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Sammanfattning 
Den snabba generella eltekniska utvecklingen har även satt sina 
spår i pumpbranschen. Detta har lett till en mängd nya funktioner 
och med det ett nytt uppförande hos pumparna. Detta har lett till 
missförstånd mellan användare och pump. Användaren tror till 
exempel att pumpen är trasig då den egentligen är automatiskt 
stoppad, vilket får följden att pumpen skickas på service även då 
den inte är trasig.  
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett HMI med hög 
användbarhet som ser till att användaren inte missförstår 
pumpens nya agerande. 
 
Genom fältstudier erhölls kunskap om användaren, arbetsmiljön, 
arbetssättet och utrustningen. Detta lade grunden till hela 
arbetet. Informationen som samlades in analyserades ur ett 
användbarhetsperspektiv, och sammanställdes i en 
kravspecifikation och i Holtzblatts (1998) arbetsmodeller.  
 
Det slutgiltiga resultatet har arbetats fram genom 
konceptutveckling. Det som började som en idé har sedan 
genom vidareutveckling resulterat i sex koncept. Koncepten har 
sedan utvärderats ur ett användbarhetsperspektiv. Under 
utvärderingen är hänsyn inte tagen till varken ekonomi eller 
teknik. Det som koncepten har gemensamt är således att de alla 
har hög användbarhet.  
 
Utvärderingen visar också att det för 2600-serien finns en 
uppdelning användarna emellan. En typ av användare med 
specifika krav för de små pumparna och en annan typ av 
användare med andra specifika krav för de större pumparna.  
 
För användarna av de små pumparna önskas en enkel lösning, 
som endast visar om pumpen går eller inte. Här passar alltså en 
lösning med enkla dioder där en färgkodning visar pumpens 
status. 
 
För de större pumparna finns istället ett intresse för en mer 
sofistikerad lösning. Här önskas fjärrlarm och loggad data, vilket 
gör det mer lämpligt med digitala lösningar. 
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Abstract 
The fast development within electronic technology has given the 
pump a new appearance. This has led to misunderstandings 
between the user and the pump. For example, the user thinks 
the pump is broken when it is in an auto stop mode. The 
consequence of that is that the pump is sent for maintenance 
even though it is not broken. 
 
The purpose of the master thesis is to develop a HMI with good 
usability, where the HMI makes sure the user will not 
misunderstand the new appearance of the pump. 
 
Field studies were made to understand the users, their working 
environment, the way they work and also the equipment. The 
studies became the base on which the thesis relies on. The 
information that were collected in the field studies were carefully 
analyzed through a usability perspective. The results were 
presented as requirements of usability.  
 
The methodologies of concept development were used to create 
a number of HMI solutions. What once started as many ideas 
has now ended up as six concepts of a HMI with good usability. 
The concepts were all evaluated in usability. The work of this 
project does not cover the considerations of economy and 
technology. 
 
The evaluation shows that the users of the 2600 series can be 
divided in to two major groups; the user of the small pump and 
the user of the big pump.  
 
The users of the small pump prefer a simple solution that only 
shows whether the pump is running or not. Instead, the users of 
the big pump prefer a more sophisticated solution, with alarms, 
specified indicators and instruction of repairs. 
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1. Inledning 
I inledningen beskrivs bakgrunden till examensarbetet, syfte, 
problemställningen och arbetets begränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
ITT Flygt utvecklade den första dränkbara pumpen i världen där 
man integrerat elmotor och pump och är också världsledande 
inom denna teknik. Då pumparna ofta används i tuffa och 
smutsiga utomhusmiljöer förenklar den integrerade tekniken 
arbetet vid flera tillämpningar som t.ex. länspumpning vid 
byggarbetsplatser och gruvor1.  
 
Under senare årtionden har elektronik, med hög driftsäkerhet 
och god prestanda utvecklats och introducerats kommersiellt. 
Den nya tekniken efterfrågas i allt högre grad även hos 
pumparna, och med hänsyn till kundens krav och kriterier har 
nya applikationer utvecklats som till exempel processorer, 
mjukstarter, kontraktorer och frekvensomriktare1.  
 
Idag kan Flygt erbjuda sina kunder nya pumpar med den ovan 
nämnda tekniken. Pumpen blir i och med det mer självgående, 
med målsättningen att förbättra pumpningen. Dessvärre 
upplever användaren att pumpen lever sitt eget liv och misstar 
därför pumpens beteende för en trasig pump. För att förebygga 
missförstånd och säkerställa användbarheten behövs ett 
interaktionsverktyg mellan den intelligenta pumpen och 
användaren1.  
 
Teknikutvecklingen i dagsläget talar för att det i framtiden 
kommer fler intelligenta lösningar. Genom att ur ett 
användarcentrerat perspektiv utveckla ett interaktionsverktyg, 
kan användaren få god förståelse för pumpens beteende samt 
som ett eventuellt mervärde hämta och lämna data till pumpen1. 
Samarbete mellan pump och användare blir på detta sätt tätare, 
utan att för den delen blir mer komplex (Norman 2002).  
 

1.2 Syfte 
Målet med examensarbetet är att utifrån pumpanvändarens 
behov och kriterier ta fram ett HMI med bra användbarhet mellan 
pump och användare.  Resultatet kommer att presenteras som 
ett eller flera koncept. 
 

                                             
1 Jürgen Mökander, Teknikchef elektriska komponenter, ITT Flygt, E-post 
2007-10-15 
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1.3 Problemdefinition 
I dagsläget finns väldigt lite forskning kring HMI i 
pumpbranschen. Det finns däremot ett växande intresse inom 
branschen i detta ämne, då den nya tekniken ställer krav på ett 
HMI. I examensarbetet skall därför ett antal koncept av 
användbara HMI-verktyg (Human-Machine-Interface) mellan ITT 
Flygts 2600-serie och användaren utvecklas. Lösningen skall 
utformas så att den för användaren är trygg och lätt att använda. 
Användaren skall känna förtroende för produkten och inte tveka 
om vad som ska eller kan göras.  
 

1.4 Problemformulering 
 

• Hur skulle ett HMI-verktyg för ITT Flygts pumpserie 2600 
se ut?  

• Vilken grad av användbarhet har de utvecklade 
koncepten? 

 

1.5 Avgränsningar 
Lösningen skall tas fram för endast en produktfamilj, 2600-
serien. Huvudsaklig prioritet är att ta fram det verktyg och det 
gränssnitt som kunden möter, och inte arbeta med tekniken 
bakom. 
 
Lösningen kommer att anpassas till den som använder pumpen 
för huvudsyftet; att tillfälligt pumpa bort oönskad vätska. Viss 
hänsyn tas till andra aktörer så som servicepersonal, test- och 
kvalitetstekniker eller uthyrningspersonal, men lösningen 
kommer fortfarande att vara avsedd förstahandsanvändaren. 
 
Lösningarna kommer att presenteras som koncept i 
pappersform, med text och översiktliga ritningar. Med andra ord 
kommer en fysisk modell ej att tas fram, ej heller detaljritningar.  
 
Pumparna som berörs i projektet har även en marknad utanför 
Sverige vilket också innebär att det finns användare med annan 
bakgrund. Detta kommer inte att tas i beaktning, då varken tid 
eller ekonomi finns till att göra användbarhetsstudier i utlandet. 
Däremot antas den typiske användaren i Sverige stämma väl 
överens med den typiske användaren i västvärlden. 
Fältstudierna gjorda i Sverige ger alltså lösningar som kan passa 
i hela västvärlden.  
 
Eftersom 2600-serien är relativt ny, är det svårt att finna den ute 
i fält. På grund av detta har istället föregångaren till serien 
observerats under fältstudierna. Användarna och den fysiska 
omgivningen bedöms vara densamma. 
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Vid projektets start var företagsnamnet ITT Flygt, men under 
projektets gång ändrades namnet till ITT Water and Waste 
Water. I rapporten kommer det förstnämnda användas 
genomgående. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som 
används i examensarbetet. Nedan beskrivs interaktionsdesign 
och dess beståndsdelar, dvs. den användbara designen och 
människans förutsättningar att tolka och förstå densamma. 
  

2.1 Interaktionsdesign och dess beståndsdelar 
Interaktionsdesign handlar om att skapa användarupplevelser 
som underhåller och förbättrar sättet folk arbetar, kommunicerar 
och interagerar. En interaktionsdesign är skapad ur 
användarens perspektiv i syfte att möta de krav som denne 
ställer på designen. Utvecklingsarbetet sker med användaren i 
centrum, där målsättningen är att identifiera och med designen 
uppfylla slutanvändarens behov (Preece, Rogers & Sharp 2002).  
 
Preece med flera menar att det inom interaktionsdesign finns två 
mål att uppfylla; användbarhet som alla är objektivt mätbara 
parametrar och användarupplevelser som kan utvärderas 
subjektivt. Bilden 1 illustrerar Preece mål med 
interaktionsdesign. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom projektet har enbart användbarhet tagit i beaktning vilket 
beskrivs närmare nedan. 
 

Bild 1: Bilden ovan beskriver Preece m.fl. (2002) 
tolkning av interaktionsdesign. Den inre cirkeln 
beskriver användbarhetsmålen, medan den yttre visar
målen med användarupplevelse. 
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2.1.1 Definition av användbarhet 
Preece med fleras beskrivning av användbarhet kan 
sammanfattas i tre kategorier; ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, vilka alla ingår i ISO’s standard för 
användbarhet. I detta projekt följdes ISO 9241-11. Den lyder 
som följer: 
 
”Den grad i vilka specifika användare kan använda en produkt 
för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt 
och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang."  
 

• Ändamålsenlighet menas som hur väl mål och delmål är 
uppnådda av brukaren genom användning av produkten. 

• Effektivitet är hur mycket tid, material, kostnader eller 
mental och fysisk ansträngning som krävs för att nå målet 
eller delmålet vid användning av produkten.  

• Med tillfredsställelse menas brukarens attityd till 
produkten och användandet av produkten. 

 
Så som definitionen också nämner påverkas faktorerna ovan av 
användarna, målet med användandet, utrustningen och 
omgivningen. Nedan ses en bild på hur de olika parametrarna 
hänger samman. För att specificera eller utvärdera användbar 
design krävs en tydlig beskrivning av de ovan nämnda 
parametrarna. För utvärderingen bör sedan värden för 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse bestämmas 
(ISO 9241-11). Värdena kan bestämmas av en expertgrupp (ISO 
9241-11) eller genom en jämförelse av en referensmodell, till 
exempel en tidigare upplaga av produkten eller en konkurrents 
produkt (www.usabilitymetrics.com, 2008-01-29).  
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Bild 1: Bilden ovan visar hur parametrarna i ISO definitionen hänger 
samman. (ISO 9241, 1998) 

 
Ett hjälpmedel i att mäta användbarhet är att använda den av 
Jacob Nielsen (1993) utvecklade heuristiska utvärderingen. 
Modellen lyfter fram de kognitiva aspekterna på en design, 
genom tio enkla punkter i form av en checklista. Nedan beskrivs 
de tio punkterna, följda av frågor som kan hjälpa till under 
utvärderingen. Frågorna är något modifierade för att anpassas 
till utvärdering av ett HMI. I efterföljande kapitel beskrivs kort 
begreppet kognition, alltså människans förutsättningar som 
ligger till grund för den heuristiska utvärderingen. 
 

1. Tydlig systemstatus – Systemet ska alltid hålla 
användaren informerad om vad som händer i systemet 
genom att ge lämplig feedback. 

 
a. Får användaren information om vad som händer i 

systemet? 

b. Återges rätt typ av feedback inom rimlig tid efter en 

ändring sker i systemet? 

c. Uppfattas det rätta syftet för 

uppmärksamhetssignalen (ljud/ljus)? 

 
2. Överensstämmelse mellan system och den verkliga 

världen – Systemet skall tala användarens språk, med 
ord, fraser och koncept som användaren känner igen. 
Informationen ska presenteras för användaren på ett 
naturligt och logiskt sätt. 

 
a. Är språket i gränssnittet enkelt? 

b. Känner användaren igen ord, fraser och koncept?  

c. Matchar systemets sätt att kommunicera med 

något användaren kan referera till (Ljud, ljus, färg, 

form, lukt m.m.)? 

 
3. Användarkontroll och frihet – Systemet skall ha tydligt 

markerade ”nödutgångar” för tillfällen då användaren 
begår misstag. 

 
a. Känner sig användaren ”fångad” i systemet? 

b. Finns möjlighet att ångra eller avbryta ett steg och 

då komma tillbaka till steget innan?  
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c. Kan användaren förstå konsekvenserna av en 

handling innan den utförs? 

 
4. Konsekvens och standard – Utformningen skall vara 

konsekvent, vilket medför att innebörden av ett ord, en 
händelse eller en situation också betyder detsamma 
genomgående i designen. 

  
a. Är sättet att arbeta med systemet lika för liknande 

uppgifter? 

 
5. Felhantering - Systemet skall hjälpa användaren 

upptäcka, utvärdera och åtgärda fel.  
 

a. Får användaren information om att fel uppstått? 

b. Kan användaren förstå vad som är fel? 

c. Får användaren vägledning om hur felet åtgärdas? 

 
6. Förebygga fel – Systemet ska designas så att fel undviks. 
 

a. Undviks fel om möjligt genom fysiska 

begränsningar? 

b. Är det lätt att göra fel, varför är det lätt att göra fel. 

 
7. Igenkänning hellre än minnesbelastning – Designa 

systemet så att objekt, händelser och möjligheter är väl 
synliga. 

 
a. Är objekt, handlingar och val alltid synliga? 

b. Är det något moment som kräver särskild 

inlärning? 

 
8. Flexibilitet och effektiv användning – Systemet bör vara 

dynamiskt uppbyggt så att intresserade användare kan 
använda mer avancerade funktioner. 

 
a. Kan den intresserade användaren utnyttja 

systemet mer?  
 
9. Estetisk och minimalistisk design – Systemet ska vara 

utformat så att det innehåller precis den information som 
är nödvändig och inget mer.  
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a. Finns det någon onödig eller irrelevant 
information? 

 
10. Hjälp och dokumentation - Systemet skall ha tydlig 

instruktion i dokumentationen för hjälp eller installation.  
 

a. Finns det någon hjälpfunktion eller en manual? 
 

2.2 Kognitiv aspekt på interaktionsdesign 
Kognition är människans verktyg för att tolka och förstå 
omvärlden och omfattar delar som t.ex. uppmärksamhet, 
perception och igenkännande, minne, att lära, läsa, tala och 
lyssna samt problemlösning, planering, resonera och att fatta 
beslut. De olika beståndsdelarna av kognition är alla starkt 
beroende av varandra (Sharp, Rogers & Preece 2007). 
 

2.2.1 Uppmärksamhet 
Nielsens (1993) första punkt i den heuristiska utvärderingen tar 
upp vikten med god översikt av systemets status. Detta innebär 
som ses ovan tydlig feedback och förmågan att fånga 
användarens uppmärksamhet. Med uppmärksamhet menas 
människans förutsättningar att med syn och hörsel välja område 
att fokusera på. Uppmärksamheten beror dels på människans 
målsättning dels på hur information presenteras. Om människan 
vet vad som söks, jämförs det med den information som finns 
tillgänglig i sammanhanget. Hjärnan kan snabbt gå igenom en 
stor mängd information genom att skanna objektet tills den hittar 
något relaterat till det som söks (Sharp, Rogers & Preece 2007). 
Här fångas alltså uppmärksamheten genom igenkänning.  
 
Sättet information presenteras på påverkar också hur 
människans uppmärksamhet fångas. Faktorer som grafik, färg, 
understrykning, relativ placering och gruppering påverkar vad 
människan väljer att lägga sitt fokus på (Sharp, Rogers & Preece 
2007). 
 

2.2.2 Perception 
Perception är en snabb, automatisk och omedveten process där 
människan med hjälp av sinnena tolkar och bearbetar intryck 
(Dahlqvist 2005 & Sharp, Rogers & Preece 2007). Tolkningen 
beror av tidigare erfarenhet och lärda associationer (Sanders 
1993). Nielsens (1993) hänvisar genom sin andra heuristiska lag 
till perception. Lagen menar att systemets sätt att verka, enkelt 
ska kännas igen och tolkas rätt, genom användning av medel 
som användaren kan referera till. 
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Perception beskrivs som igenkännande av objekt i en omgivning 
beroende på hur objekten placerats med hänsyn till varandra. 
Tolkningen som en människa gör i en omgivning beror alltså på 
relationen mellan de olika objekten och bakgrunden de befinner 
sig i (Carlson et al 2000, 2004). För att sammanfatta hur 
människan uppfattar och tolkar intryck har gestaltningslagarna 
skapats. Dessa beskrivs i bilaga 1. 
 
En design som tar hänsyn till den naturliga kartläggningen 
mellan intryck och tidigare erfarenheter blir också enklare att 
använda. Ett bra exempel är att låta en kontroll som styr ett 
objekt röra sig i samma riktning som objektet förflyttas. Ett annat 
exempel är hur användaren med hjälp av färgkodning förstår hur 
produkten används. I väst symboliserar till exempel rött stopp 
och fara medan det i Kina betyder lycka (Norman, 2002). Med 
en växande global marknad bör alltså dessa standarder ses 
över, då vissa referenser inte sträcker sig över olika kulturer.  
 

2.2.3 Minnet 
Människans minne kan delas upp tre delar: Sensoriskt minne, 
lång- och korttidsminne.  
 
Det sensoriska minnet är direkt kopplad till sinnena. Här 
bearbetas informationen innan den transporteras till 
korttidsminnet.  
  
Korttidsminnet har liten lagringskapacitet, men istället god 
förmåga för analysering, jämförelse, rationalisering och att söka 
svar. Bearbetningen går långsamt och sker medvetet. Då 
informationen bearbetats transporteras den vidare till 
långtidsminnet. För att information skall lagras i korttidsminnet 
krävs att personen närvarar i händelsen då det skapas visuellt 
(synligt), fonetiskt (hörbart) och semantiskt (betydelse av 
handling).  
 
