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Sammanfattning

Syfte med denna fallstudie är att undersöka hur användarnas medverkan vid anpassningar av 
gränssnitt för ett processtyrsystem påverkar användbarheten av denna. Eftersom det är 
gränssnittet som användarna interagerar med är det viktigt att användarna involveras i 
anpassningen vid införandet så att hänsyn tas till deras behov och önskemål. 

I min fallstudie valde jag att undersöka processen för användarmedverkan vid anpassningen 
av ett grässnitt för ett standardstyrsystem ur användarnas perspektiv. Undersökningen är ba-
serad på ett stort företag med ett nytt system för styrning och övervakning av tillverknings-
processen, som nyligen implementerades dels på en befintlig produktionsenhet och dels på 
två nybyggda produktionsenheter. Olika kategorier av användare(operatörer)har kunnat 
identifieras; de som har erfarenhet av användning av ett sådant system och aktivt medverkat 
vid utformning av användargränssnitt, de som har erfarenhet men inte medverkat aktivt och 
de som inte har särskilt mycket erfarenhet av system användandet överhuvudtaget.

Resultatet i undersökningen har visat att det finns ett positivt samband mellan användares 
involvering i anpassningen av gränssnittet och dess användbarhet. De användarna som varit 
med under anpassningen vid införandet av styrsystemets gränssnitt är i överlag nöjda och po-
sitiva till användning av gränssnittet och de som varit mindre delaktiga är nästan nöjda och 
anser systemet ha en bra användbarhet.



Abstract

Purpose of this case study was to examine the impact of user participation on the usability of a 
user interface in an adapted standard control system. Since it is the user interface that users 
interact with, it is important that they are involved in the development process so that their 
needs and wishes are accounted for.

In my case, I chose to explore the process of user involvement in the adaptation of a user 
interface to a standard control system from the user perspective. The study is based on a large 
company with a newly implemented system for controlling and monitoring their production 
process, in one existing production units and in two newly-built production units. I have been 
able to identified different categories of users (operators), those who have experience in using 
such a system and as well participated were actively participation in the design of user 
interfaces, those who have experience but not involved directly and those who don’t have 
much experience in system use at all. The results of the investigation show positive 
correlation between the user's involvement in the adaptation of the user interface and its 
usability. 
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1 Inledning
Att byta ett styrsystem i en organisation kan vara en komplex process. Alla berörda parter bör vara 
delaktiga i förändringsprocessen för att få full acceptans och förståelse för införandet av ett nytt 
styrsystem. De allt mer komplexa processerna i dagens industri kräver att operatörerna får ett stöd 
från styrsystemen i deras beslutfattande. Det är viktigt att operatörsgränssnittet är användarvänligt 
för att ett styrsystem skall ge den högre effektivitet som eftersträvas i samband med ett styrsystem 
byte.

Operatörernas främsta arbetsverktyg är styrsystemet. Styrsystemet ingår i det som benämns process 
IT(informationsteknologi). Process IT utgörs av de system som används för styrning och övervak-
ning av processen. Reglering av flöden, temperaturer mm, öppning stängning av ventiler, larmöver-
vakning sker från terminaler i kontrollrummet. Arbetsmiljön i ett kontrollrum präglas av en mycket 
varierande arbetsbelastning och ställer därför extra höga krav på användbarheten av styrsystemets 
gränssnitt. Vid stabil produktion kan arbetsbelastningen vara låg, för att snabbt ändras till extremt 
hög vid en störning. 

Det finns visserligen väldigt mycket beskrivet om användarmedverkans roll, användarnas 
delaktighet i systemutveckling, implementering, användbarhet m.m. i samband med utveckling av 
affärssystem. Jag har däremot inte hittat något specifikt om system inom processindustri; hur man 
arbetar med användarmedverkan och vilken inställning man har. Teorin hävdar att en kritisk 
framgångsfaktor för ett lyckat system är involvering av användarna både under utveckling och un-
der implementering.  Trots att det finns kunskap kring användarmedverkans viktiga roll och både 
för- och nackdelar med att involvera användare i utvecklingsprocessen så vill jag undersöka 
användarmedverkans roll i anpassningen av ett gränssnitt för styrning av olika processer och 
användarnas upplevelse/nöjdhet med systemets gränssnitt inom några produktionsenheter. Därför 
anser jag att det är intressant att undersöka hur det ser ut i verkligheten.

Det system som ligger till grund för min studie är styrsystem för tillverkningsprocessen inom olika 
enheter inom en svensk processindustri med den anpassningsgrad som är specifik för den 
processen. Det betyder att i grund och botten är systemet detsamma men skiljer sig utseendemässigt 
beroende på vilken enhet man studerar. Det har visat sig att under tidigare åren företaget har 
utarbetat ett intern standard för guidelines, genomförande av uppgiftsanalys och själva 
bildbyggnadsprocessen.  Detta betyder att företaget använder sig av egna standarder för 
färgkodning, symboler och benämningar av symboler. Genom att företaget framtagit sina standarder 
för bilders utseende och gränssnitt så har det föregåtts användarmedverkan under en längre tid. 
Därför ledde detta mig att se på anpassningen och testningen av processgränssnitt vid införandet av 
styrsystem.

1.1 Bakgrund och Problemområde
Starten av datorisering i kontrollrummen inom process industri började med att PLC-system kom ut 
på marknaden i slutet av 1960-talet. PLC står för Programmable Logic Controller eller program-
merbart styrsystem.  Den består av ingångar och utgångar som tar emot och skickar elektriska 
signaler. Dessa signaler jämförs sedan mot ett inskrivet program av en processor. Efter jämförelsen 
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ställs utgångarnas signal om så att de överensstämmer med programmet. En PLC har även utrymme 
att lagra information, som t.ex. bitar eller ord, och även dessa tas med i jämförelsen. Lite senare på 
1970-talet lanserades ett enkelt styrsystem som var av typen reläersättare. Under den tiden byggdes 
upp styrskåp med konventionella reläer och motordrivna kamskiveverk. Under utvecklingens gång 
växte fram logiska element och med en utvidgning av datortekniken togs det fram dedikerade 
styrsystem. PLC finns i stort sett i de flesta flerfunktionsapparater som bilar, bussar, flygplan, 
industriautomater, dvd-spelare osv. Den tillverkas i integrerade kretsar, sådana sitter i ovan nämnda 
apparater. En PLC är oftast kopplad till någon form av operatörsgräns, det kan vara enkla knappar, 
en operatörspanel eller ett HMI-program. (Wikipedia, 2009)

Det finns väldigt lite beskrivet om införandet av processtyrsystem däremot finns mycket beskrivet 
om införandet av informationssystem (IS). Jag har valt att som bakrund att beskriva införandet av 
IS därför att dessa har gemensamt problemområde, som involvering av användare och dess 
påverkan.

Införandet av IS handlar om människors aktiviteter, både enskilt och tillsammans i den verksamhe-
ten de befinner sig i. Det är naturligt att människor har olika insikter och inställningar vid 
förändringar. Det är ofta ett stort antal människor som är involverade i utveckling och införande av 
komplexa system, och det kan vara svårt att ha överblick över helheten. Dessa olika människor är 
specialister inom sina områden, t.ex. tekniker, designer och med olika syn på systemet i sig. När 
tillämpningen genomförs skapas nyttan av det införda systemet. Det primära målet med införan-
det/implementeringen av ett informationssystem i en verksamhet är att effektivisera arbetet. (Gäre, 
2003)

Att utveckla ett informationssystem som kan ge framgång för verksamheten är ett komplext och 
omfattande arbete som oftast kräver stora investeringar. (Andersen, 1994) Den traditionella 
systemutvecklingen går ut på att en organisation utvecklar informationssystem som skräddarsys för 
verksamheten. Detta medför att systemet blir kostsamt och resurskrävande. Dessutom kan det visa 
sig att det inte heller uppfyller de förväntningar och önskemål som ställs på systemet. Många 
organisationer har därför på senaste tiden kommit att använda sig av helt eller delvis standardise-
rade system. 

Standardsystem är en mer eller mindre färdigutvecklad programvara som kan införas i företagets 
verksamhet med tillhörande anpassningar såväl i själva standardsystemet som i kundens verksam-
het. Anpassningar kan t.ex. göras i form av att ett speciellt användargränssnitt utvecklas för det ak-
tuella företaget.

Ett stort antal av de utvecklingsprojekten som genomförts har långt ifrån lyckats, visar en 
undersökning som gjorts av Standish Group 1995. De presenterar en undersökning av amerikanska 
IT-utvecklingsprojekt, som inkluderade 8 380 olika IT-projekt. Det har visat sig att bara 16,2 % av 
projekten blev lyckade. Av de påbörjade IT-satsningarna drabbades hälften av förseningar och/eller 
ökade kostnader. Framgångsfaktorerna i de lyckade projekten har identifierats, och de viktigaste var 
effektiv användarmedverkan i utvecklingsarbetet, tydlig kravspecifikation, bra planering och stöd 
av beslutsfattarna. De främsta orsaker nackdelarna med att använda sig av ett användarcentrerat 
arbetssätt ligger i kostnaden för detta samt svårigheten att bevisa nyttoaspekten. (Gulliksen & 
Göransson, 2002)



4

Kopplingen mellan användarmedverkan och informationssystems framgång har varit av intresse för 
forskare under en längre tid. Redan under 1970-talet började det pratas om involvering av 
deltagarna vid utvecklingen och införandet av informationssystem. Detta ledde till att en inriktning 
inom systemutveckling växte fram som fick benämningen participativ design. I participativ design 
sätts användardeltagande i fokus. Det är inte bara system som kan anses vara ”lyckade”, utan 
användare har rätt att påverka sin arbetssituation. Det antas att ett starkt deltagande av framtida an-
vändare i utvecklingen av informationssystem leder till mer framgångsrika resultat i termer av 
högre användargrad, större acceptans och ökad användarnöjdhet. Men trots detta har mycket av den 
empiriska forskningen än så länge inte kunnat visa på dessa fördelar. (Lin & Shao, 2000)

Men det finns också en del negativa effekter på användarmedverkan såsom skillnader i kompetens 
mellan deltagarna vilket kan leda att det kan uppstå kommunikationsproblem. Attityd är en annan 
faktor som kan påverka utvecklingsprocessen. Andra problem med användarmedverkan är att den är 
mycket resurskrävande och tar mycket av personalens ordinarie arbetstid. Den kan i värsta fall 
också leda till konflikter bland användarna, baserat på deras olika åsikter. (Ljung & Allwood, 1999)

Det finns ett antal aspekter kring användbarhet i litteratur. För att systemet ska vara användbart så 
måste man uppfylla olika kriterier beroende på olika områden. En viktig orsak till varför systembyte 
sker är främst effektivisering av arbetsuppgifter och ökad produktiviteten. Det finns även en aspekt 
på lärbarhet av det nya systemet som är viktig att belysa i och med att skärmbildsutse-
ende/gränssnitt och funktioner kan upplevas svårnavigerade, och användarna kan uppleva att det är 
svårt att lära sig hur de ska integrera med systemet. 

1.2 Syfte och Forskningsfråga
Det övergripande syftet med studien är att belysa användarmedverkans roll i anpassning och 
implementering av ett standardstyrsystem. I användarmedverkans roll avser jag studera på vilket 
sätt användarna medverkat vid anpassningen av standardsystem för styrning av processen. 
Implementeringen av system till största del kommer att handla om anpassning av gränssnittet för 
styrning av olika processer samt testning och utvärdering. 

För att uppfylla syfte har jag definierat en forskningsfråga: 

Hur har användbarheten påverkats av användarmedverkan vid införandet av ett standardsystem för 
styrning av processer?

Uppsatsen riktar sig till de personer som arbetar med anpassningar av system och även till 
användare som deltar i dessa anpassningar.

1.3 Avgränsningar

I min empiriska undersökning har jag studerat användarrollen vid implementering av ett standard-
styrsystem för styrning av processer. Jag har avgränsat mig till att fokusera på slutanvändarna 
(operatörer) delaktighet vid anpassningen av gränssnittet i verksamheten, samt deras upplevda 
användbarhet av gränssnittet.
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Tekniska aspekter kommer inte behandlas i den här uppsatsen och inte heller andra aktörer än 
operatörernas (slutanvändarnas) medverkan vid införandet av det nya systemet i en produktions-
miljö.

1.4 Definitioner
För att tydliggöra problemområdet i min undersökning behöver jag klargöra de olika begrepp som används. 
Se nedan några begreppsdefinitioner:

Användare- Gulliksen & Göransson (2002) definierar användare som de verkliga användarna av ett 
system; slutanvändare som interagerar med systemet för att genomföra uppgifter i sitt dagliga 
arbete. Jag kommer i denna uppsats använda begreppen: användare av informationssystem, 
slutanvändare och operatörer (dvs. kontrollrumsoperatörer).
MDI – människa -datorinteraktion.
MMI – människa-maskin interaktion. I uppsatsen refererar jag även till en rapport som heter MMI -
design av systemlösningar som förkortas till MMI.
HMI – human- machine interface.
Användargränssnitt – den systemgräns som användare interagerar med, använder sig av. 

Användbarhet - ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 
uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt".  
(Usability Parters, 2009)

Användarmedverkan – de handlingar och aktiviteter som användarna eller deras representanter gör 
i utvecklingsprocessen. (Ljung & Allwood, 1999)

Införandet/Implementering - avses anpassning av gränssnittet för styrning av olika processer samt 
testning, utbildning och utvärdering.
Anpassning – avses anpassning av gränssnitt styrprocesser, anpassning av arbetsuppgifter vid 
styrning. Anpassning består även av utformandet av operatörsbilder och utformningen av kontroll-
rum. 
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2 Teori
För att få en bra förståelse för de olika begreppen inom mitt problemområde ges nedan en beskrivning de 
grundläggande begreppen: standardsystem, användarmedverkan, användarcentrerad systemdesign. Fokus 
för mitt val av teoribild är anpassning av standardsystem/gränssnitt och användarnas involvering i 
samband med det. Användbarhetsaspekter/-faktorer på system/gränssnitt ligger även till grund för att 
undersöka användarnas upplevelser om gränssnitt.

2.1 Standardsystem
Andersen (1994) säger att den traditionella bilden av systemutveckling är att en verksamhet själv 
utvecklar sitt eget informationssystem. Men att själv utveckla informationssystem är mycket 
krävande, avseende både tid och resurser, och den tenderar att bli alldeles för kostsam. Dessutom 
uppfylls i många fall inte det förväntade resultatet. Det är därför inte ovanligt att företag väljer 
andra tillvägagångssätt än egenutveckling. Ett alternativ är att utgå från ett standardsystem och an-
passa detta till sin verksamhet. 

Standardsystem är en mer eller mindre färdigutvecklad programvara som kan införas i företagets 
verksamhet med tillhörande anpassningar såväl i själva standardsystemet som i kundens verksam-
het. Andersen (1994) definierar standardsystem som ett program, eller flera program som hänger 
ihop och som har utvecklats för användning i många verksamheter. Standardsystem kan utvecklas 
av maskinleverantörer, ett programvaruhus eller av ett användarföretag. Orsaken till detta kan vara 
att ett företag har utvecklat ett program för egen användning och sedan upptäckt att det finns en 
marknad för det och därför sålt det vidare till andra företag.

Andersen (1994) beskriver att anskaffningen av standardsystem sker i två steg. Först gör man ett val 
av standardsystem och sedan görs anpassningar av det valda standardsystemet. Anpassningen är en 
process som innehåller några metodsteg: studie av standardsystemets grundversion, fördjupad 
behovsanalys, jämförelse, grov anpassningsplanering, slutförhandling och detaljerad anpassnings-
planering. I det sista steget görs kvarstående anpassningar. Dessa kan bl.a. innebära anpassningar av 
verksamheten för att den ska kunna använda standardsystem, egenutveckling av delinformation. 

