ska därmed vara lätta att upptäcka, göra minimal skada och om det är 

möjligt ska effekten vara reversibel.37 

4.3.8 Tvingande funktioner 

Ett sätt att designa produkter eller system för att förhindra att fel begås är genom att använda 

”tvingande funktioner”. Med det menas funktioner eller procedurer som måste genomföras innan 

något annat kan ske. 38 Ett exempel på det är funktionen i ett ordbehandlingsprogram som frågar 

användaren om denne vill spara dokumentet innan det stängs ned, för att förhindra att viktigt arbete 

går förlorat. 

4.3.9 Informationsdon 

Generellt för informationsdon gäller att informationen måste kunna upptäckas, igenkännas och 

förstås. Informationsdon indelas i kvalitativa, kvantitativa och representativa informationsdon. Det 

tre kategorierna används ofta samtidigt i en gemensam skärmbild och delas in på följande sätt: 

 Kvalitativa informationsdon – för specifika tillstånd 

 Kvantitativa informationsdon – för numerisk information 

 Representativa informationsdon – för en modell av systemet 

4.3.10 Manöverdon 

Manöverdon måste vara åtkomliga, identifierbara och lättförståeliga. Vid utformning av manöverdon 

måste det tas ställning till följande frågor: 

 Vad är manöverdonets uppgift och vilken betydelse har denna uppgift för hanteringen av 

hela maskinen? 

 Ska manöverdonet utformas för snabba eller noggranna operationer eller för att manövreras 

med stora krafter? 

 För vem ska donet utformas och under vilka förutsättningar ska det användas? 

 Vilka fysiska och kognitiva förmågor krävs av användaren? 

 Vilka övergripande krav ställer arbetsuppgiften? 

 Vilka andra uppgifter ska utföras samtidigt med hanteringen av manöverdonet?39 
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4.3.11 Designprinciper för informations- och manöverdon 

Ofta innehåller ett människa-maskinsystem ett flertal informations- och manöverdon. Dessa måste 

ses som ett användargränssnitt och beaktas som en enhet. För utformning och inbördes placering av 

don på en panel eller maskin gäller följande principer: 

 Bra koppling mellan layout och produktens/systemets funktioner 

 Ordning mellan don densamma för olika paneler 

 Använd redundans för viktig information 

 Märkning av text och symboler placeras ovanför donen 

 Placera donen i bestämt ordning efter användning, från vänster till höger 

 Mest användbara don närmast användaren 

 Varningslampor nära användaren 

 Gruppera don med gemensam information 

 Informations- och manöverdon som hör ihop bör placeras tillsammans 

 Informationsdon som har ett samband med något manöverdon bör placeras ovanför det 

tillhörande manöverdonet, alternativt till vänster om det om placering ovanför inte kan ske.40 

4.3.12 Placering av on och off  

I standard SS-EN 6130-3 Maskinsäkerhet, gällande principer för indikering, märkning och 

manövrering finns beskrivet hur olika reglage ska vara placerade i förhållande till varandra. Där står 

bland annat att knappar för ”start”/”on” eller accelererande funktioner ska vara placerade ovanför 

eller till höger om motsvarande ”stopp”/”off” och avtagande funktioner.41 

4.3.13 Färgkodning 

Det finns stora fördelar med att använda färgkodning vid gränssnittsutformning. Bland annat kan 

informationen tas upp snabbare och det blir lättare att separera objekt som ligger nära varandra. 

Färger ska dock användas varsamt för att det inte ska bli rörigt och för att ta hänsyn till personer med 

nedsatt färgseende. Samma färgkodning ska gälla genom hela gränssnittet och generellt ska aldrig 

fler än fyra olika färger användas i ett och samma gränssnitt. Rött och grönt ska helst inte användas 

tillsammans med tanke på färgblindhet.42 För att fullt ut ta hänsyn till färgblindhet ska färgkodning 

endast användas redundant, det vill säga i form av överflödig information. Ett exempel på det är 

trafikljus där både lampans färg och position visar om det är dags att köra eller stanna. Redundant 

presentation av information gör generellt överföringen säkrare, missas en aspekt finns en annan att 

tillgå.43 

Färgers betydelse är delvis kulturellt betingade och i västvärlden utnyttjas ofta följande symbolik: 

 Röd/gul – Stopp, fara, varmt, eld 

 Grön – OK, kör, fortsätt, på 

 Blå – Kallt, vatten, lugnt 
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4.3.14 Färgkodning för tryckknappar 

Enligt svensk standard SS- EN_60204-1 Maskinsäkerhet, gällande maskiners elutrustning finns 

följande definitioner för färgkodning på tryckknappar: 

 Färg för START/TILL-knappar bör vara VIT, GRÅ, SVART eller GRÖN, varvid VIT är att föredra. 

RÖD skall inte användas.  

 RÖD färg skall användas för nödstopps- och nödbrytningsknappar.  

 Färg för STOPP/FRÅN-knappar bör vara SVART, GRÅ eller VIT, varvid SVART är att föredra. 

GRÖN skall inte användas. RÖD är tillåten, men det rekommenderas att RÖD inte används 

nära en anordning för nödåtgärd.  

 VIT, GRÅ eller SVART färg är att föredra för tryckknappar som växelvis fungerar för 

START/TILL och STOPP/FRÅN. Färgerna RÖD, GUL eller GRÖN skall inte användas. 

 VIT, GRÅ eller SVART är att föredra för tryckknappar som orsakar ett förlopp när de trycks in 

och där förloppet upphör när de släpps (till exempel hålldonsmanöver). Färgerna RÖD, GUL 

eller GRÖN skall inte användas.  

 Återställningsknappar skall ha färgerna BLÅ, VIT, GRÅ eller SVART. Där de även fungerar som 

STOPP/FRÅN-knappar, är färgerna VIT, GRÅ eller SVART att föredra, främst SVART. GRÖN 

skall inte användas.  
 Där samma färg VIT, GRÅ eller SVART används för olika funktioner (till exempel VIT för 

START/TILL och för STOPP/FRÅN) skall tilläggskodning (till exempel form, placering eller 

symbol) användas för identifiering av tryckknapparna. 44 

Tabell 1. Färgkodning för tryckknappar
45

 

Färg Betydelse Förklaring Exempel på användning 

RÖD Nöd Påverka vid fara eller nödfall Nödstopp 
Initiering av nödfunktion 

GUL Onormal Påverka vid onormalt tillstånd Ingrepp för att undertrycka 
onormalt tillstånd 
Ingrepp för att återstarta en 
avbruten automatisk cykel 

BLÅ Påbjuden Påverka vid tillstånd som fordrar åtgärd Återställning 

GRÖN Normal Påverka för att initiera normaltillstånd  

VIT Specifik 
betydelse har 
ej fastställts 

För att åstadkomma olika funktioner 
förutom nödstopp 

Start/Till (att föredra) 
Stopp/Från 

GRÅ Start/Till 
Stopp/Från 

SVART Start/Till 
Stopp/Från(att föredra) 

 

4.3.15 Märkning 

För märkning av informations- och manöverdon kan symboler användas med stor fördel, men de ska 

vara välkända och otvetydiga i sin tolkning av användaren. Symbolers fördelar gentemot text är att 

de syns på större avstånd, upptäcks snabbare och med mindre felmarginal, kan upptäckas och förstås 

även om de är delvis dolda eller förstörda, samt att de fungerar internationellt oberoende av språk. 
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Fördelen med att använda text istället för symboler är att ingen tolkning krävs av informationen, så 

länge den är presenterad på ett språk som användaren förstår. 

Märkningen ska som tidigare nämnts placeras ovanför donet så att inte användarens hand skymmer 

märkningen då donet används. Om inte märkning ovanför kan ske bör den göras till vänster om 

donet, eftersom de flesta människor är högerhänta. Det är viktigt att texten är så pass stor att den 

kan uppfattas av användaren på olika avstånd och i varierande ljusmiljöer.46 Gemener är att föredra 

framför versaler, eftersom de ger större variationer i texten och därför är lättare att läsa.47 

4.3.16 Antropometri och percentiler 

Ordet antropometri kommer av de två grekiska orden anthropos (människa) och metros (mått, 

verktyg att mäta med) och beskriver läran om människokroppens måttförhållanden.48 I samband 

med analys av antropometrisk data används ofta begreppet percentiler, till exempel att en 

arbetsplats designas för att passa både en man som har en kroppslängd av 95:e percentilen och en 

kvinna med 5:e percentils kroppslängd. En man med 95:e percentils kroppslängd innebär en man 

som är längre än 95 % av den valda manliga populationen och en kvinna av 5:e percentilen innebär 

således en kvinna som är kortare än 95 % av den valda kvinnliga populationen.49 Kroppslängden på 

en asiatisk kvinna av 5:e percentilen är 147,1 cm eller kortare, medan kroppslängden på en 

amerikansk man av 95:e percentilen är 189,5 cm eller längre.50 

4.4 Standardisering 

Om inte standardisering hade funnits hade vår vardag sett mycket mer komplicerad ut. Att 

exempelvis pedalerna i bilar suttit placerade på olika sätt i olika bilfabrikat hade varit irriterande, 

men hade säkerligen också inneburit en säkerhetsrisk. Syftet med standardisering är att underlätta 

vid handel av varor och tjänster genom att hitta gemensamma lösningar på återkommande problem 

eller fastställa minimikrav på en produkt eller arbetsprocess.  

Standardisering är inte en myndighetsuppgift utan drivs i Sverige av Sveriges Standardiseringsråd 

(SSR). SSR har erkänt tre standardiseringsorgan som ansvarar för olika delar; Informationstekniska 

Standardiseringen (ITS), Svensk Elstandard (SEK) och Swedish Standards Institute (SIS).  

Standarder kan vara nationella eller internationella, och de internationella kan antingen vara globala 

eller europeiska. De globala standarderna inom SIS område arbetas fram i samverkan med 

International Standardization Organization (ISO) och de europeiska i samverkan med Comité 

Européen de Normalisation (CEN). Motsvarande internationella organisationer finns för ITS och SEK. 

Speciellt för halvledarindustrin som Micronic Mydata arbetar inom, finns på den amerikanska 

marknaden standardiseringsorganisationen Semiconductor Equipment and Materials International 

(SEMI). 
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Tabell 2. Standardiseringsorganisationer och benämningar 

 Mekanik Elektronik Information Benämning på 
standard 

Globalt ISO IEC ITU ISO xxx 
IEC yyy 

Europeiskt CEN CENELEC ETSI EN ISO xxx 
EN yyy 

Svenskt SIS SEK ITS SS EN ISO xxx 
SS EN yyy 

 

Till skillnad från exempelvis de europeiska produktdirektiven är det frivilligt att använda sig av 

standarder. Som företag fastställer man vilka standarder som ska följas och därmed vet kunder och 

underleverantörer vad som gäller och vad som kan förväntas.51 

Micronic Mydata har valt att följa dessa standarder inom ergonomi och säkerhet: 

 Maskinsäkerhet – maskiners elutrustning  SS-EN 60204 

 Safety Guidelines for ergonomics engineering    
of semiconductor manufacturing equipment   SEMI S8-0308 

 Safety Guidelines for ergonomics engineering    
of semiconductor manufacturing equipment   SEMI S2-0308 

Andra standarder som är aktuella för gränssnittsutformning och som har studerats i det här 

examensarbetet: 

 Maskinsäkerhet – antropometriska krav  SS-EN ISO 14738 

 Maskinsäkerhet – skyddsavstånd   SS-EN ISO 13857 

 Maskinsäkerhet – principer för ergonomisk design  
Del 1: Terminologi och allmänna principer  SS-EN 614-1 

 Maskinsäkerhet – principer för ergonomisk design  
Del 2: Interaktion mellan maskindesign och arbetsuppgift  SS-EN 614-2 

 Maskinsäkerhet – principer för indikering,  
märkning och manövrering 
Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler   SS-EN 61310-1 

 Maskinsäkerhet – principer för indikering, 
märkning och manövrering 
Del 3: Manöverdons placering och funktion   SS-EN 61310-3 

4.5 Material och tillverkningsmetoder 

För att ge grundläggande förståelse för examensarbetets slutresultat ges här en beskrivning av de 

material och tillverkningsmetoder som resultatet innehåller. 

4.5.1 Aluminium 

Egenskaperna hos aluminium gör det till ett spännande och mångfasetterat konstruktionsmaterial 

inom ett stort antal områden. Aluminium är ett formbart material som är lätt att maskinbearbeta och 

som lämpar sig bra för olika former av plastisk bearbetning och gjutning. Möjligheterna till 
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extrudering av materialet är helt unika i jämförelse med många andra material. Med låga 

verktygskostnader öppnas ett oändligt antal möjligheter till att forma produkter och komponenter.52 

4.5.2 Gummi 

Gummi (latin, av grekiska ko´mmi ”gummi”, ytterst ett egyptiskt ord) är ett polymert elastiskt 

material, hos vilket mer än 500 % töjbarhet uppnåtts genom vulkning. Rågummi (före bearbetning 

och vulkning) kallades tidigare allmänt för kautschuk. Innan de syntetiska gummimaterialen kunde 

framställas var gummi synonymt med naturgummi, som kan erhållas från mer än 500 olika växter, av 

vilka den viktigaste är gummiträd, som bland annat odlas i plantager i Sydostasien. I gummiträdets 

bark görs sår (skåror) ur vilka mjölksaft sipprar ut. Saften, latex, består av en vattendispersion av 

gummi (25–40 %) och innehåller små mängder av olika proteiner och fettsyror.53 

4.5.3 Lasergravyr 

Med laser kan man utföra ett antal olika tekniker för märkning av olika ytor och med olika resultat. 

För märkning av aluminium är det lämpligt med ytoxidation, som ger en liten relief i brun/svart eller 

gråton. Denna teknik används med fördel där det inte är extremt hårda krav på ytjämnhet.54 

4.5.4 Strängpressning 

Strängpressning (även kallat extrudering) är en metod för framställning av profiler, stänger och rör 

genom att man pressar ett uppvärmt, cylindriskt ämne (göt) genom en öppning i en stålskiva 

(verktyg, matris).55  

4.5.5 Flerskiktsformsprutning gummi 

Genom att utnyttja en gummiformspruta med dubbla separat styrbara injektionsenheter kan en form 

fyllas med två olika material i en och samma operation. Olika formsprutningsmetoder används. Vid 

2k-formsprutning sprutas materialen in samtidigt genom olika ingöt för att fördelas ut till önskad 

plats i formen. Vid Sandwich-formsprutning sprutas materialen in sekventiellt genom ett och samma 

ingöt. En skiktsstruktur, med det andra materialet som kärna bildas. Detta gör att goda egenskaper 

från olika material kan kombineras och skräddarsydda detaljer kan fås. En annan fördel är möjlighet 

till förbättrad vidhäftning mellan materialen.56 

4.5.6 LED 

LED (Light Emitting Diode) kallas på svenska för lysdiod och är en halvledardiod som utsänder ljus när 

ström flyter igenom den.57 Olika halvledarmaterial ger ljus av olika färg och ljuset kan ledas vidare i 

olika medier, exempelvis transparent plast eller glas. 
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5. Analys 
I det här avsnittet sammanställs och analyseras indata från de empiriska och analytiska studier som 

utförts i projektet. Som grundpelare i analysen står gällande designprinciper och standarder inom 

ergonomi och design, som har beskrivits i kap 3. Teori, samt Micronic Mydatas designattribut robust, 

clean och intuitive. Analysen är en del av resultatet i detta examensarbete och syftar till att markera 

fördelar och nackdelar med de befintliga aktiva områdena på Micronic Mydatas produkter. 

I analysen lyfts även ett antal frågeställningar och rekommendationer angående hur företaget skulle 

kunna ställa sig till vissa av problempunkterna, samt hur en del av problemen kan angripas för att 

uppnå förbättring. Dessa frågeställningar och rekommendationer står skrivet i kursiv text. En mer 

kortfattad lista med förslag på åtgärder inför kommande maskingenerationer presenteras i bilaga 4. 

5.1 Analys SMT 

De maskiner som analyserats inom affärsområde SMT är MY500 och MY100. Analysen av dem 

presenteras i nämnd ordning. 

5.1.1 Analys MY500 Jetprinter 

Här beskrivs de problem som genom intervjuer och observationer påträffats hos de ”aktiva 

områdena” på MY500 Jetprinter. 

 
Figur 34. MY500. Foto: Micronic Mydata 

Avlastningsytor 
På MY500-maskinen finns egentligen inga ytor anpassade för avlastning och förvaring. Under de 

empiriska studierna i detta arbete observerades att tak och sidobord på maskinen ofta används som 

avlastningsytor för bland annat kretskort som väntar på nästa steg i produktionen. Det händer också 

att operatörer lutar sig med armbågarna på maskinens tak medan de väntar på att kretskorten blir 

klara. 