Den sistnämnda är dessutom det enda sättet som lagrar data i 
långtidsminnet. I långtidsminnet lagras en stor mängd 
informationen under längre tid för att vid rätt stimulans återkallas 
igen. Genom att omedvetet sätta intryck i relation till tidigare 
händelser och välkända mönster aktiveras alltså långtidsminnet 
och en handling kan då sägas utföras på rutin. 
 
Det omedvetna agerandet, att något byggs upp på rutin, grundar 
sig alltså på aktivering av långtidsminnet. En omedveten rutin 
byggs upp av igenkännande av tidigare tankemönster och drivs 
därmed av erfarenheter och tidigare kunskaper. Detta beteende 
sker per automatik och är därför snabbare än medvetet 
beteende, dessutom utan mental ansträngning. Det är också 
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detta Nielsen (1993) är ute efter i sin utvärdering genom riktlinjer 
för konsekvent design och standarder. 
 
Nielsen (1993) menar också att en design som känns igen är 
bättre ur användbarhetssynpunkt än en som kräver att 
användaren minns det exakta användarförfarandet. Att medvetet 
använda objekt som aktiverar långtidsminnet, startar en rutin, 
vilket i sin tur lättar den mentala ansträngningen.  
 

(Carlson m.fl. 2000; 2004; Sanders 1993; Norman 2002) 
 
Egen kunskap, omgivningens information och fysiska lagar  
Den egna kunskapen, lagrad i långtidsminnet, är en mycket 
effektiv informationskälla, då det går snabbt att ta fram när det 
väl är inlärt, men kräver regelbunden användning för att inte 
glömmas bort.  
 
Den egna kunskapen kompletteras med yttre information som 
återfinns i omvärlden. Omgivningens information är bra då den 
finns där det verkligen behövs för att påminna i form av till 
exempel text eller symboler. Denna information kräver dock viss 
aktivitet av människan just i användningsögonblicket. Detta tar 
fokus från den aktivitet människan ursprungligen hade för avsikt 
att utföra. Det är därför viktigt att designa den informationen som 
ett objekt utsänder på ett sätt som är lätt att tolka och förstå. 
 
Fysisk begränsning i en produkt innebär att den är utformad på 
ett sådant sätt att den fysiskt hindrar felanvändning. 
 
Att medvetet ta hänsyn till de tre parametrarna ovan i en design 
minskar tillsammans antalet alternativa handlingar, vilket även 
minskar kravet på minnet och specialkunskap. Samspelet mellan 
dessa tre underlättar felsökning och risken för användaren att 
göra fel, och är alltså avgörande för en produkts användbarhet. 

 (Norman 2002) 

2.2.4 Inlärning 
En del av kognition handlar om att lära. Då inlärning ses ur ett 
användbarhetsperspektiv handlar det om hur ett system skall 
vara intuitivt för användaren. Donald Norman (2002) menar att 
ett system blir mer intuitivt genom att ta hänsyn till den 
konceptuella och den mentala modellen, vilka beskrivs nedan.  
 
Konceptuell och mental modell  
En konceptuell modell är den bild en produkt sänder ut till 
användaren i form av tydlighet och implikation. Den konceptuella 
modellen av en produkt talar fysiskt om hur något fungerar, vilket 
förutsätter att användaren tydligt kan se de verkande delarna 
samt att produkten som helhet har en tydlig implikation. En god 
konceptuell modell tillåter användaren att förutse följden av en 
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åtgärd, gjord på produkten. Detta går också hand i hand med 
Nielsens nionde riktlinje i den heuristiska utvärderingen som 
behandlar ämnet om onödig och irrelevant information. En tydlig 
konceptuell modell innehåller ingen onödig och irrelevant 
information. 
 
En mental modell är en inre föreställning av hur en produkt 
fungerar, grundat på erfarenhet, träning och instruktioner. Den 
konceptuella modellen skall alltså ge en korrekt mental modell 
för att användaren intuitivt skall förstå hur produkten fungerar.  
 
Den yttre designen av en produkt spelar i och med den 
konceptuella modellen en stor roll i hur stor förståelse som fås 
för produktens funktioner. Stämmer inte den yttre designen med 
den mentala modellen ges alltså fel signaler till användaren och 
produkten får sämre användbarhet.  
 

2.2.5 Reflekterande kognition 
Reflekterande kognition innefattar bl.a. beslutsfattande, 
problemlösning, resonemang och planering. Dessa processer 
innefattar medvetna tankar, diskussioner med andra eller 
användandet av artefakter som ritningar, papper eller böcker. 
Detta är en av de mer tungbearbetade processerna vilket det 
bör tas hänsyn till i en design. Tydliga val och alternativ med klar 
feedback lättar belastningen skapad av reflekterande kognition 
(Sharp, Rogers & Preece 2007). 
 
Nielsens (1993) sista riktlinje handlar om hjälpfunktioner och 
manualer. Den sista utvägen för att få användaren att förstå en 
produkt är att använda just detta. Denna bör också utformas på 
ett sätt så att den i sin tur bli lätt att använda, mycket med tanke 
på att den reflekterande kognitionen beskrivs som 
tungbearbetad. 
 

2.2.6 Sammanfattning 
Ovanstående författare bildar tillsammans den teoretiska 
referensram som använts i projektet. Det finns dock tre författare 
som står för merparten av teorierna. ISO standarden är den teori 
som tillämpas genomgående i rapporten. Normans (2002) 
teorier har använts i syfte att förstå människans förutsättningar 
under utvärderingen av koncepten.  Preece med fleras definition 
på interaktionsdesign binder på ett bra sätt ihop de två 
ovanstående författarna.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet har genomförts. 
Löpande i texten beskrivs också de metoder och modeller som 
använts. 

 

3.1 Sammanfattning av genomförandet 
En referensgrupp skapades på företaget med personer med 
olika specialkunskap. Gruppmedlemmarna har under projektet 
fungerat som mentorer inom respektive ämne eller som grupp 
deltagit i vägledning och diskussioner.  
 
Nästa steg var att ta reda på mer om produkten. Data samlades 
in från olika håll och en uppfattning om pumpens egenskaper 
och beteende växte fram.  
 
Den fysiska miljön och det tuffa handhavandet ansågs av 
referensgruppen som en tillräcklig motivering till att genomföra 
ett antal fältstuder. Som metod användes kontextuell 
undersökning. 
 
Den stora mängden data från de fyra fältstudierna och de två 
intervjuerna bearbetades sedan med hjälp av Beyer och 
Holtzbladt (1998) arbetsmodeller. Modellerna skalar bort de för 
projektet oviktiga fakta, samt organiserar väsentlig information i 
överskådliga modeller. I modellerna upptäcktes snabbt luckor 
där information saknas, vilket enkelt kompletterades med 
telefonintervjuer med användarna som träffats under besöken. 
  
Då en fullständig bild getts, skrevs det insamlade materialet om 
som användarbehov. Användarbehoven uttrycker i en mening 
det behov användaren tidigare formulerat som problem eller som 
under observation uppfattats som en möjlig förbättring. De 
många användarbehoven som kommer upp i denna process 
reduceras genom att användarna själva får prioritera behoven.  
 
Mellan fältstudierna genomfördes också en benchmarking av 
olika pumptillverkare. I detta skede lästes också befintliga 
marknadsrapporter, för att skapa en uppfattning om hur 
marknaden för interaktionsverktyg inom branschen ser ut. 
 
Första steget i konceptutvecklingsfasen var att göra en 
problemidentifiering. I en funktionsanalys beskrivs de 
användbarhetsproblem som upptäcktes under empirin. I detta 
kapitel görs också den kravspecifikation som skall säkerställa en 
god användbarhet i det slutgiltiga konceptet. 
 



 19

Nästa steg var att söka lösningar till problemen. Detta gjordes 
med hjälp av kreativa metoder i grupp så väl som ensam. Till 
metoderna hör brainstorming, benchmarking ur inspirationssyfte 
samt Osborns idésporrar. 
 
Under tiden som lösningar till delproblemen söktes, skisserades 
också totallösningar fram. Det användes med andra ord inga 
särskilda metoder just för själva framställningen av 
totallösningen som till exempel morfologi eller funktions/metod 
träd. 
 
Slutligen gjordes en utvärdering av koncepten ur 
användbarhetssyfte. Alla koncept utvärderades utifrån en modell 
uppbyggd av ISO’s standard för användbarhet och den av 
Nielsen (1993) utvecklade heuristiska utvärderingen. 
 

3.2 Förarbete och rådatainsamling 
I detta kapitel beskrivs det inledande arbetet, från 
litteraturstudier till det omfattande arbetet med genomförda 
fältstudier. 
 

3.2.1 Litteraturstudier 
Projektet är uppbyggt på ett sådant sätt att det i ett tidigt stadium 
var svårt att avgöra vilka områden den slutgiltiga lösningen 
kommer till att handla om. Därför samlades data till den 
teoretiska referensramen in löpande under projektets gång. 
 
De vetenskapliga artiklar som understöttar projektet har hittats i 
databaserna IEEE Xplore, Science Direct och Scopus. I övrigt 
har böcker och artiklar från tidigare kurser inom specialiseringen 
använts. Bibliotek och Internet har också fungerat som 
informations- och inspirationskälla. 
 

3.2.2 Formering av referensgrupp 
En referensgrupp skapades i syfte att stötta examensarbetet 
under dess genomförande. I gruppen ingick representanter från 
teknikutvecklingen, marknad, fältprov, en användbarhetsexpert 
samt marknadssupport för Grindex2. Gruppen träffades under ett 
antal möten under projektets gång, där funderingar, tankar och 
idéer ventilerades. 
 

                                             
2 Grindex är ett dotterbolag till ITT Flygt, som är specialiserade inom 
länspumpning. 
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3.2.3 Produktförståelse 
De pumpar som ingår i projektet är konstruerade för bygg- och 
gruvbranschen, de är med andra ord typiska industriprodukter. 
För att skapa en uppfattning om industripumpar i allmänhet och 
Flygts 2600-serie i synnerhet söktes information inom dessa 
områden. För pumpar i allmänhet lästes Pump teknik grundkurs 
av Lennart Malmgren och för mer specifik data om 2600-serien 
lästes ITT Flygts informationsbroschyr om de aktuella 
pumparna. Dessutom har en fysisk analys gjorts av produkten 
där en expert förklarat funktionerna, tekniken och utformningen. 
 
I 2600-serien finns sex olika modeller. Alla modeller är 
utvecklade för att pumpa vatten med slipverkande partiklar i. Till 
utseendet är det endast storleken som skiljer, men under skalet 
skiljer även motormodell och dimensionerna på pumpens inre 
delar, vilket naturligtvis ger olika driftsdata för olika 
pumpmodeller. För mer detaljerad information om 2600-serien 
se www.flygt.com/2600 
 

3.2.4 Fältstudier 
I projektet har fältstudier utförts enligt den kontextuella 
undersökningsmetoden. Syftet med att genomföra dessa studier 
var att sätta sig in i användaren och dennes omgivning och 
därigenom finna parametrar som kan ge en förbättrad design ur 
ett anvädndarperspektiv. Under studierna undersöktes bland 
annat den fysiska omgivningen, användarens rutiner och 
jargongen användarna emellan.  
 
En kontextuell undersökning är en kombinerad observation och 
intervju som utförs i miljön där produkten används. 
Undersökningen görs dessutom samtidigt som produkten 
används (Beyer & Holtzblatt 1998). Det upplevs oftast enklare 
att prata om en produkt eller ett sätt att arbeta när möjlighet finns 
att fysiskt visa det, istället för att beskriva och förklara det 
verbalt. Att befinna sig i den rätta kontexten sporrar alltså 
respondenten att komma ihåg fler detaljer kring produkten och 
hur den används (Preece, Rogers & Sharp 2002).  
 
Inom ramen för den kontextuella undersökningen intervjuas 
användaren under tiden denne observeras. Intervjuerna 
genomfördes ute på arbetsplatserna och bygger på en mäster – 
lärling modell. I projektet har alltså pumpanvändaren tagit på sig 
mästerrollen då denna är expert på sitt jobb medan intervjuaren 
blir lärlingen i syfte att förstå hur arbetet går till (Beyer & 
Holtzblatt 1998). Intervjun kan liknas vid en ostrukturerad 
intervju (Stanton 1999), där vagt förberedda frågor om arbetet, 
användaren, arbetsmiljön och utrustningen ställs samtidigt som 
arbetet uträttas. Specifika frågor uppkommer under 
observationens gång, och som hjälpmedel användes en 
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checklista för att försäkra att alla områden berördes. Checklistan 
innehåller alltså inte rakt ställda frågor utan snarare punkter om 
det som bör observeras eller frågas kring. Två pilotstudier 
utfördes för att undersöka om stödfrågorna var meningsfulla, 
vilka beskrivs nedan. Checklistan som användes som grund vid 
undersökningarna finns i bilaga 2.  
 
Pilotstudierna utfördes i två omgångar. Det första testet 
genomfördes tillsammans med ITT Flygts testgrupp i Haninge 
kommun. Ett antal pumpstationer besöktes och testgruppen 
intervjuades under användning. Det andra besöket gjordes 
tillsammans med en anställd vid Haninge kommun vid likartade 
pumpstationer som vid det tidigare besöket. Syftet med 
pilotstudierna uppfylldes med tillägg för bättre förståelse av 
typiska pumptermer och en större insikt i hur tekniken fungerar. 
 
ITT’s 2600-serie är konstruerad för, och används typiskt på 
byggarbetsplatser eller i gruvindustrin. Fältstudier genomfördes 
således vid dessa arbetsplatser, två studier inom respektive 
industri. Totalt träffades tio användare, varav två servicetekniker, 
vilket enligt Beyer och Holtzblatt (1998) anses som tillräckligt för 
ett mindre projekt.  
 
För att få ut så mycket data som möjligt bör olika personer 
observeras, utan att för den delen gå utanför ramarna för den 
typiska användaren (Beyer & Holtzblatt  2003). I detta stadium 
av projektet har ingen specifik användare fastställts annat än att 
denne är bygg- eller gruvarbetare, vilket bedömts vara tillräckligt 
för att finna en typisk användare. Den mer exakta beskrivningen 
av den typiska användaren har blivit mer tydlig under projektets 
gång. Se kapitel 4.4.  
 
De två första fältstudierna genomfördes i Kiruna gruva och 
Malmberget i Gällivare. Fältstudierna pågick under en arbetsdag 
nere i vardera gruvan. Metoden bakom den kontextuella 
undersökningen menar att observation och intervju skall pågå 
samtidigt. Dessvärre gick detta inte att genomföra på grund av 
två orsaker. Den ena var av rent fysiska skäl, då det i gruvan var 
trångt, mörkt och pumparna placerats svåråtkomligt. Den andra 
orsaken var att interaktion med pumpen sker mycket sporadiskt. 
De mindre pumparna används endast vid speciella tillfällen 
under driften nedåt/framåt i gruvan vilket vid besöket inte 
påträffades. De större pumparna går kontinuerligt och sköter sig 
själva förutom vid fel. Under tiden för undersökningen uppkom 
inget fel och då heller inte någon observation om hur en 
felsökning går till. Metoden modifierades därför till att 
användaren under en ostrukturerad intervju fick berätta hur 
användandet gick till i olika typiska scenarion, till exempel vid 
fronten i gruvan, felsökning, montering och övervakning. För att 
sedan tydliggöra beskrivningen besöktes platserna där det 
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normalt genomförs men där det för stunden inte var någon 
aktivitet.  
 
Fältstudierna inom byggbranschen genomfördes i Norrköping 
och Sigtuna. På byggarbetsplatserna kunde metoderna för den 
kontextuella undersökningen följas mer som teorin förespråkar. 
Här observerades och intervjuades användaren under en hel 
pumpsekvens, från det att pumpen togs fram, under tiden 
pumpning utfördes tills pumpen togs bort igen. Bilden som gavs 
stämmer mycket väl överens med hur pumpsekvensen för 
pumpandet i fronten i gruvan beskrevs. 
 
Under fältstudierna kom det fram att användarna ofta 
samarbetar eller har någon form av kontakt med service eller 
uthyrning. Detta gäller alla pumpar inom båda branscherna. Det 
fanns därför anledning att intervjua även dessa användare. 
Förutom att intervjun gav serviceteknikerns perspektiv som 
användare, gav även serviceteknikern sin bild av 
slutanvändaren och idéer och önskemål som skulle förbättra 
samarbetet dem emellan.  
 

3.2.5 Bearbetning av data 
För att strukturera intrycken och kommentarerna från 
fältstudierna bearbetades de genom olika arbetsmodeller. Dessa 
modeller sorterar ut och sätter olika fakta i relation till varandra 
på ett överskådligt sätt, så att så mycket som möjligt fås ut av 
den tid som läggs ner på fältstudierna (Beyer & Holtzblatt 1998). 
 
Modellerna användes som ett verktyg för att säkerställa att inga 
väsentliga detaljer förbisågs under rådatainsamlingen. Genom 
att sätta upp data från kontextuella undersökningen enligt 
modellerna nedan, upptäcktes brister tidigt i datainsamlingen. 
Detta gjorde det enkelt att via telefonintervju komplettera där 
data saknas.  
 
Modellerna byggs naturligtvis upp kring det fokus som finns i 
projektet, vilket i förlängningen sorterar bort data som är 
irrelevant för det vidare arbetet. Resultatet av bearbetningen 
används sedan vid konstruerandet av koncepten, för att 
anpassa designen till användaren, arbetet och arbetsmiljön. 
 
Fysisk modell 
Det är viktigt att förstå hur arbetsmiljön ser ut fysiskt för att 
kunna producera rätt sorts produkt. I projektet har en fysisk 
modell för den mindre pumpen gjorts i respektive bransch samt 
en fysisk modell för den större modellen i gruvan. Se resultat i 
kapitel 4.1. 
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Syftet med att använda resultatet av den fysiska modellen är att 
säkerställa att produkten kan användas under de fysiska 
förutsättningar som användaren och användarförfarandet kräver. 
Detta skapar bättre användbarhet, eftersom hänsyn till den 
fysiska miljön bidrar till högre ändamålsenlighet. 
 