2.1.1 Relationsmodellen

Andersen (1994) säger att standarsystem ska ge möjligheter att effektivisera verksamheten och att 
det inte finns ett standardsystem som svarar helt och fullt mot verksamhetens önskemål. Det ska 
finnas utrymme för förändringar och förbättringar när man formulerade sina önskemål. Relations-
modellen är ett hjälpmedel, enligt Andersen (1994), för att kunna visa och diskutera hur man får 
bästa möjliga överensstämmelse mellan verksamhetens önskemål och standardsystemet.  Modellen 
visar på vilket sätt man kan arbeta för att får ännu bättre överensstämmelse, utifrån en viss 
överensstämmelse mellan önskemål och system. Det kräver förändringar i både önskemålen och 
standardsystem. I denna process man måste både ”ge och ta”. Relationsmodellen visas nedan.
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Bild 1 Relationsmodellen, Andersen, 1994

Bilden visar på de arbetssteg i processen, vilket ger ett resultat som avbildas med ett nummer. Till 
och börja med skiljer man ut de delar av standardsystem som är irrelevanta för verksamheten och 
tar fram de delar som accepteras av verksamheten (se resultat 1). Resultat 1 är i detta läge den över-
ensstämmelse man har i utgångsläge. Men så småningom upptäcks värdefulla idéer i standard-
system som behöver förbättras och det därför man ska ”utvidga” verksamhetens önskemål för att 
möta standardsystem (resultat 2). Resultat 3 visar på att det kan byggas ut vissa funktioner av 
leverantören för att förbättra standardsystem. Men leverantören kan också göra ändringar i 
existerande standardsystem och sådana ändringar motsvarar bättre verksamhetens önskemål 
(resultat 4). Resultat 5 –steg 5 i arbetsprocessen där verksamheten anpassar en del av sina önskemål 
mot standardsystem. Här modereras önskemålen för bredare användning av standarsystemet. I nästa 
steg (resultat 6) undersöker man om det är möjligt att ändra system på egen hand, vilket betyder en 
stor risk. Därefter följer steg där man beslutar sig för egenutveckling för att lösa de återstående öns-
kemålen. En del av önskemålen kan man inte göra något och verksamheten i detta fall kommer inte 
förändras (resultat 8). Slutligen en viss del av standardsystem förblir outnyttjad och utgör ett slags 
restpost.

2.2 Användarmedverkan 
Ett viktigt inslag i min forskning är hur användarmedverkan påverkar användargränssnittet. Därför anser 
jag att det är viktigt att beskriva om användarcentrerad systemdesign som en process där fokus ligger på 
användarna, om varför behöver man användarmedverkan och att den behövs under anpassning av 
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gränssnitt för standardsystem och i vilka faser ska man involvera användarna samt vilka svårigheter som 
brukar uppstå i samband med användarmedverkan.

Hartvik & Barki (1994) i Ljung & Allwood (1999) påstår att användare som engageras i utveck-
lingsarbetet kommer att uppleva systemet som viktigt och relevant. Användare som deltar i 
utvecklingsprocessen kan påverka system med deras egna behov och värderingar, vilket leder till att 
systemet uppfattas som något positivt.

Engwall & Karjalainen (1996) hänvisar till att när användarna medverkar i systemutvecklingen så 
utformar man effektivare system. Användarna ses som experter inom sin verksamhet och ju större 
och komplexare ett system är desto större fokus bör man lägga på användarnas medverkan. 
Förutsättningen till att användare ska delta är att de måste ha en viss kompetens och självklart in-
tresse av att delta. En orsak till att låta användare vara med i utvecklingen är att minska motståndet 
mot förändringar så att systemet blir accepterat. Det skapar även en känsla av sammanhang hos an-
vändarna och stimulerar dem till att komma med idéer och synpunkter. Detta gör att användare 
upplever sig delaktiga och därmed accepterar förändringen på ett bättre sätt. Författarna hänvisar till 
en forskare, Hawthorne, som menade att de människor som uppmärksammas i sitt arbete utvecklar 
en medvetenhet om sitt arbete och känner sig behövda och det resulterar i förbättrad prestation.

Enligt författarna Ljung & Allwood (1999) är det inte alla typer av användarmedverkan lika 
effektiva och det är viktigt att formen av deltagande leder till ett uthålligt engagemang i utveck-
lingsprojektet och systemet i sig. Forskning visar att viljan hos användarna att delta aktivt i 
systemutvecklingen, är influerad av deras attityd till aktuellt informationssystem och även till 
systemutvecklingen.

2.2.1 Användarcentrerad systemdesign

För att inrikta sin organisation för användbarhetsarbete och ha ett användarcentrerat arbetsätt är det 
viktigt att verksamhetens övergripande mål är kända samt att det finns stöd och intresse hos 
ledningen. Inte minst viktigt är att ledningen har kännedom om användarkompetensen. Grunden i 
det användarcentrerade arbetet är att få en tydlig bild och förstålelse för de användare som man ut-
vecklar systemet för och ta hänsyn till det när systemet utformas. Gulliksen & Göransson (2002) 
menar att man inte bara ska involvera användare i utvecklingsprocessen, utan också kombinera an-
vändarmedverkan med användarstyrning av det tekniska arbetet.

Författarna, Gulliksen & Göransson (2002) tar upp och förklarar en definition av användarcentrerad 
systemdesign som en process där fokus ligger på användare och användbarhet genom hela 
utvecklingsprocessen och vidare i hela livscykeln. Den processen är grundad på ett antal huvudprin-
ciper som är en vägledning för ett användarcentrerat arbetssätt, bland annat de nedan redovisade:

1. Användarfokus – verksamhetsmål, användarnas arbetsuppgifter och behov ska vara vägledande 
i utvecklingen. Vid anpassning av standardsystemet bör man fokusera på användarna och deras 
arbetssituation.

2. Aktiv användarmedverkan i utveckling. Vid anpassning av standardsystemet medverkar använ-
darna aktivt vid utformning, realisering samt i införandet.
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3. Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt. Vid hantering av 
standardsystem brukar delsystemleverering förekomma. Det innebär att system utvecklas steg-
vis uppdelat i inkrement, som vart och ett levereras till verklig användning.

4. Gemensam och delad förståelse för alla inblandade parter, bl.a. genom användning av 
förståeliga representationer.

5. Prototyping för att visualisera och utvärdera idéer. Pappersskisser, mock-up: er och prototyper 
för att stödja och visualisera idéer och lösningar.

6. Utvärdera verklig användning

7. Explicita och uttalade designaktiviteter. Gränssnitts- och interaktionsdesignen är viktiga för ett 
interaktivt systems användbarhet. Gränssnittet avses som ett system för användaren. (Gulliksen 
& Göransson, 2002)

2.3 Anpassning av gränssnitt
Gränssnittsdesignen har stor betydelse för användbarheten av systemet. Därför är det viktigt att an-
vändarnas krav, behov, idéer och förväntningar ligger till grund för designen av användargränssnit-
tet (Gulliksen & Göransson, 2002).

Vid anpassning av gränssnitt för användare brukar en MMI-grupp (människa-maskin interaktion) 
skapas. Målet med denna är att samla in kunskap (kompetens) för att få en så bra utformning av an-
vändargränssnittet som möjligt. Denna grupp bör innehålla representanter med kunskap om 
operatörer och deras arbetsuppgifter, processen som ska styras och övervakas, det tekniska 
styrsystemet samt kunskap inom området MMI. En MMI-grupp kan innehålla projektledare, 
operatörer, processingenjörer, driftsingenjörer, utvecklingsingenjörer, människa-maskin interak-
tionsutvecklare. (Bligård et al., 2008)

Det är viktigt att samarbetet mellan systemleverantören och MMI - gruppen fungerar väl. Det är ju 
MMI - gruppen som ska förse leverantören med information om på vilket sätt de tekniska delarna 
ska fungera gentemot operatörerna. Ett sätt att kommunicera med leverantören är att upprätta en bra 
kravspecifikation. (Bligård et al., 2008)

2.3.1 Medverkan under anpassningar av systemets gränssnitt vid införan-
det.

När användarna medverkar även i designen av gränssnittet så kommer de att vara mer nöjd med sy-
stemet, och mer engagerade. Avison & Fitzgerland (1995) menar att om användarna har varit med i 
utvecklingsprocessen blir det sannolikt färre problem när systemet tas i drift.

Användare kan göras delaktiga vid anpassningen/utvecklingen av användargränssnitt genom att de 
kan delta i projektgruppen, seminarier och möten.  En grupp kan bildas av representanter för 
användare som kan hantera förslag från övriga användare och bidra med viktiga synpunkter. Ett an-
nat sätt är att engagera användare vid anpassningen av användargränssnitt är att göra användartester 
dvs. att användare bedömer och utvärderar skärmbildutseende och kan testa användarprototyper. 
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Involvering av ett större antal slutanvändare (operatörer) vid anpassning av användargränssnitt kan 
med fördel arrangeras i samband med införandet, eller vid användartester och utbildning. 

Att införa ett system i en verksamhet handlar om att introducera systemet och att sätta det i drift. 
Användarna bör få en grundlig utbildning och stöd bör finnas på plats, såsom t.ex. handböcker och 
annan dokumentation. Införandeprocessen kräver en bra detaljplanering och ska bl.a. inkludera 
strategi, utbildning och träning, samordning av olika delar. Denna planering bör påbörjas tidigt i ut-
vecklingsarbetet. En viktig aspekt vid införandet är att arbetet ska delas upp i inkrementella 
leveranser (delleveranser) för att verksamheten skall kunna börja använda systemet successivt. I an-
nat fall är risken stor att omställningen blir alldeles för omfattande. När systemet väl är infört ska 
det följas upp med avseende på uppställda mål, speciellt i relation till effektivitet och arbetstillfreds-
ställelse. (Gulliksen & Göransson, 2002; Avison & Fitzgerland, 1995) 

Ginzberg (1980) beskriver att tre huvudkoncept ingår i implementering. Dessa är: acceptans av sy-
stemet eller tillfredställande med systemet, användning av systemet och förbättrad förmåga att lösa 
uppgiften. Den sist nämnda delen anses vara viktig genom att systemet kan bidra till att lösa den av-
sedda uppgiften på ett bra sätt, under förutsättning att systemet är accepterat och används på ett rik-
tigt sätt.

Enligt Bligård et al. (2008) anses införandet som en process som utgår från en godkänd utvärde-
ringstest (FAT) till installation och slutgiltigt överlämnande och övertagande. I stora projekt brukar 
man dela upp systemet i olika delsystem, som ges olika faser i införandet. Det är viktigt att 
involvera alla relevanta grupper under hela införandefasen.

2.3.1.1 Utbildning, Testning och Installation

Utbildningen är viktig för operatörer, underhållspersonal och tekniska specialister. Utformning och 
utveckling av utbildningen ska ske parallellt med utvecklingen av användargränssnittet, för att sä-
kerställa att rätt personal får rätt utbildning. Utbildningen är till för att personalen ska få kunskap 
för att kunna hantera system och kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vid nya anställningar så krävs 
det omfattande utbildningar. Utbildningen ska vara avklarad innan företaget sätter det tekniska sy-
stemet i drift. (Bligård et al., 2008)

Användningstester är ett sätt att utvärdera ett användargränssnitt och användarnas utförande av ar-
betsuppgifter. Detta kan testas med simulator. Det som kan visa sig vara problem under testverk-
samhet kan med stor sannolikhet komma att förorsaka problem när ett färdigt system tas i drift. Det 
är därför viktigt testerna i simuleringen görs så verklighetstrogna som möjligt. Nedan beskrivs kort-
fattat FAT och SAT, enligt Bligård et al. (2008):

 Factory Acceptance Test (FAT) - Innan själva införandet påbörjas så måste företa-
get/organisationen (dvs. beställaren) utvärdera och kontrollera att användargränssnittet (ope-
ratörsgränssnittet) uppfyller de krav som är uppställda. Vanligtvis görs sådan test på plats 
hos leverantören i form av så kallade Factory Acceptance Test. Detta är till för att undersöka 
systemets funktionalitet.

 Site Acceptanse Test (SAT) - Site Acceptanse Test utförs när systemet är installerat på 
anläggningen, och syftet med det är att säkerställa att användargränssnittet fungerar som det 
ska tillsammans med övriga delsystem. Det är viktigt att användarna (operatörerna) ges till-
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fälle att prova och utföra olika arbetsuppgifter samt hantera olika situationer. Här ska även 
standarder, riktlinjer och kravspecifikationer kontrolleras. Till sist kontrolleras att de upp-
giftsanalyser som ligger till grund för utformningen fortfarande är korrekta och att utbild-
ningen är anpassad till korrekt arbetssätt. 

Installation kan utföras på olika sätt beroende på det specifika projektet och dess storlek. De vanliga 
sätten är:

 Många små modifieringar över tid

 Stora förändringar införda vid en revision eller ett storstopp

 Stora förändringar under flera stopp

 Både gammal och ny utrustning ska fungera tillsammans

2.3.2 Svårigheter med användarmedverkan

Det finns svårigheter och problem med användarmedverkan vid införandet av systemet. Dessa kan 
indelas i organisationens ansvarsområde, leverantörens ansvarsområde och användare. Se tabell 2 
nedan.

Tabell 2.3: Eget skapat, Svårigheter med användarmedverkan

Problem/Organisationens ansvarsområde Tid & tempo - Ett förekommande problem är tids 
underskattning för att förankra projektet och 
datoriseringen för personalen med syfte att få 
betydelse och inställning till datorsystemet. Of-
tast tar man det inte på allvar. (Gulliksen, 2002)

Val av ”fel” användare i projekt. (Engwall & Kar-
jalainen, 1996)

Problem/Leverantörens ansvars område Planeringen och genomförandet av utbildningen 
på systemet sker oftast sent och mål för utbild-
ningen inte uppfylls, t.ex. att användare inte trä-
nas på arbetsuppgifter utan bara får en allmän 
träning i programmets olika funktioner. De sys-
tematiska utvärderingar av effektiviteten i an-
vändningen och hur systemets funktioner an-
vänds utförs sällan i drift- underhåll och utvärde-
ringsfasen.  (Avison & Fitzgerland, 1995)

Problem/Användare Användarna identifierar sig med systemutveck-
larna.

Svårighet att utrycka vad man behöver. Om fö-
retaget bestämmer vilket nytt system som an-
skaffas och därför förstår inte användarna vilka 
krav som ska ställas. (Ljung & Allwood, 1999)
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Användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt ses vanligtvis som en viktig framgångsfaktor. 
Trots det så har många organisationer inte använt sig av användarcentrerat arbete. De främsta 
orsakerna till att inte använda sig av ett användarcentrerat arbetssätt ligger i kostnads och nytto-
aspekter. De vanligaste motstånden och problemen består i: resursbegränsningar, motstånd mot an-
vändarcentrerad design/användbarhet, brist på förståelse/kunskap om vad användbarhet är, brist på 
erfarna användbarhetsexperter, brist på tidig för involvering av användbarhetskompetens och inget 
ekonomiskt behov. (Ljung & Allwood, 1999; Gulliksen & Göransson, 2002)

2.4 Användbarhet
Vad är användbarhet? Vad handlar det om? För att få så bra bild som möjligt av användbarhet vill jag ge till 
läsare olika beskrivningar av definitionen av användbarhet. När jag genomförde min litteraturstudie fann 
jag begreppet användbarhet inom olika områden, human-computer interaction som exempel och vanligast 
inom webbdesign vilket inte tas upp här.  Jag avser att angripa användbarhet med två synsätt:

1. Den ena är systemets användbarhetsfaktorer/-aspekter, övergripande/generellt utifrån befintliga 
teorier.

2. Den andra synen är utifrån mitt specifika fall och utgörs av de användbarhetsfaktorer som är 
relevanta för att styra processen (användbarhet för att styra processen)

2.4.1 Definitioner på användbarhet

ISO 9241-11 är en internationell standard som utarbetats i samarbete med flera olika parter och är 
en del av en större standard kallad "ISO 9241 – ergonomic requirements for office work with visual 
display terminals (VDTs)"

ISO 9241-11 definierar användbarhet som ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang 
kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för använda-
ren tillfredsställande sätt”. (Usability Parters, 2009)

Kärnan i definitionen är effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställande. Effektivitet handlar om 
vilken tid/resursåtgång det krävs för att utföra sina arbetsuppgifter; ju mindre tid desto bättre 
effektivitet. Ändamålsenlighet avser om användarna kan använda produkten/system för att uppnå 
sina mål. Med vilken noggrannhet och fullständighet användaren uppnår sina mål. Tillfredställande 
handlar om vad användarna tycker om produkten/systemet de interagerar med.