Det bör tas ställning till om det ska tillåtas att maskinen används på det här sättet, eller om man ska 

försöka förhindra det på något sätt med hjälp av maskinens konstruktion. Om man väljer att tillåta 

avlastning på maskinen bör det tas i beaktan på vilket sätt detta påverkar maskinen, om den håller 

för en människas tyngd och om man på något sätt kan utforma maskinen för att underlätta 

avlastning, exempelvis genom att konstruera anpassade avlastningsytor för kretskort och dylikt. 
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Figur 35. Avlastningsytor på MY500 

Manöverdon 
Att MY500-maskinens huvudsakliga manöverdon, det vill säga pekskärm, tangentbord, pekplatta och 

streckkodsläsare alla är samlade på ett ställe, är att föredra så att inte operatören måste röra sig 

onödigt mycket. Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att enheten som 

manöverdonen sitter samlade på inte är helt optimalt placerad på själva maskinen, eftersom enheten 

sticker ut på ett sätt så att operatören hela tiden måste gå en extra stor sväng runt den när han/hon 

ska sätta in eller ta ut ett kretskort ur maskinen. Manöverdonens olika färger och fabrikat ger ett 

rörigt och påklistrat intryck, vilket inte går i linje med designattributen robust och ren. 

 
Figur 36. Manöverdon på MY500 
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Pekskärm 
Pekskärmen används frekvent och då främst för snabba val, som när ett kretskort ska skjutas in i eller 

ut ur maskinen. Under intervjuer som gjordes i de empiriska studierna i detta arbete framkom att de 

befintliga skärmarna upplevs vara lite långsamma. 

Tangentbord 
Under intervjuer och observationer i detta arbete framkom att tangentbordet används mycket sällan 

och därför kan det ifrågasättas om det överhuvudtaget är nödvändigt med ett tangentbord på 

MY500, samt om det i sådana fall ska ha den centrala placering som det har idag. Det befintliga 

tangentbordet är ett amerikanskt Apple-tangentbord av mindre modell utan extra siffersats. 

Aluminiumbasen på tangentbordet passar bra ihop med ytan den sitter på och på så vis smälter det 

in bra.  

Apple-tangentbordet är något som många känner igen. Frågan som uppstår är då huruvida Micronic 

Mydata verkligen ska ha ett såpass designmässigt välkänt tangentbord på sina maskiner, om det 

verkligen kan smälta in eller om maskinen helt enkelt blir en reklampelare för Apple, samt om det 

skulle det bli samma effekt med ett tangentbord från något annat företag eller om det enbart är 

Apple som har en så stark identitet i sin design. 

Datormus med styrkula 
På äldre MY500-maskiner sitter det en datormus med styrkula istället för den pekplatta som 

maskinerna levereras med idag. Under intervjuer i detta arbete framkom att datormusen med 

styrkula upplevs lättanvänd av operatörerna och används istället för skärmens pekfunktion då de vill 

navigera i mjukvaran, eftersom det upplevs gå fortare.  

 
Figur 37. Datormus med styrkula på äldre MY500 

Pekplatta 
Nyare MY500-maskiner har som tidigare nämnts en pekplatta vid sidan om tangentbordet. Under 

observationer i detta arbete framkom att den tar relativt liten plats och har ett mer diskret utseende 

än datormusen, men ändå känns något påklistrad eftersom den skiljer sig färg- och materialmässigt 

från enheten som den sitter på. Enligt intervjuer upplevs den svårare att navigera med än 

datormusen med styrkula, eftersom det krävs många nedslag med fingret för att förflytta 

pilmarkören från en plats på skärmen till en annan. Den utstickande ramen gör också att det kan 

samlas smuts och damm på pekytan. 
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Figur 38. Pekplatta på nyare MY500 

Lucka 
Enligt intervjuer i detta arbete är ett vanligt problem med MY500 att gångjärnen till luckan går 

sönder och måste bytas. Under de empiriska studierna observerades också att det är svårt för korta 

personer att nå upp för att stänga luckan när den är i sitt högsta läge. Personen i figur 39 är 156 cm 

lång och når precis upp till handtaget utan att stå på tå. För personer inom 5e percentilen (under 

147,1 cm) kan det bli svårt att nå upp, något som är viktigt att tänka på eftersom Micronic Mydata 

har många kunder i Asien, där människor generellt är kortare än i västvärlden.  

  
Figur 39. Luckan är i sitt högsta läge svår att nå för korta personer.  Gångjärnen har gått sönder på flera 

maskiner. 

Fönster 
Ovanpå luckan sitter ett fönster som operatörerna ofta tittar i för att se efter att allt står rätt till i 

maskinen, vilket observerades under de empiriska studierna i detta arbete.  Dock är det högt 

placerat, vilket gör det svårt för korta personer att se ned i maskinen. Personen i figur 40 måste stå 

på tå för att se ordentligt. Det uppstår mycket reflektioner i glasrutan och enligt intervjuer i detta 

arbete upplevs maskinen dåligt belyst inuti under körning. 

  
Figur 40. Fönstrets placering ovanpå luckan gör det svårt för korta personer att se ned ordentligt 
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Inuti maskinen 
Det händer att operatörerna måste hantera vissa delar av maskinen manuellt, exempelvis vid byte av 

tub med lodpasta. Då är det svårt för operatörerna att veta var i maskinen det är tillåtet att röra. Det 

finns ett gult handtag avsett för det inuti MY500, men utformningen har tyvärr inte gjort att det 

används. Under intervjuer i detta arbete framkom att få operatörer ens vet om att handtaget finns. 

De flesta väljer att hålla i hela kolfiberarmen, för att det känns stadigast. Ett problem med handtagets 

utformning är den gula färgen, då den förknippas med varning. 

 
Figur 41. Inuti MY500 

Nödstopp 
Det finns två nödstopp på äldre maskiner, ett vid tangentbordet och ett på maskinens främre högra 

hörn. Det senare upplevs vara något i vägen eftersom det har en så låg placering. På nyare maskiner 

finns bara ett nödstopp, placerat vid tangentbordet. Nödstoppet används i princip aldrig på en 

MY500. Flera operatörer som intervjuades i detta arbete sa sig sakna ett nödstopp på sidan där 

kretskortet skjuts in i maskinen, eftersom det är där de troligen skulle befinna sig om något skulle gå 

snett i början av en körning.  

Strömbrytare 
Strömbrytaren sitter placerad på maskinens främre högra hörn. Under intervjuer som utfördes i de 

empiriska studierna i detta arbete framkom att olika fabriker väljer att stänga av sina maskiner olika 

ofta, det kan exempelvis vara varje kväll eller någon gång i månaden. 
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5.1.2 Analys MY100 Pick & Place 

Här beskrivs de problem som genom intervjuer och observationer påträffats hos de ”aktiva 

områdena” på MY100 Pick & Place. 

 
Figur 42. MY100. Foto: Micronic Mydata 

Anslagstavla 
På samtliga Pick & Place-maskiner som observerades i detta arbete satt det ett stort antal lappar och 

papper upptejpade eller fastsatta med magneter. Det var exempelvis checklistor, komponentlistor 

och streckkoder som används för att scanna in komponenter och ”feedrar” i systemet. Det ser 

skräpigt ut och maskinerna ger ett intryck av att de även kan användas som anslagstavlor. Det här 

fenomenet visar dock att det finns ett stort behov av att placera viss information så att operatörerna 

ser den.  

Det här är också något som man kan välja att konstruera bort, genom att göra det svårare för 

operatörerna att fästa papper på maskinen, eller arbeta fram bättre lösningar på, som fyller 

operatörernas informationsbehov och samtidigt håller maskinerna rena och snygga.   

  
Figur 43. MY100 som anslagstavla 
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Verktygsförvaring 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att maskinen används för att förvara 

enklare verktyg som behövs under arbetet, så som saxar, insexnycklar och pincetter. Dessa fästs på 

maskinerna med hjälp av starka magneter. För att inte maskinen skulle bli alltför repig hade man i en 

av fabrikerna som studerades fäst ett OH-papper bakom magneterna som skydd.  

Även här kan det hittas lösningar som fungerar lika bra eller bättre men som håller maskinerna i ett 

presentabelt skick, alternativt se till att maskinerna tål den behandling de får idag utan att bli repiga, 

eller konstruera om för att omöjliggöra den här sortens användning av maskinen.  

  
Figur 44. Verktygsförvaring på MY100 

Avlastningsytor 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades också att glasluckan över y-vagnsbordet 

används som avlastningsyta för bland annat saxar, komponentrullar och streckkodsläsare. På äldre 

Pick & Place-maskiner används också taket på maskinen i det syftet. På MY100 har taket gjorts välvt 

och används således inte som avlastningsyta. Operatörerna spenderar ganska mycket tid på att vara 

redo att ingripa om något går fel eller om någon komponent tar slut. De stunder då allt flyter på och 

maskinen går som den ska händer det att operatörerna lutar sig på maskinerna för att avlasta 

kroppen medan de väntar.  

Förekommande avlastning är något som bör hållas i åtanke vid konstruktionen av maskinerna, så att 

alla delar håller för den tuffa behandlingen. 

 
Figur 45. Avlastning på MY100 sker både i form av förvaring och att operatörerna ibland lutar sig på dem 
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Arbetsytor 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att glasluckan över y-vagnsbordet mycket 

frekvent används som arbetsyta för bland annat byte av komponenter, vilket medför att glasluckan 

utsätts för slitage.  

Som tidigare nämnts för MY500-maskinerna bör det även vid utformning av MY100-maskinerna tas 

ställning till om en yta ska eller kan användas som arbets- eller avlastningsyta och om så är fallet bör 

den utformas så att den tål det slitage som då uppkommer. Ska den inte användas som arbetsyta bör 

den utformas på ett sätt som förhindrar detta. 

  
Figur 46. Glasluckan som arbetsyta 

Rester och spill 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att banden som komponenterna kommer 

på samlas i ett stort trassel på maskinens baksida. I intervjuer framkom att det även händer att 

banden fastnar i maskinens fläktgaller. När då operatören drar ut magasinen på maskinens framsida 

kan det hända att komponenter flyger all världens väg och hamnar inuti maskinen eller på golvet. Det 

finns heller inget system för att fånga upp missade komponenter, vilket gör att även dessa hamnar på 

golvet bakom maskinen.  

  
Figur 47. Rester och spill från MY100 
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Robusthet 
Maskinernas märkning är gjord med dekaler, något som ser snyggt ut när maskinen är ny, men som 

lätt skavs bort efter ett tag, något som observerades under de empiriska studierna i detta arbete. Det 

här ger ett trasigt och gammalt intryck som inte stämmer med strävan att uttrycka robusthet och 

renhet hos maskinerna. Eftersom maskinerna har en lång livslängd är det viktigt att även deras 

utseende håller sig fräscht länge. Samma sak gäller dekalerna på MY500. 

 
Figur 48. Dekalerna med maskinernas märkning kan nötas bort efter en tid. 

Manöverdon 
Att datorskärm, tangentbord, nödstopp och styrkula är centrerade på maskinens framsida är en 

förändring från äldre Pick & Place-maskiner, som hade en separat datorterminal vid sidan av 

maskinen. Operatörerna är enligt intervjuer utförda i detta arbete mycket nöjda med förändringen 

eftersom placeringen i mitten gör att de har nära till komponentmagasinen och har kontroll över y-

vagnen och det som händer inuti maskinen när de står vid terminalen. De upplever att alla viktiga 

manöverdon nu är samlade på ett ställe och att det gör att det går smidigare att jobba med 

maskinerna.  

 
Figur 49. Manöverdon på MY100 

Arbetsplats 
Äldre Pick & Place-maskiner hade som tidigare nämnts en separat dator istället för terminalen som 

nu sitter fast centrerad på MY100. Det innebär att fabriken måste ha ett litet skrivbord bredvid 

maskinen, där det också lätt samlas andra saker som pennor, block, miniräknare med mera. Med 

MY100 behövs ingen arbetsplats så nära maskinen, vilket ger hela arbetsstationen ett renare uttryck. 

En nackdel med lösningen på MY100 är att terminalens höjd bara är anpassad efter stående arbete, 

vilket kan vara jobbigt om operatören ska stå en längre tid vid datorn. Vill man sitta behövs en högre 

stol. Enligt intervjuer och observationer i detta arbete upplevs dock inte detta som något stort 

problem eftersom operatören spenderar största delen av sin tid i rörelse.  
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Figur 50. Arbetsplats bredvid äldre Pick & Place-maskin 

Datorskärm 
Datorskärmen på MY100 är justerbar på så sätt att den kan höjas/sänkas och dras fram mot 

operatören. Det är bra eftersom det hjälper operatören att se bättre och att ställa in skärmen i ett 

bekvämt läge. Dock är skärmen något i vägen när glasluckan ska öppnas, och om skärmen är 

framdragen i sitt nedersta läge ökar risken för att luckan slår i skärmen när den öppnas, eftersom det 

finns risk att man glömmer att dra upp skärmen igen innan man öppnar luckan, enligt intervjuer som 

utförts i detta arbete.  

 
Figur 51. Datorskärmen är något i vägen vid lucköppning på MY100 

Tangentbord 
Snabbkommandon som styrs med F-knappar, samt piltangenter och ”Enter”, är det som används 

mest på tangentbordet. Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att operatörens 

händer därmed får en sned hållning relativt varandra vid arbete med tangentbordet. Vänsterhanden 

som används till F-knapparna får stöd från underlaget, medan högerhanden som styr pilar och 

”Enter” får hänga fritt i luften. När operatören ska göra något inuti maskinen, exempelvis byta 

verktyg manuellt kan tangentbordet råka kommas åt med magen. Eftersom säkerhetsbrytningen gör 

att maskinen inte kan köras med luckan öppen ska det inte vara någon direkt fara med det, däremot 

kan det vara störande att operatörens mage kan råka navigera iväg i mjukvarugränssnittet, vilket 

enligt intervjuer ibland har skett. Risken för att komma åt tangentbordet med magen ökar 
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naturligtvis för korta eller runda personer. Det framkom också under intervjuerna att ett annat 

vanligt förekommande problem med tangentbordet är att mycket små komponenter hamnar under 

tangenterna och gör dem tröga eller i värsta fall odugliga.  

 
Figur 52. Sned handhållning på tangentbordet och risk för att magen slår i vid arbete inuti maskinen 

Renhet 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att de ljusa färgerna och matta ytorna på 

tangentbordet och dess hållare gör att smuts syns väldigt bra, något som går stick i stäv med 

designattributet renhet.  

  
Figur 53. Renheten på MY100 

Styrkula 
Under intervjuer som utfördes i de empiriska studierna i detta arbete framkom att styrkulan på 

MY100 upplevs mjuk och lätt att använda. Närheten till tangentbordet uppskattas också, eftersom 

man kan rulla på kulan med fingrarna och samtidigt nå knappen ”Enter” med tummen. Under kulan 

sitter det tre diskret utformade knappar som få operatörer vet vad de är till för. Med dessa kan man 

låsa styrningen i x- eller y-riktning, samt öka hastigheten på rörelsen. Placeringen av knapparna gör 

att man måste vrida handen i en onaturlig ställning för att trycka på dem samtidigt som man rullar på 

kulan, alternativt använda båda händerna. Flertalet operatörer säger sig kunna ha nytta av 

knapparna efter att ha blivit upplysta om deras funktioner. Funktionerna står i manualer för hur 

maskinerna fungerar, men få operatörer läser dessa.  
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Eftersom människor i allmänhet är dåliga på att läsa manualer bör ett manöverdon helst vara 

utformat på ett sätt så att dess funktioner är självförklarande. Om det inte går att se att en funktion 

finns och hur den används är det stor risk att kunden inte får nytta av maskinens alla fördelar, vilket i 

värsta fall kan leda till att kunden väljer en maskin från någon konkurrent vid nästa inköp. 

  
Figur 54. Styrkula med tre knappar 

Magasin 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att magasinen på kretskortsfabrikerna ofta 

märks med klisterlappar eller Post-its med olika namn och vilken kretskortsbeställning de tillhör för 

tillfället. Det ger ett skräpigt intryck när det sitter lösa lappar och gamla tejprester på magasinen. 

Något att fundera över här är hur man kan hjälpa kunderna med märkning av magasinen på något 

annat sätt. När allt fungerar som det ska i magasinet lyser dioderna på övre raden med grönt ljus. Om 

en komponent skulle ta slut eller krångla lyser det istället en orange lysdiod på den nedre raden. 

Färgblinda kan ha problem med att skilja på diodernas färg, men eftersom placeringen också skiljer 

sig har färgkodningen här endast en redundant funktion vilket ändå gör lösningen godkänd ur 

användarsynpunkt. 