En annan modell som kan användas för att säkerställa högre 
ändamålsenlighet är Holtzblatts (1998) flödesmodell. Denna 
modell visualiserar hur till exempel information eller kunskap 
flödar mellan olika användare. I projektet fanns dock inte något 
att bygga upp en flödesmodell kring, varför modellen också 
valdes bort. För att vidare skapa bättre ändamålsenlighet 
genereras istället användarbehov utifrån resultatet av 
fältstudierna. Se kapitel 3.2.6 
 
Läs mer om ändamålsenlighet i ISO’s standard i kapitel 2.1.1. 
 
Sekvensmodellen 
Sekvensmodellen delar upp en händelse i mindre delar. På 
detta sätt upptäcks varje moment i ett arbete som krävs av 
användaren, även de moment som användaren gör omedvetet 
(Beyer & Holtzblatt 1998). Sekvensmodeller har gjorts för 
användarförfarandet vid trasig pump i båda branscherna, 
generell pumpanvändning för små pumpar inom respektive 
bransch samt upphängning av stora pumpar inom gruvindustrin. 
Se bilaga 3. Om det i sekvensmodellen dyker upp artefakter som 
påverkar användningen kan det göras en separat modell på 
detta, själklart även denna utifrån Holtzblatts teorier. I projektet 
uppkom dock inga artefakter. 
 
Syftet med att använda sekvensmodellen ur ett 
användbarhetsperspektiv är för att tyda arbetsmönster och 
därigenom skapa en effektiv produkt. Effektivitet är en av tre 
parametrar i ISO’s standard för användbarhet. 
 
Kulturmodellen 
En kulturmodell visualiserar förhållandet mellan olika aktörer på 
en arbetsplats. Modellen ger i förlängningen en uppfattning om 
förväntningar, mål, politik och värderingar som cirkulerar på 
arbetsplatsen (Beyer & Holtzblatt 1998). I detta projekt har en 
modell gjorts med användarna som central aktör med koppling 
till ledning, utvecklare, service, uthyrare m.fl. Tanken är att det i 
varje koppling skall finnas en kort kommentar som kort visar 
jargongen mellan aktörerna. Se bilaga 4. 
 
Resultatet av modellen används i syfte att skapa en produkt som 
inte stöter sig med användarens förväntningar och värderingar 
och därför blir mottagen på rätt sätt. Användandet av 
kulturmodellen skapar förutsättningar att skapa hög 
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1-5 
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behov 

tillfredsställelse hos användaren, ännu en parameter i ISO’s 
standard för användbarhet. 
 

3.2.6 Användarbehov 
Resultatet av rådatainsamlingen bearbetades och skevs om till 
användarbehov. Användarbehov uttrycker vad produkten skall 
göra för att tillfredsställa slutanvändaren. Användarbehoven 
säkerställer att slutprodukten uppnår ändamålsenligheten. 
Behoven delades upp för stora respektive små pumpar 
formuleras sedan i en matris. Se bilaga 5 – 6. 
 
För att validera de data som kom fram i den kontextuella 
undersökningen gjordes ett frågeformulär. Detta formulär 
innehöll 23 användarbehov som rör projektets fokus. 
Slutanvändarna ringdes upp och uppmanades vikta varje behov 
med ett betyg mellan 1 och 5. 1 innebär att behovet inte har 
någon betydelse för användaren och 5 betyder att behovet är 
mycket viktigt för användaren. För att kunna jämföra behoven 
räknades den sammanslagna procenten av betyg 4 och 5 ut för 
varje behov. Se bilaga 7. De behov med högst procent är sedan 
behov som lägger grunden för det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av HMI-verktyget. Bild 2 visar processen beskriven 
ovan. 
 
 
 
 
 

Användarbehoven används även senare i processen. Behoven 
skrevs in i kravspecifikationen för användbarhet vilken också 
användes som underlag till utvärderingsmodellen.  
 

3.2.7 Intervju med ingenjörer 
Två ostrukturerade intervjuer hölls med Flygts ingenjörer inom 
eltekniska komponenter. Syftet var att se hur de nya 
funktionerna påverkar användningen av pumpen. Här 
diskuterades de projekt ingenjörerna arbetar med idag och i den 
närmaste framtiden. Vidare diskuterades hur de tror att de nya 
funktionerna kommer att påverka användarna, i och med ett nytt 
beteende hos pumpen. Intervjun resulterade i en tabell med 
pumpens nya funktioner med respektive beteende. Se bilaga 8. 
 

Bild 2: Figuren visar hur användarbehoven som uppkom under 
bearbetningen av data från fältstudierna, arbetats om till prioriterade 
användarbehov. 
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3.2.8 Marknad 
För att få en uppfattning om hur marknaden för kontrollenheter 
och paneler i pumpbranschen ser ut har interna 
marknadsrapporter lästs. Rapporterna gav en bild av hur 
kontrollenheter och paneler blir mottagna och vilka problem som 
stöts på idag. Syftet är att utifrån dem förutse vad som kan göras 
med framtidens produkter för att undvika eventuella problem och 
för att de ska bli bättre mottagna. De länder rapporterna 
behandlar är Peru, Chile, USA, Canada, Australien, Tyskland, 
Kina och Sydafrika. Vissa fakta har också kommit fram under 
samtal med ITT Flygts marknadschef för B-pumpar. 
 
Se kapitel 4.5 för resultat. 
 

3.2.9 Benchmarking 
Benchmarking kan göras i flera syften, men då den görs i 
produktutvecklingssyfte, byggs den bäst upp med 
användarbehoven som grund. För att tydligt visualisera 
konkurrenters ställning på marknaden avseende de behov den 
nya produkten skall uppfylla, jämförs de olika lösningarna med 
varandra och graderas hur väl de uppfyller kraven (Ulrich & 
Eppinger 2003).  
 
Vissa märken sågs ute i fält under den kontextuella 
undersökningen, medan andra märken söktes på Internet. Då 
endast företagens egen produktkatalog fanns att tillgå kan 
validiteten ifrågasättas, då utomstående kritisk granskning 
saknas. Se kapitel 4.6 för resultat. 
 
Benchmarking kan vara mycket tidskrävande och i och med det 
också dyrt. Det är därför i detta projekt endast en mycket liten 
del. 
 

3.3 Konceptutveckling 
Konceptutveckling kan delas upp i fem steg; 
Problemidentifikation, externa undersökningar, interna 
undersökningar, lösningar, utvärdering. Se bild 3. Processen är 
iterativ, vilket innebär att efter en utvärdering görs ett nytt varv 
för att förbättra identifierade problem, undersöka nya 
möjligheter, skissande på nya lösningar osv. (Ulrich & Eppinger 
2003). Iterationen slutar när koncepten som helhet löser de 
önskade funktionerna på ett tillfredställande sätt (Leenders et al. 
2007). Varje steg i processen är beskrivet mer i detalj nedan. 
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Bild 3: Figuren visar de olika steg som ingår i konceptutvecklingsprocessen.  

3.3.1 Problemidentifiering och kravspecifikation 
Funktionsanalys 
Det första steget, problemidentifiering, består i att dela upp 
problem i delproblem genom en funktionsanalys och att ta fram 
grunden för en kravspecifikation. En funktionsanalys görs för att 
skapa en struktur som visar alla funktioner som skall 
åstadkommas av produkten. 
 
I funktionsanalysen beskrivs problemet med dagens pumpar, 
dagens lösning på problemet samt vilka problem som finns med 
den befintliga lösningen. 
 
Kravspecifikation 
ISO 9241-11 beskriver en mall för hur en kravspecifikation för 
användbarhet bör se ut. Denna har följts i den mån det var 
möjligt. Problemen i funktionsanalysen har omarbetats och 
uttrycks som krav för ändamålsenlighet. Krav för effektivitet 
utrycker förmågan att uppnå ändamålen mätt i tid eller mental 
ansträngning. Detta avsnitt kompletterades med Jacob Nielsens 
(1993) heuristiska utvärdering. Krav för tillfredsställelse kräver 
att användarens attityd till användandet av produkten mäts. 
Detta görs i en skala, ur vilken en procentsats räknas fram. 
Procentsatsen representerar en viss grad av användbarhet. 
Kravspecifikationen kompletterades sedan med krav uppkomna 
under fältstudierna gällande användaren, fysiska och psykiska 
miljön samt utrustningen. Se bilaga 9. 
 

3.3.2 Extern och intern undersökning 
Nästa steg var att både externt och internt ta fram olika lösningar 
till ovan nämnda problem. Även om undersökningarna inte 
resulterar i direkta lösningar kan de ge god inspiration. En extern 
undersökning handlar bland annat om att utnyttja kunskapen 
hos experter, söka bland befintliga lösningar samt att söka 
litteratur kring de lösningar som finns idag. Den interna 
undersökningen handlar om att ta tillvara på kunskapen och 
idéerna som finns inom projektgruppen. 
 

(Ulrich & Eppinger 2003) 
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3.3.3 Extern research 
Ett av de största problemen i projektet är det hårda användandet 
av pumparna. Detta sätter hårda krav på robusta lösningar. För 
att inspireras har en benchmarking gjorts av produkter som har 
samma hårda användning. Fyra butiker med byggvaror 
besöktes, där alla typer av instrument och verktyg undersöktes. 
Förutom helhetslösningar undersöktes även materialval, 
utformning och val av teknik. 
 
För att undersöka möjligheten till lysande kabel besöktes 
Interaction institute som själva utvecklat en lysande kabel som 
indikator för elförbrukning. Likheterna i de båda projekten visar 
att denna typ av indikering principiellt även skulle fungera som 
en indikator för pumpar.  
 
Standardikoner och symboler har sökts i syfte att undvika egen 
design på dessa. Om en standardikon eller symbol finns är det 
bättre att använda den, då användaren sedan tidigare förstår 
betydelsen. En ny egen design av en symbol behöver läras in 
och löper därför större risk att misstolkas. 
 
De tillbehör som används idag inom pumpindustrin har noga 
studerats för att få idéer och inspiration. Produkterna 
undersöktes ur ett användarperspektiv och lösningar som skulle 
förbättra användbarheten lades till på den befintliga produkten. 
Att utgå från den utrustning användaren redan är van vid kan för 
användaren kännas mer tillförlitligt och lättare att ta till sig.  
 

3.3.4 Intern research 
Intern research handlar om att ta tillvara på den kunskap och 
kreativitet som finns inom utvecklingsteamet. Detta kan göras 
både i grupp och individuellt och bör alterneras för bästa resultat 
(Ulrich & Eppinger 2003). Organisationen och atmosfären bör 
också hållas öppen, då forskning visar att allt för strikt styrning 
genom t.ex. slaviskt följandet av kreativa metoder och modeller 
snarare hämmar än främjar kreativiteten. Man menar att den 
enskilda individen behöver mer eget utrymme för att blir kreativ 
(Takeuchi  & Nonaka 1986). Till lite mer komplexa problem bör 
det alltså vara en relativt liten utvecklingsgrupp med få 
gemensamma kreativa sessioner i en öppen organisation 
(Leenders et al. 2007). 
 
I detta projekt utfördes mycket av det kreativa arbetet ensam, 
med undantag för ett par brainstormings med ett mindre antal 
deltagare. Detta beskrivs mer i detalj nedan. 
 
Brainstorming 
Forskning visar bland annat att den mycket populära tekniken 
brainstorming genererar färre lösningar i stor grupp, än vad de 
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ensamma individerna kan skapa om metoden utförs på egen 
hand (Leenders et al. 2007). Trots detta kan det i många fall 
vara motiverat att använda metoden, då den tillför en stor 
kvantitet data, om den är rätt styrd. 
 
Regler för brainstorming 
 

• Kritik är inte tillåten. Ge varken positiva eller negativa 
kommentarer. Detta gäller både mot dig själv och 
gentemot dina kollegor 

• Kvantitet eftersträvas. Idén med brainstorming är ju att 
få fram många idéer, varför det också är viktigt att även 
de idéer som till en början verkar irrelevanta skall tas med 

• Gå utanför det vanliga. Ovanliga idéer är mycket 
välkomna 

• Kombinera idéer. Kombinera och komplettera 
framkomna idéer.  

 
(Johannesson 2004) 

 
 
Extern brainstorming med användbarhetsexpert inom IT 
En brainstorming med en extern användbarhetsexpert 
genomfördes i syfte att få ett bredare lösningsrum än en 
brainstorming inom företaget kan ge. Denna brainstorming var 
alltså ett komplement till de brainstormings som hölls inom 
företaget (se stycket nedan). Brainstormingen genomfördes 
under förutsättningen att den externa kontakten inte hade 
tidigare erfarenheter från ITT Flygt och heller inte fick mer än 
ytterst nödvändig information under sessionens gång. Tanken 
var att försöka eliminera eventuella blockningar i kreativiteten. 
Dessutom genomfördes brainstormingen i en avslappnad extern 
miljö som inte på något sett kopplades till pumpar eller 
pumpanvändning.  
 
Brainstorming med ITT’s elingenjörer 
En brainstorming utfördes tillsammans med elingenjörer i syfte 
att finna lösningar till användarbehoven. En brainstorming för 
varje behov gjordes. I anslutning till brainstormingen 
diskuterades också hur lösningarna skulle kunna genomföras 
rent tekniskt. 
 
Idéerna skisserads enkelt med penna och papper för att inte 
bromsa kreativiteten genom att gå in på för djup detaljnivå. 
Skisserna har senare i projektet fungerat som 
diskussionsunderlag vid möten med medlemmarna i 
referensgruppen. Under dessa möten har skisserna 
vidareutvecklats till mer fullständiga koncept. 
 
Koncepten presenteras närmare under kapitel 5.2 och 6.1. 
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Analogitänkande 
Genom att använda analogier och metaforer frigörs det vanliga 
sättet att se problemet på, vilket breddar det kreativa tänkandet. 
Analogier kan hämtas från fantasier, existerande produkter i en 
annan bransch eller genom att föreställa sig själv som objektet. 
Genom analogitänkande undviks begränsningar som ekonomi, 
naturlagar och moralprinciper (Johannesson 2004).  
 
Vid genomförandet av denna metod föreställdes situationen där 
en människa i stället för en pump låg i en grop och vill påkalla 
uppmärksamhet från omgivningen. Genom att simulera med 
tekniska lösningar hur en människa skulle lösa att få 
uppmärksamhet skapades nya idéer. Dessa idéer skisserades 
också för att diskuteras närmare med referensgruppen.  
 
Osborns idésporrar 
Denna metod går ut på att på olika sätt dra olika idéer till sin 
spets genom någon form av oväntad förändring. Detta kan vara 
förstoring, förminskning, omplacering, kombination, göra 
tvärtom, bearbeta eller modifiera. Detta kan öppna upp sinnena 
och leda till nya associationer vilket i sin tur leder till nya idéer 
(Johannesson 2004). 
 
Denna metod användes under hela idégenereringsfasen under 
de ensamma kreativa sessionerna. Dioder som från början 
placerats på en ledd flyttades till en annan, liten kub blev lång 
cylinder, en displaylösning kombinerades med ljusindikatorer 
osv.  
 

3.3.5 Lösningsgenerering 
Teorin förespråkar användandet av modeller i 
lösningsgenererandet för att sortera bland alla de lösningar som 
uppkommit under den interna och externa undersökningen. 
Lösningarna kan med fördel delas upp med funktionsanalysen 
som grund. Sedan kombineras lösningar för olika delproblem, 
vilka tillsammans bildar ett koncept. Kombinationsarbetet kan 
struktureras upp genom en morfologi eller ett 
funktions/metodträd (Ulrish & Eppinger 2003). 
 
I projektet uppkom aldrig behovet av dessa modeller. De 
slutgiltiga koncepten bildades under hela projektets gång och 
den slutgiltiga utformningen skisserades i anslutning till de 
kreativa sessionerna. I kapitel 5.2 beskrivs några av de idéer 
som uppkommit under projektets gång. 
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3.3.6 Utvärdering 
Det sista steget består i att välja koncept. Det handlar om att 
jämföra olika koncept med varandra och med 
kravspecifikationen, för att finna det starkaste konceptet. Detta 
kan göras med Pugh concept selection. Det är en metod där alla 
koncept radas upp bredvid varandra och som sedan får plus, 
minus eller noll för hur bra de uppfyller kravspecifikationen eller 
kundbehoven (Ulrich & Eppinger  2003).  
 
I projektet delades istället betyg ett till tre ut. Se bilaga 10. För 
att få betyg ett är kravet dåligt uppfyllt och för att få betyg tre är 
kravet mycket väl uppfyllt. 
 
Projektets fokus har varit att göra en lösning som har bra 
användbarhet så som användbarhet är definierat i ISO 9241-11. 
Den utvärderingsmodell som ISO föreslår är därför den som 
används i projektet. I standarden krävs det dock att 
utvärderingen görs samtidigt som produkten används. I projektet 
valdes istället att simulera användarnas användning och åsikter 
genom att utgå från de data som uppkom under den 
kontextuella undersökningen samt teorin om kognition. Se bild 4 
för en illustration av utvärderingsmodellen. 

 
Ändamålsenlighet 
Ändamålsenligheten bestämdes utifrån de krav och kriterier 
användarna uttryckte under fältstudierna. Se bilaga 7 för 
användarkraven.  

 
Effektivitet 
För att utvärdera effektiviteten för hela konceptet gjordes en 
heuristisk expertutvärdering. Utvärderingen är grundad på den 
modifierade varianten av Jacob Nielsens (1993) heuristiska 
utvärdering. Utvärderingen ger en god vägledning om hur god 
användbarheten är, det vill säga, hur väl designen är anpassad 
människans förutsättningar. Utvärderingen gjordes tillsammans 
med en användbarhetsexpert inom IT, då två experters åsikter 
är bättre en. 
 
Varje punkt graderades mellan 1 och 3 där 1 är dåligt uppfylld 
krav och 3 väl uppfyllt krav. Den totala poängen och en 
procentsats räknades sedan fram, vilka la grunden till betyget i 
den övergripande utvärderingen om konceptets användbarhet.  
 