När det gäller definitionen av användbarhet hänvisar Gulliksen & Göransson (2002) till den som 
ISO-standarden uttrycker, dvs. att funktionalitet är en del av användbarhet. Deras hänvisningar rik-
tas även till Nielsens definition av begreppet. Nielsen (1993) menar att användbarhet är ett smalt 
begrepp som huvudsakligen riktar sig på den upplevda acceptansen av ett informationssystem. 
”Där begreppet användbarhet kan härledas som en av två faktorer, den andra är funktionalitet, 
som innefattas av begreppet systemnytta.” Nyttan innebär att systemets förmåga att hjälpa 
användare att uppnå angivna mål. Användbarhet är acceptans och nytta. (Gulliksen & Göransson, 
2002)
Allwood (1998) definierar användbarhet som en interaktiv egenskap dvs. att ett programs 
användbarhet bestäms av olika egenskaper i användningen och dessa egenskapers samverkan. Det 
finns fyra faktorer som tillsammans bestämmer ett programs användbarhet, dessa är: anpassning, 



13

användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens. Enligt Allwood (1998) definieras 
användbarhet av ett program som den ”integrerade” produkten av delarna av ett fungerande 
(arbetande) system som består av program, uppgifter och användarna.

2.4.2 Användbarhetsaspekter

Allwood & Thomee (1988) i Ljung & Allwood (1999) presenterade 3 faktorer som är nödvändiga 
för att ha en bra användbarhet:

1. Användarvänlighet, att ha en bra användbarhet – systemet ska vara tillgängligt när använda-
ren behöver det. Det ska vara kompatibelt och stödja användarnas spontana, mentala sätt att 
fungera. Det ska stödja olika uppgiftsrelaterad behov och ha bra hjälpfunktioner.

2. Användarkompetens betyder att användare ska ha tillräcklig utbildning, erfarenhe-
ter/kunskap på systemet för att kunna använda det effektivt.

3. Användaracceptans betyder att användare är motiverade och vänligt inställda till systemet. 

Att se systemet som funktionellt innebär att systemet klarar av att göra vad som behövs och 
användbarhet i sig kan innefatta användarnas känslor och uppfattningar om systemet.
Enligt Nielsen (1993) i Gulliksen & Göransson (2002) är ett system användbart om det uppfyller 
följande kriterier:

 Lätta att lära sig - användaren kan snabbt komma igång med arbetet.

 Effektivt att använda - efter att användaren har lärt sig systemet, kan han/hon effektivt arbeta 
med det.

 Lätt att komma ihåg - det ska vara lätt att återkomma efter en tids frånvaro och komma ihåg 
hur det fungerade.

 Få fel - användare ska göra så få fel som möjligt och kunna återkomma till den ursprungliga 
situationen.

 Subjektivt tilltalande - man ska tycka om systemet för att använda det (se bild 2 nedan).
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Bild2. Användbarhet enligt Nielsen, 1993, i Gullikson & Göransson, 2002

I likhet med Nilsens’ (1993) i Gulliksen & Göransson (2002) aspekter på användbarhet har 
Schneidermans (2005) i Gulliksen & Göransson (2002) utformat följande aspekter på användbarhet:

 Tid att utföra en uppgift/hur snabbt löser användare uppgiften

 Tid att lära

 Kvarhållande i minnet över tiden

 Frekvensen användarfel

 Självupplevd tillfredställelse

2.4.3 Processtyrning
I mitt fall är det relevant att titta på olika aspekter på användbarhet för att styra processen. Till denna hjälp 
använder jag mig av en rapport som gjordes av värmeforsk utvecklare just för design lösningar för 
kontrollrumsoperatörer. Värmeforsk är ett samarbetsorgan för energi i process och tillverkningsindustri. 

En avgörande faktor i kontrollrumsarbete är tiden för att bedöma och välja handlingar för att utföra 
en korrigerande åtgärd. Den tiden påverkar funktionsallokeringen dvs. på vilket sätt man fördelar 
funktioner mellan människa och automatik (Bligård et al., 2008).  Det är viktigt att skapa en 
arbetssituation med balanserad arbetsbelastning och att undvika ett längre tidsperspektiv. Detta för 
att kunna hantera kritiska situationer. Bild 3 kan med fördel användas för att upptäcka problem i hur 
en uppgift utförs.



15

Bild 3. Tidsaspekten i komplexa system (Bligård et al, 2008)

I bild 3 visar en operatörs arbetscykel när en händelse inträffar och hur operatören interagerar med 
systemet för att utföra en korrigerande handling. När en händelse/störning inträffar så måste det en-
ligt min uppfattning vara lätt att upptäcka avvikelsen för operatörer, vilket betyder att systemet ska 
ha alla användbarhets aspekter enligt Nielsen (1993) samt enlig Bligård et al., 2008. Vidare ska 
operatören utvärdera situationen och göra en bedömning för vad som ska göras dvs. det behövs tid 
för att välja handling, vilket betyder att systemet även här behöver alla användbarhets aspekter 
enligt Nielsen, 1993. Det ska också vara lätt att utföra en handling dvs. systemet ska vara lätt 
använt, vilket betyder att systemet behöver alla användbarhets aspekter. Arbetscykel för operatören 
är ofta begränsad i tid och därför måste systemet underlätta för operatören i alla momenten, den ska 
uppfylla användbarhets aspekter enligt nedan och Nielsen (1993).

Bligård et al. (2008) menar att den primära uppgiften för operatören är att övervaka, fatta beslut och 
styra processen. För att systemet ska vara användbart så måste det ha följande aspekter:

 Lätt att se avvikelser och ett effektivt hantera larm.

 Anpassa information till situationen, t.ex. speciella bilder som tas fram för att fatta beslut 
och ge tillgång till information

 Kompetens hos operatören, träning/utbildning är viktig för att styra processen.

För operatörer består merparten av arbetstiden av övervakning av processen och därför är det viktigt 
att de har ”ögonen öppna” och anpassar sig till situationen för att kunna agera snabbt vid olika hän-
delser.
En annan viktig faktor i effektivt arbete är den motivation som kommer av att man känner sig 
behövd, känner ansvar och har stimulerande arbetsuppgifter. Detta kan uppfyllas genom operatörer-
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nas medverkan i utvecklingsprojekt, så att deras kunskap kan nyttjas och delaktigheten ökas. 
(Bligård et al., 2008)
För att höja effektivitet hos system behöver man ha ökad användbarhet och för att genom detta 
skapa ekonomiska fördelar. Att investera i utveckling av användbarhetsaspekter kan ge betydande 
besparningar. Ett effektivt arbete med ett användbart system lede oftast till nöjdhet hos användarna, 
och kan därför minska sjukfrånvaron. (Allwood, 1998)

2.4.4 Sammanfattning användbarhetsaspekter

Det finns många aspekter i litteratur kring användbarhet. Eftersom dessa aspekter är många så be-
hövs det en avgränsning av de som är relevanta för min studie. En viktig orsak till varför system-
byte sker är främst effektivisering av arbetsuppgifter och produktiviteten. Det finns även en aspekt 
på lärbarhet av det nya systemet som är viktigt att belysa i och med att skärmbildsutse-
ende/gränssnitt och funktioner kan upplevas svår navigerade och användarna kan uppleva att det är 
svårt att lära sig hur de ska integrera ned systemet. 

När jag har studerat de olika aspekter kring användbarhet som återkommer mer eller mindre i olika 
definitioner har jag valt de kriterier som Nielsen (1993) presenterar samt de aspekterna på 
användbarhet för att styra processen av Bligård et al. (2008). Dessa beskriver viktiga aspekter för att 
ha ett effektivt system för operatörerna och dessa ligger till grund för min undersökning kring 
användbarhetsfrågor.
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3 Metod

3.1 Vetenskaplig förhållningssätt
Inom vetenskapligt arbete finns tre huvudbegrepp deduktion, induktion och adduktion, enligt Patel 
& Davidson (2003). Dessa tre utgör de alternativa sätt som man kan välja i sitt forskningsarbete. 
Med deduktivt sätt menas att man utgår från befintliga teorier och provar de i sin verkliga 
undersökning dvs. empiriskt. Att arbeta induktivt betyder att man studerar t.ex. ett fall och utifrån 
det skapar man teori. Det sista alternativet, adduktion kombinerar i sig deduktion och induktion dvs. 
att kombination av teori och empiri. Empiri kan förklaras som den information och data som 
grundar sig på verkligheten.

I min undersökning har jag arbetat deduktivt, genom att ta del av och fördjupa mig i det 
teoriområde som omfattar de begrepp som ingår i mitt problemområde. Utifrån teori kommer jag att 
bedöma vilken data jag behöver för vidare studier med intervjuer och frågeformulär. 

3.1.1 Kvalitativt och Kvantitativt arbetssätt

Patel & Davidson (2003) beskriver om två olika angreppssätt vid undersökningar, där den ena är 
kvantitativ forskning och den andra kvalitativa forskningen. Kvantitativ forskning är inriktad på 
statistiska metoder där arbetet är formaliserat medan kvalitativ forskning tolkar och försöker förstå 
insamlad data/information. Enligt Patel & Davidsson (2003) och Trost (1997) kan forskningsarbete 
anses som kvantitativt eller kvalitativt när man väljer ett undersöknings problem och formulerar 
den. Jag har valt att arbeta kvalitativt i min undersökning på grund av min forskningsfråga som jag 
tror att bästa sättet att få svar på den är att genomföra intervjuer.

3.2 Metodansats
Patel & Davidson (2003) menar att efter att problemformuleringen har preciserats i forskningsfråga 
behöver man besluta på vilket sätt undersökningen ska utföras. Forskningsfrågans karaktär och be-
hovet av kunskap är avgörande faktorer i val av metod (Gäre, 2003). En förutsättning för att 
genomföra sin undersökning är att se över sina resurser dvs. den tid och de medel man har till sin 
förfogande. Det finns ett antal undersökningsmetoder man kan välja mellan eller kombinera t. ex: 
fallstudier, litteraturstudier, intervjuer och enkäter, observationer, dokumentation. Jag har använt 
mig av fallstudie, litteraturstudier, strukturerade intervjuer och studerat dokumentation.

3.2.1 Litteraturstudie

Litteraturstudie är en process där man söker information om teorier i böcker, vetenskapliga 
tidskrifter, artiklar, rapporter och på Internet. Bibliotek är ett annat hjälpmedel vad gäller sökningar, 
man kan använda sig av olika sökverktyg som biblioteken tillhandahåller. Litteraturstudier är en 
tidskrävande process. Det kan finnas en uppsjö av litteratur eller inte så mycket alls inom vissa om-
råden (Patel & Davidson, 2003). Att bedöma vilken litteratur som är relevant för det aktuella 
problemområdet är av stor vikt. Det är även viktigt att kritiskt granska den litteratur som man 
samlar in, dvs. att bedöma informationens validitet och reliabilitet. 
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Litteraturstudier är tillämpligt i min studie i form av en genomgång av tidigare studier och teorier, 
angående användarmedverkan, användbarhet, faktorer som påverkar användbarhet och involvering 
av användarna i anpassningen. 

Jag sökte litteratur vid Luleå universitets bibliotek, i Lucia, I Libris och i vetenskapliga artiklar. 
Följande svenska och engelska sökord användes i sökningarna: ”användarmedverkan”, ”user 
participation”, ”participativ design”, ”användbarhet”, ”usability”, ”human-computer interaction”, 
”användarcentrerad systemdesign/Utveckling”. Jag använde mig också av sökmotorn Google 
Scholar.

3.2.2 Fallstudier

En fallstudie är en undersökning av en konkret företeelse. Ett fall kan vara en händelse, en grupp 
individer, en individ, en enhet. Helhetsperspektiv är viktigt för fallstudier och man strävar att få så 
hel täckande information som möjligt. Fallstudie anses som en process där man ”strävar efter att 
beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer, ofta 
kontinuerligt under en viss tidsperiod” Slutprodukten av en fallundersökning kan vara beskrivande, 
tolkande eller värderande. Fallstudier är lämpliga när man vill studera processer och förändringar. 
(Patel & Davidsson, 2003; Merriam, 1994)

I fallstudier samlar man empiriskt data oftast genom intervjuer. Fördelen med fallstudier är att man 
kan i detalj undersöka en viss enhet. Man kan med olika insamlings metoder genomföra sina 
undersökningar, t.ex. intervjuer, enkäter, dokumentation, informella möten och m.m. Fördelen med 
fallstudier är att man kan använda sig av flera olika källor för att samla in information/data. 
Nackdelen är att en fallstudie oftast sträcker sig över en längre tidsperiod och resultat är inriktat på 
en specifik företeelse. (Merriam, 1994)

Det mest lämpliga i min undersökning är att bedriva fallstudie. Jag har valt fallstudien som metod 
eftersom den används för att besvara frågor som hur och varför, vilket i mitt fall är hur. Fallunder-
sökningen grundar sig även på att beskriva, tolka och värdera sitt undersökningsobjekt. Det vill 
säga att jag vill beskriva en bild av verkligheten för att studera användarmedverkan och 
användbarhet. En annan motivering i mitt val av fallstudie är att den inriktar sig på flexibilitet dvs. 
ger möjlighet för forskaren att anpassa sig efter oförutsedda händelser och även ändra inriktning på 
sitt forskande. 

3.3 Val av undersökningsobjekt och intervjupersoner
I detta avsnitt presenterar jag de val som jag har gjort när jag valde produktionsenheter och respondenter.

Jag har valt att utföra en fallstudie på ett stort processföretag som nyligen genomfört några 
systembyten under senaste tiden där kontrolloperatörer medverkat. Andra kriterier är:

 Närhet till företag för att kunna göra personliga besök och genomföra intervjuer

 De skall ha olika erfarenheter kring införandet av system
 Möjligheten att genomföra undersökningen på 2-3 olika produktionsenheter.
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För att få svar på min forskningsfråga om hur användarmedverkan genomförts vid anpassning och 
införandet har jag ett önskemål att få en blandad grupp av respondenter. Och för att få ett så brett 
underlag som möjligt till analyserna så identifierade jag ett antal kriterier som respondenterna skulle 
uppfylla:

 Personer som har varit med i arbetet med anpassningen av gränssnittet vid införandet av ett 
nytt system.

 Personer som inte varit delaktiga under anpassningen av gränssnittet.

 Personer med lång erfarenhet kontra kort. Enligt Ljung & Allwood (1999) det är viktigt att 
användare har kompetens, att ha en tillräcklig utbildning på system för att kunna använda 
det effektivt.

3.4 Datainsamling
Här motiverar jag valet av datainsamlingsmetoder.

För att samla information kan man använda sig av intervjuer och enkäter som är uppbyggda på frå-
geformulär. Vid personliga intervjuer kan man antingen träffa intervjupersonen och muntligen ställa 
sina frågor, eller så kan intervjuer genomföras via telefonsamtal. Telefonintervjuer innebär en fördel 
genom att man inte behöver förflytta sig till intervjupersonen, medan den personliga intervjun ger 
möjlighet till direkt kontakt med respondenterna. Enkäter är ett frågeformulär som oftast skickas 
per post eller e-post för att samla in information. Svårigheter med enkäter kan vara att det är svårt 
att motivera personer att besvara frågorna och svårt att kontrollera svaren. En svaghet är också att 
frågorna kan bli feltolkade och man har inte heller någon möjlighet att ställa följdfrågor (Patel & 
Davidson, 2003).