 
Figur 55. Magasin märkta med klisterlappar och Post-its 
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Lucka 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att glasluckan över y-vagnsbordet är lätt 

att öppna, men att den inte går så högt upp, vilket är ett problem för operatörerna då de ska hantera 

något långt inne i maskinen. De får böja sig mycket och riskerar då som tidigare nämnts att komma åt 

tangentbordet med magen. Luckan är transparent så att man ska se vad som händer i maskinen, 

vilket är bra, men eftersom den används som avlastnings- och arbetsyta blir den efter ett tag väldigt 

repig och sikten försämras. Ett annat problem som uppstår i och med att den används som 

avlastningsyta är att det ofta ligger saker, ibland små lösa komponenter, på den då man vill öppna 

den och att dessa riskerar att ramla ned i maskinen om de inte flyttas innan öppning. En ytterligare 

sak att tänka på vid utveckling av en transparent lucka är att det kan uppstå reflektioner i glaset som 

försämrar sikten.  

 
Figur 56. En väl använd lucka ovanför y-vagnsbordet på en MY19 

Inuti maskinen 
Under de empiriska studierna i detta arbete observerades att det är mörkt och trångt inuti maskinen 

och att det precis som i MY500 är svårt att veta vilka delar som får beröras och vilka som är känsliga. 

En intervjuad operatör uppger att han först känner efter om delarna känns stadiga innan han drar i 

dem. Det här är ett viktigt problem eftersom det finns känsliga delar i maskinerna som inte bör 

hanteras vårdslöst. 

Det bör arbetas fram riktlinjer för hur områden som får beröras och användas som handtag skall se 

ut, med färg, utformning och materialval. Det ska kännas naturligt för operatören att ta på rätt 

ställen i maskinen och han/hon ska inte behöva fundera över om maskinen tar skada. 

  
Figur 57. Arbete inuti en MY100 
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Nödstopp 
Under intervjuer och observationer i detta arbete framkom att nödstoppsknappen på MY100 syns 

bra och är lättillgänglig bredvid tangentbordet. Den kan dock upplevas vara i vägen då glasluckan 

används som arbetsyta eller när man behöver luta sig in i maskinen för manuellt verktygsbyte eller 

dylikt.  

Strömbrytare 
Strömbrytaren på MY100 har samma design som strömbrytaren på MY500. På äldre Pick & Place-

maskiner sitter den på höger sida, precis som på MY500, medan den på MY100 sitter på vänster. Det 

är inte optimalt att strömbrytaren sitter på olika sidor på olika maskiner eftersom det kan skapa viss 

förvirring, men det är heller inget stort problem då de används relativt sällan. Under intervjuer i 

detta arbete framkom att vissa företag i princip aldrig stänger av sina maskiner medan andra gör det 

varje kväll. 

5.2 Analys PG 

Inom affärsområde PG har de maskiner från LDI och MW analyserats, som befanns under 

uppbyggnad på plats hos Micronic Mydata i Täby under tiden för examensarbetet. Analysen av dem 

presenteras i nämnd ordning. 

5.2.1 Analys LDI 

Här beskrivs de problem som under observationer påträffats hos de ”aktiva områdena” på LDI-

maskinen. 

  
Figur 58. LDI-maskinen. Foto: Micronic Mydata 

Manöverdon 
Maskinen har en förarplats på främre kortsidan, där tangentbord, pekskärm och ett antal reglage 

sitter samlade. Det finns också en liten panel med knappar och indikatorer på maskinens högra 

långsida.  

  
Figur 59. Manöverdon LDI 
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Knappar och indikatorer 
Vid utformning av gränssnitt är det viktigt att vara konsekvent och ge tydliga ledtrådar för att inte 

förvirra användaren. När det gäller knappar och indikatorer på LDI-maskinen är tydligheten en 

bristande punkt. På den lilla panelen på maskinens långsida finns två indikatorer (”busy/ready”) och 

en knapp (”switch table”), men utformningen avslöjar inte vilken som är knapp eller indikator, utan 

användaren måste känna på dem för att ta reda på det.  

Ett ställe där kontinuiteten brister på LDI-maskinen är i märkningen av knappar och indikatorer. På de 

flesta knappar/indikatorer sitter märkningen placerad under knappen eller indikatorn, men på 

knapparna ”on” och ”off” sitter den istället på knapparna. Inget av de två ställena är egentligen att 

föredra, eftersom användarens hand i båda fallen kommer att skymma märkningen i det ögonblick 

användaren trycker på knappen. Med det i åtanke är den bästa lösningen att istället placera 

markeringen ovanför knappen/indikatorn. Om markeringen av någon anledning måste placeras vid 

sidan av ett reglage bör det göras på vänster sida eftersom majoriteten av alla människor är 

högerhänta. I märkningen av knappar/indikatorer på LDI-maskinen blandas också versaler och 

gemener, vilket inte heller är konsekvent. Gemener är att föredra eftersom de innehåller fler 

variationer och på så vis gör texten mer läsbar än versaler. 

Knapparna ”on” och ”off” har också en tveksam placering relativt varandra. Enligt standarden SS-EN 

6130-3 bör ”on” placeras ovanför ”off” och inte tvärtom som det är på LDI-maskinen. Den här 

standarden ingår inte bland de standarder som Micronic Mydata följer, men det bör ändå tas i 

beaktan eftersom det är det vanligaste sättet att placera dylika reglage. 

Färgvalet på knapparna ”on/off” är acceptabelt enligt standard SS-EN 60204-1, en standard som 

Micronic Mydata följer, men inte att föredra. Standarden förordar vit färg för ”on” och svart för ”off”. 

Röd rekommenderas i standarden att det inte används i närheten av ett nödstopp, något som görs på 

båda panelerna på LDI-maskinen.  

För att ta hänsyn till röd/grön-färgblindhet, något som 7-8 % av den manliga befolkningen lider av, 

bör inte rött och grönt användas tillsammans över huvudtaget i ett gränssnitt. Då färger används som 

kodning bör det bara göras redundant, det vill säga att betydelsen av reglagen också visas på något 

annat sätt. Eftersom knapparna på LDI-maskinen också är märkta med text går det alltså bra att man 

använder rött och grönt och färgkodningen kan ses som en fördel. Dock blir det då ännu viktigare att 

texten är skriven på ett språk som användaren förstår och att deras relativa placering uppfyller 

användarens förväntningar. 

  
Figur 60. Knappar och indikatorer LDI 
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5.2.2 Analys MW 

Här beskrivs de problem som under observationer påträffats hos de ”aktiva områdena” på 

maskritare. 

  
Figur 61. Maskritare Prexision. Foto: Micronic Mydata 

Manöverdon 
Vissa maskritare har som tidigare nämnt en dator som sitter fast på maskinens långsida, medan 

andra har en separat dator som står löst bredvid maskinen. På Prexision-serien finns ett antal 

knappar och indikatorer, på maskinens framsida och på en panel på vänstra långsidan. 

 
Figur 62. Manöverdon MW 

Knappar och indikatorer 
Det är viktigt att tänka på färgers olika betydelser, för att ett gränssnitt ska bli så intuitivt som 

möjligt. På den här maskinen är flertalet knappar och indikatorer röda, en färg som förknippas med 

varning och som enligt standard SS-EN 60204-1 bara bör användas för nödstopp och eventuellt för 

vanlig stopp/från-funktion. Det är alltså inte bra att knappar med andra funktioner har färgen röd, 

som exempelvis lucköppningsknapparna (med pilmarkeringar) i figur 63 och knappen som frigör 

inmatningsmekanismen (Press to release) i figur 64. Övrigt att påpeka när det gäller frisläppning av 

inmatningsmekanismen är att detta i olika lägen görs med tre olika reglage, som har väldigt skilda 

utseenden. När mekanismen är i sitt startläge utanför maskinen frigörs den med en liten svart knapp 

som sitter längst ut på ett handtag och när mekanismen fällts upp frigörs den med en röd ”kloss” för 

att kunna skjutas in i maskinen. När den sedan är inuti maskinen och ska dras ut igen frigörs den med 

den röda knappen ”Press to release”, som då också lyser för att indikera att man ska trycka på den. 

För att få ett konsekvent och intuitivt gränssnitt bör reglage med liknande funktioner också likna 

varandra utseendemässigt. 
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På maskritaren finns även samma problem som på LDI-maskinen när det gäller att se skillnad på 

knappar och indikatorer. De runda indikatorerna med texten ”working” och ”go” i figur 63 går inte att 

trycka på, men är utformade på precis samma sätt som tidigare nämnda lucköppningsknappar med 

pilar på. På den stora panelen med rektangulära knappar och indikatorer finns samma problem, där 

är de som sitter på nedre halvan av panelen knappar, samt ”LIGHT” som sitter näst högst upp. 

Resterande är enbart indikatorer och går inte att trycka på. 

På maskritaren används versaler för att märka knappar/indikatorer överallt, förutom på ”Press to 

release”-knappen. Det är inte konsekvent och versaler är som sagt inte att föredra. Vad gäller 

placeringen av märkningen så återfinns även här samma problem som på LDI, att olika 

knappar/indikatorer är märkta på olika sätt. 

   
Figur 63. Knappar och indikatorer MW 

 
Figur 64. Knappar som lösgör inmatningsmekanismen 
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6. Problembestämning 
För att slutligt kunna välja ett förbättringsområde att utarbeta lösningsförslag för till designguiden 

gjordes ytterligare bearbetning av informationen som framkommit under analysen.  

Till att börja med gjordes en tabell för att fastställa de grundläggande behov som finns bakom varje 

aktivt område, för varje maskin för sig, tillsammans med fördelar och nackdelar med befintliga 

lösningar. Den presenteras i bilaga 5. Därefter sammanställdes en kortare lista för att visa på vilka av 

de grundläggande behoven och deras befintliga lösningar som är gemensamma för de olika 

maskinerna. Den presenteras i bilaga 6. Slutligen sammanställdes behoven i trädform (figur 65) för 

att ta reda på hur behoven är besläktade med varandra. Under textboxarna i trädet står olika 

befintliga lösningar som företagets produkter har idag. Större bild på behovsträdet finns i bilaga 7. 

Figur 65. Behovsträd 

Efter konsultation med uppdragsgivaren valdes därefter ett av behoven för att arbeta vidare med och 

finna lösningar på. Syftet med att arbeta utifrån ett grundläggande behov var att hitta generella 

lösningar med lång livslängd. 

Följande plan utarbetades i detta skede av projektet: 

Behov:  Enkel och intuitiv manuell hantering av maskindelar, exempelvis för att 

manuellt styra eller hålla fast maskindelar.  

Frågeställning:  Hur ska manuellt hanterbara maskindelar utformas så att operatören 

intuitivt väljer rätt maskindel för sitt ändamål och använder det på rätt 

sätt?  
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Mål:  Tre olika koncept med generella förslag på utformning som visualiseras i 

form av skisser. Form, färg och material ska bestämmas. Förslagen ska 

gälla alla produktområden, vara vägledande och inspirerande och ligga i 

linje med den grundläggande designguiden. Vart och ett av de tre 

koncepten sammanställs till ett kort inspirationsavsnitt till designguiden. 

Dessutom: Utöver arbetet med det valda förbättringsområdet ska även ett antal 

generella riktlinjer för utformning användargränssnitt att formuleras 

utifrån slutsatserna från analysen och sammanställas till ett kort avsnitt 

till företagets designguide. Dessa riktlinjer kommer vara av typen ”tänk 

på att…” för att förhindra att gamla misstag ligger kvar och att nya 

begås. 
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7. Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades gällande lösningsförslag för enkel och intuitiv manuell hantering av 

maskindelar. Syftet var att få ett dokument som vägledde utvecklingsarbetet för de specifika 

lösningarna för det förbättringsområde inom de aktiva områdena som valts för vidare bearbetning till 

koncept, som inspiration i designguiden. I en kravspecifikation är uppdelningen att ett krav måste 

uppfyllas och ett önskemål är en egenskap som ger lösningarna mervärde. 

Tabell 3. Kravspecifikation 

Huvudgrupp specifikation Krav/ 
Önskemål 

Datum 

Funktion Medge manuell styrning och/eller fasthållning K 2012-03-21 

Ergonomi Vara intuitiva så att operatören direkt förstår hur de 
ska användas 
Kännas bekväma att använda 
Kännas trygga att använda 
Utformade så att så liten ansträngning som möjligt 
krävs av operatören vid användande 
Följa Safety Standard SEMI S8-0308, gällande krafter 
och dimensioner 

K 
 
K 
K 
K 
 
K 

2012-03-21 
 
2012-03-21 
2012-03-21 
2012-03-21 
 
2012-03-21 

Design Lätta att urskilja bland andra maskindelar 
Lösningar för olika applikationer ska likna varandra 
Designen ska upplevas robust, ren och intuitiv 

K 
K 
K 

2012-03-21 
2012-03-21 
2012-03-21 

Dimension Får inte göra maskinen större 
Inte påverka maskines funktion negativt 

Ö 
K 

2012-03-21 
2012-03-21 

Livslängd Matcha maskinens livslängd K 2012-03-21 

Underhåll Inte kräva något separat underhåll Ö 2012-03-21 

Material Uppfylla de krav på renhet som gäller för de olika 
maskingrupperna 
ESD-godkända material 

K 2012-03-21 

Kostnad Kostnaden ska motiveras av att lösningen minskar 
annat slitage eller skador och effektiviserar 
användningen av maskinen 

K 2012-03-21 

Miljö Miljövänliga material K 
K 

2012-03-21 
2012-03-21 
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8. Konceptgenerering 
Eftersom två olika avsnitt skulle utformas till designguiden tas de båda vägarna mot en lösning upp 

var och en för sig. Först beskrivs konceptframtagningen för enkel och intuitiv manuell hantering och 

därefter framtagningen av generella riktlinjer för användargränssnitt. 

8.1 Enkel och intuitiv manuell hantering 

Avsnittet som skulle utformas till designguiden gällande enkel och intuitiv manuell hantering var 

avsett som ett inspirationsavsnitt och därför skulle generella lösningar tas fram som inte var 

specialiserade till någon specifik av Micronic Mydatas produkter. Syftet var att lösningarna skulle 

kunna implementeras på alla produkter och stödja företagets designattribut robust, clean och 

intuitive. 

Som inspiration under idéarbetet användes ett antal befintliga funktioner på företagets produkter för 

att ha något att utgå ifrån. Dessa funktioner var följande: 

MW Inmatningsmekanism för plåtar, förbättring av befintliga handtag och spärrar för: 

 Höjdreglering 

 Breddreglering 

 Inmatning 
 
MY500 Manuell styrning och fasthållning av x-vagn, lösningar för: 

 Styrning i x- och y-led 

 Fasthållning av x-vagn vid byte av lodpasta 
 
MY100 Manuell styrning av x-vagn och y-vagn, lösningar för: 

 Styrning i x- och y-led 
 

8.1.1 Moodboards för designattributen robust, clean och intuitive 

Tre olika moodboards (Figur 66-68, samt större i bilaga 8) skapades primärt utifrån Micronic Mydatas 

designattribut robust, clean och Intuitive för att använda som inspiration under idégenereringen. För 

att samla material till dessa moodboards utfördes associationsövningar med ett tiotal anställda (en i 

taget) på Micronic Mydata där de ombads associera fritt kring orden, samt ange färger, former, 

material, djur och produkter som de förknippar med vart och ett av orden (Bilaga 9). Därefter 

sammanställdes bilder utifrån de anställdas associationer. För att få en bred bild av vad människor 

associerar med orden valdes personal med olika funktioner på företaget, däribland 

produktionstekniker, konstruktörer, marknadspersonal och chefer. 
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Figur 66. Moodboard för att uttrycka designattributet robust 

 
Figur 67. Moodboard för att uttrycka designattributet clean 

 
Figur 68. Moodboard för att uttrycka designattributet intuitive 
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8.1.2 Moodboards för färg- och materialkänsla 

Efter utförd benchmarking genom att söka på internet efter olika typer av handtag och lösningar för 

att visa hur manuell hantering ska ske sammanställdes två ytterligare moodboards (figurer 69-70, 

samt större i bilaga 10) med två alternativa strategier för färg- och materialkänsla. Den första 

moodboarden visade färgad plast eller gummi i en specifik färg (oftast det aktuella företagets 

profilfärg), något som är intuitivt men inte riktigt uttrycker designattributen robust eller clean. Den 

andra moodboarden visade på en kombination av två material; aluminium eller stål tillsammans med 

svart gummi. En kombination som är vanlig för handtag och på så vis intuitiv eftersom det är något 

människor känner igen. De två materialen anses dessutom uttrycka designattributen robust och 

clean. 

Dessa två moodboards representerade två olika strategier för färg och materialkänsla som ansågs 

passande för den aktuella problemställningen och användes sedan som inspirationsunderlag under 

idégenereringen och konceptframtagningen. 

 
Figur 69. Moodboard över det första alternativet för färg- och materialkänsla; plast eller gummi i 

företagets profilfärg. 