Procentsatsen delades upp enligt följande: 
 
 
 
 
 

<60% 1 poäng 
60-80% 2 poäng 
>80% 3 poäng 
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     Effektivitet 

Prioriterade 
Användar- 

krav 

Användarna 
ringdes 

Heuristisk 
utvärdering 

Ändamålsenlighet 

 
Betyg 1-3 
för hur väl 

målen 
uppnås 

Betyg 1-3 för 
hur väl 

lösningen 
som helhet 
uppfyller de 
heuristiska 
kriterierna

Uppmärksamhet 
Perception 

Minne 
Inlärning 

Reflekterande 
kognition 

 

     Effektivitet 

Betyg 1-3 för 
hur väl varje 

del av 
lösningen 

uppfyller de 
kognitiva 
kriterierna

Betyg 1-3 
där 

användaren 
bedömer 

attityden mot 
produkten 

Koncept 1     Koncept 2      Koncept 3 

Bild 4: Figuren visar hur den totala utvärderingen går till. Som grund 
används kravspecifikationen, i vilken varje koncept så bedöms efter 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. I det inringade området 
ses den totala poängen samt den procent uppfyllda kriterier varje koncept 
fullgör. 

     Effektivitet 

     Tillfredsställelse 

Varje funktions effektivitet räknades fram genom att gradera hur 
väl funktionen uppfyllde de kognitiva aspekterna på 
interaktionsdesign; uppmärksamhet, perception, minne, inlärning 
och reflekterande kognition. En procentsats togs fram även här 
som sedan även denna lade grunden för betyget i den 
övergripande utvärderingen. 
 
Tillfredsställelse 
Användarnas tillfredsställelse utvärderades genom att 
användarna återigen ringdes upp och ombads bedöma den 
egna attityden gentemot var koncept. Då svarsfrekvensen var 
låg, användes också resultatet av kulturmodellen, främst 
presenterat under kapitel 4.3, psykisk omgivning.  
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4. Empiri - resultat av rådatainsamling 
Resultatet av rådatainsamlingen beskrivs nedan uppdelat i fyra 
kapitel. Varje kapitel innehåller parametrar som påverkar 
utformningen av HMI-verktyget. Det första kapitlet beskriver den 
fysiska omgivningen som pumpen och användaren befinner sig 
i. Det andra kapitlet beskriver det typiska användandet beskrivet 
i olika sekvenser. Det tredje kapitlet beskriver jargongen på 
arbetsplatsen. Slutligen beskrivs den typiske användaren. 
 

4.1 Fysisk omgivning 
Resultatet av den fysiska modellen (se avsnitt 3.2.5) beskrivs 
nedan för respektive bransch.  
 

4.1.1 Fysisk omgivning bygg 
Den fysiska omgivningen varierar självklart mellan olika 
byggarbetsplatser, men generellt används pumpen i en lerig och 
smutsig miljö. Användaren tvingas själv in i denna miljö och 
riskerar därmed att fastna i den mjuka leran eller att halka ner i 
pumpgropen. Pumpen kastas därför ofta i för att undvika 
ovanstående, vilket pumpen inte alls är konstruerad för. 
 

 
Bild 5: På bilden ses hur användaren kastar i pumpen från kanten, eftersom 
det är svårt att ta sig ner i pumpgropen med utrustningen i händerna. 

 
Platsen för pumpning kan variera mycket mellan olika 
arbetsplatser. I vissa fall är pumpen placerad så att användaren 
har ständig uppsikt över den, i andra fall kan den vara placerad i 
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ett dike långt ifrån det aktiva området. Dessutom kan 
pumpgropen vara svår att nå med fordon. 
 
På byggarbetsplatser är det ofta ont om el, varför elverk ofta 
används. Detta har sina för och nackdelar. Det upplevs jobbigt 
att dra fram elverket för att starta pumpsekvensen, men genom 
att använda elverk undviks att kablar som ligger tvärs över vägar 
blir överkörda.  
 
Arbetet som byggare är jämfört gruvarbetare tyngre och 
slitsammare för kroppen. Byggare kommer ofta i kontakt med 
tunga lyft, vibrationer och obekväma arbetsställningar. Till detta 
skall tilläggas det ibland ofördelaktiga klimatet. Byggare arbetar 
året runt i alla väder, vilket innebär att de även i de mest 
extrema väderförhållandena måste interagera med pumpen. 

 

4.1.2  Fysisk omgivning i gruvan 
De två svenska gruvorna kan beskrivas som ett tredimensionellt 
nät av vägtunnlar. Längs vägarna finns el, gsm, fiberkabel, 
ventilation och vattentransport. Omgivningen saknar naturligtvis 
dagsljus, men är belyst med lampor och lysen från bilarna. 
Luften känns fuktig och råkall. Då gruvarbetesplatsen är mer 
stationär än vad byggarbetsplatsen är, så är den också mer 
ordnad. Gruvarbetarna kommer därmed inte i kontakt med lera 
och djupa vattenhål i samma utsträckning som byggarbetarna.  
 

 
Bild 6: Här ses den fysiska miljön kring de större pumparna. 
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El-källor är en bristvara i gruvan. Den el som finns stationärt är 
dragen längs huvudgångarna. I fronten finns det oftast ingen el 
framdragen, utan här förlitar man sig på långa 
förlängningssladdar från huvudgången. Risk för att köra över 
dessa med de tunga fordonen finns naturligtvis. 
 
I fronten av gruvan har bergväggarna ännu inte blivit säkrade. 
Detta innebär att lösa delar kan lossna och skada användaren. 
Säkring görs genom att gjuta betong runt hela gruvgången.  
 

 
Bild 7: Här ses den fysiska omgivningen i fronten på gruvan. Här används de 
mindre pumparna som också används i byggindustrin. 
 
Gruvarbete utförs mycket sittande i bil eller andra fordon. 
Transporterna är långa mellan kontor och aktivt område och 
mellan olika pumpgropar. Vissa pumpar är till och med 
utplacerade i områden där arbetare generellt inte befinner sig. I 
dessa fall och under helgdagar då bemanningen är begränsad, 
finns det en grupp driftstekniker som övervakar pumparna.  
 

4.2 Arbetssekvenser 
Nedan beskrivs de arbetssekvenser (se avsnitt 3.2.5) som 
uppkom genom sekvensmodellen. 
 

4.2.1 Att pumpa inom bygg 
Pumpen förvaras i ett förråd när den inte används. Dit är den 
indragen utan hänsyn till kablar och slangar. När pumpen då 
skall tas i användning nästa gång är kablar och slangar 
hoptrasslade. Det tar tid och upplevs besvärligt att plocka fram 
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pumpen. När pumpen sedan skall ner i sumpen kastas den ofta 
ner från någon meters höjd, för att sedan rättas till med hjälp av 
kabeln eller slangen. Se bild 8. När pumpsekvensen är klar dras 
pumpen upp ur sumpen med hjälp av kabeln eller slangen igen. 
Anledningen till att användaren inte hoppar ner i gropen själv 
och ställer pumpen varsamt på plats blir uppenbar vid ett 
fältbesök. Omgivningen är mycket lerig och hal, och att med 
händerna fulla av pumputrustning är det näst intill omöjligt att ta 
sig ner i en pumpgrop utan att halka eller falla.  
 
 
 
 
 

4.2.2 Övervakning inom bygg 
En pumpsekvens kan vara allt ifrån några minuter till flertalet 
månader. Även om pumpen går långa perioder innebär det inte 
att pumpen och användaren interagerar. Tiden användaren 
kommer i kontakt med pumpen är den korta stund då den 
utplaceras eller upphämtas, varför pumpning ses som en 
bisyssla. Pumpen förväntas gå tills användaren kommer tillbaka 
för att avsluta pumpningen. Trots att användaren under långa 
perioder inte befinner sig kring pumpen, finns det idag inte 
någon fjärrövervakning. Övervakningen sker manuellt, där fel 
upptäcks av slumpmässig förbipasserade som meddelar 
byggledaren. Den manuella övervakningen fungerar som bäst 
vid de pumpar som endast används ett par minuter åt gången. 
Dessa pumpar är till exempel de som används vid schaktning för 
kabel eller rörläggning och nyttjas då samtidigt som till exempel 
en grävskopa gräver sig bortåt. 

 

Bild 8: Här ses användarna starta upp pumpen. 
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4.2.3 Driftstopp inom bygg 
Om en pump stannat undersöks 
anledningen till detta okulärt. Ofta 
har pumpen stannat för att den 
har satt igen, vilket då åtgärdas 
ute i fält. I annat fall undersöks 
kabeln, vilken också byts på plats 
om kabel finns i lager. I övriga fall 
skickas pumpen tillbaka till 
uthyraren där den repareras. På 
byggen där ett pumpstopp genast 
påverkar det fortsatta arbetet 

finns ett pumplager, om än 
tämligen begränsat. Större 
byggarbetsplatser kan vid 
pumpstopp omorganisera sina 

övriga pumpar, men på mindre byggen finns kanske bara en 
pump och inget ekonomiskt utrymme för att ha reservpumpar 
liggande.  
 

4.2.4 Pumpning med små pumpar inom gruvbranschen 
De minsta pumparna används vid framdrivningen av 
gruvgångar. Här är användandet mycket likt det i 
byggbranschen, även om de fysiska förutsättningarna skiljer. 
Den hala leran som omger pumpgropen på byggplatser består i 
gruvan i stället av stenkross eller berg. Den hala leran var enligt 
byggarna det som motiverade att slänga i pumpen i gropen i 
stället för att kliva ner i gropen själv. I gruvbranschen hävdar 
användarna dock att de sliter och slänger med pumpen även om 
leran saknas. 
 

4.2.5 Pumpning stor pump inom gruvbranschen 
De största mobila pumparna 
är placerade i pumpgropar 
med funktionen att samla 
upp spillvatten. Dessa 
pumpar skiljer sig mycket i 
användningen jämfört med 
de små. Även om pumpen 
är mobil i den benämningen 
att den är flyttbar, är den så 
tung och otymplig att flytta 
att användandet mer liknas 
vid de stora stationära 
pumparna. Monteringen 
upplevs här som ett 

Bild 9: En användare som 
skall undersöka varför pumpen 
inte startar. 

Figur 10: En av de större pumparna 
som har i uppgift att pumpa 
spillvatten. 
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problem, varför pumparna också sällan monteras ned. Dessa 
pumpar går således tills de går sönder och måste monteras ner. 
 
De större pumparna skall bara transportera vatten mellan två väl 
fyllda vattenkällor, med andra ord är målet inte på något sätt att 
pumpa torrt. Att pumparna torrkör är alltså något som sällan 
inträffar. Däremot är det ett problem att vattnet har hög procent 
av sand eller grus, vilket kan leda till igensättning. 
 

4.2.6 Montering av stora pumpar inom gruvbranschen 
Monteringen av de större pumparna går till så att pump och 
användare placeras i en skopa. Skopan höjs upp så att pumpen 
kan fästas i taket med en kätting. Därefter fästes kablar i diverse 
fasta delar för att komma ur vattnet. Kablar sågs dock flera 
gånger liggandes i vattnet.  
 

4.2.7 Övervakning inom gruvbranschen 

 
Figur 11: Bilden föreställer en pump som övervakas från bilen. 
 
Det finns ingen teknisk övervakning för pumparna, utan 
pumparna övervakas manuellt. Detta trots att det kan vara flera 
mil mellan två pumpar. Om en pump går sönder undersöks den 
först okulärt av personen som fann den trasiga pumpen. Om 
denne inte kan se vad felet är kontaktas den driftansvariga som i 
sin tur delegerar uppgiften till en serviceenhet. Serviceteknikern 
sätter sig i en traktorskopa och undersöker pumpen och visst 
reparationsarbete kan också ske ute i skopan, men oftast 
skickas pumpen upp ovan jord för service. I gruvorna finns 
centrallager för pumparna, så om en pump går sönder byts den 
ut direkt och driftstoppet minimeras. 
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4.3 Psykisk omgivning 
Nedan beskrivs den psykiska omgivningen vilket bygger på 
resultatet av kulturmodellen. (Se avsnitt 3.2.5) 
 

4.3.1 Generell beskrivning 
För användaren är pumpandet en bisyssla, och skall därför bara 
fungera. Användarna vill med andra ord inte spendera mer än 
nödvändigt av sin dag med pumpen. Om pumpen går sönder 
och inte fungerar som den ska, tar den upp för mycket tid och 
energi och användaren blir därmed missnöjd med produkten. 
Detta är varför användarna prioriterar driftsäkerhet före allt 
annat. 
 
Största delen av pumparna inom byggbranschen är inhyrda. 
Detta innebär att de som använder pumparna inte äger dem, 
vilket försämrar handhavandet av dem. Pumparna slängs i 
gropen, användaren rycker i kabeln och trasiga pumpar blir 
liggande är bara några observerade företeelser. I gruvbranschen 
ägs pumparna av företaget, och pumparna sköts också bättre 
där, även om det slits och slängs en hel del där också. 
 
Att användaren sliter och slänger med pumpen är något som 
accepteras på arbetsplatsen. Det är ett så inarbetat arbetssätt 
att ingen längre reagerar över det. Dessutom kostar en liten b-
pump inte mycket jämfört med de andra maskinerna som 
behövs vid en byggplats eller i en gruva, så inte heller pengar 
motiverar bättre skötsel. Det hävdades dock att de äldre är mer 
försiktiga med pumparna än de yngre, därför att de har en 
annan relation till företaget och i och med det bryr sig mer om 
företagets kostnader.  
 

4.3.2 Externa krav på användarna 
Användarna trivs med arbetssättet de har idag, men utifrån 
kommer ständigt krav om förändring. Samhället trycker på i 
frågor gällande arbetsmiljö, säkerhet och energi. Detta påverkar 
arbetsledning och utvecklare vilket i förlängningen och påverkar 
användaren. Krav på arbetsmiljön kan till exempel vara tunga 
lyft, där utvecklare då utmanas till att göra lättare pumpar eller 
pumpar som går att förflytta utan att lyfta dem. Den nya 
produkten tvingar således användaren till ett nytt arbetssätt. De 
nya arbetssätten sitter dock långt inne. 
 
En anställd inom gruvindustrin har fått krav från ledningen att ha 
fjärrövervakning på de större pumparna, detta av säkerhetsskäl 
vid risk för översvämning. Detta nya besked har mötts av 
blandad förtjusning. Användarna litar inte på tekniken utan ser 
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problem som till exempel falskt alarm och extra tid med 
pumparbete. 
 
Ytterligare en förändring som kan komma framöver är att 
uthyrare och service vill ha driftsmätning och identifiering av 
pumpen för att förlänga livslängden på den. Driftsmätningen kan 
bland annat indikera för service. Användaren ser inte det 
positiva i att pumpen får längre livstid, utan ser det enbart som 
mer jobb.  
 

4.4 Användaren 
Den typiske användaren för både bygg- och gruvbrunchen är en 
man, cirka 40 år, händig med någon slags praktisk utbildning. 
Inställning till ny teknik är i allmänhet positiv, även om det finns 
en viss skepsis mot den nya teknikens driftsäkerhet. Teknik som 
inte är tillförlitlig förkastas snabbt och ges inte många nya 
chanser.  
 
För tillfället är det mycket få kvinnor som arbetar med pumpar 
inom båda branscherna även om det de senaste åren har ökat. 
Inom byggbranschen är det ca 5 % och inom gruvbranschen ca 
2 %. 
 
Upplärning för de mer specifika arbetsuppgifterna, som till 
exempel att pumpa, görs enligt lärlingsprogram.  

 
Figur 12: Anders Magnusson, Erling Kentää och två av arbetarna vid bygget i 
Åby. 

 

4.5 Marknadsresultat 
Nedan beskrivs en sammanfattning av de marknadsrapporter 
som lästs.  
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4.5.1 Generell bild av B-pumpsmarknaden 
Den generella pumpanvändningen är ungefär detsamma världen 
över. Pumpen körs tills den slits ut och stannar. Handhavandet 
är hårt och den fysiska omgivningen sliter mycket på pumpen.  
 
Marknadsrapporterna visar att gruvbranschen är mer mogen än 
byggbranschen för sofistikerade elektroniklösningar. Inom 
gruvbranschen finns en efterfrågan på bland annat 
sörplingsdetektorer, överhettningsskydd och en funktion mot 
fasfel.  
 
För detta erbjuder många säljbolag den av ITT utvecklade 
FPC100 som väl uppfyller de kundkraven. På andra håll i 
världen har de lokala säljbolagen själva funnit mycket väl 
fungerande återförsäljare av komponenter som också kan 
uppfylla dessa önskemål. Detta är typiskt för ITT’s säljbolag, där 
var bolag är mycket fristående från övriga organisationen och 
därmed är fri att ha sin egen försäljningsstrategi. I förlängningen 
betyder detta alltså att försäljningen av kontrollenheter och 
paneler till stor del beror på intresset hos respektive säljbolag. 
Det finns försäljningsstatistik som tyder på att ett säljbolag med 
kunskap och intresse för elektroniklösningar också säljer många 
fler produkter av den typen än andra säljbolag. I flera av 
marknadsrapporterna nämns önskan om fjärrövervakning. Detta 
gäller främst marknader som redan sett fördelar med 
kontrollenheter och paneler och nu ser ett behov att utvidga det 
ytterligare. Det långsiktiga målet är att kunna sitta ovan jord och 
övervaka driften nere i gruvorna. 
 
Den pågående klimatdebatten speglas också i pumpindustrin. I 
länder där el är en bristvara finns stort intresse för funktioner 
som ger en energisnålare pump. Tillgången på el i gruvor kan 
också vara tämligen begränsad, vilket också talar för dessa 
funktioner. 
 
Generellt är det intressant att läsa hur olika marknader har olika 
personalpolitik och därför olika intressen för diverse funktioner. I 
länder med dyr arbetskraft finns ett stort intresse för el-tekniska 
funktioner och enkel användning för då kunna spara på 
personalkostnader. I länder med billig arbetskraft efterfrågas 
också enkel användning men då snarare för att personalen är 
dåligt utbildad. 
 