Användning av intervjuer är en lämpligare metod än enkäter i min undersökning, då en avgörande 
faktor är att man har frihet att ställa följdfrågor och be intervjupersonen att utveckla sina svar. Det 
är också lättare att motivera intervjuade personer att medverka vid undersökningen. En annan orsak 
till att jag valde bort enkätundersökningen är problemen med svarsfrekvensen. Nackdelen med in-
tervjuer att man omedvetet kan påverka respondenternas svar.

Enligt Trost (1997) vid val av metod ska man ta hänsyn till val av teoretiskt perspektiv och till den 
forskningsfråga man har. I kvalitativa intervjuer ställer man ett antal frågor om samma företeelse 
för att kunna förstå alla dess nyanser. Författaren, Trost (1997) menar att allmänt kvalitativa 
intervjuer i forskningssammanhang kan ses som en av hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering. Med en viss grad strukturerade frågor menas att dessa frågor har fasta svarsalterna-
tiv. Om svarsmöjligheterna är öppna så är frågan ostrukturerad och den tillfrågade bestämmer vil-
ken struktur svaret får.

I en delvis strukturerade intervju vill man ha en viss information från alla respondenter. Denna kan 
man styra med ett antal frågor men man behöver inte bestämma i förväg ordningen och följden. 
(Merriam, 1994)

Trost (1997) menar att man vid kvalitativa intervjuer ska begränsa sig i antal till fyra eller fem, ef-
tersom för många intervjuer gör materialet svårhanterligt och svårt att överblicka. Han påpekar att 
ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Men om man känner att 
man behöver göra fler intervjuer, så kan man utöka antalet. Med kvalitativa studier vill man få så 
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stor variation som möjligt och inte ett flertal likartade. Urvalet av respondenter görs med hänsyn till 
variationen, och inte med syfte att något ska avvika. Det viktigaste i kvalitativa studier är att finna 
mönster, och i det sammanhanget är det ointressant om det var en eller fler personer som utryckte 
samma sak.

3.4.1 Intervjuer

Jag har valt att prata med de respondenter som gett mig underlag för min forskning. Men jag har 
valt att använda mig av 9 respondenter fördelat på de 3 enheterna som ingår i min studie. 

Jag har använt mig av delvis strukturerade frågor, med delvis fastställda svarsalternativ. Där delade 
jag upp frågeformuläret i två delområden som beskriver användarmedverkan och användbarhet. I 
den första delen har jag undersökt på vilket sätt användarmedverkan genomfördes, under anpass-
ningen av standardsystemet, vilka anpassningar som gjordes, och i vilken omfattning. Denna del be-
står av mindre avsnitt som behandlar delaktighet under anpassningen, testningen och utbildning. I 
den andra delen har jag studerat användbarheten utifrån användarnas upplevelse om systemet och 
dess faktorer som påverkar den. Formulärets frågor har formulerats utifrån den definition kring an-
vändbarhetsaspekter som Nielsen (1993) använder. Vid utformningen av frågeformuläret har jag 
också använt mig av de centrala användbarhetsaspekterna som kan identifieras för att styra 
processen på ett effektivt sätt.

När jag genomförde mina intervjuer har jag inlett varje fråga med öppet för att sedan styra samtalet 
mot min specifika frågeställning. När man genomför intervjuer så är frågornas kvalitet är centralt 
för kvalitén på den information som erhålls. Den som är ovan vid att samla information genom in-
tervjuer kan känna sig mer bekväm med strukturerade frågor. Genom den processen kan den 
oerfarne forskaren få den erfarenhet och det självförtroendet som behövs för att på ett bra sätt kunna 
genomföra intervjuer med öppna frågor. (Merriam, 1994)

3.5 Analysmetod
För att svara på min forskningsfråga har jag gjort en jämförande studie av skillnader i användarnas 
upplevelser av att styra processen effektivt, och hur användarmedverkan påverkat denna effektivi-
tet/användbarhet. 
Insamlad data har bearbetats och analyserats. Patel & Davidsson (2003) säger att man bör börja 
analyserarbetet direkt efter en intervju, för att t.ex. korrigera frågor, ta bort/lägga till och hitta nya 
idéer kring vidare undersökning. 

Jag har fört data i tre tabeller och sedan sammanställt svaren i en övergripande tabell för att få en 
bra överblick över all data. Vidare har svaren sammanställts mot teori, jämförts och diskuterats.

I första steget av analysen har jag analyserat min empiri utifrån sammanställningen av svaren från 
de definierade delområdena. I det andra steget av analys har jag studerat gällande teori och jämfört 
den med empiri och identifierat mönster alternativt olikheter. Och till sist har jag sökt svaret på min 
forskningsfråga. Närmare bestämt att finna samband mellan användarnas deltagande i anpassningen 
och användarnas upplevelse av systemets användbarhet.
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3.6 Validitet och Reliabilitet
”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”låg reliabilitet ger låg validitet”, ”fullständig 
reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidson, 2003)

Innehållsvaliditeten används vid analyser av innehållet dvs. man relaterar analysen till den 
teoriramen som finns för undersökningen. När man genomför en litteraturstudie och plockar fram 
olika begrepp inom ett problemområde så skapar man så kallade referensramen/teoriramen. Dessa 
begrepp ska sedan tolkas till variabler som sedan ska formuleras till frågor för intervjuer eller 
enkäter. På detta sätt skaffar man sig den information som man behöver. För att lyckas med god in-
nehållsvaliditeten behöver man ha/skapa en god överblick över teoretiska området och en bra 
översättning från teori till frågor. (Patel & Davidson, 2003)

Enligt Patel & Davidsson (2003) är begreppen validitet och reliabilitet sammansvetsade i kvalitativa 
undersökningar och man behöver inte använda sig av begreppet reliabilitet genom att validitet får 
en bredare innebörd. De (Patel & Davidsson, 2003) säger att fokus i kvalitativ forskning är inre 
logik dvs. en god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik.

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett av de största problemen med kvalitativa studier, och därmed 
också med kvalitativa intervjuer. Den kvalitative forskaren måste kunna visa läsaren att data och 
analyser är trovärdiga. Insamlad data skall vara trovärdig, seriös och relevant. (Trost, 1997)

För att säkerställa sin inre validitet kan man använda sig av några strategier. En av dem är 
triangulering som handlar om att använda sig av flera forskare, flera informationskällor och flera 
metoder för att sedan bekräfta det resultat som man kommer fram. Ett annat sätt är att 
visa/kontrollera den information som man har erhållit och tolkat, till de personer som deltagit i in-
tervjuerna. Andra strategier är: att observera under en längre tid, att göra en ”horisontell” gransk-
ning och genom att erhålla kritik på arbetet (kommentarer och synpunkter på resultat av kollegor). 
Ytterligare en strategi kan vara att ha ett deltagande tillvägagångssätt i forskningen, vilket kan upp-
nås genom att de personer som ingår i studien deltar i forskningsarbetet och bidrar till klargörande 
av eventuella skevheter, vilket säkerställer att man uttrycker sig explicit om sina utgångspunkter 
och antaganden. (Merriam, 1994)
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4. Empiri
I detta avsnitt presenteras den empiri som genomförts. Empirin har bedrivits på ett företag ur ett 
användarperspektiv. Datainsamlingen har skett genom delvis strukturerade intervjuer med kontrollrums-
operatörer, samtal med systemansvariga & automationsansvariga och att jag har tagit del av tillgängliga 
dokumentationer.

Jag har utfört en fallstudie på ett stort processföretag som nyligen genomförde systembyte på några 
produktionsenheter samt byggde nya produktionsenheter. Fallstudien är genomförd på Gruvdivisio-
nen med tillhörande enheter. De berörda förädlingsverken (enheter) är placerade ovan jord. 

Företaget har anskaffat ett standardsystem som anpassades och implementerades på de olika 
produktionsenheterna. Anpassning och implementering har bedrivits i form av ett systembytespro-
jekt. Det finns fortfarande pågående projekt vilka dock inte kommer inte beröras i den här studien. 
Jag har samlat in den mesta av informationen i min studie genom intervjuer och samtal med berörda 
personer. I min studie har jag intervjuat kontrollrumsoperatörer på tre olika enheter som tillhör ett 
och samma företag och även genomfört samtal med en automationsingenjör och en av projektmed-
lemmarna. Urvalet av respondenter har gjorts i enlighet med urvalskriterierna som beskrevs i 
kapitel 3.
Ursprungligen var tanken att ha med 4 st. enheter, men på grund av tidsbrist ströks en av enheterna. 
Intervjuerna har genomförts på plats i kontrollrummen under deras ordinarie arbetstid. Två 
operatörer arbetar på varje skift och detta underlättade genomförandet av intervjuer för mig då en av 
de kunde besvara mina frågor medan den andra övervakade processen. Intervjuerna fick anpassas 
till arbetssituationen och ibland var jag tvungen att avbryta och återkomma en annan dag. 
Operatörerna arbetar 5-skift med 2 lediga veckor och en nattvecka, och därför planerade jag i god 
tid intervjuerna med utvalda respondenter. Ibland var respondenten ledig under min planerade in-
tervjuvecka och då kunde det gå lång tid innan nästa möjliga tillfälle.

4.1Företags beskrivning
Företag är en internationell mineralkoncern och världsledande producent av förädlade järnmalms-
produkter för ståltillverkning samt leverantör av mineralprodukter. Koncernen har drygt 3800
medarbetare och består av 30 bolag i 15 länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar 
är placerade i norra Sverige och Norge. Verksamheten är organiserad i olika divisioner:

 Försäljnings division säljer järnmalmsprodukter till stålindustri

 Gruv division bryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter. 

 Minerals division utvecklar, producerar och marknadsför industrimineralprodukter. 

 Special affärsverksamhet stödjer koncernen med tjänster och teknisk utveckling.

Förädlingen av råmalm innebär en omfattande process som omvandlar råmalm till pellets och fines. 
I grova drag betyder det att malm krossas sönder till ett fint pulver i flera olika steg och separeras 
med hjälp av magnetseparatorer. I nästa steg blandas det anrikade godset med vatten och förs till 
nästa verk (pelletsverket). Här avvattnas godset med hjälp av stora filter och sedan blandas olika 
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tillsats medel in. Därefter förs blandningen in i stora rulltrummor, där råkulor tillverkas, som sedan 
skickas in på ett grateband och därefter till en stor roterande ugn där råkulor bränns till pellets i 
1250 o C. Pelletsen ges en hård yta för att klara av långa transporter med tåg och båt.

4.1.1 Presentation av enheter
I detta avsnitt beskriver jag hur de olika enheter har arbetat med användarmedverkan under anpassningen 
och implementeringen vid systembytes projekt, hur det har gått till i grova drag.

Enhet 1

Enhet 1 är det inledande förädlingssteget där malmen krossas och gråberg separeras bort.

Det tidigare systemet var uppbyggd av flera olika delsystem, varav huvuddelen var i form av 
gammal relä teknik. Förutom att reservdelar var svåra att få tag på var man tvungen att uppgradera 
styrsystemet för att kunna effektivisera processen. Systembytet kom i samband med en större 
ombyggnad för att öka kapaciteten. Det fanns även kompetens brist på vissa delar av de gamla sy-
stemen.

Systembytet genomfördes i projektform och delades in i etapper. En etapp bestod normalt av en 
sektion eller ett begränsat geografisk område. Under själva utbytesperioden, som sträckte sig över 
två och ett halvt år, arbetade operatörerna parallellt med bägge systemen, dvs. det gamla och det 
nya.

Vid ett tidigare styrsystemprojekt (1993-1995) utarbetades en företagsstandard för operatörsgräns-
snitt av IFE (Institut för Energeteknik) Halden. Den standarden användes vid utvecklingen av det 
nya operatörsgränssnittet. Operatörerna deltog i utvecklingen av gränssnittet och utformningen av 
kontrollrummet. En processingenjör hade en sammanhållande och representativ roll för hela 
operatörsgruppen. Det av operatörerna som var med i projektgruppen från början bytte efter en tid 
jobb och den som ersatte honom hade svårt att få en bakgrundsbild till aktuell projekt etapp. 

Kontrollrummet är inte flyttat, utan befintligt kontrollrum har renoverats under systembytesprojek-
tet. Operatörsplatsen består av 6 mindre LCD skärmar samt 3 stora LCD skärmar. De mindre 
används för styrning av processen och de stora för att presentera översiktsbilder över processen. Ut-
över styrsystemskärmarna finns det en skärm för företagets egna intranät och en för ett produk-
tionsinformationssystem, samt en skärm för tv-övervakning.

Enhet 2 och enhet 3

Dessa 2 enheter är nybyggda och togs i drift våren 2008. I enhet 2 mals malmen till slig och skickas 
till enhet 3 där pellets tillverkas.

I samband med nybyggnationen anskaffades ett standardstyrsystem 800xA. En HMI-grupp bildades 
för att systematisera användarmedverkan i syfte att utforma operatörsgränssnittet. HMI- gruppen 
bestod av operatörsrepresentanter, processingenjörer, systemingenjörer, FoU ingenjörer, IFE och 
datakommunikations representanter. IFE (Institut för Energiteknik) är ett norskt företag som 
anlitades för att hjälpa till med kontrollrumsteknologi, operatörsgränssnitt och systemdesign. De 
kunde bidra med relevanta riktlinjer och standarder av operatörsgränssnitt (bilder och operatörsdia-
log) som tar hänsyn till operatörens behov vid styrning av processen. Vid anpassningen av 
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användargränssnittet utfördes en så kallade uppgiftsanalys i syfte att samla in information från an-
vändarna de befintliga tekniska lösningarna. Därefter analyserades denna information för att få ett 
bra underlag för det nya operatörsgränssnittet.

Genom en uppgiftsanalys kan operatörsgränssnittet anpassas till de olika arbetsuppgifter som 
operatören utför. Arbetet skedde i form av råd och vägledning för bilduppbyggnaden och dess inne-
håll, samt var baserad på muntlig och skriftlig information. Den skriftliga informationen har varit 
systembeskrivningar och kopior av gamla och nya processbilder. Den muntlig information har be-
stått i samtal med projektgruppen och intervjuer med operatörer. Fyra operatörer deltog i HMI-
gruppen varav 2 fick byta jobb i slutskedet av projektet och en avgick med pension.

Kontrollrummet är nybyggt och placerat fysiskt mitt emellan enhet 2 och enhet 3. Operatörsarbets-
platserna för enhet 2 och 3 är i placerade i samma kontrollrum, cirka fem meter emellan. Kontroll-
rummet har utformats enligt teorierna från IFE Halden med HMI-gruppen som styrgrupp. 
Översiktsbilderna i enhet 2 och 3 presenteras med hjälp an en projektor på en välvd duk ovanför 
operatörsbordet. Operatörerna arbetar aktivt med sex mindre LCD skärmar placerade under 
översiktsbilden, Dessutom finns som i enhet 1 även här skärmar för intranät, produktionsinforma-
tionssystemet och tv-övervakning. Det finns en arbetsstation för leverantö-
ren/automationsingenjörerna intill kontrollrummet.

Projektet var uppdelat i milstolpar:

 Framtagande av Tidsplan

 Framtagande av riskanalys för genomförandet

 Offertförfrågan till leverantörer

 Utvärdering/val av system

 Upphandling av system

 Konstruktion

 Uttestning styrsystem fabrik (FAT)

 Anläggning

 Verifiering styrsystem på anläggningsplats (SATT)

 Idriftsättning

 Driftinformation

 Operatörsutbildning

 Teknikerutbildning

 Processingenjörsutbildning

Projektorganisationen bestod av styrgruppen, projektledare, projektgrupp. 
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I tabellen (4.2) har jag sammanställt de förutsättningar för enheter.