 
Figur 70. Moodboard över det andra alternativet för färg- och materialkänsla; kombination av materialet 

aluminium eller stål tillsammans med svart gummi. 
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8.1.3 Skissning 

För att ta fram idéer och koncept genomfördes flera sessioner av skissning. Till att börja med 

skissades enkla former för att snabbt få igång kreativiteten och formmässigt undersöka givna 

designattribut. Därefter skissades mer inriktade lösningar på problemställningen och slutligen 

utarbetades ett antal koncept. Bilder från skissfasen finns samlade i bilaga 11. 

8.1.4 Första konceptgenerationen 

Utifrån skissfasen sammanställdes fem olika konceptserier som skulle symbolisera olika strategier för 

att utforma enkel och intuitiv manuell hantering på Micronic Mydatas produkter. För att beskriva 

koncepten användes tre olika typer av handtag; styra, lyfta och hålla. 

 
Figur 71. Tre olika handtagstyper användes för att beskriva koncepten 

De fem koncepten i första generationen var ”form”, ”mönster”, ”logotypmönster”, ”färg” och ”LED” 

och beskrivs nedan: 

1. Form 
Ett unikt formspråk för Micronic Mydata gör att handtaget känns igen och stärker 

företagsidentiteten. Specialtillverkade handtag för Micronic Mydata, en serie handtag tas fram för 

olika funktioner och möjliga användningsområden. 

 
Figur 72. Koncept 1. Form 
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2. Mönster 
Ett unikt gummimönster på enkla handtag, som breddar användningsområdet och stärker 

företagsidentiteten. Tanken är att mönstret kan appliceras på standardhandtag, utvalda för varje 

specifikt användningsområde. 

 
Figur 73. Koncept 2. Mönster 

 
3. Logotypmönster 
Unikt gummimönster inspirerat av Micronic Mydatas företagslogotyp, applicerat på enkla handtag, 

breddar användningsområdet och stärker företagsidentiteten. Tanken är att mönstret kan appliceras 

på standardhandtag, utvalda för varje specifikt användningsområde. 

 
Figur 74. Koncept 3. Logotypmönster 
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4. Färg 
Företagsspecifik färg på hela eller delar av handtagen. Hög intuitivitet och igenkänningsfaktor. 

Tanken är att färgen kan appliceras på standardhandtag, utvalda för varje specifikt 

användningsområde. 

 
Figur 75. Koncept 4. Färg 

5. LED  
Diskret LED-belysning i handtagen som lyser grönt då handtaget ska/får användas och rött då de inte 

bör röras, Den röda LED-belysningen kan som komplement appliceras på områden som inte får röras 

alls. Specialtillverkade handtag för Micronic Mydata, en serie handtag tas fram med olika funktioner 

och möjliga användningsområden. 

 
Figur 76. Koncept 5. LED 
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8.1.5 Modeller 

För att testa några av idéerna byggdes ett antal enkla modeller av papper och sattes upp på en vägg 

med hjälp av tejp. Idéerna som testades var olika varianter på koncept 1 Form – tunn plåt av rostfritt 

stål eller aluminium och syftet var att snabbt utvärdera hur olika varianter av konceptet skulle 

upplevas i verkligheten. Figur 77 visar några av pappersmodellerna. 

 
Figur 77. Enkla pappersmodeller på olika varianter av koncept 1. Form 

 

8.2 Generella riktlinjer för användargränssnitt 

Som beskrivet i problembestämningen eftersöktes till designguiden ett avsnitt med generella 

riktlinjer för användargränssnitt. Målet var ett så kortfattat och samtidigt heltäckande avsnitt som 

möjligt, för att undvika att enkla misstag begås i framtiden vad gäller produkternas 

användargränssnitt. 

För att ta fram riktlinjer med stor täckningsgrad och lång livslängd valdes Parick W. Jordans usability-

principer som utgångspunkt. Efter analys av produkternas nuvarande gränssnitt och litteraturstudier 

ansågs dessa vara mest heltäckande och mest relevanta då de är utformade för användargränssnitt 

på tekniska produkter, till skillnad från exempelvis Jakob Nielsens designprinciper som är snarlika 

men främst riktar sig till utformning av grafiska gränssnitt. 

En kort text skrevs till var och en av Parick W. Jordans usability-principer, riktade till Micronic 

Mydatas produkter och med konkreta exempel som ska förebygga att gamla misstag upprepas. 

Material till dessa texter togs, förutom ur Patrick W. Jordans bok An introduction to usability, från 

analysen och från övriga designteorier presenterade i kap 4. Teori. Det skrivna avsnittet visas i sin 

helhet i kap 10. Resultat. 
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9. Utvärdering och vidareutveckling 
I konsultation med uppdragsgivaren togs beslut om att utifrån de fem koncepten utkristallisera tre 

olika handtagsserier och med dessa utforma tre olika förslag på korta avsnitt att placera i en 

inspirationsdel i designguiden. Dessa tre koncept kommer att utgöra resultatet i det här projektet 

och ett val mellan dem kommer att göras på företaget vid senare lämpligt tillfälle. 

Valet av vad som skulle tas med i de tre nya koncepten gjordes i diskussionsform. Det första beslutet 

som togs var att alla tre koncepten skulle utgå ifrån materialkombinationen aluminium och svart 

gummi, eftersom denna ansågs uttrycka alla tre designattributen robust, clean och intuitive. En stor 

anledning till att färgkonceptet i plast eller gummi valdes bort var förutom att det endast ansågs 

uttrycka ett av designattributen – intuitive, också att Micronic Mydatas profilfärg är röd, en färg som 

symboliserar varning och brukar användas till reglage för nödåtgärder.  

Logotypmönstret uppskattades mycket och det beslutades att det skulle tas med i alla tre koncepten, 

men på lite olika sätt för att skapa variation och valmöjlighet. Två koncept skulle utgå ifrån 

aluminiumprofiler, främst inspirerade av designattributet clean, varav det ena skulle ge möjlighet att 

visa maskinens produktionsriktning. Det tredje konceptet skulle vara det mest avancerade, med ett 

eget formspråk och LED-belysning som visar maskinens status. 
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10. Resultat 
Ett av målen med examensarbetet var att analysera användargränssnitten hos Micronic Mydatas 

produkter, för att sedan utforma riktlinjer för framtida utveckling. Således är analysen som 

presenterades i kap 5. Analys också en del av examensarbetets resultat.  

I det här avsnittet visas resultaten av arbetet med att utforma riktlinjer och inspiration för framtida 

utvecklingsprojekt. Först presenteras tre olika koncept med handtagsserier och därefter ett skrivet 

avsnitt med generella riktlinjer för utveckling av användargränssnitt.  

10.1 Enkel och intuitiv manuell hantering 

I det här avsnittet ges en grundlig beskrivning av de tre konceptuella handtagsserier som tagits fram, 

vad gäller design och konstruktion, exempel på implementering och kostnadsuppskattningar. De tre 

kortfattade inspirationsavsnitten utifrån dessa handtagsserier som är ämnade för designguiden visas 

i bilaga 12. Dessa är grovt utformade då det grafiska arbetet med designguiden återstår och inga 

riktlinjer finns att följa vad gäller avsnittets utseende och layout. 

Med företagslogotypen integrerad i designen i alla tre koncept stärks företagsidentiteten och 

kvalitetskänslan. Tanken är att förbättra den övergripande upplevelsen av maskinen genom att visa 

på omsorg för detaljer. I enlighet med framställda moodboards har dessa handtag en ”ren” design 

och ett robust och intuitivt materialval som gör det lätt för användaren att veta var man får beröra, 

vilket därmed ökar effektiviteten i användningen, enligt gällande designprinciper som presenterats i 

kap.4 Teori.  

De tre handtagsserierna gavs namnen ”Alulaser”, ”Alurubber” och ”LED” och presenteras i nämnd 

ordning i följande avsnitt. 

 
 

Figur 78. Tre handtagsserier har tagits fram; Alulaser, Alurubber och LED  
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10.1.1 Koncept Alulaser 

Koncept Alulaser (figur 79-85) bygger på en strängpressad aluminiumprofil med en svart 

lasergraverad detalj baserad på Micronic Mydatas företagslogotyp. Innan handtaget graveras med 

laser kapas det i olika längder för olika applikationer. Konceptserien Alulaser beskrivs i detta avsnitt 

med hjälp av tre olika typer av handtag; ”styra”, ”lyfta” och ”hålla”. 

 
Figur 79. Handtagskonceptet Alulaser 

Handtaget ”styra” är en lodrät aluminiumprofil som används med fingrarna i ett ”nypgrepp” för att 

exempelvis styra maskindelar i x- eller y-riktning. Man kan också tänka sig denna som ett handtag till 

en lucka med lodrät infästning. Handtaget kan då göras lika långt som luckan för att smälta in i 

luckans design. 

 
Figur 80. Koncept Alulaser - Styra 

Handtaget ”lyfta” som visas nedan i figur 81 är ett horisontellt handtag av samma aluminiumprofil 

som till ”styra”. Handtaget används med underhandsgrepp med fingrarna som lyftkraft, alternativt 

överhandsgrepp med tummen som lyftkraft. Handtaget kan också användas för styrning i y-led (från 

och mot operatören), exempel på hur det kan se ut visas i figur 83. 

 
Figur 81. Koncept Alulaser - Lyfta 
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Konceptet Alulaser har också en variant för applikationen ”hålla”. Det är en enkel aluminiumplatta 

med samma lasergravyr som på de andra handtagen, och som är tänkt att placeras på ytor där det är 

meningen att användaren ska hålla, men inte finns plats för eller behov av ett ordentligt handtag. Ett 

exempel på användningsområde är för fasthållning av y-balken inuti MY500 vid byte av tub med 

lodpasta. 

 
Figur 82. Koncept Alulaser – Hålla 

 

Tre exempel på användningsområden för konceptet Alulaser finns visade i figur 83-85. Det första 

exemplet är det horisontella handtaget ”lyfta” som visas i figur 83, där det placerats längst fram på y-

vagnen inuti MY100, för manuell styrning i y-led.  

   
Figur 83. Applikationsexempel för koncept Alulaser – Inuti MY100 
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Handtaget ”styra” kan exempelvis användas inuti MY500 för manuell styrning av x-vagnen eller för 

att hålla emot vid byte av tub med lodpasta. I figur 84 nedan har handtaget placerats i närheten av 

ejektorn, på samma sätt som det gula plasthandtag som finns på MY500 i dagsläget. 

     
Figur 84. Applikationsexempel för koncept Alulaser – Inuti MY500 

Ett ytterligare sätt att använda handtaget ”lyfta” är utanpå MY500, för lucköppning. I figur 85 har 

handtaget gjorts lika långt som luckan för att ge ett ”rent” designuttryck, som överensstämmer med 

den upplevelse som tidigare presenterats i framställd moodboard för designattributet ”clean”. 

 
Figur 85. Applikationsexempel för koncept Alulaser – Utanpå MY500 
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10.1.2 Koncept Alurubber 

Koncept Alurubber (figur 86-92) bygger på en strängpressad aluminiumprofil med en svart, vändbar 

gummilist. Gummilisten ger mervärde genom att det kan visa maskinens produktionsriktning då 

handtaget placeras utanpå maskinen. Innan gummilisten monteras på handtaget kapas handtaget i 

olika längder för olika applikationer. 

 
Figur 86. Handtagskonceptet Alurubber 

Handtaget ”styra” är en lodrät aluminiumprofil som används med fingrarna i ett ”nypgrepp” för att 

exempelvis styra maskindelar i x- eller y-riktning. Man kan också tänka sig denna som ett handtag till 

en lucka med lodrät infästning. Handtaget kan då göras lika långt som luckan för att smälta in i 

luckans design. 

 
Figur 87. Koncept Alurubber - Styra 

Varianten ”lyfta” som visas nedan i figur 88 är ett horisontellt handtag av samma aluminiumprofil 

som till ”styra”. Handtaget används med underhandsgrepp med fingrarna som lyftkraft, alternativt 

överhandsgrepp med tummen som lyftkraft. Handtaget kan också användas för styrning i y-led (från 

och mot operatören), exempel på hur det kan se ut visas i figur 90. 

 
Figur 88. Koncept Alurubber - Lyfta 
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Konceptet Alurubber har också en variant för applikationen ”hålla”. Det är en enkel aluminiumplatta 

med samma gummilist som på de andra handtagen, som är tänkt att placeras på ytor där det är 

meningen att användaren ska hålla, men där det inte finns plats för eller behov av ett ordentligt 

handtag. Ett exempel på användningsområde är för fasthållning av y-balken inuti MY500 vid byte av 

tub med lodpasta. 

 

Figur 89. Koncept Alurubber – Hålla 

 

Tre exempel på användningsområden för konceptet Alurubber finns visade i figur 90-92. Det första 

exemplet är det horisontella handtaget ”lyfta” som visas i figur 83, där det placerats längst fram på y-

vagnen inuti MY100, för manuell styrning i y-led.  

   
Figur 90. Applikationsexempel för koncept Alurubber – Inuti MY100 
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Handtaget ”styra” kan exempelvis användas inuti MY500 för manuell styrning av x-vagnen eller för 

att hålla emot vid byte av tub med lodpasta. I figur 91 nedan har handtaget placerats i närheten av 

ejektorn, på samma sätt som det gula plasthandtag som finns på MY500 i dagsläget. 

     
Figur 91. Applikationsexempel för koncept Alurubber – Inuti MY500 

Ett ytterligare sätt att använda handtaget ”lyfta” är utanpå MY500, för lucköppning. I figur 85 har 

handtaget gjorts lika långt som luckan för att ge ett ”rent” designuttryck. Gummilistens design bildar 

en svart pil som visar maskinens produktionsriktning. Gummilisten är vändbar för att kunna ändra 

pilens riktning då produktionsriktningen på maskinen ändras. 

 
Figur 92. Applikationsexempel för koncept Alurubber – Utanpå MY500. Gummilisten visar maskinens 

produktionsriktning 
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10.1.3 Koncept LED 

Koncept LED (figur 93-100) visar på ett elegant sätt maskinens status: om det är fritt fram för 

operatören att hantera maskinen via handtagen eller om maskinen arbetar och det är dags att vänta. 

Konstruktionen bygger på en aluminiumdel och en flerskiktsformsprutad gummi- och plastdel som 

monteras ihop, antingen genom limning eller genom att formsprutningen görs direkt på 

aluminiumdelen. Några olika konstruktions- och tillverkningsalternativ presenteras i bilaga 13. 

 
Figur 93. Handtagskonceptet LED 

Varianten ”lyfta” som visas nedan i figur 94 är ett horisontellt handtag som används med hela 

handen i över- eller underhandsgrepp. Eftersom hela handen används kan detta handtag användas 

för lite tyngre applikationer. Handtaget kan också användas för styrning i y-led (från och mot 

operatören), exempel på hur det kan se ut visas i figur 98.  

När handtaget inte lyser alls är det i sitt neutralläge och det spelar ingen roll om operatören hanterar 

det eller inte. När det lyser grönt vill maskinen uppmana operatören att använda handtaget och när 

det lyser rött bör operatören låta handtaget vara. Alternativa betydelser är att använda det gröna för 

att signalera att allt fungerar som det ska i maskinen och det röda som varningssignal för om något 

gått fel. Hur man än väljer att använda färgkodningen ska det endast ske redundant med tanke på 

färgblindhet. Detta är en funktion som ger mervärde och ökar intuitiviteten och effektiviteten i 

användandet, men som inte är nödvändig för att kunna sköta maskinen på ett säkert sätt. 

 
Figur 94. Koncept LED - Lyfta 
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Det finns två exempel på varianten ”styra” för koncept LED. Det första är ett lodrätt handtag som 

visas i figur 95 och det andra är en rund ”knopp” som visas i figur 96. Båda används med fingrarna i 

ett ”nypgrepp” för att exempelvis styra maskindelar i x- eller y-riktning, eller för att öppna luckor.  

 

 
Figur 95. Koncept LED - Styra  

 

 
Figur 96. Koncept LED – Styra 

 

Koncept LED har också en variant för applikationen ”hålla”. Det är en enkel aluminiumplatta med 

samma gummi och LED-belysning som på de andra handtagen. Plattan är tänkt att placeras på ytor 

där det är meningen att användaren ska hålla, men där det inte finns plats för eller behov av ett 

ordentligt handtag. Ett exempel på användningsområde är för fasthållning av y-balken inuti MY500 

vid byte av tub med lodpasta. 

 
Figur 97. Koncept LED – Hålla 
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Tre exempel på användningsområden för konceptet LED finns visade i figur 98-100. Det första 

exemplet är det horisontella handtaget ”lyfta” som visas i figur 98, där det placerats längst fram på y-

vagnen inuti MY100, för manuell styrning i y-led.  

   
Figur 98. Applikationsexempel för koncept LED 

Handtaget ”styra” kan exempelvis användas inuti MY500 för manuell styrning av x-vagnen eller för 

att hålla emot vid byte av tub med lodpasta. I figur 91 nedan har handtaget placerats i närheten av 

ejektorn, på samma sätt som det gula plasthandtag som finns på MY500 i dagsläget. I 

förstoringsbubblorna visas de två olika varianterna av handtaget styra, använt på detta sätt. 