4.5.2 Efterfrågan på användbarhet 
Marknadsrapporterna visar att kunderna generellt sett är mycket 
nöjda med de produkter som ITT har att erbjuda, men med ett 
önskemål om enklare användning. Vissa av produkterna som 
nämns i marknadsrapporterna beskrivs som svåranvända och 
dåligt anpassade till slutanvändaren. Det nämns bland annat att 
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användarna i de Sydamerikanska länderna har mycket svårt att 
förstå displayerna därför att texten är skriven på engelska, och 
dessutom inte som hela ord utan som förkortningar. Vidare 
berättas att installation av en del funktioner kräver särskilda el-
tekniska förkunskaper, men då utbildningsnivån på vissa håll i 
världen är mycket låg, leder det till att extrafunktionen inte 
används. Det har också framkommit fall där användaren tvivlar 
på driftsäkerheten hos vissa tillbehör för att ingen feedback finns 
att tillgå, vilket gör att produkten inte används i dess fulla 
kapacitet. Användaren önskar sammanfattningsvis ett bättre 
användargränssnitt som stöttar och ger tydlig feedback. 
 
Då kunderna blev tillfrågade vilka parametrar som var viktigast 
hos en kontrollpanel nämndes följande: 
 

• Skalad. Liten i start och förstorad vid behov 
• Robust med tanke på den tuffa miljön 
• Flexibel. Kunden skall kunna skräddarsy en lösning som 

passar dem. 
• Enkel att använda 

 

4.5.3 Uthyrning och service 
I rapporterna skrivs det mycket om uthyrning, reparation och 
service. Det blir allt vanligare med serviceavtal där Flygt tar 
totalansvaret för hela pumpsekvensen. Det innebär att 
användaren inte behöver komma i kontakt med pumpen alls, 
utan pumpen sköts av Flygts pump service. I dessa fall är det 
mycket önskvärt med någon form av fjärrövervakning, så att 
teknikern på ett effektivt sätt kan driva pumpen trots stora 
avstånd och många olika pumpar att sköta. 
 
Just när det kommer till reparation och service finns för och 
nackdelar i hur elektroniken är placerad. Då elektroniken är 
placerad i pumpen, blir det för användaren svårare att söka fel. 
Fördelen är istället att användaren slipper extrakomponenter vid 
sidan om, som annars riskera att fara illa vid det hårda 
användandet.  

 

4.6 Resultat av Benchmarking 
Generellt sett så har inga pumpar någon indikering på själva 
pumpen med ett undantag, Grindex. Detta företag har tagit fram 
en funktion som undviker fel rotationsriktning. Om faserna 
kopplats fel startar pumpen inte alls. För att kommunicera med 
användaren om detta nya beteende har en dekal fästs på 
pumpen. Se bild 13.   
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Bild 13: Figuren visar hur Grindex kommunicerar till sina användare om 
pumpens beteende. 
 
Andra pumptillverkare förlitar sig istället på underleverantörer 
som levererar lösningar för olika funktioner i form av 
startapparater eller pumpskåp. Dessa lösningar uppfyller 
funktionskraven väl men har ofta mycket bristfällig indikering om 
pumpens nya beteende. Se bilaga 11 för en jämförelse mot 
användarbehoven.  
 

4.7 Vald begränsning 
Fältstudierna och telefonintervjuerna vid gruvor och 
byggarbetsplatser har visat att hanteringen av de mindre 
pumparna är ungefär den samma i båda facken, medan bygg 
helt saknar de större mer stationära pumparna. En indelning av 
lösningen är därför lämplig, eftersom förförandet dem emellan 
skiljer sig. Den mindre pumpen är mycket mobil och ska också 
vara enkel att flytta och koppla in, eftersom detta görs flera 
gånger under pumpens livscykel. De större pumparna monteras 
däremot upp och sitter oftast på ett ställe en längre tid. De större 
pumparna utsätts inte för lika mycket slit och släng, förutom då 
de transporteras uppbundna under ett lastbilsflak eller i en 
skopa på en traktor. Användaren till de mindre pumparna 
befinner sig oftast i närheten av pumpen under pumpandets 
gång, medan de större pumparna står och går i större 
utsträckning.   
 
I samråd med referensgruppen görs därför en uppdelning efter 
hur pumpen används snarare än efter bransch den används i. 
Det kommer därför eventuellt bli två lösningar, en för stora och 
en för små pumpar. 
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5. Konceptutveckling 
I detta kapitel beskrivs de identifierade problemen samt idéer 
och lösningar som uppkommit under konceptutvecklingen. 

 

5.1 Problemidentifiering 
Under rådatainsamlingen uppkom ett antal problem med 
pumpen så som den fungerar idag. Nedan finns problemen 
beskrivna och lösningen som finns idag. Detta kommer sedan att 
bli utgångspunkten i det fortsatta arbetet. 
 

5.1.1 Indikering av fel 
 
Problem 
Idag upplevs det frustrerande för användaren då pumpen 
stannat utan att användaren kan se vad felet är.  
 
Lösning 
Pumptillverkaren har inget som meddelar användaren om vad 
felet är. Användaren får istället undersöka pumpen okulärt 
alternativt skicka den direkt på reparation. 
 
Problem med befintlig lösning 
Den okulära undersökningen som först görs ute i fält tar tid och 
har hög grad av osäkerhet. Användaren saknar instruktioner för 
att göra en felsökning och provar sig då fram i stället. Osäkerhet 
gör att användaren skickar pumpen på service även om felet 
kanske var lätt åtgärdat. Att skicka på service kostar både tid 
och pengar. 
 

5.1.2 Indikering av att pumpen går 
 
Problem 
De större pumparna hänger svåråtkomligt till, varför det är svårt 
att se om pumpen går eller inte. Dessutom är det en stor 
ansträngning att ta ner eller komma intill pumpen. Liknande 
problem upplevs också av användarna till de små pumparna. 
 
Lösning 
Övervakningen av pumparna sköts manuellt. Den som passerar 
en pump som av någon anledning inte går förväntas rapportera 
detta.  
 
Problem med befintlig lösning 
I gruvan är problemet att användaren sitter i bil och vid snabbt 
passerande ser inte användaren om pumpen går eller inte. I 
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byggbranschen kan pumparna bli liggande på platser där det 
inte är någon direkt aktivitet. Användarna glömmer bort att 
övervaka pumpen. Detta innebär i förlängningen att pumpar kan 
bli stående onödigt länge.  
 

5.1.3 Rotationsriktning vid start 
 
Problem 
Då de större trefaspumparna kopplas in är det svårt att se om 
pumpen roterar åt rätt håll. Problemet uppstår när två faser är 
placerade fel relativt varandra. 
 
Lösning 
Användaren uppmanas i instruktionsboken att titta på pumpen 
ovanifrån då den startar. Om den rycker motsols roterar 
pumphjulet åt rätt håll. 
 
Problem med befintlig lösning 
Användarna läser sällan instruktionsboken och vet då inte om 
tekniken för att kontrollera rotationsriktningen. Lösningen 
upplevs inte intuitiv. Problemet skulle kunna lösas med fysisk 
begränsning (se avsnitt 2.2.3) om det i världen fanns en 
standard för hur el-komponenterna skulle kopplas och en 
färgkodning som är den samma världen över. I dagsläget finns 
dock ej någon sådan standard, varför det inte heller går att lösa 
problemet med en fysisk begränsning. 

 

5.1.4 Framtidens fasfelslösning 
 
Problem 
Pumpen kopplas in med fel fasanslutning och roterar då åt fel 
håll. Pumpen går fortfarande men med mycket sämre 
verkningsgrad. (Samma som ovan) 
 
Lösning  
För att komma tillrätta med detta problem har en funktion 
utvecklas där pumpen inte startar alls om faserna kopplats fel. 
(Utveckling av lösningen ovan) 
 
Problem med befintlig lösning 
Att pumpen inte startar skulle då indikera att användaren 
behövde byta plats på två faser. I stället tolkar användaren det 
som att pumpen inte fungerar. 
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5.1.5 Sörpling/torrkörning 
 
Problem 
Pumpen har för lite vatten för att kunna pumpa vilket kan leda till 
att motorn brinner upp i värsta fall. 
 
Lösning  
Pumpen stängs av automatiskt baserat på tidigare drifttid. 
Vilotiden baseras också på drifttid och pumpen startas 
automatiskt när vilotiden är slut. 
 
Problem med befintlig lösning 
Användaren tror att pumpen är trasig då den inte pumpar. 
 

5.1.6 Igensättning 
 
Problem 
Pumphjulet sätter igen vid långvarig pumpning i vatten med stora 
partiklar i. 
 
Lösning  
Pumpen känner själv av när pumphjulet är igensatt och börjar då 
rotera baklänges. Pumphjulet roteras sedan fram och tillbaka till 
dess att det är rent nog att köra normalt. 
 
Problem med befintlig lösning 
Detta är ett helt nytt beteende som användare inte känner igen. 
Användaren kan misstolka det som att det är fel på pumpen. 
 

5.2 Designidéer 
Problemidentifieringen ovan leder till slutsatsen att någon form 
av indikering för respektive problem behövs. Indikeringen skall 
fånga användarens uppmärksamhet, tydligt ge information om 
problemet och i bästa fall även ge vägledning om hur problemet 
löses.  
 

5.2.1 Pumpen söker användarens uppmärksamhet 
Som ses ovan behöver pumpen söka användarens 
uppmärksamhet. Uppmärksamhet fås då något av människans 
sinnen aktiveras. Ljud och ljus är de primära lösningarna. I 
princip skulle det också fungera med lukt, smak och känsel. 
Utifrån detta har nu idéer skapats, vilka presenteras nedan. 
 
Ljussignalerna följer generellt en kodning. Röd betyder varning 
eller stopp, gul är ett mellanläge och står för vänta eller vila och 
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grön står för ok eller kör. Denna färgkodning har använts i 
diverse utformningar. Det kan vara på pumpen, i kabeln, i 
handsken eller utan anknytning till pumpen.  
 

Till höger ses en bild med lampor på 
pumpen. Det är mest lämpligt att 
placera dem i pumptoppen, eftersom 
pumpen täcks av det vatten den 
pumpar. I värsta fall dränks hela 
pumpen, vilket gör denna lösning obrukbar. Ett annat 
alternativ är att placera lamporna i handtaget vilket 
ses på bilden till vänster. Här begränsas antalet färger 
till två, röd och grön. Denna idé täcker således bara in 
indikation för att pumpen går och för att den är trasig. 

 
 
 

Till vänster ses två exempel på 
hur en indikator placerats i 
handsken. Den ena är fast 
medan den andre är löstagbar. 
Den löstagbara har fördelen att 
den har fler lampor och därmed 
kan indikera för mer. 

 
Bilden till höger visar en lysande 
kabel. Att få kabeln att lysa är 
ytterligare en idé. Kabeln lyser med 
röd för fel, gul för automatiskt 
stoppad pump och grön för 
fungerande pump. Denna lösning är 
väl anpassad till den fysiska 
omgivningen, eftersom den genom sin längd alltid kommer att 
synas, trots lera och smuts. 
 
Den sista lösningen som visas i bilden till vänster har inspirerats 
från hur maskiner i industrin varnar för driftsstopp eller att 

maskinen står. I industrin finns en cylinder 
uppsatt på maskinen vilken indikerar 
maskinens status. När sedan en 
driftsoperatör ser att det är röd eller gul 
status, åtgärdar användaren det. På det 
sättet minskas oönskade driftstopp. 
Samma koncept skulle kunna användas 
inom tillexempel gruvindustrin. När en 
pump stannat skulle en varningscylinder 
placerad i gruvgången kunna varna om 
dess status. Den första förbipasserande 
ser tydligt och klart varningen och kan 

åtgärda det med en gång. 
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Förutom ljussignaler kan indikering ske via ljud. Ljudkällan bör 
vara i anslutning till felet och gärna också hänvisa till var felet 
kan åtgärdas. Fasfel är ett problem där 
ljudsignal kan tänkas vara lämplig. Signalen 
bör vara någon form av alarm, men generellt 
är det mycket svårt att designa ljud som är 
lätta att tolka korrekt. Bilden till höger visar hur en ljudsignal i 
handsken kan indikera för fasfel. 
 

5.2.2 Ge tydlig information om problemet 
Att ge information om problemet kan handla om allt från att se 
att det är ett fel till att kunna bestämma vilket fel pumpen har. 
Information om varför ett system varnar kan dels göras med 
symboler eller med förklarande text i digital eller analog form. 
Lösningarna visar olika idéer på hur detta kan lösas i de olika 
nivåerna. 
 
Vid framtagandet av symboler har 
standardsymboler sökts i största 
möjliga mån. I de fall där standarder 
saknas har egna lösningar som 
skapats. Till höger ses olika lösningar 
för att pumpen går. 
 
Nästa steg är den gula varningen 
som på något sett indikerar att 
pumpen vilar eller är automatiskt 
stoppad. Symbolerna kan givetvis 
kombineras om det tydliggör 
ytterligare. Till höger ses symboler för automatiskt stoppad 
pump. 
 
Symboler för fel och dessutom 
specifika fel presenteras till höger. 
De fel som symbolerna visar är 
kabelbrott, igensättning, fasbrott, 
allmänt fel, service, fasfel och ingen 
el. Dessa symboler kan förstärkas 
med färgkodning. Orange skulle 
kunna markera att felet går att 
åtgärda i fält, medan röd betyder krav på verkstad. 
 

I de fall där symboler inte räcker till 
för att förmedla budskapet kan en 
text förstärka meningen. Texten kan 
presenteras digitalt eller på papper. 
Dator, mobil och handdator utgör alla 
bra alternativ till den digitala 
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lösningen. Instruktionsbok eller manual utgör den analoga 
lösningen. 
 

 

5.2.3 Ge vägledning om hur problemet löses 
Även om den typiska användaren med största sannolikhet vet 
hur ett enklare fel på en pump kan åtgärdas kan en god 
vägledning hjälpa användaren till en snabbare reparation. I 
fältstudierna har det tydligt framkommit att användarna vill ha så 
lite som möjligt att göra med pumpen. Genom att tydligt visa vad 
som kan göras för att laga pumpen på plats, underlättas också 
arbetet och därmed också tiden som användaren interagerar 
med pumpen. Ännu en gång kommer idéer kring digitala 
lösningar, som sms-larm eller handdator upp.  
 

5.2.4 Kombinationslösningar 
De ovan nämnda förslagen var första steget i iterationen vilka 
sedan analyserades vidare. De olika idéerna har kombinerats i 
ett försök att skapa en ny bättre lösning. Exempel på det ses 
nedan. 
 
Alla lösningar med ljussignal kan kopplas till en lösning med 
symboler eller digitala koncept. Mobilen till exempel skulle 
tillsammans med indikatorn i pumptoppen utgöra en god lösning. 
Mobilen kan fjärrlarma, vilket då innebär att pumptoppen tillåts 
vara skymd.  
 
Ljudsignalen kan kopplas till samtliga lösningar. Att kombinera 
den lysande kabeln med ljudsignal i handsken blir på många sett 
optimal. Ljudet ger en varning direkt vid inkopplingen, medan 
ljussignalen mer fungerar som varning när användaren inte 
befinner sig direkt vid pumpen. 
 

Under detta skede kommer även nya idéer 
upp. Kombinationer som vid 
sammanslagningen kanske inte fungerar helt 
ur fysisk eller tekniskt perspektiv. En liten 
modifiering och en helt ny lösning är skapad. 

Till dessa hör idéer om att 
uppdatera dagens starters, 
som skisserats upp i bilden till 
vänster. 
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Iterationen har sedan fortsatt till dess att endast ett fåtal 
lösningar kvarstår. Dessa koncept är det som utgör resultatet av 
examensarbetet. Dessa presenteras vidare under resultat i 
kapitel 6. 
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6. Resultat 
I detta kapitel beskrivs hur examensarbetets problemformulering 
uppfyllts.  

 
• Hur skulle ett HMI-verktyg för ITT Flygts pumpserie 2600 

se ut?  
 

• Vilken grad av användbarhet har de utvecklade 
koncepten? 

 

6.1 Hur skulle ett HMI-verktyg för ITT Flygts 
pumpserie 2600 se ut?  

I detta avsnitt beskrivs de koncept som utvecklats under 
projektets gång. 
 

6.1.1 Koncept 1 – Kabelcylindern 
 

Kabelcylindern är som namnet beskriver 
en cylinder fäst mellan två 
kabelkontakter. Kontakterna är av 
standardutformning, vilket gör HMI-
verktyget lätt att installera. Detta 
koncept kräver alltså ingen extra 
installation. Cylindern är uppdelad i sex 
lika stora delar som alla utgörs av en 
färgad ljussignal. Fälten har också 
symbol för att förtydliga vad ljussignalen 
betyder.  

 

 
Bild 2: Ovan ses de symboler som sitter på cylindern. De två längst till 
vänster skall vara gröna och symbolisera att pumpen går, respektive auto 
stop. De fyra till höger är alla röda varningssignaler, med betydelsen fasfel, 
igensatt pumphjul, kabelbrott/fasbrott och service beskrivet från vänster till 
höger. 
 
Det ljussatta området täcker runt om cylindern. Detta för att 
säkerställa att signalen når användaren trots att kabelcylindern 
läggs på marken längs kabeln i lerig utomhusmiljö. Den tuffa 
utomhusmiljön skall inte störa driftsäkerheten på HMI-verktyget. 
Konstruktionen håller både för klimatförhållandet och för det 
hårda användandet. 
 

Bild 14: Bilden visar 
koncept 1, 
kabelcylindern. 
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Detta HMI-verktyg kan användas för alla storlekar av 2600-
serien, även om den är att föredra till de mindre pumparna. 
Konstruktionen passar bra till sättet de små pumparna används 
på. Med det avses de korta användarsekvenserna och det 
snabba och enkla förflyttandet av pumpen. Den korta 
användarsekvensen sätter krav på att designen skall vara enkel, 
den får absolut inte tillföra något extra arbete för den redan korta 
tiden för interaktion. 
 