Tabell nr 4.2: Översikt över förutsättningar på de 3 enheter

Förutsättningar/En-
heter

Enhet1 Enhet 2 Enhet3

Arbetsmiljö Ett renoverat kontroll-
rum

Ett stort nybyggt rum 
som är gemensam med 
Enhet 3 

I samma miljö som 
enhet 2, direkt kom-
munikation

Arbete Skift 2 operatörer

1 ute i fält/1 i k-rum

Skift 2 operatörer

1 ute i fält/1 i k-rum

Skift 2 operatörer

1 ute i fält/1 i k-rum

Utrustning Stora LCD skärmar

+ mindre LCD skärmar

Stor projektor skärm

+ mindre LCD skärmar

Stor projektor skärm

+ mindre LCD skärmar

4.1.2 Styrsystem beskrivning

Företaget har anskaffat ett standardsystem från en ledande leverantör av process och industriauto-
mation, ABB. Det systemet anpassades och implementerades på de olika produktionsenheterna. 
Anpassning och implementering har bedrivits i form av systembytesprojekt, det finns fortsatt 
pågående projekt vilka dock inte kommer att beröras i den här studien. 

ABB's hemsida beskriver Industrial It system 800xA som: 

”ABB: s prisbelönta Industrial IT System 800xA ger Dig de bästa möjligheterna att uppnå mätbara produktivi-
tets- och lönsamhetsförbättringar. System 800xA är en utökning av det traditionella styrsystemet där all au-
tomation hanteras i en och samma integrerade arbetsmiljö. Din produktionsanläggning kan drivas 
effektivare och rationellare. System 800xA ger produktivitetsförbättringar genom att: 

 Underlätta för beslut, och minska tiden mellan beslut och ingrepp 

 Erbjuda en kvalitetssäker och högeffektiv ingenjörsmiljö 

 Minska affärsmässiga och produktionstekniska risker via integrerad automation 

 Öka visualiseringsgraden med hjälp av strukturerad information 

 Erbjuda kompletta och spårbara lösningar för batchproduktion 

 Erbjuda avancerade hjälpmedel för optimering av anläggningstillgångar 

 Leverera utrustning som uppfyller högsta driftssäkerhets- och redundanskrav 

 Den integrerade miljön omfattar utbudet av produkter för säkerhetsklassad produktion 

 Säkerställa gjorda investeringar via skalbarhet och kontinuitet i framtida utveckling”
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System 800xA innehåller en Process Portal som systemgränssnitt vilket använder ett och samma 
fönster för att styra, navigera, hämta, presentera och hantera anläggningsinformation. Detta sker i 
realtid för att underlätta aktiviteter, driftbeslut, snabbt agera för att öka produktiviteten. System 
800xA hanterar och samlar data som sedan presenteras för olika användargrupper som operatörer, 
processingenjörer, underhållstekniker, produktionschefer och företagsledningen.

”System 800xA har ett komplett och heltäckande operatörssystem, med en tekniskt unik lösning för 
högsta användarvänlighet, intuitiv drift och snabbast möjliga informationsåtkomst.”

ABB har en patenterad lösning ”Aspect Object Technology” på en koppling mellan anläggningsdata 
(all data, grafik, regler parametrar osv.) och objekt(typ maskiner) som presenteras på olika sätt ut-
ifrån olika användares behov (för mer information se www.abb.se).

4.2 Presentation av respondenter
I det här avsnittet presenterar jag respondenternas bakgrund och deltagande i projekten i en översiktlig ta-
bell. Utförligare information finns i bilaga B.

Tabell nr 4.3: Presentation av respondenter

Kategorier/

Respondenter

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Ålder Medel Äldre Ung Medel Medel Medel Medel Medel Medel

Kön Man Man Man Man Man Man Man Man Man

Enhet 2 2 3 2 3 1 1 1 1

Erfarenhet 
som operatör

15 år 35 år 3 år 23 år 20 år 15 år 20 år 15 år Super-
använ-
dare, 
proces-
sing.

Samma förutsättningar för enheter:

 Operatörer arbetar i samma systemmiljö

 Varje skift har 2 st. operatörer, den ena sköter processövervakningen och styrningen och den 
andra (ute i fält) sköter kontroll och inspektion samt åtgärdar fel. Varannan vecka byter de 
roller. Kommunikation med fältoperatörer sker via radio och telefon.

4.3 Sammanställning av intervjuer
I detta avsnitt har jag sammanställt den insamlade informationen av intervjuerna och grupperat dem i olika 
rubriker enlighet med frågeformuläret, och även gjort en översiktlig tabell över intervjusvaren för att lättare 
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se på resultatet (finns i slutet av detta kapitel). Utdrag från intervjuer finns i bilaga C. I bilaga D finns de svar 
från frågeformulär som jag använde i intervjuer. Efter varje intervju har jag fört data i tre olika mer 
ingående tabeller, dvs. rådata för de tre enheter. 

4.3.1 Användarmedverkan under anpassning av gränssnitt 

En HMI-grupp skapades i förprojekterings- och projekteringsfaserna i samband vid utformningen 
av kontrollrum och operatörsgränssnitt för de två nya enheterna. Företaget har anlitat ett konsult fö-
retag som har mångårig FoU-erfarenhet från kärnkraftindustrin, olje- och gasindustrin, massa- och 
pappersindustrin och m fl. Deras rekommendationer har legat till grund för utformningen av 
operatörsgränssnitt och kontrollrum. Det var fyra operatörer som valdes för att representera de övri-
ga operatörerna, och som har deltagit i projektgruppen HMI och medverkat i alla projekteringsfaser. 
Deras åsikter och önskemål kring utformningen har fått gehör under utvecklingen och förändringar 
har gjorts baserat på detta. Tyvärr, det uppkom svårigheter att få tag på alla dessa operatörer. Två av 
dem fick byta jobb efter avslutat projekt, och arbetar inte längre som operatörer och en operatör var 
sjukskriven. De operatörer som jag intervjuade med beskrev att det oftast brukar bli så att dem som 
varit med på något sätt i något projekt ofta byter arbete.

En annan grupp av respondenter/operatörer har inte alls varit delaktiga utan har fått allmän 
utbildning om det nya systemet och sedan använt det. 

En kategori av operatörer har varit mer eller mindre delaktiga i arbetet med utformningen av 
användargränssnittet, utformningen av kontrollrum, utvärderingen i form av studieresor, möten. De 
var också med och förde en loggbok där man noterade alla fel som sedan åtgärdades av leverantö-
ren.

Efter ett antal utförda intervjuer på de olika enheterna har det visat sig att det bara är ett fåtal 
operatörer som varit aktivt delaktiga vid utformandet av bildskärmar (gränssnitt) och utformningen 
av kontrollrum, men de flesta operatörer har deltagit i testningen av funktioner (FAT) och vid 
utvärderingen. Därför medför det olikheter och likheter mellan respondenterna beroende på i vilken 
grad de varit involverade. De operatörer som har varit involverade i projektet, eller bara delvis har 
framfört sina åsikter och önskemål kring utseendet och fick gehör för dessa ansåg att de bidragit en 
del.

4.3.1.1 Utbildningen

Frågor om utbildningen ställdes till respondenter och syftade till att få en uppfattning om hur viktig 
utbildningen var och om den gett det som de förväntade sig. Respondenterna svarade likgiltigt re-
spondenterna att de fick en allmän genomgång av användandet av systemet, och att de som deltog i 
HMI-gruppen visste hur systemet fungerade. Själva utbildningen påbörjades efter att de har 
bekantat sig med systemet lite. De operatörer som anställdes efter själva uppstarten av de två 
nybyggda enheterna fick en allmän genomgång av dataanvändningen och processen. De har därefter 
fått grundlig utbildning i etapper och suttit bredvid operatörer som har erfarenhet sen tidigare. I öv-
rigt tyckte operatörerna att utbildningen var tillräcklig och viktig. 

Vissa operatörer från enhet 1 uttryckte att dem i början under inlärningen var negativa och hade 
svårt att acceptera systemet. De resonerade kring detta och att det var nytt och främmande för dem. 
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De upplevde att det var intressant men samtidigt svårt i början. En av operatörer uttryckte det som 
att ”allt nytt behövde man inte ha”.

4.3.2 Användbarhet

Det ställdes en rad frågor om användbarhetsaspekterna på system. Var det svårt/lätt att lära sig sy-
stemet? Är det lätt att hitta den information som behövs? Är det lätt att upptäcka avvikelser och kor-
rigera dem? Hur upplever operatörerna om de arbetar effektivt och har kontroll över systemet? 

Övervägande delen av de tillfrågade svarade att de inte hade några svårigheter med att lära sig sy-
stemet. Fast i början var vissa av dem närmast emot det nya systemet och kände ett visst motstånd. 
De respondenter som har varit med vid utformningen av användargrässnittet säger att det självklart 
har blivit behagligare skärmbilder och de stora skärmarna ger bra överblick över processen. De me-
nar också att om de inte hade medverkat det under utformningen så hade de mycket blivit fel. Även 
om fel ändå uppkom med själva systemet, vilket de säger är vanligt i början vid nya system.

Alla operatörer tyckte det var ganska lätt eller lätt att använda systemet i alla driftsfall förutom vid 
akuta händelser då några operatörer upplevde systemet som mindre lättanvänt.

Samtliga operatörer tycker om systemet, även om någon var tveksam från början.

4.3.3 Betydelse av användarmedverkan

De respondenterna som har medverkat har samma inställning till medverkande och anser att det är 
en fördel att delta och påverka. De är engagerade i sitt arbete och tycker att det är intressant att vara 
med och kunna påverka och se slutresultat. De tycker att det är viktigt i deras arbete att få så bra 
som möjligt överskådliga bilder som möjligt och det därför är viktigt att vara med och framföra sina 
önskemål, eftersom de är slutanvändare av gränssnittet.

En respondent som deltagit i projektet tyckte att det hade varit bättre om en operatör från varje 
skiftlag varit representant, och medverkat i projektet istället för att ha mängder av diskussioner ef-
teråt. ”Företaget har bara tillfrågat mig att ställa upp och medverka och det gjorde jag” – kommen-
terar respondenten. Respondenten utryckte att de övriga operatörerna hade svagt intresse att 
framföra sina önskemål och synpunkter genom honom.

De operatörer som inte har deltagit på något sätt tillfrågades om deras inställning till medverkande. 
De tyckte att det bara var ett fåtal som deltog vid anpassningen av gränssnittet och vid 
utformningen av kontrollrummet och många har inte fått möjlighet att delta. Under drift upptäcktes 
några brister som påtalades till leverantören och åtgärdades. En del av operatörer tyckte att det 
överlag fungerar bra som det är. Andra tyckte att systemet är så pass nytt och inte riktigt färdigt än 
och att behov finns att ändra vissa delar samt att det behöver få sin tid att ”sätta sig”.

4.3.4 Svårigheter under processen

Respondenterna har utryckt vilka svårigheter de har upplevt vid användningen av systemet. I början 
av användningen uppkom en del fel eller brister men de har åtgärdats av leverantörer. Till viss del 
är några inte nöjda med själva styrsystemets funktioner och att det finns begränsad åtkomst till 
dessa och att larmhanteringen inte fungerar riktigt bra.
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Svårigheterna med att medverka under projektets gång beror på tidsbrist, och är beroende av 
arbetets skiftgång och möjlighet att kunna vara med från början.

De som varit med i projektet på något sätt har oftast bytt jobb och slutat arbeta som kontrollrums-
operatör.

Operatörerna hade många olika åsikter och synpunkter av operatörer och det var svårt att låta alla 
medverka under processen. Detta ledde till mycket diskussioner mellan operatörerna.
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Tabell nr 4.4: Översikt över intervjuer

Respondenter/ Del-
aktighet

R 1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Medverkat ja nej nej ja nej nej nej nej ja

I utformn. av gräs-
snitt

Ja nej nej Ja nej nej nej nej ja

I tester/utvärdering Ja nej Nej Ja ja ja ja ja ja

Betydelse av använ-
darmedverkan

stor vet ej vet ej stor påverka 
efteråt

mycket 
stor

fördelar att 
påverka

bra att 
medverka

vet ej

Respondenter/ 
Användbarhet

R 1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Inställning positiv neutral neutral positiv mycket 
positiv

positiv positiv positiv neutral

Upplevelse/ 
Tillfredställelse

bra behövs

Förbättra

behövs

Förbättra

bra mycket

bra

bra bra bra behövs

förbättra

Övriga kom-
mentarer

Lätt att 
an-
vända, 
över-
skådligt, 
tydligt 
och lätt 
att lära 
sig

Sekven-
ser och 
larm-
hantering 
borde 
förbätt-
ras, att 
hitta rätt 
bilder 
inte lätt 

I äldre 
system 
hade 
opera-
törerna 
större 
möjlighet 
att ändra 
styrfunk-
tioner

Det finns 
behov att 
ändra 
vissa 
bitar. Det 
hade 
varit 
lättare 
om vår 
egen 
avdelning 
tagit 
hand om 
underhåll

Syste-
met är 
lätt att 
an-
vända 
och få 
rätt in-
forma-
tion

I början 
var de 
väldigt 
emot 
men nu 
kan de 
inte 
tänka sig 
att få 
tillbaka 
det 
gamla 
systemet

Kunde 
inte 
accep-
tera

Det 
hade 
varit 
bättre 
om flera 
hade 
kunnat 
med-
verka 
då hade 
de un-
dvikit  
många 
fel

När man  
en gång 
bestämt 
sig för att 
göra en 
sak så ska 
man 
fortsätta 
göra det 
oavsett 
motstånd 
och mas-
sor av 
diskussio-
ner
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras analys av det resultat som insamlats i empiri och görs en jämförelse mot teori 
och för att se skillnader och likheter.

5.1 Analys av empiri

5.1.1 Medverkan 

De flesta av operatörer är medvetna om att de har rätt att kunna påverka sin situation i arbetet och 
om de inte hade brytt sig och inte varit delaktiga vid anpassningen av gränssnittet och vid 
utformningen av kontrollrummet så hade de inte fått ett lyckat system. De flesta hade en åsikt om 
att allting nytt behöver finslipas, dvs. det finns brister och felaktigheter oavsett förutsättningar med 
nya system, och speciellt i början av användningen uppstår felaktigheter vilka under driftens gång 
så brukar det åtgärdas och korrigeras. Att få operatörer varit direkt involverade i projekt 
systembytesprojekt har medfört att övriga operatörer inte kunnat framföra sina synpunkter och där-
med inte hade möjlighet att påverka. Detta har i sin tur skapat en del diskussioner efteråt. En del 
tyckte att det fungerar bra som det är. De fel som upptäcks under drift meddelas till systemansvarig 
(system/automations ingenjör) som vidare förmedlar till leverantören som vidtar åtgärder. 
Medverkan har till största delen genomförts i form av testning och utbildning, vilket ledde till att 
systemet fick en hög acceptans.

Enhet 2 & 3

Ett exempel på hur det kan fungera i de projekt där det har funnits en HMI-grupp är den storskärm 
med projektor som inskaffades och installerades. Med hjälp av den överblickas hela processen, vil-
ket underlättar arbetet för kontrollrumsoperatörerna. Men det finns olika åsikter bland operatörerna 
avseende användandet av dessa skärmar. De som har medverkat under anpassningen av gränssnittet 
har en positiv inställning och har accepterat den nya skärmen medan de som inte medverkat är mer 
negativa och i vissa fall inte kunna acceptera användningen av storskärmen. Detta visar på en tydlig 
skillnad mellan de operatörer som har deltagit under anpassningen och dem som inte gjort det. En 
indikation på att involvering av användarna ger större acceptans av systemet. 

En del av operatörens arbete är kommunikation med föregående/efterföljande led i tillverkningspro-
cessen. I enhet 2 & 3 skapades ett gemensamt kontrollrum vilket ger direkt kommunikation mellan 
operatörerna vilket gynnar informationsutbytet. Utformningen av operatörsgränssnitt och kontroll-
rummet har gjorts i samarbete med IFE Halden med överinseende av HMI-gruppen. 