    
Figur 99. Applikationsexempel för koncept LED 

Ett ytterligare sätt att använda handtaget ”lyfta” är utanpå MY500, för lucköppning. Handtaget sitter 

i figur 100 placerat på luckans högra sida. 

 
Figur 100. Applikationsexempel för koncept LED 
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10.1.4 Kostnadsuppskattning 

Efter konsultation med en konstruktör på Micronic Mydata har följande grova kostnadsuppskattning 

tagits fram för koncepten. Detta var inte en del av examensarbetet, men kan utgöra en viktig del för 

utformning av lösningar och har därför beaktats i arbetet. Beräkningarna är gjorda för varianten 

”lyfta” från varje konceptserie och är tänkta som en fingervisning inför utvärdering av koncepten. 

 

 
Alulaser 
Verktygskostnad 
Strängpressning: cirka 5000 kr 
Detaljkostnad 
Aluminium: 20 kr 
Lasergravyr: 10 kr 
  
Total detaljkostnad: 30 kr 
Kostnad per handtag under första året, räknat på 500 st: 40 kr 

 

 
Alurubber 
Verktygskostnad 
Strängpressning: cirka 5000 kr 
Detaljkostnad 
Aluminium: cirka 20 kr 
Gummi: cirka 20k r 
  
Total detaljkostnad: 40 kr 
Kostnad per handtag under första året, räknat på 500 st: 50 kr 

 

 
LED 
Verktygskostnad 
Strängpressning: 5000 kr  
Flerskiktsformsprutning: 100-150 000 kr  
Detaljkostnad 
Aluminium: 20 kr 
Plast/gummi: 5 kr 
  
Total detaljkostnad: 25 kr (exkl. elektronikdelar) 
Kostnad per handtag under första året, räknat på 500 st: 350 kr  
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10.2 Generella riktlinjer för användargränssnitt 

Här presenteras de texter som kommer att utgöra avsnittet med ”generella riktlinjer för 

användargränssnitt” i designguiden. Texterna är skrivna på engelska eftersom uppdragsgivaren 

Micronic Mydata är ett internationellt företag och designguiden riktar sig till och ska kunna förstås av 

alla anställda. Följande generella riktlinjer är resultatet av inhämtad teori i kombination med 

observationer, intervjuer och analyser av uppdragsgivarens nuvarande produkter. 

 

  

 

 

Human Machine Interaction 
As the Micronic Mydata value Passion for People implies, a user centered design is essential when 

designing products that will be handled by people.  

What is Usability? 

The usability of a design measures how easy and pleasant the design is to use. Usability is thus a key 

ingredient to the usefulness of a product. If a product can hypothetically do what the user wants, but 

is too difficult to figure out, that product is no better than the same product designed completely 

without those desired functions. 

Usability Principles 

To successfully design technical products with high usability, there are a number of matters that 

need to be taken into account. Researcher Patrick W. Jordan has summarized those matters into ten 

usability principles. They are presented in this following section, together with examples and 

comments on how they are implemented at Micronic Mydata. For learning more about usability, 

Jordan’s book An Introduction to Usability (2002) is a good start. 

 

 
1. Consistency  

Similar tasks should be performed in similar ways. 

To increase the efficiency of use, similar task 

should be designed similarly. It minimizes 

function search time and enhances the 

learnability of the product. Appropriate 

standards and conventions should be followed 

and there must be a clear connection between 

system functions and the interface layout. 

Controls with the same functionality should 

have the same design and be placed in the 

same order on different panels.  

 

 
Interface with insufficient consistency
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2. Compatibility 

Methods of operation should be compatible with the user’s expectations. 

People are likely to generalize from one 

situation to another. If a system is compatible 

with the user’s previous knowledge of the 

outside world it is also compatible with the 

user’s expectations. That is, it should be 

considered how things are done in other 

situations, such as how people interpret colors 

and how similar functions are usually designed 

and placed in other types of systems. Cultural 

differences also need to be observed. 

 

 
The color coding and color placement on 

warning light towers are compatible with 

conventional traffic lights. 

 

 

3. Consideration of user resources  

Take into account the demands placed on the user’s resources during interaction. 

Always consider for whom we are designing 

and under which circumstances the product 

will be used. What physical and cognitive 

demands will be set on the user? A variety of 

channels can be used when handling a 

product, such as hands, eyes and ears. Those 

channels are the user’s resources and are not 

to be overloaded, it is better to distribute the 

workload over more than one channel. 

Redundancy must be used when one channel 

is at risk of being disturbed, such as to support 

color blindness or noisy environments. 

 
 
 

  
Both physical and cognitive conditions of the 

user must to be considered

 

 

4. Feedback  

Actions taken by the user should be acknowledged and indication should be given about the results of 

these actions. 

The product interface must provide meaningful feedback about any actions that the user has taken. 

That is, acknowledging that the action has been taken and giving notice about the result of the 

action. The feedback should be given directly and be as representational as possible. 

Representational feedback mirrors what is actually happening and is easy for the user to interpret.  
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5. Error prevention and recovery  

Likelihood of user errors is minimized, and if errors occur they should be quickly and easily reversible. 

If an error is possible to make, someone will make it. Errors should be easy to discover, do minimal 

damage and if possible, the effect should be quickly and easily reversible. Error preventing actions 

can be procedures that must be completed before anything else can happen, such as a specific order 

of parameter inputs that has to be gone through to perform a task, to avoid important settings being 

lost.  

 

 

6. User control  

The user should have maximum control over the actions taken by the product and the state that the 

product is in. 

 
Being in control of the actions taken by the product gives the user a sensation of security and 

freedom. In practice this means being in control of which actions are taken by the product and also 

the timing and pacing of the interactions. Insight must be given to the system procedure. Graphical 

user interfaces can be designed to avoid that the user gets lost by implementing “home”-functions 

and default settings, so that the user quickly and easily can return to a familiar place. Designing for 

adjustability is also a way of giving the user control. 

 
 
7. Visual clarity  

Information should be read quickly and easily without causing confusion. 

The need for visual clarity includes both labeling of controls and information given as feedback. A 

minimalistic design is desired and cluttering should be avoided, since too much information displayed 

at the same time increases the search time. Although, there is a balance to be kept since more 

information in one place instead of several menus to navigate among avoids the user getting lost in 

the system. Labeling should be placed above controls and characters as well as pictograms need to 

be large enough. Lower case letters are easier to read than upper case letters and are therefore 

preferred.   

 
 
8. Prioritization 

The most important functionality and information should be easily accessible to the user. 

One step ahead in avoiding cluttered 
interfaces and information overload is to 
prioritize. It is done by appropriate grouping 
and by placing the most frequently used 
controls and most needed information closest 
to the user. Functions that are seldom used 
should be hidden, but easily found whenever 
needed     

Keyboard on LDI 5s, hidden when not in use 
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9. Appropriate transfer of technology  

Make appropriate use of technology developed in other contexts to enhance the usability of a product 

Taking inspiration from other product areas and making use of known technology in a new context 

can make better products in several ways. One is enhanced usability. Micronic Mydata has with its 

heritage from different areas of business large potentials of transferring good design from one 

business area to the next.  

 
 
10. Explicitness  

Cues should be given to the products functionality and method of operation. 

To help the user understand the product, meaningful cues have to be given through the interface, 

such as on how to operate controls or where to touch. All information needs to be discovered, 

identified and understood by the user. System status should be given at all times. For information 

display, pictograms are preferred before text, but they must be known and unambiguous in its 

interpretation by the user. The more representational the pictogram is, the more the user associates 

them with their meaning, which highly increases learnability.  
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11. Utvärdering av resultat 
Ett möte hölls med uppdragsgivaren Micronic Mydata med syfte att utvärdera och eventuellt välja 

något av handtagskoncepten. Några av de åsikter som framkom var: 

 Företagslogotypen är integrerad i handtagen på ett bra sätt på alla tre koncepten, då den är 
oberoende av handtagets längd och storlek. Det skapar variationsmöjligheter. 

 Alla tre koncepten upplevs ge en känsla av kvalitet och ett proffsigt intryck. 

 Det finns risk att aluminiumprofiler kan upplevas ha vassa kanter. 

 Formspråket i koncept LED känns mjukt och snyggt. 

 Bra att en ungefärlig kostnadsuppställning gjorts, det ger en god överblick. 

 Det är svårt att göra ett val i nuläget, fler parametrar måste in. Mer övergripande design på 
framtida produkter måste bestämmas först och materialkrav måste tas i beaktan (materialen 
får exempelvis inte avge partiklar och de måste vara ESD-godkända). 

 
Beslutet som togs på utvärderingsmötet var att i nuläget spara alla tre koncepten, eftersom alla hade 

flera uppskattade egenskaper, och göra ett val vid ett senare tillfälle, när arbetet med designguiden 

har kommit längre. Möjligen kommer ytterligare utveckling att ske för att ta fram en handtagsserie 

som tillvaratar goda egenskaper från alla tre koncepten. 

Nedan följer en återkoppling till den uppställda kravspecifikationen, med syftet att identifiera vilka 

krav som handtagskoncepten uppfyllt och vad som behöver utredas vidare vid eventuell 

vidareutveckling. Krav och önskemål från kravspecifikationen är skrivna med normal text och 

kommentarer angående hur väl dessa uppfyllts är skrivna i kursiv text. 

Huvudgrupp Krav och önskemål /uppfyllnad 

Funktion Medge manuell styrning och fasthållning 
Alla tre koncepten anses uppfylla kravet i och med de tre olika handtagstyperna ”styra, 
”lyfta” och ”hålla”. 

 
Ergonomi Vara intuitiva 

Handtagen anses vara intuitiva utifrån materialvalet aluminium och svart, något som 
ofta används på handtag och därmed känns igen av användaren 

 
 Vara bekväma och trygga att använda 

En tveksamhet angående aluminiumprofilerna finns huruvida de kan upplevas ha vassa 
kanter. Detta bör undersökas vidare för att försöka förbättra intrycket vid 
vidareutveckling. Resterande handtag anses bekväma och trygga att använda 
 

 Liten ansträngning  
Huruvida stor eller liten fysisk ansträngning krävs av användaren beror på var det 
specifika handtaget appliceras och hur det ska användas. 

 
 Följa Safety Standard SEMI S8 

Handtagen är ännu inte måttbestämda, men då detta görs ska denna standard 
uppfyllas. 
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Design Lätta att urskilja och likna varandra 
Vart och ett av koncepten har ett formspråk som gör att handtagen lätt urskiljs från 
resterande maskindelar. Detta underlättas ytterligare genom att alla handtag får 
samma formspråk oavsett handtagstyp.  

 
 Robust, ren och intuitiv 

Alla tre koncept anses uppfylla designattributen ”robust”, ”ren” och ”intuitiv”, utifrån 
framställda moodboards. 

 
Dimension Inte göra maskinen större eller påverka maskinens funktion negativt 

Detta beror på var det specifika handtaget appliceras och hur det slutligen kommer att 
dimensioneras. Detta måste därmed tas i beaktan vid vidareutveckling. 
 

Livslängd Matcha maskinens livslängd 
Hållbara material har valts till koncepten och konstruktionen är relativt enkel och tålig, 

framför allt de som utgår ifrån aluminiumprofiler. Således bör livslängden vara lång. 

Tveksamheter finns eventuellt kring hållbarheten på gummilisten i koncept Alurubber, 

som bör vidareutvecklas för att konstrueras på mest hållbara sätt. 

Underhåll Inte kräva separat underhåll 
Koncepten kräver inget separat underhåll. 

 
Material Uppfylla krav på renhet och vara ESD-godkända 

Detta bör tas i beaktan vid vidareutveckling, kraven på renhet gäller främst inom 

affärsområdet PG. Typ och kvalitet på aluminium och gummi som uppfyller kraven 

måste identifieras och väljas. 

Kostnad Kostnaden ska motiveras av minskat slitage och effektivare användning 
Handtagen ökar användarvänligheten och effektiviteten i användandet i och med att 
operatören vet var han/hon ska röra någonstans, vilket också minskar slitage på andra 
maskindelar. 
 

Miljö Miljövänliga material 
”Miljövänlig” är ett brett begrepp och kan tolkas som att det inte ska skada miljön 

direkt eller indirekt, genom tillverkning eller användning, eller att materialen på något 

sätt kan återvinnas. Inga material som är direkt skadliga för miljön har använts i 

koncepten. Huvudmaterialet i de tre koncepten är aluminium som kan återvinnas, 

vilket därmed kan ses som miljövänligt.  
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12. Diskussion 
Här i diskussionsavsnittet resonerar jag som utfört examensarbetet kring uppdraget, metod och 

genomförande, samt kring resultatet, för att ge min bild av hur arbetet har varit definierat, hur det 

har fortlöpt och hur väl målen har uppfyllts. 

12.1 Uppdraget 

Som fallet ofta är i projekterbeten var målen i det här examensarbetet till att börja med något oklart 

definierade. På grund av uppdragets natur, i fråga om designguidens omfång och vikt var det svårt att 

göra avgränsningar från början och dessa har därför fått falla på plats under projektets gång.  

Det övergripande målet att utforma riktlinjer för produkternas aktiva områden var bestämt från 

början, men eftersom detta är ett väldigt brett begrepp var det nödvändigt att först utföra en 

grundlig analys av nuläget för att identifiera eventuella problem som behöver lösas och utifrån det 

avgränsa resten av projektet. Således blev analysen av produkternas användargränssnitt en stor och 

viktig del i examensarbetet och även en del av resultatet. De två målen som senare definierades, att 

utforma ett avsnitt med generella riktlinjer för användargränssnitt och koncept med riktlinjer och 

inspiration för enkel och intuitiv manuell hantering, utkristalliserades alltså först efter att analysen 

genomförts. 

Det kan tyckas bakvänt att börja utforma riktlinjer för detaljer som användargränssnitt och handtag, 

istället för att börja med mer övergripande saker som färg och form på produkten som helhet. Men 

för att uppdraget skulle passa den omfattning och vetenskapliga grund som ett examensarbete 

kräver gjordes dessa avgränsningar till de två målen. Jag tycker att det var ytterst lämpligt att börja 

med den grundliga analys som gjordes av användargränssnitten, för att fastställa hur väl nuläget 

uppfyller företagets förväntningar och därmed ha något att utgå ifrån. Ett usability-avsnitt anpassat 

efter Micronic Mydatas värderingar är också något som jag anser är mycket viktigt att ha med i 

designguiden. 

12.2 Metod och genomförande 

Som tidigare nämnt var inte målen helt definierade vid examensarbetets början, därför var det också 

svårt att planera projektet till punkt och pricka. Det var dock nödvändigt att göra en övergripande 

projektplan och tidsplan för att få en så god överblick som möjligt över den tid som fanns och hur 

den skulle användas på bästa sätt.  

Till att börja med fördelades tiden relativt jämnt på projektets olika steg och planen har därefter 

reviderats vart eftersom mål och avgränsningar har blivit tydligare. Det som lades mer tid på än vad 

som planerats från början var analysen och konceptgenereringen. Eftersom det är svårt att anpassa 

mål och avgränsa ett projekt till en exakt tidsram från början, vilket i det här fallet var 20 veckor, så 

tycker jag att det har fungerat väldigt bra att ha en plan som gått att revidera under arbetets gång. 

För att kunna genomföra examensarbetet behövde jag först sätta mig in i företaget och dess 

produkter. Eftersom Micronic Mydata tillverkar högteknologiska och avancerade produkter var det 

väldigt bra att vara på plats på företaget i Täby och kunna ta hjälp av kunnig personal för att lära mig 

mer om produkterna. Det gav en mycket bra grund till det fortsatta arbetet.  
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De empiriska studierna på tre olika kretskortstillverkande fabriker var mycket bra för att få en 

djupare förståelse för produkterna, hur de fungerar och hur de används. Det var tidskrävande med 

förberedelser och sammanställning av resultatet av studierna, men det var väl utnyttjad tid eftersom 

det gav väldigt mycket information. Jag fick fram saker som jag själv inte kunnat se utan att ha 

erfarenhet av produkterna och jag fick saker bekräftade som jag anat genom att studera maskinerna 

under uppbyggnad i Täby. Detta visar att det är viktigt att studera och ta in användarnas åsikter inför 

en produktutvecklingsprocess.  

Det var också väldigt bra att intervjua servicetekniker, för att få en inblick i produkterna ”från andra 

sidan.” Jag hade gärna pratat med fler servicetekniker, men det fanns inte tillfälle till det när 

projektet befanns i den fasen. Anledningen till det var dels sjukdom bland serviceteknikerna och att 

serviceteknikerna på Micronic Mydata befinner sig mycket ute i fält. 