Storleken har gjort så att den skall passa standardkontakterna, 
men längden har medvetet tilltagits så att verktyget inte tappas 
bort i den brokiga miljön.  
 

6.1.2 Koncept 2 – Indikationslampor i pumptoppen 
Denna HMI-lösning sitter i 
pumptoppen. Lösningen består av 
fyra färgade lampor som larmar vid 
olika händelser. Betydelsen 
förstärks genom en symbol på eller i 
anslutning till lampan. 

 
Lösningen kräver ingen installering 
och kommer med varje nyköpt 
pump. Detta är alltså inget kunden 
betalar extra för, utan något som 
ingår i standardpaketet för pumpar. 

 
Denna lösning är i första hand 

anpassad för användarna av de mindre pumparna, eftersom de 
oftare används kortar perioder. Pumpen hinner då inte pumpa 
ner sig i gropen, så att lera täcker pumptoppen. 
 

De mindre 
pumparna har 
heller inte samma 
problem med 

fasfel varför inte heller en egen 
indikator för det finns. Om denna 
lösning däremot skulle användas 
hos de större pumparna i serien 
kan ett en ljudsignal i handsken 
fungera som indikator för fasfel.   

 
Som komplement till lamporna 
kan mobillarm användas. Denna 
skulle kunna varna för driftstopp. 

 

Figur 15: De färgade 
lamporna har följande 
betydelse: röd – service, 
orange – åtgärda fel, gul, 
autostoppad pump och 
grön – pumpen går. 

Figur 16: Denna lösning har ingen 
indikator för åtgärda fel, då den 
röda indikatorn istället varnar för 
alla typer av fel. Lösningen kan 
kompletteras med en ljudsignal i 
handsken. 
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6.1.3 Koncept 3 – Lysande kabel 
Det tredje konceptet ger genom kabeln 
en indikering om pumpens status. Den 
vanliga kabeln har ett ytterhölje är 
transparent under vilken det är tre 
lystrådar. Dessa trådar är av tre olika 
färger. Röd för fel, gul för automatiskt 
stoppad pump och grön för att pumpen 
pumpar.  

 
Denna lösning passar hela 2600-serien. 
Att indikeringen sitter längs hela sladden 

gör att leran inte påverkar indikatorns verkan. Kabeln är också 
synlig på håll, vilket minskar kravet på interaktion med 
användaren. 
 

6.1.4 Koncept 4 – Uppdaterad starter 
Den uppdaterade startern är just vad 
det låter som, en starter med samma 
funktioner och användningsområden 
som den har idag, men med ett 
uppdaterat interface. På startern finns 
tre tydliga indikatorer som varnar för 
driftstopp, automatiskt stoppad pump 
och indikerar för att pumpen pumpar. 
Som komplement finns en skärm som 
kan ge ett utökat meddelande om 
pumpens status, eller vägledning i 
felsökningen.  

 

Vid fasfel ges också en kort ljudsignal 
precis i inkopplingsögonblicket, vilken 
också kompletteras med ett 
textmeddelande. Innan användaren 
lärt sig betydelsen för ljudsignalen 
fungerar textmeddelande som en god 

vägledning. Den mer erfarne användaren vet dock direkt 
betydelsen av signalen. 
 
Installeringen blir densamma som för starters idag, vilken kräver 
någon form av elteknisk bakgrund.  
 

Figur 17: En lysande 
kabel indikerar för fel, 
automatiskt stoppat samt 
att pumpen går. 

Figur 18: Den 
uppdaterade startern har 
samma funktioner som 
dagens starters men 
med ett uppdaterat 
gränssnitt.
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6.1.5 Koncept 5 – Mobiltelefon 
Detta koncept förmedlar information via 
mobiltelefon. Användaren får ett sms från 
pumpen om den har stannat eller att något 
behöver åtgärdas av användaren. 

 
Användaren får ingen annan typ av 
information via sms, då det kan upplevas 
enerverade att få sms från pumpar om att 

de går bra eller bara är automatiskt 
stoppade. Om användaren önskar denna 
information kan ett sms skickas till 
pumpen, varpå ett sms skickas tillbaka om 
pumpens status. 

 
Lösningen passar främst användare som har många pumpar att 
övervaka, alternativt driver en uthyrningsservice. Lösningen 
passar främst till de större pumparna som generellt går längre 
tid, då det vid korta pumpsekvenser kan ses överflödigt med 
information via sms.  
 
För att installera funktionen skickar användaren ett sms till 
pumpen, där numret lagras till dess användaren skickar ännu ett 
sms till pumpen. Nummer för pumpen ses på identitetsplåten på 
pumpen. Alternativt kan säljbolaget eller uthyrningsfirman sköta 
installationen av mobilnumret till pumpen. Detta skulle då kunna 
skötas enkelt via en onlinetjänst. 
 

6.1.6 Koncept 6 – Displayenhet 
Det sista konceptet är en handhållen 
displayenhet som kan förvaras i fickan eller i 
bilen. Displayenheten kan med bluetooth eller 
motsvarande skicka statusmeddelande 
angående en pump som är inom en viss 
radie. För en användare med många pumpar 
blir därmed övervakningen förenklad. 
Eftersom den pump 

som är närmast 
enheten också är den 
som ses i displayen 
behöver inte 
användaren tvivla på 

viken pump informationen avser. I fallet 
där två pumpar är sammankopplade visas 
båda. 
 

Figur 19: Fjärrlarm 
vid driftstopp via 
sms. 
 

Figur 21: 
Handhållen 
displayenhet med 
knappsats. 

Figur 20: Handhållen 
displayenhet med 
pekskärm. 
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Displayen skulle kunna visa alla typer av tillstånd, från att 
pumpen går till att den behöver service. Lösningen passar bäst 
en kund med ett stort nätverk av pumpar alternativt en uthyrare 
som också sköter driften.  

 

6.2 Vilken grad av användbarhet har de utvecklade 
koncepten? 

 
Metoden som används för att utveckla koncepten har ett 
användarcentrerat perspektiv. Även om metoderna ger de bästa 
förutsättningarna för en design med hög användbarhet behöver 
de olika koncepten utvärderas ur just det perspektivet. Beroende 
på hur många krav som uppfylls i kravspecifikationen för 
användbarhet får de olika lösningarna olika grad av 
användbarhet.  
 
I utvärderingen jämförs också koncepten med dagens befintliga 
lösningar. Detta ger förutom en ranking koncepten emellan 
också en känsla för hur mycket användbarheten förbättrats (eller 
försämrats) hos de nya koncepten.  
 
I bilaga 10 ses resultatet av den utvärdering som tagits fram för 
att fastställa graden av användbarhet hos koncepten och 
dagens lösningar. 
 
Nedan följer resultatet av utvärderingen beskriven ovan i skriftlig 
form. Bilden nedan visar den grad av användbarhet uttryckt i 
procent för respektive koncept.  
 

Kabel- 
cylinder 

Indikatorer 
pumptopp 

Lysande 
sladd 

Uppdaterad 
starter 

Fjälrrlarm 
mobil 

Displayenhet

80 % 73 % 80 % 79 % 70% 87% 
 
 
 
 

 

6.2.1 Koncept 1 – Kabelcylindern 
Användarsammanhang 
Kabelcylindern är väl anpassad till användarens förutsättningar. 
Den ställer inga särskilda krav, varken i installation eller vid 
användningen. Färgkodningen är allmänt känd och symbolerna 
enkla att tyda. 
  
Lösningen är väl anpassade till den fysiska omgivningen och 
passar såväl gruva som byggarbetsplats. Kabelcylindern skall 
väl tåla väta, smuts, lera och fungerar även i mörker. Då 

Dagens pump med 
vippa 

Grindex 
etiketter 

Pump med 
nolta starter 

56 % 69 % 66 % 
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lösningen fäst på kabeln finns viss frihetsgrad med avseende på 
indikatorns placering, vilket innebär att den medvetet kan 
placeras på en plats för god uppsyn.  
 
 
Ändamålsenlighet 
Pumpen uppfyller på ett enkelt sätt alla mål användaren har med 
avseende på användandet av HMI-verktyget.  
 
Effektivitet 
Användarens uppmärksamhet fångas genom en ljussignal. Att 
röd har valts för varning är ingen tillfällighet, då det bland de 
flesta människor i västvärlden uppfattas just varnande. Rött 
fångar alltså snabbt användarens uppmärksamhet.  
 
HMI-verktygets relativa placering till pumpen lämpar sig också 
för goda förutsättningar för att fånga uppmärksamhet. Verktyget 
placeras bäst utanför pumpgropen vilket underlättar att påkalla 
uppmärksamhet från de användare som befinner sig en bit bort 
från pumpen. 
 
Indikeringsfältens placering relativt varandra tillsammans med 
färgkodningen ger användaren en snabb tolkning för vilken grad 
av varning indikeringen avser. I vänsterkanten är indikeringen att 
pumpen går för att sedan stegvis gå åt höger till pumpstopp. Att 
varningen ökar till höger kan refereras till att västvärden (som ju 
är fokus för denna rapport) också läser åt det hållet. Det blir 
alltså en naturlig koppling att varningen ökar åt höger.  
 
Den enkla utformningen, färgkodningen, stödet av symboler är 
alla faktorer som talar för att användaren tolkar indikatorerna på 
rutin. Den mentala ansträngningen hos användaren är således 
låg vid interaktion mellan HMI-verktyget och pumpen. 
 
Tillfredsställelse 
Produkten är utvecklad så att den är enkel att installera, något 
som uppskattas väl av användaren. Användarna av de små 
pumparna tilltalas väl av sladdcylindern. De anser att lösningen 
skulle tillfredställa deras behov. Användarna till de större 
pumparna är dock inte alls intresserade av denna lösning. 

 

6.2.2 Koncept 2 – Indikationslampor i pumptoppen 
Användarsammanhang 
Denna lösning är även den väl anpassad till användaren. 
Indikationslampor i pumptoppen ställer liksom föregående 
koncept inga särskilda krav på användaren, varken i installation 
eller vid användningen. Färgkodningen är allmänt känd och 
symbolerna enkla att tyda. När produkten larmar för pumpstopp 
krävs dock att användaren kan utföra en felsökning utan 
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vägledning, eftersom denna lösning inte indikerar för vilket fel 
pumpen har. 
 
Lösningen fungerar väl i den fysiska miljön i båda branscherna. 
Det krävs dock att användaren vet om att indikatorn sitter i 
pumptoppen, då pumpen kan vara dränkt under vatten.  
 
Ändamålsenlighet 
Pumpen uppfyller inte alla krav på användarens mål, men ger 
viss vägledning genom de fyra lamporna (se beskrivning avsnitt 
6.1.2). 

 
Effektivitet 
Denna HMI-lösning fångar användarens uppmärksamhet genom 
synen. Den fasta placeringen i pumptoppen gör det dock 
svårare för användare på långt håll att uppfatta varningen. För 
de användare som däremot känner till indikatorernas placering 
och medvetet söker information om pumpens status, upplevs 
inget problem att finna dem. Den fasta placeringen underlättar till 
och med för den medvetna användaren. Den relativa 
placeringen mellan de olika indikatorerna är placerad i logisk 
ordning så att graden av varning lätt kan tolkas. Färgkodningen 
är också allmänt känd. 
 
Då denna lösning kräver att användaren medvetet söker efter 
pumpen status medför det att större mental kapacitet krävs. Det 
krävs ett visst medvetande. Dessutom finns ingen indikation på 
vilket felet är vid orange alarm. Användaren måste därmed själv 
undersöka pumpen, vilket kräver kunskap om pumpen och om 
vilka fel det skulle kunna vara. Detta medför aktivering av såväl 
kort som långtidsminnet. Kunskapen måste finnas i 
långtidsminnet medan felsökningen kräver korttidsminnets 
kapacitet. 
 
Tillfredsställelse 
Denna lösning uppskattas också av användarna till de små 
pumparna. Konceptets enkelhet är det som tilltalar mest. Att 
pumptoppen kan täckas med vatten oroar dem inte, eftersom 
pumpsekvenserna är relativt korta. Användarna av de större 
pumparna är allmänt negativa till lösningen. 
 

6.2.3 Koncept 3 – Lysande kabel 
Användarsammanhang 
Den lysande kabeln kommer färdiginstallerad direkt från fabrik. 
Användningen kräver heller ingen förkunskap från användaren. 
Liksom föregående koncept krävs att användaren kan utföra en 
felsökning utan vägledning, eftersom lösningen inte indikerar för 
vilket fel pumpen har. 
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Lösningen är väl anpassade till den fysiska miljön. Indikeringen 
som ses längs hela kabeln blir tydlig även då kabeln bitvis är 
gömd i lera eller vatten.  
 
Ändamålsenlighet 
Uppnår de flesta målen, men indikerar inte för vilket fel det är. 
Om kabeln kompletteras med en handske som ger ut en 
ljudsignal vid fasfel uppnås ännu ett mål. 
 
Effektivitet 
Även i detta fall fångas uppmärksamheten med synen och 
genom enkel färgkodning. Detta HMI-verktyg fungerar väl både 
för användare med visst avstånd till pumpen och användare som 
medvetet söker pumpens status. De olika färgindikeringarna 
kommer från samma källa och har i och med det ingen relativ 
placering. Det krävs med andra ord stark kontrast mellan 
färgerna för att användaren på långt håll skall uppfatta vilken 
indikering som är aktiv. 
 
Den lysande kabeln har samma krav på minnet och den mentala 
belastningen som indikatorlamporna i pumptoppen beskriven 
ovan. Då endas tre olika indikationsnivåer finns krävs det att 
användaren själv gör felsökning vilket kräver relativt hög 
hjärnaktivitet. 
 
Tillfredsställelse 
Attityden till lysande kabel är även den bra bland användarna för 
de små pumparna. Användarna tror sig ta signalen på allvar, 
förutsatt att den alltid visar rätt. Att använda sig av en lösning 
som inspirerats från dekoration i hemmet tycker användarna 
mest är roligt. Inom gruvindustrin och de större pumparna finns 
endast ett svagt intresse av den lysande kabeln. 
 

6.2.4 Koncept 4 – Uppdaterad starter 
Användarsammanhang 
Denna lösning är väl anpassad till användaren. Detta är en 
produkt som användaren känner igen, om än något förnyad 
design. Den förnyade designen är stilren och enkel att ta till sig. 
Denna lösning ställer liksom originalet krav vid installation.  
 
Kraven från den fysiska omgivningen uppfylls på samma vis som 
originalprodukten uppfyller de kraven. Indikatorerna skall kunna 
ses från flera riktningar och därmed inte hindras av att lera eller 
annan natur skymmer. Displayen skall vara av ett hållfast 
transparant material som har samma mekaniska höga krav som 
resten av produkten. 
 
Ändamålsenlighet 
Konceptet uppfyller alla krav väl. 
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Effektivitet 
Ännu en gång fångas uppmärksamheten genom ljussignal. 
Genom att indikatorn går runt om starten fångas 
uppmärksamheten oavsett om inte framsidan av MHI-verktyget 
vänds mot användaren. Vid fasfel ges en kort ljudsignal precis 
vid inkopplingen som varning. Som komplement kommer ett kort 
meddelande på skärmen på startern. Användaren kan söka 
extra information till alla varningar via skärmen. Den gröna 
indikeringen har placerats nära strömbrytaren för att koppla 
samman dessa. Den gula och röda indikeringen har placerats 
jämte skärmen för att vägleda användaren att titta på skärmen 
vid dessa två varningar. 
 
Denna lösning kräver liten mental ansträngning då det genom 
skärmen finns möjlighet att få vägledning vid alla typer av 
indikation. Användaren vet att röd innebär larm, men behöver 
inte själv komma ihåg vilket typ av fel det skulle kunna innebära. 
Detta står kort och tydligt på skärmen.  
 
Tillfredsställelse 
I byggbranschen och vid användning av små pumpar är alla 
extra delar något som uppfattas som extra jobb. Användarna är 
inte intresserade av starters, just för att det blir en pryl extra att 
ta hänsyn till. Användarna till de större pumparna är däremot 
mycket intresserade av denna lösning. Dessa användare är 
vana att använda starters och tycker att en uppdatering av 
gränssnittet bara skulle vara bra. Attityden är mycket positiv. 
 

6.2.5 Koncept 5 – Mobiltelefon 
Användarsammanhang 
Detta koncept känns väl igen av användaren. Mobilen är ett 
verktyg som de flesta användare känner igen och trivs med att 
använda. Installationen mellan mobil och pump som beskrivs i 
avsnitt 6.1.5 behöver inte bli krånglig, men löper viss risk till att 
bli det. 
 
I fallet med de mindre pumparna kan det vara svårt att motivera 
till en mobil övervakning. Användaren vill inte ha en massa data 
in i mobilen om den övervakar pumpen manuellt. 
 
Det är också begränsat vilken typ av information som skall 
sändas. Det är inte aktuellt att skicka upplysnings-sms om att 
pumpen vilar. Detta skulle förmodligen bli överflödigt och skapa 
irritation hos användaren. 
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Eftersom mobilen är placerad i fickan kommer den inte i kontakt 
med den fysiska miljön. Dock kan bristande täckning vara ett 
problem, särskilt i gruvan. 
 
Ändamålsenlighet 
Uppnår endast ett fåtal mål. 
 
Effektivitet 
Uppmärksamheten fångas genom en ljudsignal (vanliga sms-
tonen). Information om pumpstopp når sedan användaren 
genom ett textmeddelande. Eftersom varningen kan komma 
även när användaren är långt ifrån kan det vara svårt för 
användaren att uppfatta vilken pump det rör sig om. Naturligtvis 
står det i textmeddelandet vilken pump det gäller, men det 
förutsätter att användaren håller reda på de olika pumparnas 
identitetsnummer.  
 