Enhet 1

I enhet 1 fanns ingen HMI-grupp, utan användarmedverkan styrdes till stor del via en superanvän-
dare, som återkopplade till övriga användare. Enligt respondenterna på enhet 1 finns det en hög an-
vändarnöjdhet med gränssnittet idag och användningen av stora LCD skärmar istället för projek-
torlösningen. Projektorlösningen valdes bort på grund av negativa reaktioner från en annan del av 
företaget. Den systemansvarige saknar dock överblicken över hela processen, som saknas pga. att 
projektorlösningen frångicks under projektets gång, och hoppas att detta kan åtgärdas inom snart.
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5.1.2 Användbarhet

Samtliga operatörer upplevde att deras arbete har blivit effektivare och att de har en bra översikt 
över hela processen och därmed kan se och upptäcka fel lättare och fortare. Under intervjuer 
framkom det att några respondenter hade önskemål om vissa förbättringar samt att någon ansåg att 
översiktsbilden saknas pga. användarmedverkan.

Utifrån intervjuer och samtal med operatörer kan jag konstatera att de tillfrågade är nöjda med sy-
stemet trots större eller mindre tveksamheter från början. Man kan inte tänka sig att få tillbaka det 
tidigare systemet. 

Att företaget hade en genomarbetad standard var enligt min åsikt den största bidragande orsaken till 
användarnöjdheten hos operatörerna, flera av operatörerna hade arbetat med denna standard och var 
därmed vana med bildlösningar och färgsättning. Detta underlättade också arbetet för systemin-
genjörerna som inte behövde ”uppfinna hjulet” igen utan kunde ställa tydliga krav på leverantören 
av systemet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att användarna är nöjda med systemet och samtliga anser att 
systembyte blev lyckat, med mer eller mindre delade åsikter om vad som kunde ha gjorts bättre.

5.1.3 Svårigheter och faktorer

I min undersökning har det visat sig att det kan förekomma svårigheter med användarmedverkan 
vilket kan påverka resultatet av systemet. Dessa svårigheter är tid och prioriteringar, bland annat 
bytte projektdeltagare arbete under eller i slutet av projektets arbete och kontinuiteten förlorades 
därmed. Användarna hade problem med att utrycka vad de egentligen vill ha. De som inte deltog i 
projekten hade svårt att förstå varför gränssnittet blev som det blev, vilket förorsakade diskussioner 
mellan användare. En annan svårighet uppkom med anskaffandet av en simulator som försenades 
och gav dessvärre ingen möjlighet för användarna att öva sig. 

De olika svårigheterna har i större eller mindre grad påverkat hur anpassningen (användarmedver-
kan) fungerat i projekten. Men det finns andra faktorer som påverkat användarmedverkan och där-
med systemets gränssnitt, bland dessa identifierads: användarnas intresse, användarnas engage-
mang, användardeltagande under hela processen, delvis deltagande.

Men man kan inte bortse från att den här typen av styrsysteminföranden som i min fallstudie gör det 
svårt att arbeta med användarcentrerat arbetssätt och involvering av användarna på grund av att 
projekten är stora och består av olika etapper som oftast löper en längre tid (upp till några år). 
Svårigheten med att få en helhetsbild över hela projektet kan uppkomma och det kan leda till att 
man kan missa vissa delar, som upptäcks först senare och som kan orsaka små brister. Detta gör att 
användarmedverkan skiljer sig från användarcentrerat arbete i utveckling av andra system.

5.2 Teori mot empiri

I teorin hävdas att nyckeln till ett användbart system är utvecklingsprocessen, uppfattning om 
användare, deras uppgifter och användningssammanhang. Detta innebär ett behov av ett användar-
centrerat designarbete. Användarcentrerad systemdesign ses som en process som fokuserar på an-
vändare och användbarhet under utvecklingsprocessen. Grunden för ett användarcentrerat arbetssätt 
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är att få en bra bild av användare och deras behov för att ta hänsyn till när systemet utformas. 
Användare som engageras i utvecklingsarbete kommer att uppleva systemet som viktigt och 
relevant. Det är viktigt med användarnas deltagande i utvecklingsprocessen för att de kan påverka 
systemet med deras egna behov och värderingar vilket leder till att systemet uppfattas som något 
positivt och viktig.

I teorin om ett användarcentrerat arbetssätt påstås att aktivt deltagande och engagemang, tydlig 
kravspecifikation och bra planering är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt. Av de betydande 
faktorerna kan man utläsa att användarnas engagemang och intresse är viktiga för att uppnå 
fungerande användarmedverkan.  

I empirin har framkommit att användare till största delen är nöjda med systemet och tycker att det är 
användbart och är nöjda med det nya systemet som anpassningar genomfördes både vid utformning 
av användargränssnitt och i verksamheten. I min empiri har visat att i stora projekt kan det vara 
svårt att få alla användare att delta i utvecklingsprocessen, därför är det istället extra viktigt med 
testning och utbildning för att få ett användarvänligt system. Dessutom har företaget en intern 
standard för operatörsgränssnitt som utvecklats under ett tidigare systemprojekt och användarmed-
verkan föregåtts redan då.
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6. Slutsatser och egna reflektioner
I detta avsnitt diskuteras den slutsats som jag kommer fram till utifrån analysen av empiri och teorin.  
Därefter ger jag mina reflektioner och en metoddiskussion där jag utvärderar min undersökningsprocess. 

6.1 Slutsatser
Det övergripande syftet med studien var att belysa användarmedverkans roll i anpassning och 
implementering av ett standardstyrsystem. Jag arbetade utifrån min forskningsfråga:

Hur har användbarheten påverkats av användarmedverkan vid införandet av ett standardsystem 
för styrning av processer?

Jag undersökte operatörernas deltagande i systembytesprojekt under anpassningen som utfördes i 
form av att användargränssnittet utformades under medverkan av operatörer samt att användartester 
gjordes. 

6.1.1 Medverkan

Enligt Andersen (1994) behövs det systemutveckling kring standardsystem för att anskaffa och in-
föra ett standardsystem. Enligt Gulliksen & Göransson (2002) utförs grunden av att få en tydlig bild 
och förstålelse för de användare som man utvecklar systemet för, och ta hänsyn till det när systemet 
utformas. Därför är fokus på användarna och aktiv medverkan under utvecklingen viktig. 
Slutanvändarna bör involveras i analys och design samt primärt i utvärderingar. 

Tillvägagångssättet skiljer sig från ett användarcentrerat arbetssätt vid systemutvecklings, pga. att 
det i detta fall är fråga om ett standardsystem som är mer eller mindre färdigutvecklat. I och med att 
företaget anskaffade ett standardsystem som tillämpades på de olika enheterna så fanns det inte 
mycket medverkan av användare med vid systemvalet, det utvärderades och beslutades på högre 
nivå. Man kunde uttyda att tid och budget spelade sin roll i projekten för de nya enheterna och det 
gjordes prioriteringar av involvering av utvalda användare.

I slutfasen av införandet av systemet utbildades de nyanställda och de erfarna operatörerna. 
Operatörerna deltog vid testning av systemets gränssnitt och återkopplade då fel och brister till 
projektet. En del av återkopplingen skedde efter idrifttagandet. En del av användarmedverkan har i 
de fall jag studerat dock skett efter införandet i form av utvärderingar, vilket ökade användbarheten 
i systemet  och  användarnas tillfredställelse.

6.1.2 Användbarhet

Enligt Andersen (1994) görs systemutvecklingen för att systemet ska vara funktionellt och effektivt 
och att användarna ska känna sig tillfredställda.  

Vad som framgått i mina undersökningar är att anpassningen av operatörsgränssnittet har utgått från 
de företagsinterna standarder och riktlinjer som finns kring utformningen av gränssnitt och 
kontrollrum. Det har också visat sig att i projekten med involvering av operatörer så präglades de 
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inledande diskussionerna kring användargränssnittets utformning av svagt intresse från användarna. 
Engagemanget ökade dock allt eftersom mot slutet av projekten och därmed har resulterat nöjdhet 
med systemets gränssnitt. 

Studien har visat att användarmedverkan haft en viktig roll i anpassningen av operatörsgränssnittet 
och att det finns ett positivt samband mellan användares involvering i anpassningen av gränssnittet 
och dess användbarhet. De användarna som varit med under anpassningen vid införandet av 
styrsystemets gränssnitt är i överlag nöjda och positiva till användning av gränssnittet och de som 
varit mindre delaktiga är nästan nöjda och anser systemet ha en bra användbarhet. De betydande 
faktorerna såsom intresse, vilja och engagemang har visat att det har gett ett positivt resultat på 
gränssnittets användbarhet och detta har också skapat acceptans för systemet. 

6.2 Egna reflektioner
Jag anser att det är betydande för framgången av en systemanpassning att användarna får delta i 
processen med att anpassa gränssnittet så mycket som möjligt, för att det är dem som interagerar 
med systemet. Det är genom deltagandet som användarnas behov och önskemål kan uppfyllas. Jag 
tycker även att erfarenheter kring deltagande och användning av systemen är viktiga vid det vidare 
arbetet i anpassningsprocessen. Det ska finnas utrymme för förändringar och förbättringar både i 
standardsystem och i verksamhetens mål. Man behöver även ge utrymme för de flesta framföra sina 
åsikter om hur användargränssnittet ska vara utformat och därmed skapa en känsla av sammanhang. 
Vidare ska man ta hänsyn till att varje industri har sina specifika krav på mjukvara med dess 
anpassningar av gränssnitt säkerhet och de prioriteringar som görs i samband med arbetet med an-
vändarna. De svårigheter och problem som finns med användarmedverkan kan man lösa till viss 
del, men inte till fullo. I stora projekt är det svårt att få in allas synpunkter och ännu svårare att upp-
fylla allas behov. Men man måste ha som mål att få användarna att delta så mycket som möjligt och 
låta de påverka på gränssnittets utformning för att det ska uppfylla de aspekter som är viktiga för ut-
förandet av arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt. 
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7 Metoddiskussion
I detta kapitel presenteras utvärdering och reflektioner kring min undersökningsprocess, metod, angrepps-
sätt, validiteten och reliabiliteten. 

Jag började i mitt uppsatsarbete med att fundera över vilket ämne jag skulle välja och vad som 
skulle vara intressant att undersöka. Efter en del forskande kring ämnesval och de tips och idéer 
som jag fick från omgivningen gjorde jag en inriktning mot ämnet användarmedverkan. Jag valde 
att undersöka om det finns samband med användarnas medverkan i anpassningen av ett standard-
styrsystem och systemets användbarhet. Därefter formulerade jag en forskningsfråga och syfte, och 
avgränsade mig att titta på medverkan i anpassningsprocessen vid utformning av gränssnittet.  Jag 
valde därefter en metod för datainsamlingen av information. I empiridelen presenterade jag de in-
tervjuer och den information som jag har samlat in. I nästa steg har insamlad data analyserats och 
ställts mot teorin. Parallellt med de olika stegen i mitt tillvägagångssätt utfördes litteraturstudier för 
att klargöra min teoretiska referensram. Och slutligen har min forskningsfråga besvarats och syftet 
uppfyllts i slutsatsdelen. Hela processen utfördes iterativt, där jag ibland fick återvända till 
föregående fas/aktivitet och modifiera/kontrollera så att det stämde överens med syfte och mål.

Men vad kan ha gått fel i min undersökning, som gör att min slutsats inte är korrekt? Det finns flera 
faktorer som kan påverka på mitt slutresultat:

 Jag har haft svårigheter kring val av teori och därmed avgränsningar. Det visade sig att min 
ambition gällande teoretisk referensramen var alltför omfattande och det gjorde att under-
sökningsprocessen blev för stor och gjorde det svårt för mig att överblicka min studie. Ett 
annat problem var att se gränser för vad som skulle ligga inom min teorireferensram. När 
jag väl hade gjort avgränsningar och definierat min forskningsfråga bilden av min under-
sökning klarnat.

 Tillgänglighet till litteratur på min hemort är begränsad då jag ville tillgång till böcker för att 
kunna bläddra i. Jag beställde en del litteratur från Luleå universitetsbibliotek vilket var i 
många gånger inte relevant och förlängde dessvärre min söknings process. 

 Jag har använt mig av källor som jag inte kan vara helt säker på avseende deras aktualitet 
och korrekthet. Jag har refererat till en examensarbete som har använt sig av källor som inte 
gick att återfinna vilket gör det svårt att bedöma om de har använt sig av en trovärdig källa. 

 I fallstudie världen finns inte några fasta regler som kan följas under undersökningen. Givna 
strukturer saknas och möjlighet finns att anpassa sig allteftersom. Man ska ha en stor tole-
rans för mångtydligheten, enligt Merriam (1994). Om man trivs med det arbetssättet så är 
det ett nöje att leta och ändra inriktning. Jag kände snarare att jag ville ha struktur och säker-
het på vad som skulle göras och inte låta ovissheten ta över.

 Den information som jag har fått i min datainsamling kan vara feltolkad dels pga. att inter-
vjuer utfördes i arbetsmiljö under arbetets gång och dels för att jag fick inte mjölighet att 
spela in intervjuerna, vilket främst berodde på att respondenterna kände sig obekväma med 
en eventuell inspelning.
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 Svårigheter har uppstått med respondenternas medverkan i intervjuer. De få kvinnor som 
arbetar på en mansdominerad enhet ville inte ställa upp på intervjuer.

7.2 Reliabilitet
Reliabilitet i mitt arbete har ökats i och med att jag har använt mig av ett frågeformulär vid 
intervjuerna. Varje delområde har jag inlett med en öppna fråga och har sedan styrt samtalet mot det 
specifika frågeställning som jag ville få ett svar på. Risken att missa något frågeområde som var 
viktig för undersökningen minskade härmed. Jag har även utformat fasta svarsalternativ med siffror, 
för att undvika sådana svar som är svårtolkade och riskera därmed missuppfatta respondenternas 
svar. Men reliabiliteten kan ha påverkats av att jag eventuellt missade att föra ner någon notering i 
mina anteckningar eftersom jag inte hade möjlighet att spela in intervjuerna. För att få en bra 
överblick över materialet har jag sammanställt data i en övergripande tabell. Vidare har svaren jäm-
fört mot varandra utifrån de definierade delområdena och mot teorin.

7.3 Validitet
Jag anser att validitet ökades genom att jag använde mig av personliga intervjuer vilket möjlig-
gjorde att ställa följdfrågor och diskutera kring ämnet samt att ytterligare förtydligande kunde göras 
när respondenter och intervjuare inte förstod varandra. Jag tycker att jag har fått en ganska stor 
grupp av respondenter i min undersökning och en god variation mellan dessa. 

Validitet kan avta om inte teoretiska området har en bra överblick och bra översättning från teori till 
frågor och detta hoppas jag har uppfyllt.

Min strategi var att använda mig av flera forskare, flera informationskällor och uppvisa mitt 
material för andra under arbetets gång för att säkerställa att jag var på rätt väg.

Validiteten ökades i min undersökning genom att jag har testat mina intervjufrågor på en av 
respondenterna och därefter gjort vissa justeringar samt förtydligat frågeställningar på vissa 
punkter.
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor 

Inledandefrågor

1. Hur länge har du jobbat som operatör?

2. Vad hade ni för systemet innan?

3. Vad tyckte du om förra systemet, var den bra/dålig?

4. Tidigare erfarenheter i systemprojekt?

Del 1Användarmedverkan

Del1.a Delaktighet under anpassningen

1. Har du medverkat på något sätt under projektet systembyte?

Ja nej(om nej, hoppa till frågor om utbildning)

2. Under vilka delar har du medverkat, kravspecifikation, utveckling av gränssnitt, test-
ning, utbildning, utformning av kontrollrummet?

3. Hur/På vilket sätt medverkade du under utveckling, som deltagare i projektgrupp, 
referensgrupp, seminarium, möten, resor?

4. Tycker du att det är för-/nackdelar med din medverkan under utveckling av användargräns-
snitt?

5. Vad tror du att din medverkan haft för betydelse, vad är det bästa att medverka i ut-
vecklingen?

Del1.b Frågor om införande

1. Har du haft någon påverkan i planeringen och införandet av systemet(sociala aspek-
ter/samspel med gamla systemet)?

Ja nej

2. I vilket skede har du varit delaktig i införandet? 

FAT, SAT, utvärdering, återkoppling  

2b. Om du har varit med i FAT & SAT har du fått gehör för dina åsikter och 
önskemål?
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3. Tycker du att det är viktigt att vara delaktig i införandet?