Det är synd att de färdiga produkterna inom affärsområdet PG enbart finns utomlands, för jag hade 

gärna gjort empiriska studier gällande det affärsområdet också. Då hade analysen av dessa produkter 

kunnat bli mer omfattande och jag hade fått en djupare förståelse för dessa produkter.  Dock hade 

det gjort själva analyssteget i examensarbetet ännu mer omfattande och därmed hade mindre tid 

kunnat läggas på framtagningen av koncept och riktlinjer. 

En sak som framkommit tydligt när jag pratat med personal på Micronic Mydata som jobbar inom 

affärsområdet PG är att användarvänligheten ses som mindre viktig på dessa produkter. Anledningen 

till det är dels att maskinerna är väldigt tekniskt avancerade och det krävs högt utbildad personal 

som verkligen vet hur de fungerar för att sköta dem, och dels att Micronic Mydata har monopol på 

den marknaden. Det finns helt enkelt inga konkurrenter och därför behöver inga extra resurser 

läggas på att vinna över kunderna med hjälp av hög användarvänlighet. Jag tror dock ändå att det 

gynnar företaget i stort att tänka i banor kring högre usability och att skapa sig ett tydligare 

formspråk och en stark identitet. Det är också synd att dessa avancerade och högteknologiska 

maskiner i dagsläget påminner om enkla elskåp. Den yttre designen borde bättre matcha maskinens 

egenskaper och kompetens. 

De associationsövningar kring Micronic Mydatas designattribut som jag gjorde i början av 

konceptgenereringen var värdefulla för arbetet i och med att det gav en bra grund att utforma 

moodboards ifrån, som jag sedan kunde ha med mig i ryggen genom hela idéarbetet. Det gav en 

mycket bredare bild av designattributen än om jag enbart hade utgått ifrån mina egna associationer. 

Eftersom jag utförde övningarna med personal på Micronic Mydata med olika befattningar tycker jag 

också att det speglar företaget på en djupare nivå.  

Under examensarbetets gång har jag hållit två delpresentationer på företaget, en där jag 

presenterade resultatet från analysen och en där jag visade upp mina handtagskoncept. Vi har också 

hållit två möten med en grupp personer som tidigare har varit involverade i arbetet med 

designguiden, ett i början av projektet och ett i slutet. Det har varit jättebra att ha dessa 

presentationer och möten för att löpande sammanställa och reflektera över resultaten. Det 

underlättar inte minst för att se till att arbetet hålls på rätt spår och att inget viktigt missas, men 

också inför rapportskrivningen som oftast görs mest i slutet av ett projekt. Då alla steg redan har 

beskrivits tydligt vid den tidpunkten då det låg färskt i minnet blir det lättare att slutligen 

sammanställa alla arbetets delar i en och samma rapport.  Så här i efterhand skulle jag gärna haft fler 

delpresentationer eller avstämningsmöten, men det är något som lätt faller bort då man jobbar inom 
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fasta tidsramar, om det inte planeras in från början. Svårigheten med att planera in det från början är 

att man inte alltid kan veta när olika moment kommer att vara avslutade och därför inte heller vet 

när det kommer vara relevant att hålla presentationer och möten. 

12.3 Resultat 

Det har bitvis varit svårt att hålla mig till de avgränsningar som varit nödvändiga att göra. Jag har ofta 

känt en vilja att ta tag i hela det befintliga materialet till designguiden för att försöka arbeta igenom 

det så att det blir klart. På så vis skulle jag ha lämnat ifrån mig ett mera ”färdigt” resultat som 

företaget direkt kan ha nytta av och implementera i sitt arbete. Som resultatet av examensarbetet är 

nu kommer företaget få arbeta vidare med materialet och ta ett antal beslut innan designguiden kan 

färdigställas och användas som inspiration i utvecklingsprojekt. 

Utifrån de förutsättningar som varit är jag nöjd med resultatet av examensarbetet. Målen som satts 

upp har uppfyllts genom den grundliga analysen, avsnittet med riktlinjer för design av 

användargränssnitt och de tre konceptuella handtagsserierna.  

Uppgiften att utforma handtag till framtida produkter innebar egentligen att utforma handtag till 

applikationer som inte är definierade på maskiner som ännu inte finns. Lösningarna var därför 

tvungna att bli så generella som möjligt.  Med generella lösningar menar jag sådana att konstruktion 

och tillverkningsmetoder inte är helt bestämda och alla problem har inte lösts fullt ut. Fokus låg mest 

på att stödja de fastställda designattributen och de teoretiska referensramar som inhämtats för att 

skapa handtag med ett formspråk som passar för Micronic Mydata och som uppfyller uppsatta krav 

och önskemål. 

Ett exempel på problem som inte helt lösts i handtagskoncepten är hur den vändbara gummilisten i 

konceptet Alurubber ska konstrueras. Det kan vara svårt att få gummilisten vändbar på ett snyggt 

och hållbart sätt, eftersom det kräver perfekt passform mellan aluminium och gummi för att det inte 

ska bli sladdrigt och att gummit glider av vid användning. Men kunderna brukar oftast inte ändra 

riktning på sina maskiner, utan de beställs installerade i den riktning de ska användas. Därför skulle 

man kunna limma fast gummilisten åt det håll som maskinen ska köras.  

I avsnittet med riktlinjer för design av användargränssnitt valde jag att utgå ifrån Patrick W. Jordans 

usability-principer för tekniska produkter, eftersom jag tyckte att de passade bra in på 

uppdragsgivarens produkter samt att de täckte in de viktigaste reglerna för användargränssnitt på ett 

kortfattat sätt. Genom att väva in konkreta exempel baserade på inhämtad teori och utförd analys 

har jag anpassat riktlinjerna så att de ska spegla företagets värderingar och strävan med sina 

produkter. Resultatet blev som önskat ett koncist och heltäckande usability-avsnitt. 
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13. Rekommendation 
För att komma vidare i arbetet med designguiden bör Micronic Mydata göra ytterligare 

undersökningar och analyser för att identifiera önskemål och krav på produkternas yttre. Innan de 

utformade riktlinjerna för handtag och användargränssnitt kan antas och bestämmas helt bör mer 

övergripande riktlinjer fastställas exempelvis gällande form och färg på produkten som helhet. Det är 

även viktigt att förstå att ett utvecklingsarbete gällande exempelvis handtag bör genomföras för 

varje specifik produkt för att det ska bli användarvänligt.  

Ett första steg mot ett gemensamt formspråk är att börja med att implementera riktlinjerna på nya 

utvecklingsprojekt. När uppdateringar görs på befintliga produkter ska även dessa gå i linje med den 

nya designguiden. 

Det befintliga materialet till designguiden bör arbetas igenom så snart som möjligt och formas efter 

Micronic Mydatas grafiska riktlinjer för att en första utgåva ska kunna framställas och användas i 

kommande utvecklingsprojekt. Därefter bör designguiden ses som ett levande dokument som 

arbetas med kontinuerligt för att det alltid ska kännas aktuellt och spegla företaget och dess 

produkter. 

För att ge riktlinjerna i designguiden ett ansikte och samtidigt framhäva den egna designen bör goda 

exempel från Micronic Mydatas egna produkter lyftas fram i designguiden. Detta gäller inte minst för 

att stödja avsnittet med generella riktlinjer för användargränssnitt, som är en del av resultatet i det 

här examensarbetet.  

Vad gäller val av handtagskoncept som inspiration till designguiden så bör det koncept som stämmer 

bäst överrens med vart företaget vill sträva att väljas. Kostnader och exakta tillverkningsmetoder är 

mindre viktiga i en designguide då det likt konceptbilar ska tjäna som inspiration och riktlinjer 

snarare än regler. Genom att sikta högt kommer man också att nå högt.  

Förutom att välja något av handtagskoncepten som presenterats som resultat i detta examensarbete 

bör också vidareutveckling av det valda konceptet att göras, för att optimera lösningen utifrån 

företagets designattribut och för att ta tillvara goda egenskaper från de två koncept som då valts 

bort. Dessutom bör fler typer av handtag utformas utifrån det valda konceptet för att få fram en 

större serie av handtag som täcker in en större bredd av användningsområden. 
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Bilaga 1 

GANTT-schema 
1(1) 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjusammanställning 
1(6) 

Intervjusamman-

ställning   

 Maskinoperatörer SMT 

    

  Uppfattning om Mydata-

maskiner Positivt Negativt 

Allmänt Nära samarbete med Mydata 

Hänger inte riktigt med vid 

större volymer 

  Mjukvara bra   

  Konveyersystem bra   

  Mångsidiga   

  Snabb omställning med magasin   

  Häftig teknik   

      

Utseende, uttryck Stilrena Maskiner som maskiner 

  MY100 serien är ball Ganska tråkiga 

  Enkelt, rent och snyggt   

  Inget som sticker ut   

  Ganska diskreta storleksmässigt   

      

Användarvänlighet Enkla, smidiga 

Vissa benämningar i mjukvaran 

konstiga 

  Mjukvarugränssnitt enkelt Stressigt när man är ny 

  

Lätta att jobba med och sköta 

om Mycket jobb att klippa plastband 

  Feedback jättebra Tajt överallt, med huvarna 

  Stannar så fort det är nåt fel   

      

Hur är det att lära sig 

Mydata-maskinerna? Lätt att lära sig grunderna Tar längre tid att förstå helt 

  Kul 

Engelska på utbildning, svenska i 

fabriken 

  Intressant   

      

Mydata-maskiner i 

jämförelse med andra? Modernare utseende   

  

Mindre skrammel och mekaniskt 

ljud   

      

  



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjusammanställning 
2(6) 

Var läggs mest tid på 

maskinerna?   Riggning för att vi tar olika jobb 

    Magasinen 

    Feedrarna 

    Skärm och tangentbord 

      

Vilka problem brukar 

uppstå?   Att PnP-maskinen inte ser komp 

    Att punktstorleken avviker på JP 

    Fel matare kan sitta i 

    Breda tejper fastnar i fläktgaller 

    

Största nackdelen är tejpen som 

blir över 

    För hög friktion för feedrarna 

    Att komp sätts snett och sånt 

    

Ibland lossnar skyddstejpen och 

åker upp i maskinen 

    

En del operatörer fettar in 

nosslar för mkt 

      

 

Jetprint Positivt Negativt Användning Önskemål 

Allmänt om 

maskinen Bra skjutning 

Kameran dålig på 

att hitta 

referenspunkter Dagligen Nytt lock 

 

Snabba 

omställningar       

  

Kvalitetsmässigt 

bättre än stencil       

          

Touch screen Bra för snabba val 

Har låst sig några 

gånger För snabba val   

  

Yngre personer 

vana vid touch Lite trög 

Hela tiden, ta in/ut 

kort   

    

Svårt för vissa 

fingertyper     

    

Äldre personer 

ovana vid touch     

        

   



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjusammanställning 
3(6) 

Tangentbord     

Vid omstart av 

dator 

Söka jobb via 

bokstäver på 

tangentbordet 

      Aldrig 

 

      

Vid felskanning, 

backspace 

 

      

Ändra bredd på 

transportbandet, 

siffror   

          

Datormus med 

styrkula 

Snabbare vid 

dubbelklickning än 

touch   

För navigering på 

skärmen   

  

Snabbare 

navigering än 

touch   Oftast   

          

Streckkodsläsare Enkel, smidig   Vid tubbyte   

      

Med vänsterhand 

trots högerhänthet   

      Inte alls   

          

Lucköppning 

Lättåtkomligt, lätt 

att förstå 

Gångjärn bytts ut 

pga slitage 

Varje gång vi byter 

tub eller 

kalibreringsrulle 

Automatöppning 

som på en 

mercedesbaklucka 

  

Lyfthjälp med 

hydraulik 

Luckan lite skev, 

måste ibland 

tryckas till 

Varje morgon, 

ibland flera ggr per 

dag   

  

Tyngre vid 

nedgång Lite tung först 

Inte alls, jag ropar 

om något är fel   

    Kan åka upp igen     

    

Sensorn känner 

inte av stängning     

    

Lite väl högt upp i 

högsta läget     

Fönster Ser bra För högt upp Ofta Större fönsterruta 

        Bättre belysning 

        

Ledad lampa för 

att rikta ljuset 

          

Gult handtag     

Jag håller i hela 

kolfiberarmen 

istället   

      

Är aldrig inne i 

maskinen   
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Intervjusammanställning 
4(6) 

Nödstopp Syns tydligt 

Sitter halvbra vid 

tangentbordet Aldrig   

    

Dåligt i knähöjd, 

känns i vägen 

Ibland när man 

öppnar luckan som 

är trasig   

    

Saknar ett på sidan 

där korten skjuts 

in     

          

          

          

Huvudströmbry

tare Bra placerad   

1gång/månad, 

rensar bort all 

data   

  

Klonk, passar på 

en sån maskin   Varje kväll   

          

ejektorer   Kassetter svåra 

Lite problem, 

ibland mycket   

          

 

Pick & Place Positivt Negativt Användning Önskemål 

Allmänt om 

maskinen 

Lätt att förstå, 

logiskt     

Placeringsförslag 

av komponenter 

och magasin 

  

Mekaniskt i 

magasinen     

Att maskinen tar 

alla komp. med ett 

verktyg på en gång 

        

Hållare för extra 

rullar på 

magasinen  

        

Att fler 

komponenter får 

plats, från olika 

sidor 

Datorskärm 

Två på varje, sitter 

lägligt, 

För liten, för jag är 

van vid widescreen Dagligen 

Ipad eller 

touchskärm 

  

Reglerbar där 

uppe, vridbar 

Ibland i vägen när 

man vill in i 

maskinen 

Båda skärmar ung 

lika mycket Justerbarhet 

  

Saknar inte två 

iom att man står i 

mitten   

Mer på skärmen 

vid tangentbordet   

  

Kanon placering i 

mitten, allt inom 

räckhåll   

Sitter ner när det 

blir nåt fel   



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjusammanställning 
5(6) 

Tangentbord 

Svenska i 

maskinerna 

I vägen vid 

underhåll 

Dagligen, trimma 

in komp,  

Enklaste knappar 

på maskinens 

baksida, enter och 

pilar 

  

Snabbkommandon, 

F… 

Ovant med mac i 

början, längre 

avstånd till allt 

Ganska mycket, 

skriver in program   

  Alltid lättillgängligt 

Fastnar 

komponenter 

under tangenterna 

För att söka mig 

fram i programmet   

  

Skönt att skriva på 

mac 

Kom åt tangent 

med magen, 

maskinen startade     

    

Hälften av 

bokstäverna 

överflödiga     

Styrkula 

Bra styrning, mjuk 

och skön   

För manuell 

styrning   

  

Bra att nå enter 

samtidigt med 

tummen   

Mycket, steppar in 

komp   

      

Positionera 

riktmärken   

Knappar under 

styrkula   

Lever sina egna liv, 

låser sig  

Som musknappar 

på webinterfacet 

Placering ovanför 

styrkulan istället 

för under 

      Ytterst sällan   

      

Nej, vet inte vad 

de gör   

      

Skulle använda 

styrfunk om jag 

visste om dem   

      

Har inte nytta av 

funktionerna   

          

Komponentmag

asin 

Färgen på nya mag 

passar in bättre 

Gamla mag jobbiga 

att hantera Hela tiden 

Färre 

komponenter på 

bricka 

  

De nya är bättre, 

enklare att hantera 

Bökigt att ställa 

ifrån sig   

Komponenter som 

har egen plats, 

utan magasin 

    

Krävs mycket 

vagnar   

Fler platser i 

magasinen 

    

Plastpiggarna går 

sönder lätt   

Kunna ha 

extrarullar redo i 

magasinet 
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Intervjusammanställning 
6(6) 

 Komponentma

gasin   

Bygeln ett 

riskmoment, glaset 

har krossats     

    

Ibland får man 

trycka väldigt hårt     

    

De nya är inte 

utformade för 

vänsterhänta     

Feeders 

För det mesta 

glider rullarna 

ganska lätt 

Plastbanden 

korvar sig och 

ljusridån bryts Hela tiden 

En båge som 

tvingar ner 

skyddstejpen 

    Knivar har gått av     

    

Lite pillrigt och 

smått med tejpen     

Lucköppning 

Hålls uppe av sig 

självt 

Vid verktygsbyte 

på hydran får man 

vika sig dubbelt 

Om maskinen har 

tappat en 

komponent 

Silikontätning i alla 

springor 

  

Bra med 

nödstoppsfunktion 

Har man komp på 

luckan så ramlar 

allt ner Inte dagligen   

  

Smidig när man 

ska kolla nåt 

snabbt 

Ibland har man 

glömt att dra upp 

skärmen, slår i     

  Lätt att öppna       

  

Minimalistiskt 

utseende       

Inuti maskinen   

Finns vissa känsliga 

grejer som man 

måste veta om 

"Slängkoppen" som 

handtag, eller 

metalldelar 

Handtag inuti 

maskinen 

      

Metallbågar på x-

vagnen som man 

kan ta i   

          

Huvudströmbry

tare Lagom gömd Står bord i vägen Varje kväll 

Placering närmare 

terminalen 

    Lite malplacerade Inför helger   

      Aldrig rört   

          

Nödstopp 

Lättåtkomliga, inte 

i vägen 

Hänt enstaka gång 

att någon tryckt av 

misstag Ofta   

  

Instruktioner på 

skärmen   

Vid varning på 

skärmen   

      

Allt stannar och 

det står att man 

ska trycka   

          



 

 
 

Bilaga 3 

Intervju servicetekniker 
1(2) 

Position Servicetekniker och f.d. operatör 

Vad innebär ditt 
jobb? 

andra sidan, förklara för folk, och laga maskiner, op att köra maskinen, utb 
underhåll och magasinreparationer  

Allmän uppfattning 
om Mydata 
maskiner? 

som op ganska enkel, allt du ska göra står på skärmen, det borde vara lite 
lättare att söka fel själv, är enkelt så länge den går, finns två serviceprogram, 
kan köra sönder maskinen 

Utseende, uttryck 
nya my100 rätt skapliga, servicesynpunkt dåliga, dåligt ljus när man öppnar 
luckan, trångt och eländigt, svårt att komma åt grejer 

Användarvänlighet servicetekniker med i processen tidigare för bättre anpassade maskiner 

Har du jobbat med 
liknande maskiner 
från andra företag? fuji, siemens 

Hur var det i 
jämförelse med 
Mydata-maskiner? 