Att använda en för användaren känd teknik underlättar 
perceptionen. Sms-signalen är väl känd och användaren vet vad 
betydelsen av signalen är. Att sedan i text läsa varningen och 
hänvisas till vad som förväntas göra är också en enkel tolkning. 
 
Med hänsyn till minnesbelastning är denna lösning bra. 
Textmeddelandet ger en tydlig instruktion om vilket felet är och 
vad som förväntas göras av användaren. Det krävs dock att 
användaren vet själv vilken pump som är kopplad till telefonen. I 
fallet där ett helt nätverk av pumpar är kopplade till mobilen 
utgör detta ett problem. Om varningen i stället kopplas till dator 
är det lättare att med bild på karta eller liknande visa vilken 
pump det gäller.  
 
Tillfredsställelse 
Användare till små pumpar anser att fjärrlarm via mobil är 
överflödigt. De anser att risken för att blir överöst med 
statusmeddelanden gör att lösningen är allt annat än 
tillfredsställande. Inom gruvindustrin finns dock ett visst intresse. 
Här resonerar man så att meddelandet skulle gå direkt till 
övervakningscentralen som sedan sänder vidare informationen 
till rätt person. Attityden är här positiv. 
 

6.2.6 Koncept 6 – Displayenhet 
Användarsammanhang 
Kraven som användarens förutsättningar ställer på konceptet 
uppfylls väl. För de användare som är negativa till ny teknik kan 
motstånd dock mötas. En interaktion med en handdator kräver 
viss förkunskap och ett arbetssätt där användaren självmant 
uppsöker information. 
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Kraven från den fysiska omgivningen uppfylls likt mobilen genom 
att den inte direkt befinner sig i den utom i undantagsfall. Det 
kan eventuellt tänkas att en displayenhet har något sämre 
fysiska förutsättningar än mobilen. En mobil har användaren 
alltid med sig för det är ett invant och normalt förfarande. 
Displayenheten däremot kan tänkas bli bortglömd och lämnad 
ute vid pumpen just av den anledningen. Därför ställer den 
kanske större krav på tålighet. Displayenheten förvaras bäst i 
fickan eller i bilen. 
 
Ändamålsenlighet 
Uppfyller alla krav 
 
Effektivitet 
Uppmärksamhet fångas här både med ljud- och ljussignal. Vid 
driftstopp ges en alarmsignal för att locka till användarens 
uppmärksamhet och skärmen visar samtidigt röd signal. Denna 
lösning kräver till viss del att användaren söker information 
eftersom det krävs att användaren har displayen med sig. Vid 
larm kan användaren snabbt och enkelt få all information och 
vägledning som är nödvändig. Användaren kan till exempel få 
vägledning i hur pumpen kan repareras om driftstoppet går att 
åtgärda på plats.  
 
Med hänsyn till perception bör ljudsignalen vara sådan så att 
den av användaren känns igen som en varningssignal. 
Färgkodningen i gränssnittet följer trafikljusprincipen där rött är 
stoppad och grönt betyder kör. Denna är allmänt känd och 
därför lätt att tolka. Knapparnas relativa placering följer 
gestaltningslagarna vilka säkerställer en enkel löning ur ett 
tolkningsperspektiv. 
 
För att denna produkt skall passa användaren krävs att denne 
trivs att interagera med ett datorsystem samt har viss vana att 
hantera dessa. Minnesbelastningen är ändå låg, då det inte 
krävs att användaren skall hålla någon information i minnet utan 
får tillräcklig information via textmeddelande på skärmen. Via 
skärmen kan också en karta eller beskrivning göras om vilken 
pump som larmar. Något som beskrevs som ett problem i 
mobilkonceptet. Displayen aktiveras också när den är i närheten 
av en pump, vilket gör att användaren tydligt förstår vilken pump 
informationen avser.  
 
Tillfredsställelse 
Attityden till detta koncept är detsamma som föregående bland 
användarna av små pumpar. En displayenhet ses som 
överflödig. Användarna till de större pumparna tycker denna 
lösning verkar intressant. En av användarna har till och med 
själv engagerat sig i att ta fram teknik som kan överföra 
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informationen från pump till display. Attityden från användarna 
av större pumpar är alltså positiv. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras examensarbetets genomförande, 
lösningarna och utvärderingen. Diskussionerna gäller val av 
metod och hur trovärdig resultatet är utifrån vald metod. Kapitlet 
avslutas med en rekommendation om fortsatt arbete. 
 

7.1 Examensarbetets genomförande 
Under litteraturstudierna hittades många olika metoder för 
användarcentrerad produktutveckling. Dessvärre är de flesta 
metoder anpassade till IT och måste därför modifieras för att 
anpassas till utveckling av fysisk produkt. ISO definitionen för 
användbarhet var en av de metoder som inte behövde 
modifieras ur det avseendet. Definitionen återkommer genom 
hela arbetet och har under hela arbetet fungerat som röd tråd. 
Under arbetets gång har det dock upptäckts att ISO definitionen 
brister i utvärderingen av koncept tidigt i utvecklingsprocessen. 
Mer om det i kapitel 7.3. 
 
För att uppfylla kriterierna för god användbarhet har 
kompletterande metoder och modeller till ISO används. Dessa 
diskuteras separat i styckena nedan. 
 

7.1.1 Fältstudier – Kontextuell undersökning  
Som metod för fältstudierna valdes den kontextuella 
undersökningen. Den passar mycket väl till utveckling av fysiska 
produkter. Metoden passar också bra då den fysiska miljön är 
svår att föreställa sig utan att ha närvarat i den. Ett bättre sätt att 
så effektivt få en förståelse för användaren och dennes 
omgivning är svårt att finna.  
 
I examensarbetet har fyra fältstudier á 4-6 timmar genomförts. 
Detta anses vara tillräckligt för att kartlägga användaren och 
dennes omgivning, även om mer tid skulle kunna förbättra 
förståelsen och förutsättningarna för en bra design ytterligare. I 
gruvorna hade längre tid behövts för att verkligen få se en 
användare interagera med pumpen. Detta eftersom det är svårt 
att säga när användaren interagerar med pumpen, då detta 
endast sker vid installation eller service.  
 
Under fältstudierna observerades endast föregångaren till 2600-
serien, eftersom den nya modellen knappt finns ute på 
marknaden ännu. Målet med fältstudierna var främst att förstå 
användare, den fysiska omgivningen och användandet, vilket 
också uppnåddes. Med andra ord blev resultaten av 
fältstudierna tillfredställande då de uppfyllde sitt syfte. Det skulle 
dock ha varit att föredra att faktiskt kunna observera användarna 
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med den rätta pumpen med alla dess funktioner, eftersom det är 
de som ger upphov till missförstånd i själva användandet.  

 
Vid diskussion med konstruktörer och marknad framkom 
olikheter med resultatet av fältstudierna. Mängden fältstudier 
skulle kunna öka trovärdheten i resultaten av dem. Detta skulle i 
förlängningen också kunna reda ut eventuella missförstånd och 
eliminera fördomar som existerar internt. 

 

7.1.2 Marknad och benchmarking 
Projektets huvudsyfte har varit att utgå från användarnas krav 
och kriterier. Som komplement till arbetsmodellerna och 
kravspecifikationen undersöktes marknaden.  
 
Benchmarkingen var mycket svår att göra, då det saknas 
information om konkurrenternas eventuella HMI-verktyg. Den 
information som hittades på respektive företags hemsida var 
mycket bristfällig, varför det var svårt att dra några egentliga 
slutsatser. Det som sågs gav ändå en bild av att ingen av 
konkurrenterna har satsat på att jobba med några av 
användarkraven. Detta talar då för att om ITT Flygt väljer att 
driva igenom utvecklingen av ett HMI-verktyg, då kommer att 
vara ledande inom detta område. 
 

7.1.3 Konceptutveckling – Kreativa metoder 
Att ha varit själv under det kreativa arbetet är både positiv och 
negativt. Idéerna har till största del mognat fram under arbetets 
gång, vilket ju inte har påverkats av att projektet utförts allena. 
Vid tillfällen då den egna kreativiteten sinat hade det säkerligen 
varit bättre att vara två, då man kan hjälpas åt och peppa 
varandra. För att undvika att resultatet påverkas av att den egna 
kreativiteten sinar har personer lånats in i projektet. Till exempel 
vid brainstorming, har personer från avdelningen eller externt 
ändå funnits tillgängliga. Att personerna i brainstormingen inte 
hade samma bakgrund tros vara grunden till ett brett 
lösningsrum. 
 

7.2 Diskussion kring lösningarna 
I kapitel 6 beskrivs och utvärderas de koncept som valts att 
arbeta vidare på. Nedan följer ett vidare resonemang kring 
dessa lösningar. 

7.2.1 Kabelcylindern 
Denna lösning har en väldigt enkel färgkodning, endast röd och 
grön, vilket skiljer den något från de andra koncepten. Röd 
betyder att pumpen står. Grön betyder kort och gott att pumpen 
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går, även om den är automatiskt stoppad. Den gröna färgen tros 
ge en tydligare signal är den gula. Gul skulle kunna tolkas som 
att användaren förväntas göra något annat än att bara vänta ut 
vilotiden. Symbolerna i de gröna fälten tros tydliggöra detta 
ytterligare. Det skulle vara intressant att göra en utvärdering 
med användartester om denna färgkodning är enklare att förstå 
än den med tre eller fyra färger som återfinns i de andra 
koncepten. 
 

7.2.2 Indikator i pump och lysande kabel 
Vissa lösningar tillhör standardpumpen, vilket gör att kunden inte 
kan välja bort den. Genom att göra så ser man till att 
användaren lär sig pumpens nya beteende. Mervärdet av de 
eltekniska funktionerna ökar därmed med att indikatorerna alltid 
medföljer pumpen. Till dessa hör indikatorn i pumptoppen samt 
lysande kabeln.  
 

7.2.3 Starters 
Att använda den redan befintliga startlådan som lösning till ett 
HMI-verktyg är relativt enkelt och kanske också den mest troliga 
lösningen. Detta eftersom lådan redan är accepterad av 
användaren vilket leder till att fientligheten blir låg för den nya 
lösningen.  
 
För de större pumparna, där det är mycket vanligt med starters, 
skulle det fungera utmärkt med en uppdaterad version av 
befintlig starter. Här skulle om så önskas också mobillarm kunna 
kopplas in. 

 

7.2.4 Mobillösningen 
Konceptet med att använda mobilen som ett HMI-verktyg 
uppskattas av gruvbranschen men inte av byggbranschen. 
Mobillösningen är ur användbarhetssynpunkt en sämre lösning 
än andra eftersom ändamålsenligheten är låg. Genom att 
kombinera mobillösningen med ett koncept med hög grad av 
ändamålsenlighet uppnås en mycket stark gemensam lösning. 
Mobilen skulle fungera mycket väl ihop med indikatorerna fästa i 
pumpen. 
 
Ett problem som diskuterats är att en mobillösning kräver en 
antenn i pumpen. Detta skulle kunna lösas med en antenn som 
sitter i kabeln eller i pumptoppen. 
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7.2.5 Displayenheten 
Displayenheten passar bra där det finns dålig täckning, t.ex. i 
gruvor. Denna lösning var den med bäst användbarhet, men 
känns ändå tveksam då vissa användare är negativ till ny teknik. 
En modell är att först införa den uppdaterade startern, så att 
användaren blir van och ser finessen med att få information via 
en display. Som en vidareutveckling av denna kan sedan 
displayenheten komma att bli ett alternativ.  

 

7.3 Diskussion av utvärderingen 
Den heuristiska utvärderingen ger en viss vägledning om hur bra 
användbarhet en produkt har, men kan aldrig väga upp 
resultatet som fås från tester med användare. Den heuristiska 
utvärderingen är ett kvalificerat tyckande och dess trovärdighet 
kan därför ifrågasättas. 
 
Valet att utvärdera koncepten efter ISO’s standard är inte 
optimalt i ett projekt där det saknas fysiska modeller. Metoderna 
beskrivna i ISO förutsätter att en fysisk modell finns till 
utvärdering. Lösningen i examensarbetet blev att utvärdera 
modeller enkelt skissade med penna och papper. Mätningen av 
ändamålsenligheten gick bra tack vare det seriösa förarbetet 
med fältstudierna. Mätningen av effektiviteten hade varit bättre 
om det gjorts riktiga tester med slutanvändare i stället för 
antagande med grund i teorin för kognition. Trots detta känns 
resultaten ändå realistiska. Mätningen av tillfredsställelsen är det 
som är mest osäkert. Användarna var inte alls bekväma i 
situationen att bedöma sex koncept skissade på papper. För det 
första var situationen att alls bedöma en design ny. För det 
andra upplevde användaren det svårt att föreställa sig hur det 
skulle vara att använda föremålet, varför också en bedömning av 
densamma är svår. Slutligen är det svårt att via telefon eller 
Internet diskutera koncepten. Att ha varit närvarande fysiskt 
hade kanske gett bättre resultat. Användarna hade dessutom 
svårt att diskutera de mjuka värdena och föredrar att utvärdera 
produkten ur ett tekniskt perspektiv. 
 
Även om utvärderingen inte riktigt passat för ändamålet, tros de 
slutgiltiga resultaten ändå vara av hög användbarhet. Detta tack 
vare det tunga förarbetet, som allt bygger på teorier och 
modeller för bra användbarhet. 

 

7.4 Vidare arbete i projektet 
Utvärderingen visar att uppdelningen i stora och små pumpar är 
bra, eftersom dess användare har överensstämmande attityd till 
de olika lösningarna. Användare av små pumpar vill ha 
indikering via lampor, medan användare av stora pumpar vill ha 
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mer sofistikerade lösningar med display eller liknande. 
Utvärderingen kan därför tolkas så att för de mindre pumparna 
är kabelcylindern eller den lysande kabeln som är bäst ur ett 
användbarhetsperspektiv. För större pumpar är istället 
displayenheten mest lämplig.  
 
Projektet slutar med ett antal valda koncept och en stark 
antydan om vilket som har bäst användbarhet. För att fastställa 
HMI-lösningens användbarhet som helhet krävs dock att pump 
och koncept utvärderas som en produkt, samt att det görs 
tillsammans med användarna.  
 
Rekommendationen till ITT Flygt är att ta fram en fysisk modell 
som kan utvärderas med 2600-serien. En testgrupp bestående 
av slutanvändare skulle sedan prova modellen i ett antal 
sekvenser uppsatta i den rätta kontexten. Relevanta scenarion 
att testa pumpen i som kommit upp under detta projekt är: 
installation, normal användning, felsökning och service. 
Användaren skall sedan tillsammans med utredaren diskutera 
ändamålsenligheten och tillfredsställelsen. För att undersöka 
lösningens effektivitet kan tiden tas för de olika 
användarsekvenserna.  
 
Som referens att mäta mot kan en 2600-serie utan HMI 
användas i samma test miljö. Dessutom är slutanvändarens 
reaktioner på pumpens nya beteende utan HMI intressant att 
studera, eftersom detta inte gjorts ännu. Resultatet av den 
studien skulle underlätta en fortsatt utveckling av ett HMI med 
hög grad av användbarhet. 
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1
Gestaltningslagarna 

 
Lagen om närhet 

Lagen om närhet innebär att objekt som befinner sig nära 
varandra antas höra ihop. De tre objekten upp till vänster i bild 1 
antas höra samma och de två objekten ner till höger hör 
samman. De två grupperna uppfattas dock separata. 

 
Lagen om slutenhet 

De objekt som återfinns i en ram eller annan omringande 
struktur tolkas som sammanhörande. De fyra objekten innanför 
den inre ramen antas höra samman. Det ensamma objektet 
utanför ramen tolkas ej sammanhörande med de andra fyra. 

Bild 1 

 
Bild 2

 
Lagen om likhet 

Lagen om likhet betyder att objekt som liknar varandra tros höra 
samman. Cirklarna och kvadraterna i bild tre uppfattas som två 
olika grupper. 
  
Bild 3
 
Lagen om kontinuitet 

Likartade objekt som placeras återkommande i ett mönster 
tolkas som ett objekt, snarare än flera. I bild sex är cirklar och 
kvadrater uppställda i spalter. Dessa avläses som just spalter, 
snarare än cirklar och kvadrater.  
Bild 4
 
Lagen om symmetri 

Objekt som placeras symetriskt ser människan som att de hör 
samman, trots att de kan vara åtskilda från varandra. De fyra 
cirklarna känns sammanhörande då de är symetriskt 
utplacerade kring de två kvadraterna.  
Bild 1
 
Lagen om rörelse 
Människan har en förmåga att upptäcka objekt i rörelse lättare än statiska objekt. 

 
(Tajakka 2005) 
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1
Checklista - Fältstudier 

Vilka är användarens arbetsuppgifter? 
 

• Vilka är arbetsrutinerna? 

• Hur ofta utförs arbetsrutinerna? 

• Vilka rutiner gäller vid felhantering? 

 

• Hur mycket närvarar användaren inom synavstånd från produkten? 

• Hur mycket närvarar användaren inom hörselavstånd från produkten? 

 

• Vilket ansvar har den som arbetar kring pumpen? 

 

• Arbetar användaren med problemlösning, i så fall, vilka problem rör det sig 

om? 

o Felsökning? 

o Annat? 

 

• Arbetar användaren med planering, hur skulle pumpen kunna förbättras 

med avseende på det? 

o När skall pumpen användas? 

o Är det rätt pump för rätt tillfälle? 

o Annat? 

 

• Arbetar användaren med beslutsfattning. Vilka beslut grundas med 

pumpen i avseende? 

o Tid för service? 

o Stoppa/starta pump? 

o Byte av fysisk placering? 

o Avbryta pågående pumpning? 

o Annat? 
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Checklista - Fältstudier 

 

Vem använder produkten? 
• Vilken bakgrundskunskap har användaren? (Utbildning) 

• Vilken nivå på kunskap kan krävas av användaren? 

• Hur fungerar upplärningen av pumpanvändandet? 

• Hur ofta tränar användare på hela systemet? 

 

• Vilka instruktioner har användaren fått? 

• På vilket sätt har användaren fått instruktioner? 