4. Hur tycker du att införandet lyckades?

Del 1.c Utbildning

1. Har du varit inbjuden till grundlig utbildning? 

Ja nej

2. Har du deltagit i utbildningen? Om ja, hur många dagar?

3. Har du fått utbildningen på arbetsplatsen?

Ja nej

4. Vad tyckte du om utbildningen, var den förståelig och tillräcklig?

5. Fick du den kunskap som behövs?

6. Har dina förväntningar om utbildningen uppfyllts?

7. Hur viktig var utbildningen?

Del 2 Användbarhet

Del2.a Lätt att lära

1. Var det lätt/svårt att lära sig det nya systemet?

2. Har nya systemet påverkat ditt arbete, går det fortare/lättare att utföra dina arbets-
uppgifter?

Instämmer helt instämmer neutral instämmer inte instämmer 
inte alls

3. Det är lätt att hitta den information som behövs

Instämmer helt instämmer neutral instämmer inte instämmer 
inte alls

4. Ger systemet möjlighet för eget lärandet?(Lärbarhet)

Del2.b Effektivt att använda

1. Har det blivit enklare att utföra dina arbetsuppgifter än med det tidigare syste-
met?

Instämmer helt instämmer neutral instämmer inte instämmer 
inte alls
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2. Hur lätt att använda systemet i skala 1-5 utifrån fyra driftsfall:

5-mycket lätt, 4-lätt, 3-ganska lätt, 2-mindre lätt, 1-inte lätt

 Normal drift

 Felsökning under ej akuta förhållanden, typ någon kvalitets parameter ligger 
lite fel

 Eget lärande och undersökande

 AKUTA händelser

3. Har du bättre kontroll över hela processen med det nya systemet?

Instämmer helt instämmer neutral instämmer inte
instämmer inte alls

4. Hur upplever du, utför/styr du ditt arbete på ett effektivt sätt?(Löser du rätt pro-
blem?)

Ja nej

5. Har din prestation blivit bättre med det nya systemet?

Ja nej vet ej

6. Hur lätt att upptäcka en avvikelse i skala i 1-5

5-mycket lätt, 4-lätt, 3-ganska lätt, 2-mindre lätt, 1-inte lätt

7. Hur lätt att korrigera en avvikelse, är lätt att hitta en bild?(i skala 1-5)

5-mycket lätt, 4-lätt, 3-ganska lätt, 2-mindre lätt, 1-inte lätt

8. Känner du att du har kontroll över processen, att du kan styra processen dvs. ta 
fram och kontrollera värden?

Ja nej

Del2.c Lätt att komma ihåg/Förståeligt

1. Kan du förstå och hantera systemet på det sätt som är avsett?(Löser du proble-
met rätt och snabbt?)

Ja nej
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2. Den information som presenterar gränssnittet är den enkel att tolka?(i skala 1-
5)

5-mycket enkel, 4-enkel, 3-ganska enkel, 2-mindre enkel, 1-svår

      Del2.d Tillfredställande

1. Hur är din inställning till det nya systemet? Tycker du om systemet?

Ja nej neutral

2. Hur var din inställning till den förra systemet?

Positiv mindre positiv neutral negativ

Del3 Betydelse av användarmedverkan 

1. Anser du att systemprojektet är lyckad?

Ja nej motivera

2. Anser du att användarmedverkan haft påverkan på att detta projekt blev 
lyckat/misslyckat?

Ja nej motivera

3. Anser du att användarnas deltagande i anpassningen och införandet av system har 
påverkat användare acceptans?

Ja nej motivera

3.a Tycker att ditt deltagande har bidragit till en bättre acceptans av systemet?

Ja nej motivera

Allmänna frågor

1. Har det nya systemet alla funktioner som behövs för att utföra ditt arbete?

2. Saknar du något i det nya systemet?

3. Vilka brister upplever du finns i det nya systemet?

4. Vad anser du borde förbättrats/underlättats i systemet?

5. Hur ser du på användarmedverkan och användbarhet? Vad ingår i dessa begrepp en-
ligt dig?
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Bilaga B: Presentation av respondenter
Respondent 1 

En man i medelålder som jobbat i 15 år som kontrollrumsoperatör mest av allt i enheten 1 och 
var delaktig i system anpassningen & införandet. Under senaste tiden bytte han arbete inom 
Mining divisioner och nuvarande arbetar på enhet 2 av förädlingen som har drivits i drygt 1 år 
sen allting var på plats och installationen var färdig.

Respondent 2

En äldre man som har jobbat i 35 år som processoperatör. Från 1980-talet jobbade på äldre 
produktions enheter med det första systemet som var datoriserat i företaget och han upplevde 
att den var lätt att arbeta med. Beskrev sig själv som millimeter människa. Arbetar idag på 
enhet 2.

Respondent 3

En ung man som jobbat sen 2006 som kontrollrumsoperatör på ett äldre pelletsverk, har an-
vänt Contronic P(datoriserad) och tyckte att den var ganska bra med mycket tillgång till styr-
funktioner. Har inte medverkat i systeminförandet & anpassning av gränssnitt. Arbetar idag 
på enhet 3.

Respondent 4 

En ung kvinna som har jobbat sen oktober 2008 som kontrollrumsoperatör på enhet 3, har 
aldrig jobbat förut som operatör utan jobbade i driften. Har inte mycket att referera till. 
Fortfarande känner sig som ny och säger att för att lära sig det här jobbet behövs minst 4 år 
och för att bli bra kontrollrumsoperatör. I övrigt verkar hon som har vilja att lära sig nuva-
rande arbete och har positiv inställning till systemet.

Respondent 5

En man i medelålder har lång erfarenhet av kontrollrumsarbete och arbetat ca 23 år. Har arbe-
tat med det allrast äldsta systemet, reläteknik och datoriserad system vilket var väldigt be-
svärligt att starta själva maskiner men styrsystemet fungerade bra och användargränssnittet 
var inte lika användarvänligt som senaste systemet. Arbetar idag på enhet 2.

Respondent 6

En man i medelålder som har arbetat som kontrollrumsoperatör i ca 20 år, nuvarande arbets-
plats är enhet 3. Det systemet som användes på de äldre pelletsverken var datoriserad i slutet 
av 80 – talet och mitten på 90 talet och upplevdes som besvärlig i början av uppstarten med 
maskiner men själva styrsystemet i sig fungerade bra. 

Respondent 7 

En man i medelålder har jobbat som kontrollrumsoperatör 15 år. Det första systemet var 
omodernt redan då när den infördes, reläteknik med knappar, lampor och plastbrickor. Man 
hade bara övervakningen över processen och ingen styrning, man visste inte vad som hände i 
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verkligheten. Senare kom på vissa sektioner datoriserad systemet, men det var inte lätt att 
göra ändringar på bild utseende. Arbetar på enhet 1.

Respondent 8

En man i medelålder har jobbat som kontrollrumsoperatör i över 20 år på enhet 1. Beskrev det 
första systemet som föregående respondent. 

Respondent 9

En man i medelålder har jobbat som operatör i ca 15 år på enhet 1. Det tidigare systemet 
beskrev han som enkel i sin helhet men däremot vad som hände i verkligheten hade man 
ingen aning och man var tvungen gå ut på plats och se vad som hände t.ex. när man såg att 
lampor lyste på kontrollpanelen. 

Respondent 10

En processingenjör på enhet 1. Har varit mycket delaktig i projekt systembyte. Han hade en 
roll som ”superanvändare” och representerade de övriga operatörer. 
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Bilaga C: Intervjuer med respondenter
Intervju med respondent 1

På frågan om hans deltagande på något sätt under systembytesprojektet har respondent svarat 
att han har deltagit i några faser av utveckling/anpassning, men framförallt i testning och 
framfört sina synpunkter. Men hans användarmedverkan blev avbruten på dåvarande arbets-
plats genom att han fick byta jobb inom företaget och började jobba som kontrollrumsopera-
tör på en ny enhet. Där fick han hoppa i mitten av pågående system införande projekt. Han 
upplevs som engagerad person i sitt jobb och vill kunna påverka för att få de bra förutsätt-
ningarna i sitt arbete. Hans inställning till användarmedverkan roll under anpassningen & 
införandet är positiv och anser att det är bara fördelar att vara med och kunna påverka.  Det är 
mycket viktigt i hans arbete är att ha bra överskådliga bilder av hela processen. Systemet i sig 
tycker han är bra med små brister men i övrigt anser han att den har bra användbarhet och 
definierar användbarhet som att lätt att använda, överskådligt, tydligt och lätt att lära sig.

Intervju med respondent 2

Har inte medverkat i systeminförandet& anpassning av gränssnitt. Han är en av de äldre som 
har jobbat som kontrollrumsoperatör och verkar ha sina fasta åsikter och vad han saknar. Han 
anser att sekvenser och larmhantering borde förbättras och vissa delar är inte riktigt klara och 
saknar bättre genvägar för bilder. Systemet är användbart enligt honom och det går relativt 
bra att arbeta med den men det finns potential att förbättras. För hans del att hitta rätt bilder 
inte lätt och det tar tid. Utbildningen har varit teoretisk och de fick bara översiktlig informa-
tion om processen. Sammanlagt pågick den i tre veckor och under en av dem var dem i 
Norge, var HMI gruppen fick berätta om gränssnittets utformning med färgsättning. Frågan 
om system projekt blev lyckad så svarar han om konfigureringen hade varit bättre så hade 
sekvenser också varit bättre. I början av användning av systemet framkom det en del brister 
som upptäcktes under drift men de åtgärdades av leverantörer.

Intervju med respondent 3

Har inte heller medverkat på något sätt. Men hans åsikt kring användarmedverkan att det 
borde ingå minst en till i HMI gruppen för att representera de som inte har så mycket erfaren-
het sen tidigare. 

Hans inställning till systemet neutral, han utvecklar sitt svar genom att säga att systemet är så 
pass nytt och behöver tid för att sätta sig på plats. Det finns lite brister med systemet enligt 
honom och gör en jämförelse med det tidigare systemet som kunde man göra lite mer i styr-
funktioner och gå lite mer på djupet medan i det nya finns det begränsad åtkomst.

Intervju med respondent 5

Har medverkat från början av utvecklingen av gränssnittet, testningen, utformningen av 
kontrollrum till det sattes i drift. Har varit som representant av övriga operatörer och var med 
i HMI grupp. Har deltagit i möten och studiebesök. Har påverkat en del i uppbyggnaden av 
bilder. Engagerar sig mycket och tycker att företaget kunde satsa på mer användare i fokus 
och större antal av operatörer borde deltagit och kunnat påverka. Hans inställning till syste-
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mets användbarhet är positiv och tycker att informationen presenteras på ett bra sätt så att 
man få en överblick över processen och layout (gränssnitt) har blivit behagligare.

På frågan om han anser att systemprojektet blev lyckad svarar han:

”Det är inte riktigt färdigt än, det finns behov att ändra vissa bitar och man har framfört några 
synpunkter men de har inte ändrats än, det tar tid. Det hade varit lättare om vår egen avdel-
ning tagit hand om underhåll, just nu faller mellan stolar”.

Intervju med respondent 6

Har inte medverkat i någon del och anser att det är bra med att delta under processen men och 
andra sidan kunde de påverka och föra sin åsikt efterhand när systemet börjades användas. 
Utbildningen har varit bra, fick allmän genomgång av dataanvändning och när bilder var klara 
så satte de sig och analyserade dem, när brister upptäcktes åtgärdades de av leverantörer.

Han är positiv till systemet och säger i överlag att det fungerar jättebra och det är trivsam 
miljö att arbeta i. Systemet är lätt att använda och få rätt information. Samtidigt det finns 
mycket information i systemet så att det gäller att kunna använda rätt information. Hans in-
ställning till översiktsbilden av processen med trend kurvor kommenterar han så här: ”si så-
där, den ger mig inte mycket information, jag vill veta precis hur mycket och exakta värden 
t.ex. därför använder jag inte av dem.
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Intervju med respondent 7och 8

Intervju med respondenter 7 och 8 slog jag ihop för att deras beskrivelser liknade varandra. 
De medverkade inte i projektet systembyte utan har framfört sina synpunkter genom en 
systemingenjör i form av diskussioner. 

De säger att de flesta operatörer på deras arbetsplats haft medverkat mer eller mindre och inte 
ingick i projektgrupp utan de hoppade i vissa delar i projektet, som utformning av kontroll-
rum(vilket blev inte av), testet, det mesta FAT, utvärderingar och utbildning. Det mesta 
skedde i form av möten och även i början av planeringen & införandet var de delaktiga vid 
val av skärmar och arbetsbord. Utvärderingar gjorde dem med hjälp av loggboken var de 
skrev in alla uppkomna fel under driften som sedan visades till leverantören. Utbildningen har 
de fått på plats hos leverantören och sedan fick de träna systemet på arbetsplatsen. Respon-
dent 8 uttryckte att det var jobbigt i början att lära sig allt nytt och kommenterar: ”Allt nytt 
behövde man inte ha”. Men eftersom intresse fanns så gick det bra ändå.

Deras inställning om användarmedverkan roll vid anpassning och införandet är viktig och 
positiv och anser att det är viktigt att vara med och kunna påverka för att det är dem som slut-
användare som använder systemet dagligen. De tycker att dem har bidragit mycket fast vissa 
var emot i början mot systemet.

I övrigt är de positiva och säger att de inte kan tänka sig att få tillbaka det gamla systemet. I 
börja var de väldigt emot och kommenterar att när det är nytt så blir man rädd och osäker. 
Men allt eftersom dem fick insikt och varit med i vissa delar så lärde man sig och började 
acceptera systemet.

Intervju med respondent 9

Har inte medverkat på något sätt under systembytesprojekt. Det enda han har gjort var att ut-
värdera system efter man började använda det och förde alla uppkomna fel i loggbok.  Med-
verkan till största del berodde på arbetets skiftgång och möjlighet att kunna delta på något sätt 
och framför allt vara med från början under utvecklingen och införandet. Däremot fick de bra 
information under anpassningen av gränssnittet och införandet, där de presenterade de bilder-
nas utseende.

Han har en bra inställning till systemet och anser att den är lyckat och mycket bra, men det 
hade varit bättre om flera hade kunnat medverka och påverka under utveck-
lingen/anpassningen processen och då hade dem undvikit de många fel som uppstod när 
operatörer började använda systemet.

Intervju med respondent 10

Hela projektet löpte i några etapper eftersom man införde bit för bit och man kan jämföra det 
som husbyggandet. När man genomförde de etapper av projekt så hade man inte då så bra 
översikt över de delar som infördes och därmed blev det att man tappade att få se på helheten 
på den hela översiktbilden i resultaten. Det fanns orsaker till det här som blev vad det blev.

Från början så var det en grupp av konsulter som tog hand om den HMI biten och byggde 
vissa bilder och även andra operatörer var med(de slutade) samt gav idéer kring formgiv-
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ningen av gränssnitt och synpunkter på en stor skärm, projektorbild. Men genom att operatö-
rer tackade nej för den stora översikt skärmen så föll den biten av sig själv. Det resulterade att 
den översiktsbilden som det blev saknar struktur och logik. Problemet han anser ligger i att 
man inte hade mål från början i projektet och fokuserade inte på helheten utan de implemente-
rade olika delar var för sig. Det andra problemet var att man tackade nej till byggandet av den 
stora översiktsskärmen och det därför strukturen inte hölls ihop. Översiktbilder byggdes inte 
från början utan efteråt och därför strukturen inte fölls riktigt.

Respondentens kommentar: ”När man har en gång bestämt sig för att göra en sak så ska man 
fortsätta göra det oavsett motstånd och massor av diskussioner och tillägger att det är nu vet 
man hur man borde gjort då.”

Han anser att det är mycket som saknas och återstå att ändras. Men för att ändra i nu läge så är 
det mesta beroende på resurser, prioriteringar och tid. Företaget har i egen regi systemansva-
riga för underhåll som ansvarar för förändringar och dylikt.