Både Fuji och Siemens bökigare, siemens en terminal på varje, måste stoppa 
maskinen vid varje komponentfel 

Hur ofta är du ute 
hos kunder? 

ofta, typ hela tiden när jag inte har supporttelefeonen, gör servicegenomgångar 
på årsbasis, annars vid problem, finns 6-7st service, cs customer support sv, no 
est,lettland, litauen,  

Vad är det 
vanligaste du gör 
då? 

varför plockar inte maskinen, kastar mycket, kameran, varför syns inte saker, 
olika operativsystemsversioner 2.4-2.5 dyr uppdatering, måste ha 2.9 till 
flexmagasinen 

Stöter du på några 
problem som 
operatörerna 
orsakat? ja  

Vad då för 
problem? 

okunskap, programmering utav kretskort, maskinen monterar inte, skippa 
globalt eller på programnivå, kapsprogr, laddar ur, in nästa, mest vid maskin, 
kapslar, Men maskinerna är snälla, trycker du på fel knappa händer inte så 
mycket, knapparna är aktiva när de ska användas, att förstå vad som står på 
skärmen kan vara lite svårt, manualer ofullständiga,  

Minns du hur det 
var att lära sig 
Mydatas maskiner 
första gången? 

Fick gå på kurs 1 vecka, beror på om man tycker det är kul eller inte, vissa ska 
inte stå vid maskin, ex: verktygsbank, midas, tog du ur verktyget, maskinen ville 
ju det, trodde verktyget lämnades där borta, vissa kan direkt,  

Hur var det att 
jobba med dem? 

 Håller du 
utbildningar också? 

Ja, underhållskurser, deltagarna kan det mesta och har inte så svårt för att lära 
sig 

Vad stöter folk på 
för problem? Folk är lite rädda för att ha sönder saker, kan man skruva bort grejer? 
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Intervju servicepersonal 
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Hur upplever du 
olika reglage? 

   

Jetprint 
 

Touchscreen 
ja och nej, fingertyp problem (precist var man ska trycka, yngre kör mest touch), 
äldre har svårt, inte bra för my100, snabbkommandon går fortare 

Tangentbord 
ja, istället för touch, hur mycket man behöver skriva, behövs inte skriva så 
mycket på my500 

Touch pad 
ganska bra så länge inte klickfunktionen är igång så man råkar trycka på fel 
saker, men det är väl en vanesak 

Lucköppning 
funkar bra, men har sett att korta operatörer får lite problem att stänga när 
luckan är i sitt toppläge 

Nödstopp 
används inte, luckan nödstoppar när den öppnas istället, du kan inte göra något 
med maskinen utan att öppna luckan 

  PnP 
 

Datorskärm 

Bra placering där du står och vid tangentbordet, men står du ute på kanten så 
ser du inte vad som står, bak vid konveyern har du ingenting, saknar det ibland, 
måste vara två pers då, Ibland när ett kort fastnar måste man gå runt, sulle vara 
bra med de enklaste knapparna där bak (enter och piltangenter), höj-sänkbar 
skärm som man kan vrida runt vore bra 

Tangentbord 

centralt på F-knappar, bokstäver används för att navigera på skärmen, p för 
produktionsflik tex, bättre placering på mitten än på sidan som på gamla 
maskiner, du ser vad som händer, konveyer och vissa har manuella y-bord, my 
9-19 bökigt, test tools funkar inte på de små knappsatserna 

Styrkula 
sitter bra, bra att nå enter samtidigt med tummen, styrspak kan programmeras 
sakta eller snabbt men det vet inte folk 

Knappar under 
styrkula 

Knappar vet inte folk vad de gör, hellre placerade på ovansidan, svårt att göra 
med en hand, jag använder dubbelhänder vilket bara obekvämt inget egentligt 
problem för vänsterhanden är ändå ledig, Svårt att veta vad de betyder, står i 
manual 2.6.  Skulle vilja ha feedback på att en knapp är aktiverad, kunder ringer 
exempelvis ibland och undrar varför deras maskin bara rör sig i y-led 

Lucköppning 

Under all kritik, ska in diagonalt uppåt för att lösa en spärr, kan trycka sönder 
plastmojsen med skruvmejsel, ska vara lite svårt att öppna, men maskinen 
stannar ju, så det borde kunna göras enklare, nyckel kanske? 

Nödstopp 

Finns bara en på my100, bakom  maskinen skulle behövas en, samt på 
ytterkanskerna så att man alltid kan nå dem. Man ska ju stå fram på maskinen, 
men op sköter ofta en hel lina själv och kan därför vara någon annanstans 

Egna idéer och 
önskemål 

 

För operatör: 
På my 100 en terminal på sidan. Kan köra två konsoler, mylabel och myplan 
mjukvaror runt omkring, kan ha vid vilken pc 

För service: 
Enkel hoodöppning så att allt blir mer åtkomligt, lättare att ta bort glasribban, 
nu behövs två händer 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

Förslag på åtgärder 
1(3) 

Utifrån analys av användargränssnitten på Micronic Mydatas produkter föreslås att följande punkter 

ses över inför kommande maskingenerationer: 

 

MY500 

Avlastningsytor: Se över användarnas för behov av avlastningsytor och erbjud bra 

lösningar, och/eller konstruera lutade/välvda ytor som förhindrar 

avlastning så att maskinerna inte ser skräpiga ut. 

 Hitta en bättre placering så att användaren inte behöver gå omvägar 

runt manöverdonen. 

Manöverdon: Håll nere antalet färger och fabrikat på skärm, tangentbord mm. 

Tangentbord: Se över om tangentbordet används vid vanlig drift och om inte, 

konstruera lösningar för att dölja det. 

 Tänk över om Micronic Mydata vill vara en reklampelare för Apple. 

Pekplatta: Modernare utseende och utan uppstickande ram som samlar damm. 

Lucka: Byt till gångjärn som inte går sönder. 

 Se över öppningshöjden, tänk på korta personer. 

Fönster: Se över placeringshöjden, tänk på korta personer 

 Se till att det är tillräckligt ljust i maskinen så att man ser bra 

Inuti maskinen: Byt ut det gula handtaget mot något mer intuitivt 

 Visa tydligt var det är ok att röra 

Strömbrytare: Placera strömbrytaren i enlighet med andra MiMy-maskiner. 

 

 

MY100 

Anslagstavla: Se över användarnas för informationsbehov och erbjud bra lösningar, 

och/eller konstruera ytor som förhindrar uppsättning av papperslappar 

mm, så att maskinerna inte ser skräpiga ut. 
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Förslag på åtgärder 
2(3) 

Verktygsförvaring: Se över användarnas för behov av verktygsförvaring och erbjud bra 

lösningar, och/eller konstruera icke magnetiskt ledande ytor som 

förhindrar uppsättning av verktyg, så att maskinerna inte ser skräpiga 

ut. 

Avlastningsytor: Se över användarnas för behov av avlastningsytor och erbjud bra 

lösningar, och/eller konstruera lutade/välvda ytor som förhindrar 

avlastning så att maskinerna inte ser skräpiga ut 

Arbetsytor: Se över användarnas behov av arbetsytor och konstruera ytor som tål 

behandlingen, alternativt omöjliggör att maskinen används som 

arbetsyta 

Rester och spill Eliminera komponentbandstrasslet på maskinens baksida och se till att 

missade komponenter inte hanar på golvet 

Dekaler: Se över märkningen av maskinerna, hitta ett alternativ som matchar 

maskinernas livslängd 

Tangentbord: Tänk över om Micronic Mydata vill vara en reklampelare för Apple. 

Se till att tangentbordet inte är i vägen då användaren måste göra något 

inuti maskinen 

Lös problemet med att komponenter fastnar under tangenterna. 

Datorskärm: Se till att skärmen inte är i vägen vid lucköppning 

Renhet: Tänk på att använda färger och material som inte smuts syns så bra på, 

speciellt för ytor som hanteras av användarens händer 

Styrkula: Visa tydligt till vad och hur knapparna under styrkulan kan användas 

Magasinmärkning: Konstruera lösningar för individuell märkning av magasinen, så att inte 

användarna behöver sätta Post-its och liknande på dem så att de ser 

skräpiga ut 

Lucka: Se över öppningsmöjligheterna, se till att användarna ser bra och når 

inre maskindelar vid behov 

 Tänk på reflektioner som kan uppstå 

 Se till att luckan är reptålig eller omöjliggör avlastning på den 

Inuti maskinen: Visa tydligt var det är ok att röra 
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Förslag på åtgärder 
3(3) 

Nödstopp: Se till att nödstoppet inte är i vägen vid lucköppning 

Strömbrytare: Placera strömbrytaren i enlighet med andra MiMy-maskiner 

 

LDI 5s 

Knappar/indikatorer: Visa tydligt vad som är vad 

  Placera märkningen ovanför  

  Använd gemener 

MW 

Knappar/indikatorer: Byt ut de röda knapparna/indikatorerna mot mer intuitiva färger, rött 

får bara användas till off och nödstopp 

Visa tydligt vad som är vad 

  Placera märkningen ovanför. 

  Använd gemener 

Använd samma utformning för samma funktioner, se över knappar för 

att lossa spärrar till inmatningsmekanismen 
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Behovsanalys 
1(5) 

MY500 Jetprinter 

  

Funktion Sweet spots Weak spots Citat Behov 
Avlastningsyta Bra med plats för 

saker som ska vara 
nära till hands 

Operatörer lutar 
sig mot maskinen 
 
Ser rörigt ut 

 Behov av visst 
material nära till 
hands under 
maskinkörning 

Förarplats Bra med 
manövrering 
samlat på ett ställe 
 
Skärmen går att 
vinkla 

Många olika färger 
och märken ger ett 
rörigt intryck 
 
Operatören måste 
gå runt för att få 
access till 
manövrering 
 
Enheten är ej 
justerbar 

 Behov av samlad 
anpassningsbar 
manövrering med 
enkel access  
 

Touch screen Bra för snabba val  Operatörer ovana 
vid hanteringen – 
kräver invänjning 
 
Trögt system 

“Olika 
fingertyper är ett 
problem 
eftersom det är 
så precist var 
man ska trycka. 
Yngre personer 
kör mycket 
touch, medan 
äldre ofta har 
svårt för det” 
(Servicetekniker 
Micronic Mydata 
intervju 2012) 

Behov av enkel 
och snabb 
funktionsaccess 

Tangentbord Färgen smälter in 
 
 
Välkänd design 

Används mycket 
sällan 
 
Välkänd design 

”Använder bara 
backspace om 
det skulle bli 
felskannat men 
det händer 
nästan aldrig” 
(Maskinoperatör, 
Intervju 2012) 

Behov av 
ångerfunktion vid 
felskanning 

Datormus med 
styrkula 

Snabb navigering Långsam vid korta 
val 

”Använder den 
när jag letar efter 
något på 
skärmen” 
(Maskinoperatör,  
intervju 2012) 

Behov av snabb 
navigering till 
funktioner 
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Behovsanalys 
2(5) 

Touch pad Tar liten plats Svår att navigera 
med, kräver många 
nedslag 
 
”Billigt” och 
”omodernt” 
utseende 
 
Smuts samlas 
innanför ramen 

”Ganska bra så 
länge inte 
klickfunktionen 
är igång så man 
råkar trycka på 
fel saker, men 
det är väl en 
vanesak” 
(Servicetekniker, 
Micronic Mydata, 
Intervju 2012) 

Behov av snabb 
navigering till 
funktioner 

Lucka Bra med access till 
maskindelar 

Klena gångjärn, har 
gått sönder 
 
Dålig passning, stör 
säkerhetssystemet 
 
Något tung 
 
Går högt, svår 
access för korta 
personer 

”Skulle vara 
häftigt med 
automatisk 
öppning, som på 
en Mercedes 
baklucka” 
(Maskinoperatör,  
intervju 2012) 

Behov av access 
till maskindelar 
 
Behov av åtkomst 
utan att störa 
säkerhetssystemet 

Fönster Bra med insyn till 
maskindelar 

Hög placering, 
svårt för korta 
personer att se in 
 
Mörkt i maskinen 
 
Reflektioner i 
glasrutan 
 
Repor i glasrutan 

 Behov av enkel 
access och insyn 
till maskindelar 
 

Inre 
maskindelar 

 Svårt att veta vad 
som får röras 
 
Känsliga delar 
 
Gult handtag okänt 

”Jag håller i hela 
kolfiberarmen, 
det känns 
stadigast” 
(Maskinoperatör,  
intervju 2012) 

Behov av access 
och utbyte av 
maskindelar 
 
Behov av enkel 
hantering  

Nödstopp Syns bra Används i princip 
aldrig 
 
Saknas ett på sidan 
där kretskorten 
skjuts in 

”Det borde sitta 
ett på sidan där 
kortet går in, för 
det är där man är 
om något skulle 
gå fel när man 
börjar en 
skjutning” 
(Maskinoperatör,  
intervju 2012) 

Behov av att 
kunna stoppa 
maskinen under 
skjutning av 
kretskort 

Strömbrytare Placerat på 
maskinens främre 
högra hörn 

 ”Det säger klonk, 
det passar på en 
sådan maskin” 
(Maskinoperatör,  
intervju 2012) 

Behov av 
strömaccess som 
ger feedback 
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Behovsanalys 
3(5) 

MY100 Pick & Place 

Funktion Sweet spots Weak spots Citat Behov 
Anslagstavla Bra med plats för 

information som 
behövs under 
drift 

Tejp, magneter och 
papper får 
maskinen att se 
skräpig ut 

 Behov av viss 
information nära 
till hands 

Verktygsförvaring Bra att kunna 
hänga upp saker 
på maskinen med 
magneter 

Maskinen blir 
repig av saxar och 
dylikt 

 Behov av vissa 
verktyg nära till 
hands 

Avlastningsyta 
 

Bra med plats för 
saker som ska 
vara nära till 
hands 

Operatörer lutar 
sig mot maskinen 
 
Maskinen ser rörig 
ut 
 
Maskinen blir 
repig efter en tid 

 Behov av visst 
material nära till 
hands 

Arbetsyta Bra med 
arbetsyta på 
maskinen för 
exempelvis 
komponentbyten 

Glasluckan blir 
repig 
 

 Behov av 
arbetsyta för 
exempelvis 
komponentbyten 

 

Resthantering  Komponentbanden 
samlas i ett stort 
trassel på baksidan 
 
Komponentband 
fastnar i fläktgaller 
 
Komponenter 
hamnar på golvet 
bakom maskinen 

 Behov av 
resthantering av 
tomma 
komponentband 
och missade 
komponenter 

Manöverdon Bra med 
manövrering 
samlat på ett 
ställe 
 
Magasinen inom 
räckhåll 
 
Uppsikt över y-
vagn 

Många olika färger 
och märken ger ett 
rörigt intryck 
 

”Kanon placering 
i mitten, där har 
man allt inom 
räckhåll” 
(Maskinoperatör, 
intervju 2012) 

Behov av samlad 
anpassningsbar 
manövrering med 
enkel access och 
uppsikt över 
arbetsprocessen 
 

Datorskärm Justerbar i höjd I vägen vid 
lucköppning 

 Behov av visuell 
feedback 
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Behovsanalys 
4(5) 