Han menar att så här ska det inte se ut, att strukturen saknas i översikt bilden och skärmen 
nyttjas inte helt rätt. Operatörer själv anpassar och placerar de olika detaljbilder hur det passar 
deras arbetsätt men under stressiga situationer så ökar det belastningen i form av letande av 
relevanta bilder som hamnar hur som helst. Här spelar mycket stor roll strukturen.

Det kan också medföra problem med utbildningen i fortsättningen pga. att en helhets översikt 
bilden saknas för de nya operatörerna kommer det ta tid att lära sig medan vana operatörer 
vänjer sig snabbt vid ”fel” bilder. Därför måste man bestämma sig bildstruktur så att det ska 
vara en översiktsbild.

Angående användarmedverkan tycker han att är svårt. De är många som har olika åsikter och 
därför blir det svårt att ta med alla. Sen hade de med två operatörer från början men de fick 
avbryta pga. jobb byte. Det blev också svårt med de som hoppade in i mitten av projektet och 
började titta på detaljnivå.

Intervju med automationsingenjör

Hur viktig är användarmedverkan för systembytesprojekt? Ställdes en fråga till en automa-
tionsingenjör.

Han anser att är viktigt med användarnas deltagande, men det bryter i standard. Han förkla-
rade att operatörer(representanter) fick hoppa in i mitt av allt i projekten och det visat sig en 
svårighet med deras deltagande att de inte vet vad de vill ha. Oftast föreslogs av de systeman-
svariga vissa saker som utseende på funktioner och dylikt i syfte att starta operatörers delta-
gande i den processen. Det resulterade att det kom mer funderingar och åsikter kring detta. 

”Det visar sig ofta att vi har olika perspektiv på system användningen och funktioner t.ex. att 
operatörer vill att bilder ska presentera processen som den ser ut i verkligheten medan vi som 
jobbar med automation strävar att styrningen ska ske på rätt sätt med en viss logik” - kom-
menterar han.



Bilaga D: Material från intervjuer

Tabell nr 1 Respondenter som deltagit, Enhet 2

Respondent 1 Respondent 5

Kön Man i medelålder Man i medelålder

Inledande frågor Enhet 2 Enhet 2

1 15 år 23 år, 1994 KA2

2 Reläteknik, kunde ej styra bara övervaka reläteknik, lampor och knappar, det var ljud som klickade från relä

3 Var lätt styra med knappar start/stopp 1994 datobaserad var väldigt besvärligt att få igång maskiner, inte problem med 
styrsystem

Användarmedverkan

del1 a Delaktighet under utveckling

1 ja, gav synpunkter i utformning av gränssnitt ja, under utveck. av användargränssnitt

2 utveckling av gränssnitt, testning, utform. Kontr. utveckling av användargränssnitt, testning, utform. av kontrollrum

3 referensgrupp, mest i tester Hmi grupp, referensgrupp, möten, studiebesök

4 nej nej, bara bildbyggnaden och stor bildskärm
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5 fördelar och bara positiv bara fördelar

6 betydelse i att få så bra överskådliga bilder intressant att vara med och kunna påverka och se slutresultat och man blir engage-
rad

7 nej nej, men mitt arbetstätt hade kunnat påverka utv.

del1b Införandet av system

1 nej, fick hoppa in mot slutet nej

2 nej

3 FAT, utvärdering och återkoppling FAT bara få tal gånger tycker att alla tester bör finnas här på plats

3b Ja, fick gehör ja, och de gjorde ändringar

4 nej, kanske delvis nej

5 ja, viktigt Ja viktigt i utv.

6 väldigt bra den är väl inte riktigt klart, det finns delar som bör utv.

del1c Utbildning

1 ja ja

2 ja, 1-2 dagar ja, 2-3 dagar
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3 ja ja

4 tillräcklig fick allmän genomgång av själva använd av systemet. I och med jag deltog i HMI så 
visste jag sen tidigare hur det fungerar

5 ja

6 ja

7 ja, absolut inte för mig men för de nya. Själva utbildningen påbörjades efter man har fått be-
kanta sig med systemet lite

Användbarhet

del2 a Lätt att 
lära

1 lätt lätt

2 instämmer inte alls inte har påverkat mitt arbetssätt direkt genom att jag visste hur det skulle 
fungera

3 instämmer helt instämmer

4 med simulator beroende på intresse och om man vill lära sig och analysera

del2 b Effektivt att använda

1 instämmer helt man blir rutinmässig, kanske varken eller men det blev behagligare gräns-
snitt
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2 5, 3, 3, 3 4, 4, 4, 3

3 instämmer helt instämmer helt

4 ja ja

5 ja ja, man ser trender bättre då får man bra överblick över processen

6 mycket lätt 4-lätt

7 ganska lätt 4-lätt

8 ja ja

del2c Lätt att komma ihåg/Förståeligt

1 ja ja

2 mycket enkel 4-enkel men man måste förstå hur processen fungerar för att kunna tolka 
inform.

del2d Tillfredställande

1 ja ja

2 negativ positiv, men gränssnitt var inte lika bra som det nya systemet har

Betydelse av användarmedverkan

1 ja det är inte färdigt riktigt, det finns behov att ändra vissa bitar och man har 
framfört några synpunkter men de har inte ändrats än, det tar tid, det hade 
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varit lättare om vår egen avdelning tagit hand om underhåll, just nu faller 
mellan stolar

2 ja ja, mycket kunde man påverka

3 ja för mycket olika åsikter

3a ja ja

All-
männa 
frågor

1 ja, i stort sätt ja

2 en bärbar operatörspanel sekvenser, vissa delar ej färdiga

3 larmhantering, brister i maskinvara, fördröjningar sekvenser, hackar upp sig och ej färdiga

4 larmhantering, brister i maskinvara, fördröjningar det ska vara levande ett tag innan man bestämmer sig att det är färdig och 
ändringar görs löpande

5 Lätt att använda, överskådligt, tydligt och lätt att lära sig

6 målsättningen är att maximera produktion, producera så mycket som möjligt 
och rätt kvalité

Övrigt Hade önskat att 1 person från varje skiftlag hade medverkat i utv. istället för 
att det blev så mycket diskussioner men företaget har bara frågat mig om jag 
kan medverka  

men de övriga operatörer har inte alls framfört sina synpunkter genom mig 
för att kunna påverka
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Tabell nr2: Utbildning & Användbarhet, Enhet 2 & 3

Respondent 2 Respondent 3

Man i gammal ålder En ung man

Inledande frågor Enhet 2 Enhet 3

1 Sen 1974, KA1 och KA2 på 80-talet Sen 2006, KK3

2 Datoriserat system, kontronic P Datoriserat system, kontronic P

3 Var lättare med larm hantering och sekvenser var tydliga, var lättare läsa ganska bra, gick göra ganska mycket i styrfunktioner, man kunde göra lite 
mer på djupet

del1. c Utbildning

1 ja, men inte med själva systemet, var bara teoretiskt ja, men grundläggande processutb gjordes i etapper

2 ja, 3 veckor av de 1 vecka i Norge. HMI gruppen berättade om färger översiktlig om själva processen, 3 veckor

3 nej, på ett konferensrum ja

4 ja, det var den, men jag har haft sen tidigare kunskap om flödesvägar och 
hur det fungerar

rätt hyfsad, kanske hade varit lite mer grundlig för att öva olika problem-
situationer

5 nej, inte fått kunskap om styrsystemet utan om processen och färg upp-
sättning av HMI gruppen

lagomt



7

6 nej ganska bra

7 ja det var för de nya, men det var mest diskussioner under utb. men 
själva styrsystemet fick vi lära oss själv med Midroc

vissa delar var viktiga

Användbarhet

del2a Lätt att lära

1 Relativt lätt lätt

2 inte medverkat inte medverkat

3 instämmer helt instämmer

4 ja det gör det lite finns möjligheter att lära sig

del2.b Effektivt att använda

1 neutral neutral

2 4, 4, 4, 2 4- lätt, 3-ganska lätt, 3, 2-mindre lätt

3 instämmer helt instämmer

4 ja, oftast men det kan bli galet ibland ja

5 4 - lätt 3-ganska lätt

6 mycket lätt, men inte lätt att hitta bild, det tar som tid 3-ganska lätt(men beroende på vilket fall)
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7 ja ja, beroende på vilket fall

del2.c Lätt att komma ihåg

1 ja ja

2 4-enkel 4-enkel

del2.d Tillfredställande

1 ja neutral, systemet är så pass ny så att det tar tid att sätta sig in och det 
behövs utvecklas vissa delar

2 positiv positiv

Del3 Betydelse av användarmedverkan

1 motivera, om det hade varit bättre konfigurering så sekvenser hade varit 
bättre

vet nej

Allmänna frågor

1 ja det mesta

2 bättre genvägar mellan bilder just nu rätt så bra men det saknades i början

3 genvägar, larmhantering system fel, buggfel, rensar ej minnet, systemet låser sig, system kan låsa 
sig och nedladdningar har gått tillbaka till ursprungligt läge som inte varit 
rätt från början

4 genomgång av sekvenser nedladdningar och sparande
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det är användbart, det går relativt att använda men det finns potential att förbättra

Övrigt Under drift så har man upptäckt några brister men det åtgärdades av 
Midroc

begränsad funktion i styrfunktioner

I den utvecklingsgruppen HMI borde ingå minst 1 person för att presen-
tera de som inte haft mycket erfarenhet sen tidigare

Fortsättning tab2

Respondent 4 Respondent 6

En ung kvinna Man i medelålder

Inledande frågor Enhet 3 Enhet 3

1 Sen okt 2008 Sen 1988- 20 år, 1988-KK2, 1995-KK3, 2008-KK4

2 Helt ny Datoriserad, jätte stora datorer som vägde mycket som stod i egna kyl-
rum

3 Det var struligt i början när man körde igång

del1. c Utbildning

1 Nej nej

2 nej sammanlagt i 4 mån i etapper

3 ja, satte med dem som har fått utb. ja
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4 det har varit bra, fick allmän genomgång av dataanvändning och när 
bilder var klara så satte vi och analyserade, när upptäckts brister åtgär-
dades de av leverantörer

5 haft bra utbildn. på de tidigare verken inte lika bra

6 ja

7 ja

Användbarhet

del2a Lätt att lära

1 Som ny så är det både och inte svårt

2 inte medverkat inte medverkat

3 instämmer instämmer helt

4 ja det finns möjligheter inte här, man kan inte göra på samma sätt bilder och kurvor

del2.b Effektivt att använda

1 inte använd tidigare instämmer 

2 5, 3, 3, 2 4,3 4, 3-4

3 instämmer instämmer helt

4 ja är ganska ny men jag hoppas att arb. effektivt ja
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5 3-ganska lätt ja

6 4-lätt 4-lätt

7 ja, i stort sätt 4-lätt

del2.c Lätt att komma ihåg

1 inte alltid förståeligt, men det mesta ja

2 4-enkel 4-enkel

del2.d Tillfredställande

1 ja ja

2 mindre positiv på KK3 körde man 2 olika system som inte samverkade

Del3 Betydelse av användarmedverkan

1 bra system och fungerar bra

Allmänna frågor

1 ja, vi har allt

2 nej

3 inte särskilda

4 larmhantering
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lätt att ändra och få rätt information

Övrigt Den information som var bristfällig fick de ändra

"det här är jätte bra verk", i de gamla verken var problem med i början 
av uppstarten, maskiner fungerade inte, folk slutade och bytte jobb.

Det var för få som medverkade och de som ingick i projekt så slutar de 
oftast och byter jobb

Det finns mycket inf och tydlig i systemet det gäller att kunna använda 
rätt inform.

"Jag tycker att det fungerar jätte bra"

Tabell 3 Enhet 1

Respondent G(7) Respondent H(8) Respondent I(9)

Enhet 1 Enhet 1 Enhet 1

Inledande frågor

1 15 år sen 86 ca 15 år

2 reläteknik reläteknik sen 73-76

3 det var bra då, använde plast-
brickor, men man visste inte vad 
som hände i verkligheten

lampor lyste och indike-
rade fel, det var bara 
övervakning man kunde 
inte ändra ngt. Vissa 
sektioner hade man 
contronic system och 

hade ingen översikt över processen
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det var inte lätt att göra 
ändringar för bild utse-
ende

4 nej Var i Kista utb. om kon-
tronic

nej

Användarmedverkan

del1 a Delaktighet under utvecklingen

1 nej, inte i projekt Ja/nej, diskuterade med 
Marko kring styrfunk-
tioner och utseende

nej

2 FAT, utformning av kontrollrum, 
anpassning av gränssnitt

Fat, utb., utform. av 
gränssnitt/kontrollrum

det som vi fick en bra inf om bildernas utseende under utv. processen

3 kontrollrumsgrupp, det mesta 
möten

vissa delar i projektet, beroende på skiftgång, det mesta möten

4 det är fördelar, det är vi arbetar 
här och ska påverka

för, man få säga det 
som man tycker, viktigt 
att påverka, alla arb. på 
olika sätt

fördelar, om vi hade deltagit i utv. processen så hade vi inte fått så mycket fel som vi fick i 
början

5 se ovan haft betydelse, det är 
viktigt för oss, det är vi 
som jobbar här

men det är svårt medverka om man inte varit med från början

I början var man emot det nya systemet

del1b Införandet av system
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1 Var på studieresa och tittat på 
skärmar, arbetsbord mm

studieresa, titta på skärmar och arb. borden

2 FAT, utvärdering man fick skriva 
in i en bok om olika fel

FAT, utvärdering under processen

2b ja ja

3 ja, hade man inte sagt alla fel så 
hade man haft dem nu

ja, man måste också kunna lära sig

4 ja I början tyckte vi inte alla så, det var mycket fel, men det blev ändrat

del1c Utbildning

1 ja ja

2 Satte på ABB kontor och körde 
det mesta, dem hade bilder

lite då och då, utb. var 
delad, det mesta var på 
ABB körde testet

det som vi fick var hos ABB på plats och sedan har man fått lära sig på plats det mesta att 
köra igång

3 nej ja

4 Ja det var det bra utb.

5 ja ja, "Allt nytt behövde man inte ha"

6 ja ja

7 ja Man ville lära sig nytt, men samtidigt var det jobbigt

del2 a Lätt att lära

1 ganska lätt ganska lätt ja, lätt
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2 man ser lättare och fortare, 
instämmer helt

instämmer, man ser ju 
mycket mer

lättare att se

3 instämmer, ganska lätt instämmer helt någorlunda lätt

4 ja det finns ja ja, 

del2 b Effektivt att använda

1 instämmer, instämmer helt, mycket 
enklare, hittar lättare 
fel

mycket enklare

2 4, 3, 3, 4 3, 4, 3, 4 4, 3, 3, 3

3 instämmer instämmer helt bra kontroll

4 ja, det tror jag ja, känns att man har 
kontroll på allting

ja

5 ja ja ja

6 3-ganska lätt 4- lätt, lättare än tidi-
gare

lätt, se nästan med ögonvrån

7 3-ganska lätt 4-lätt 4-lätt

8 ja ja ja

del2c Lätt att komma ihåg/Förståeligt

1 ja ja ja

2 3-ganska lätt 5-mycket enkel, klar inf 3-ganska enkel
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del2d Tillfredställande

1 ja, den är bättre, man har bra 
koll och översikt

ja, nu gillar jag men inte 
i början

mycket bra system

2 det var bra då, det blir svårt att 
jämföra

nya systemet är mycket bättre

Betydelse av användarmedverkan

1 ja ja ja, mycket lyckat fats mycket fel i början

2 ja, det har vi bidragit mycket ja, det är vi som sitter 
och jobbar här och vi 
har haft ganska mycket 
att säga

med lite bättre medverkan så hade kunnat bli mindre fel men det är svårt att påverka om 
man inte är med 

3 ja, men många var emot i början ja

3a ja det hade varit bättre om vi hade varit från början och påverkat på ngt sätt

Allmänna frågor

1 det mesta finns saknar inte saknar ej

2 inte saknar något