Tangentbord Färgen smälter in 
 
Välkänd design 

Bra med 
snabbkommandon 
 
Vanligast använda 
tangenter ger sned 
handhållning 
 
I vägen vid arbete 
inuti maskinen 
 
Små komponenter 
fastnar under 
tangenterna 

 Behov av enkel 
och lättillgänglig 
interaktion med 
mjukvara 

Styrkula ”Mjuk” och ”skön” 
att använda 
 
Närhet till 
”Enter” 

Intetsägande 
knappar, få känner 
till funktionerna 
 
Knapparnas 
placering kräver 
tvåhandsgrepp 
eller ”spindelhand” 

”Hade jag vetat 
om 
styrfunktionerna 
hade jag använt 
dem” 
(Maskinoperatör, 
intervju 2012) 

Behov av enkel 
manuell styrning 
med närhet till 
”Enter” 
 
Behov av 
specialfunktioner 
för manuell 
styrning  

Magasin  Märks med 
klisterlappar och 
Post-It 
 
Hanteringen 
kräver 
avställningsytor 
 
 

”Vi döper 
magasinen efter 
folk som har 
jobbat här” 
(Maskinoperatör, 
intervju 2012) 

Behov av viss 
information om 
och identifiering 
av magasin 

Lucka Lätt att öppna 
 
Transparent så 
att man ser ner i 
maskinen 

Går inte så högt, 
trångt när arbete 
måste utföras inuti 
maskinen 
 
Används som 
arbetsyta, blir 
repig 

 Behov av access 
till maskindelar 

Inre maskindelar  Svårt att veta vad 
som får röras 
 
Känsliga delar 
 
Mörkt och trångt 

”Man får ju 
känna efter om 
delarna känns 
stabila innan 
man drar i dem” 
(Maskinoperatör, 
intervju 2012) 

Behov av access 
och utbyte av 
maskindelar 
 
Behov av enkel 
hantering som 
inte skadar 
maskinen 

Nödstopp Syns bra 
 
Lättillgänglig 

Kan upplevas vara 
i vägen när 
glasluckan 
används som 
arbetsyta eller när 
man behöver luta 
sig in i maskinen 

 Behov av att 
kunna stoppa 
maskinen under 
drift 
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Behovsanalys 
5(5) 

Strömbrytare Samma design 
som på MY500 

Annan placering 
mot MY500 

 Behov av 
strömaccess som 
ger feedback 

Dekaler  Skavs bort  Behov av att 
märka maskinen 
med 
företagsnamn och 
modell 

 

LDI Direktritare 

Funktion Sweet spots Weak spots Citat Behov 
Knappar och 
indikatorer 

 Syns ingen 
skillnad på 
knappar och 
indikatorer 
 
Inkonsekvent 
märkning 
 
Ologisk relativ 
placering av ”on” 
och ”off” 

 Behov av att ge 
maskinen olika 
kommandon och 
att få 
statusfeedback 
 
Behov av att 
förstå betydelsen 
av olika knappar 
och indikatorer  

 

MW Maskritare 

Funktion Sweet spots Weak spots Citat Behov 
Knappar och 
indikatorer 

 Syns ingen 
skillnad på 
knappar och 
indikatorer 
 
Inkonsekvent 
märkning 
 
Röda knappar 
 
Knappar med 
liknande funktion 
har olika 
utseende 

 Behov av att ge 
maskinen snabba 
kommandon och 
att få 
statusfeedback 
 
Behov av att 
förstå betydelsen 
av olika knappar 
och indikatorer 
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Gemensamma behov 
1(1) 

Aktiv yta  Grundläggande behov 

Förarplats  Behov av samlad anpassningsbar manövrering med enkel access  

Datorskärm  Behov av visuell feedback 

Touch screen  Behov av enkel och snabb funktionsaccess 

Tangentbord  Behov av enkel och lättillgänglig interaktion med mjukvara 

Touch pad  Behov av snabb navigering till funktioner 

Styrkula  Behov av enkel manuell styrning med vissa specialfunktioner 

Lucka  Behov av enkel access till inre maskindelar 

Fönster  Behov av insyn till inre maskindelar 

Maskindelar Behov av enkel och intuitiv hantering av maskindelar som inte skadar 

maskinen, exempelvis för att manuellt styra eller hålla fast maskindelar 

Nödstopp  Behov av att kunna stoppa maskinen under drift 

Strömbrytare  Behov av strömreglage som ger feedback 

”Anslagstavla”  Behov av viss information nära till hands 

Verktygsförvaring Behov av vissa verktyg nära till hands 

Avlastningsyta  Behov av visst material nära till hands 

Arbetsyta  Behov av arbetsyta för exempelvis komponentbyten 

Resthantering Behov av hantering av restprodukter, t ex komponentband 

Magasinmärkning Behov av viss information om och identifiering av magasin 

Knappar  Behov av enkel och snabb funktionsaccess 

Indikatorer  Behov av visuell statusinformation 

Text och symboler Behov av att förstå betydelsen av olika knappar och indikatorer 

Dekaler  Behov av att märka maskinen med företagsnamn och modell 

Screentryck  Behov av att märka maskinen med företagsnamn och modell 
 

      Behov gemensamt för alla MiMy-maskiner 
      Nuvarande lösning gemensamt för alla MiMy-maskiner 
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Behovsträd 
1(1) 
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Moodboards - designattribut 
1(3) 

”Robust” 
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Moodboards - designattribut 
2(3) 

”Clean” 
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Moodboards - designattribut 
3(3) 

”Intuitive” 
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Associationsövning 
1(3) 

 Robust Clean Intuitiv 

Fria associationer Stabil 
Styvt 
Ej fladdrigt 
Få delar 
Tungt 
Densitet 
Stor järnklump 
Metall hellre än plast 
Hårt 
Industri 
Heavy duty 
Gamla, tunga 
industrisvarvar 
Stadigt köksbord i trä 
Klumpigt 
Hållbart 
Funktionsdugligt 
Tåligt 
Stadig 
Repeterbar 
Pålitlig 
Feltolerant 
Säker 
Oflyttbart 
 

Skoskydd 
Ljusa färger 
Dammsugare 
Få saker 
Ytor 
Ej plottrigt  
Renrum 
Skyddskläder 
Ljusa färger 
Kaklat badrum 
Tvätta sig 
Avskalat 
Bra 
Stilfullt 
Tidlöst 
Inget krångel 
Inte buskig 
Genomtänkt 
Väldefinierad 
Enkel 
Lagom 
Löser uppgiften, 
varken mer eller 
mindre 
Harmonisk 
Kall 
Ej fett 
Dammfritt 
Inget klotter 
Tydligt 
Kliniskt 
Släta ytor 
Inga springor 
Glas 
Vitt 
Plana ytor 
Stora radier 
Ej fläckigt 
Ej plottrigt 
Ren yta 
Få variationer 
Möblering – blanda 
inte tidsåldrar 
 
 

Apple 
Lättanvänd 
Naturliga 
snabbkommandon 
Få knappar 
Knappar som byter 
funktion, men 
funktionerna ska ha en 
koppling 
Uttrycka att man kan 
trycka på vad som 
helst utan att det går 
sönder 
Varningsmeddelanden 
Tillit till produkten 
Lättanvänd 
Självklart 
Lättbegripligt 
Uppenbar 
Transparent 
Inga valmöjligheter 
Inte behöva fundera 
Lätt att hitta 
funktioner 
Inga misstag 
Snabbt 
Handgrepp 
Turordning 
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Associationsövning 
2(3) 

 Robust Clean Intuitive 

Form Fyrkantigt 
Hörn 
Raka linjer 
Perfekt runt 
Trekanter och kryss 
Kryssbalkar 
Skenor 
Balkar 
Ej kåpor 
Bruten form 
Inget utstickande 
Större bas än topp 
Fotavtrycket störst 
Sfär 
Rundade kanter 
Kvadratisk 
Låg tyngdpunkt 
Stadig 
Bred och låg 
Rak 
Boll 
Regelbundenhet 
Fyrkantig 
Elefantfot 
Räls 
Kub 

Mer flytande 
Ej platt tak – damm 
En sak 
Ej fyrkantigt 
Få knappar 
Inte skarpa kanter 
Smooth 
Inget utstickande 
Fotavtrycket störst 
Plats för utstickande 
delar, avtryck i 
maskinen 
Rund – bara en yta 
Naturlig form 
Rund sten 
Slät 
Inget som sticker ut 
Rena linjer 
Raka linjer 
Tydliga linjer 
Släta ytor 
Svepande 
Strömlinjeform 
Klot 
Plan 
Övergångar tangens 

Boll – kasta 
Platta – trycka 
Spak – dra 
Formen ska visa var 
man ska vara, ex 
sittplats på orgel 
Ej intetsägande kloss, 
tydliga fram-/baksidor 
Det ska se ut som vad 
det är 
Rund – bara en yta 
Droppformat 
Stor 
Tratt 
Placerat där jag 
förväntar mig 
Rund 
Anpassad efter 
användningsområde 
 
 

Färg Mörka färger 
Grå 
Neutrala färger 
Ej glada färger, neon 
Gult pga traktorer 
Ej transparent 
ej lysande färger 
Svart 
Inte så mycket färg 
Svart 
Brun 
Grundfärger 
Mörkt 
Mörkgrå 
Sten 
Metallic 
Som tål kladd 
Stålgrå 
Ej kompositfärger (gul, 
grön 

Vit 
Ljusa färger 
Mörka ser rena ut 
längre 
Tweedsoffor 
EN färg 
Klara färger 
Rött, grönt, blått 
Vit 
Ej grå 
Ej bruten vit 
Blank 
Silvergrå 
Grundfärger 
Inga fingeravtryck 
Rostfritt stål 
Grön 
Basic 
Regnbågens färger 
Ej konstiga blandningar 

Beror på syfte 
Grön – bra  
Röd – dåligt 
Växlande färger – 
varning 
Röd – varning, rött i 
naturen farligt (blod, 
korallorm mm) 
Starka färger 
Färger som förknippas 
med något 
Blå 
Där man reagerar på 
rätt sätt 
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Associationsövning 
3(3) 

 Robust Clean Intuitive 

Material Metall 
Keram 
Betong 
Trä 
En del plaster 
Kombination 
gummi/plast 
Stål 
Sten 
Betong 
Diamant 

Metall, blankputsad  
Glas 
Vitt tyg 
Rostfritt stål 
Guld 
Marmor (blankslipad) 
Plast 
 

Modellera 
Skillnad mellan 
material (kontrast) 
Trä 
Plast 
 

Djur Bältdjur 
Sköldpadda 
Allt med skal 
Häst 
Noshörning 
Elefant 
Isbjörn 
Oxe 
Ett satt djur 
Arbetshäst (ardenner) 
Flodhäst 
Björn 
 

Katt 
Reptiler 
Ej pälsdjur 
Sköldpadda 
Fisk 
Orm 
Vita lamm 
Fjällräv i vinterpäls 
Häger 
Kattdjur 
Anka 
Myra 
Bi 
 

Krokodil 
Fågel 
Noshörning 
Myrslok 
Giraff 
Krokodil 
Örn 
Ko 
Orm 
Spindel 
Mus 
Geting 
Insekt 
Huggorm 
Mygga 

Produkt Sten, Bulldozer 
Tunga fordon, hjullastare 
Simpla produkter 
Vattenblandare 
Ej skramlande produkt 
Svarta gamla ånglok 
Stridsfartyg 
Greppvänlig penna 
Volvo 240 
Skor som kan sulas om 
Rejäla klädesplagg 
Fjällrävenjacka 
Hummer 
Stridsvagn, kassaskåp 
Schweizisk armékniv 
Spis, vitvaror 
Tryckpress, tålig telefon 
Säng, Rolex-klocka 
Stenkross, gruvmaskiner 
Dörrhandtag 

Dammsugare 
Apple Timecapsule 
Golfboll 
Köksgrejer rostfritt 
Vit Iphone 
Macbook Pro 
Kirurginstrument 
Desinficerat 
Jaguarbil 
Tvål 
Bang Olufsen 
Badrum 
Vattenblandare till kök 
Renrumsutrustning 
Tetrapak-maskin 
Htc-mobil 
Designade möbler 
Inredningsartiklar 
 

Appleprodukter 
Whiteboard 
Verktygstavla 
Gummiklubba 
Spelkontroll PS3 
Kniv 
Spett 
Dricksglas 
Bankomat 
Ipad 
Dörr 
SL-spärrar 
Spade 
Sax 
Vattenkanna 
Spelkontroll PS3 
Nyckel 
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Moodboards – färg och material 
1(2) 
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Moodboards – färg och material 
2(2) 
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Skissfas 
1(6) 

1. Inspirationsskisser genom enkla former för att starta upp kreativiteten. 
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Skissfas 
2(6) 

2. Gummi på metall, olika mönster inspirerade av Micronic Mydatas logotyp och 
designattributen ”robust”, ”ren” och ”intuitiv”.  
Enkla metallbrickor att placera på ställen där det är tillåtet att röra, ex längst fram på y-
vagnen i MY100. 
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Skissfas 
3(6) 

3. Handtag främst inspirerade av designattributet ”clean”, av tunn metallplåt med gummidetaljer. 

Kan tillverkas i olika storlekar och längder för att anpassas till olika användningsområden.  

Kan användas horisontellt eller vertikalt. 
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Skissfas 
4(6) 

4. Till vänster lösningar för att hantera y-balken i MY500, till höger halvdolda handtag för 

exempelvis x-vagnen i MY100. 
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Skissfas 
5(6) 

5. Små lodräta handtag som exempelvis kan ersätta det lilla gula handtaget inuti MY500. 
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Skissfas 
6(6) 

6. Lite mer robusta handtag inspirerade av designattributen, kan exempelvis användas på 

inmatningsmekanismen på maskritare eller för lucköppning på flera av maskinerna. 
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Inspirationsavsnitt till designguide 
1(3) 

Handle design 
Conceptual handles based on the product design attributes of Micronic Mydata, designed to enhance 

corporate identity and sense of quality. Well-designed handles show upon a care for details that 

highly improves the overall feeling for the machine. These handles have a clean design with a robust 

and intuitive choice of material that will make it easier for the user to know where to touch and thus 

increase the efficiency of use. 

 

 

 
 

 Extruded aluminum with laser engraved black detail 

 Company logo integrated in the design 

 Cut into different lengths for different applications inside and outside of the machines 

 

                  

 

 

 

 

 

  

Steer Lift 
Hold 
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Inspirationsavsnitt till designguide 
2(3) 

Handle design 
Conceptual handles based on the product design attributes of Micronic Mydata, designed to enhance 

corporate identity and sense of quality. Well-designed handles show upon a care for details that 

highly improves the overall feeling for the machine. These handles have a clean design with a robust 

and intuitive choice of material that will make it easier for the user to know where to touch and thus 

increase the efficiency of use. 

 

 

 
 

 
 

 Extruded aluminum with reversible black rubber lining 

 Detail from the company logo integrated in the design 

 The rubber lining shows production direction 

 Cut into different lengths for different applications inside and outside of the machines 

                    

 

 

 

 

 

 

  

Steer Lift 
Hold 
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Inspirationsavsnitt till designguide 
3(3) 

Handle design 
Conceptual handles based on the product design attributes of Micronic Mydata, designed to enhance 

corporate identity and sense of quality. Well-designed handles show upon a care for details that 

highly improves the overall feeling for the machine. These handles have a clean design with a robust 

and intuitive choice of material that will make it easier for the user to know where to touch and thus 

increase the efficiency of use. 

 

 

 
 
 
 

 Built-in LED-lighting to show machine status 

 Black rubber lining on a base of aluminum or stainless steel 

 Company logo integrated in the design                    

 

 

 

 

 

 

  

Steer Lift Hold 



 

 
 

Bilaga 13 

Konstruktionsalternativ koncept LED 
1(2) 

  Konstruktionsalternativ 1 

Strängpressning och dubbel 
formsprutning 

-ingen plats för el, belysningen 
leds in utifrån 

Konstruktionsalternativ 2 

Strängpressning och fräsning 

-ingen plats för el, belysningen 
leds in utifrån 

• Strängpressad aluminium som 
kapas till önskad längd 

• Strängpressad aluminium 
som kapas till önskad höjd 

• Genomskinlig plast och svart 
gummi formsprutas i två 
omgångar och limmas fast på 
aluminiumet, alternativt 
formsprutas fast direkt på 
aluminiumet 

• Oönskat material fräses bort 
på tre sidor och skruvhål 
borras 

• Genomskinlig plast och 
gummiremsa med utskuret 
mönster limmas fast 
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Konstruktionsalternativ koncept LED 
2(2) 

 Konstruktionsalternativ 3 

Strängpressning och bockning 

-med hålrum för el 

Konstruktionsalternativ 4 

Formgjuten aluminium 

-med eller utan hålrum för el 

• Strängpressad aluminium som 
kapas till önskad längd 

• Bockning till handtagsform 
• LED-belysning byggs in 
• Genomskinlig plast och 

gummiremsa med 
utskuret mönster limmas 
fast 