 

• Är det alltid samma användare, eller är det fler som använder produkten? 

• Är det en person som är ansvarig för pumpen? 

 

Psykisk och fysisk arbetsmiljö där produkten används? 
• Hur mycket information finns att få från den fysiska omgivningen? 

• Hur mycket information kan hämtas från arbetskompisar? 

• Är det ok att fråga en arbetskollega om hjälp? 

• Förväntas alla på arbetsplatsen kunna arbeta med produkten? 

• Hur accepterat är lärande? 

• Hur stort är intresset för lärande?¨ 

 

• Vilka krav ställer den fysiska miljön på pumpen och användandet av 

pumpen? 

• Ljudnivå? 

• Användning av hörselskydd? 

• Arbetsljus? 

• Hur fås användarens uppmärksamhet nere i gruvan? 
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Checklista - Fältstudier 

 

• Hur rör sig pumpen på arbetsplatsen?  

• Köps det in en pump, dedikerat till ett användningsområde? 

 

• Hur stor är frustrationen vid fel och var går tolereringsgränsen? 

Beskrivning av utrustning/artefakter. 
 

• Hur larmar systemet? 

• När larmar systemet? 

• När borde systemet larma? 

• Fungerar det bra? 

 

• Vilka verktyg används för att samla information från pumpen? 

o Telefon 

o Dator 

o Mobil 

o Papper och penna 

o Annat? 

• Hur ser en typisk användarsekvens ut? 

• När kommer användaren i kontakt med pumpen? 

• Är pumpen enkel att använda? 

o Tydlighet? 

o Implikation? 

• Är pumpen överskådlig? 

• Är placeringen av knappar och liknande gjord tydligt efter användarens 

behov och den fysiska miljön? 

• Ger pumpen den feedback som behövs för att komma vidare med 

arbetet? 
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Checklista - Fältstudier 

o Vilken feedback ges? 

• Hur skulle du vilja kommunicera med pumpen? 

o Direkt, fysiska knappar och reglage? 

o Via länk, t.ex. mobil eller handdator? 

o Automatstyrning? 

o Annat? 
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Sekvensmodeller 

 

Trasig pump 

Någon kör förbi trasig pump 

Akutstyrka kontaktas 

Pump undersöks 

Enklare fel åtgärdas direkt Svårare fel: pumpen fraktas till 
service 

Gammal pump byts ut 

Någon annan kontaktar 
akutstyrkan 

Ytterligare en annan kontaktar 
akutstyrkan 

Gruv 
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Sekvensmodeller 

 

Pumpanvändning 

Skjuta berg 

Skyffla sten och kross 

Pumpa vatten 

Spruta betong 

Vatten tillförs i borren för att 
skölja bort restmaterialet 
som blir vid borrning. 

Gavel, Gruvan 

Säkra väggar 

Vattnet kommer från berget 
eller från maskinerna 

Expanderskruv som sätts i 
väggarna 

Pumpen står längs 
vägkanten när den 
inte används 
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Sekvensmodeller 

 

Gräva 

Pumpa 

Mäta ut 

Lägga rör, el. dyl. 

Pumpanvändning 
Bygg, schaktning 
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Sekvensmodeller 

 

Trasig pump upptäcks 

Kontroll av pumphjul 

Kontroll av kabel 

Kontakta uthyrare 

Trasig pump 
Bygg 

Trasig pump byts ut 
Vid större byggen finns 
möjligen en reservpump 

Om pumphjulet satt igen, 
slås pumpen mot något 
hårt, för att pumphjulet skall 
rensas 

Om kabeln är synligt trasig, 
kan den bytas på 
arbetsplatsen 
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Sekvensmodeller 

 

Montering av pump 
Gruv 

Pump tas från förråd 

Pump transporteras till 
pumpgrop 

Pump sätts i en traktorskopa 

Skopan höjs upp, pumpen 
fästs i taket 

Transport i traktorskopa eller 
på lastbilsflak 

Kablar fästes löst i slang, eller 
andra fasta delar 

Skopan sänks ned och 
pumpen sätts i gropen 

Användaren sitter också i 
skopan 
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Kulturmodellen 

 

Pumpanvändare 

Service 

Utvecklare 

Uthyrare 

Annan 
driftsarbetande 

Arbetsledning 

Samhälle 

Vi vill inte ha 
en massa 
extra arbete Vi vill ha 

driftdata

Vi vill ha 
driftdata

Vi vill bara pumpa, 
inte ha en massa 
extra arbete. Det 
är ju därför vi hyr 
pumpen

En pump är 
bara en pump 
och den ska 
bara fungera 

Vi pumpar
Pumpa på, kostar ju inget 
jämfört med de andra 
maskinerna 

Arbetsmiljö 
och säkerhet Energieffektiv, 

arbetsmiljö, 
säkerhet

Vi har nya pumpar 
med nyttiga 
funktioner

En pump är bara 
en pump och den 
ska bara fungera
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Användarbehov – Små pumpar 

Användarbehov för de mindre pumparna (handlyfta) 
   
 Användarens uttalande Tolkat behov 
Typiskt 
användarförfarande Tryck i slangen = det pumpar Pumpen signalerar visuellt att den pumpar 
 Pumparna hyrs ut till slutanvändarna Pumpen är anpassad till slutanvändare och servicepersonal 
 Sörpling är mycket vanligt Pumpen tål sörpling 
 Torrkörning är mycket vanligt Pumpen tål torrkörning 
 Kabeln byts ibland ute på fält Indikering för kabelbyte. Kabel kan då bytas i fält 
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen kan stå oanvänd under en period  
 Pumpen används i korta sekvenser Pumpen kan stå oanvänd under en period  
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen är enkel att ta fram och sätta igång 
 Pumpen används i korta sekvenser Pumpen är enkel att ta fram och sätta igång 
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen har en säker förvaring, med var sak på sin plats. 
 Pumpen används i korta sekvenser Pumpen har en säker förvaring, med var sak på sin plats. 
 Dieseldrivna elverk används Pumpen kan drivas från tillfällig el-källa 
 Pumpen används året runt Pumpen kan användas året runt 
 På en byggarbetsplats finns inget lager av pumpar  
 Pumpen har under sin livstid många olika användare Pumpen kan användas av många olika användare 
   
 Vid felsökning tas silen bort och pumphjulet rensas Pumpen kan enkelt rensas ute i fält  
 Som andra steg i felsökningen undersöks strömmen i pumpen Pumpen har indikator för ström 
 När pumpen tas ur gropen används kabeln Pumpen är enkel att flytta från pumpgropen 
 Pumpen kastas i gropen från någon meters höjd Pumpen är enkel att sätta i pumpgropen 
 Instruktionsböcker läses sällan Pumpen är intuitiv att använda 
 Upplärning sker via lärlingsmodell Pumpen är intuitiv att använda 
 LKAB vill ha statistik från service Pumpen lagrar kort servicestatistik 
 Den som ser att en pump stannat tar hand om den Pumpen kan indikera vilket tillstånd den befinner sig i 
 Pumpning är en bisyssla, och ska även om pumpen blir intelligentare inte kräva mer av användaren Pumpen ger feedback till användaren 
   
   
Positivt med pumpen Viktigt att pumpen är stryktålig Pumpen klarar stora yttre påfrestningar 
 Det slits och slängs med pumpen Pumpen klarar stora yttre påfrestningar 
 Bidrar aldrig till el-relaterade olyckor Pumpen bidrar aldrig till el-relaterade olyckor 
 Pumpen skall vara lätt (vikt) Pumpen är lätt (vikt) 
 Pumpen skall stå stadigt Pumpen står stadigt 
 Nivåvippor fungerar, men används bara vid speciella tillfällen Pumpen tillåter nivåvippor 
 Bra att allt är inbyggt i pumpen Funktionerna är inbyggda i pumpen 
 Pumpen skall bara gå Pumpen har hög driftsäkerhet 
   
   
Negativt med pumpen Vippor stoppar pumpen vid fel tillfällen Verktyget stoppar inte pumpen i fel tillfälle 
 Riv- och klämskador uppstår på kabel Riv- och klämskador på kabel minskas 
 Slangen kan orsaka skador vid högt starttryck Pumpen skall konstrueras så att skador vid högt starttryck minimeras 
 De minsta pumparna kör tills de är helt slut Pumpen indikerar när något är fel så att pumpen inte körs tills den är slut 
 Pumpen indikerar inte varför den inte går Pumpen indikerar när det är fel och vilket fel det är. 
 Startlådor är dåligt för de tenderar att inte fungera Verktyget ger tydlig feedback om systemets status 
 En startlåda skall endast innehålla på och av Verktyget är enkelt att använda 
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Användarbehov – Små pumpar 

 Om motorn stannat pga överhettning, går de igång igen när motorn svalnat Pumpen indikerar om motorn är/har varit överhettad 
 Översvämning indikerar pumpstopp Pumpen indikerar driftstopp 
 Ska det vara stiftkontakter, så får det absolut inte ge avkall på driftsäkerheten Kabeldon bidrar inte till försämrad driftsäkerhet 
 Det blir dyrare med stiftkontakter, eftersom vi inte kan använda standard kabel  
 Service indikering innebär ju bara mer arbete för oss Pumpen innehåller en serviceindikator som inte medför mer arbete för användaren 
 Pumpen pumpar inte i för grunda vattenhål Pumpen kan ta upp vatten även i grunda vattenansamlingar 
   
   
Förslag på förbättringar Ett system borde larma när det tappar tryck Verktyget indikerar för trycksänkning 
 Litet tryck = ingen pumpning = rengör pumphjul Verktyget indikerar för trycksänkning 
 SMS-övervakning skulle vara kanon Verktyget larmar via SMS 
 Enkel felindikering vore bra Pumpen felindikerar på ett enkelt sätt för alla användare 
 Användaren borde själv kolla oljan, indikator på dålig olja vore bra då Enkel kontroll på oljan kan användas som indikator på fel 
 Regelbundna servicetider är bra för kunden Pumpen indikerar för service 
 Kontroll av pumpen skall vara enkel Pumpen är enkel att kontrollera 
 Smartlösningen av Grindex är bra Pumpen har en funktion som undviker fel fasföljd 
 Användaren önskar driftsmätning med enkel användning Pumpen har driftsmätning med enkel användning 
 Övervakningssystem som tala om när pumpen står är bra Pumpen indikerar när pumpen står 
 Orolig för att övervakning skall tillföra problem Pumpövervakningen minskar inte driftsäkerheten 
 Larmet skulle gå till PC Verktyget larmar via PC 
 Det skulle finnas larm som indikerar om pumpen gått varm Verktyget indikerar om pumpen gått varm 
 Tidig detektering av dåligt flöde ger enkel reparation Pumpen indikerar om den ger dåligt flöde 
 Dåligt flöde = slitet pumphjul Pumpen indikerar om den ger dåligt flöde 
 Vatten i olja är dyr reparation Pumpen indikerar på vatten i olja 
 Brand i motor är dyr reparation Pumpen indikerar på brand i motor 
 Telefonlarm vore kanon Verktyget larmar via telefon 
 Tolka slangen som en del av pumpen, och gör en enkel infästning för den Slangen monteras enkelt på pumpen 
 Det vore bra om munstycket för slangen var justerbart Munstycket till pumpen är justerbart 
 Felindikering vore ju intressant Pumpen indikerar vid fel 
 Indikering för pumpstopp vid igensättning vore bra Pumpen indikerar vid igensättning 
 Indikering för sörpling vore ju bra Pumpen indikerar vid sörpling 
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Användarbehov – Stora pumpar 

Användarbehov för de större pumparna  
   
 Användaren uttalande Tolkat behov 
Typiskt 
användarförfarande Kablar kontrolleras varje gång pumpen servas Pumpen har indikering för kabelbyte 
 Pumparna hyrs ut till slutanvändarna Pumpen är anpassad till slutanvändare och servicepersonal 
 Sörpling är mycket vanligt Pumpen tål sörpling 
 Instruktionsböcker läses mycket sällan Pumpen är logisk att använda 
 Endast enklare reparation utförs på plats i gruvan Pumpen har tydlig felindikering 
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen kan stå oanvänd under en period  
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen har en säker förvaring, med var sak på sin plats. 
 Pumpen förvaras stundvis i ett förråd Pumpen är enkel att ta fram och sätta igång 
 Pumparna övervakas manuellt Pumpen har indikationer som passar för manuell övervakning 
 Den som först ser en pump stå, kontaktar driftansvaring Pumpen har indikering för gjord felanmälan 
 Den som först ser en pump stå, kontaktar driftansvaring Pumpen larmar driftsansvaring vid driftstopp 
 Större fel tas till extern service Pumpen har tydlig felindikering 
 Pumparna i förrådet har oorganiserad pumputlåning Pumpen har ett ID system 
 Idag finns ingen löpande service Pumpen har tydlig serviceindikering 
 Pumpen har under sin livstid många olika användare Pumpen kan användas av många olika användare 
 Vid service okulärbesiktas pumpen  
 Vid service görs elektriska mätningar  
 Vid service kollas oljan  
 Vid service provkörs hydrauldelar  
 Pumpen körs tills den stannar Pumpen har tydlig serviceindikering 
 Lågt intresse för förebyggande service Pumpen har tydlig serviceindikering (som kan ignoreras?) 
 10-15% av arbetet går till pumprelaterade uppgifter Minskad tid med pumpar, tack vara tydlig indikering 
 Pumparna övervakas också manuellt på helger Pumparna kan fjärrövervakas 

 Problem att dela information p.g.a. avstånd och bilbundenhet 
Pumparna innehåller den information som alla i en arbetsgrupp behöver 
veta 

 Användaren sitter i ett fordon den största delen av tiden Pumparna indikerar på ett sätt som inte störs av att användaren sitter i bil 
 Översvämning indikerar pumpstopp Pumpen har ett larm för driftstopp, som når ut innan det svämmar över 
 Grindex smart är bra Pumpen har en funktion som minskar problem med rotationsriktningen 
 Automatisk sörplingsdetektor är bra Pumpen har en funktion som minskar problemen kring sörpling 
 Torrkörning existerar, men väldigt sällan  
 Användaren önskar larm vid hög vattennivå på alla pumpar Pumpen har larm för hög vattennivå 
 Om användaren skall kolla pumpen, så får det inte ta extra tid el. energi Pumpen indikerar enkelt och tydligt pumpens status 
 Pumpen dras i nödfall upp ur pumpgrop med kabeln Pumpen är enkel att ta ur pumpgropen 
 Pumpen borde enkelt kunna flyttas med traktor eller kran Pumpen är enkel att förflytta 
 Pumparna servas regelbundet efter varje längre pumpsekvens Pumpen har tydlig indikator för service 
   
   
Positivt med pumpen Viktigt att pumpen är stryktålig Pumpen klarar stora yttre påfrestningar 
 Det slits och slängs med pumpen Pumpen klarar stora yttre påfrestningar 
 Bidrar aldrig till el-relaterade olyckor Pumpen bidrar aldrig till el-relaterade olyckor 
 FPC100 är en bra idé, men för svår att använda Pumpen har FPC100 har med enkel användning 
 Bra med jämna serviceintervall Pumpen indikerar serviceintervall 
 Flygt är bäst!  
   



Sida 
Bilaga 6
Datum 2008-02-20

   
       

2
Användarbehov – Stora pumpar 

 Smidigt när allt är inbyggt i ett Pumpens funktioner kan vara inbyggda i pumpen 
 Startlådor är ett effektivt skydd för pumpen Pumpen har ett skydd motsvarande startlådornas 
 LKAB vill ha en rapport om vad som gjorts med pumpen på service Pumpen kan lagra servicedata som är lättåtkomligt även utanför service 
 Tidig upptäckt av småfel ger billigare reparation Pumpen indikerar även småfel 
 Mjukstarter är bra Pumpen har mjukstart 
   
   
Negativt med pumpen Vippor stoppar pumpen vid fel tillfällen Verktyget stoppar inte pumpen i fel tillfälle 
 Riv- och klämskador uppstår på kabel Riv- och klämskador på kabel minskas 
 40 % av pumparna har handhavande fel Pumparna tål extremt hård hantering 
 Fel fasföljd är ett problem Fel fasföljd undviks 
 Litar inte på pumpkurvor för att slitaget är högre än vad som anges  
 Vippor fungerar inte riktigt, p.g.a. leran  
 Leran lurar pumpar som har absolutström som givare  
 Dålig feedback om systemets status Systemet ger bra feedback om felsökning 
 Dålig feedback om systemets status Systemet ger bra feedback om fasriktning 
 Dålig feedback om systemets status Systemet ger bra feedback om säkring 
 Elfel är det vanligaste felet Indikation på elfel 
 Om inte elfel skickas pumpen på service  
   
   
Förslag på förbättringar Telefonlarm skulle vara kanon, men svårt med täckning i gruvan Pumpen har telefonlarm 
 Ström, temperatur, tid och ID är intressanta parametrar Pumpminnet kan lagra ström 
 Ström, temperatur, tid och ID är intressanta parametrar Pumpminnet kan lagra temperatur 
 Ström, temperatur, tid och ID är intressanta parametrar Pumpminnet kan lagra tid 
 Ström, temperatur, tid och ID är intressanta parametrar Pumpminnet kan lagra ID 
 RFID vore bra för identifiering Pumpminnet kan lagra ID 
 Inget behov av att kommunicera med pumpen, men indikator vore bra Pumpen har tydliga indikatorer 
 Tydlig indikation på startriktning önskas Pumpen har tydlig indikation på startriktning 
 Det skulle finnas en indikator på om pumpen gått varm Pumpen indikerar för övertemperatur 
 Dåligt flöde = Dåligt pumphjul Pumpen indikerar på dåligt flöde 
 Vatten i olja ger svåra problem Pumpen indikerar på vatten i olja 
 Brand i motor ger svåra problem Pumpen indikerar på brand i motor 
 Önskar driftsmätning med enkel användning Pumpen har driftsmätning med enkel användning 
 Bra med fel indikering Pumpen har tydlig felindikering 
 Bra med övervakningssystem som larmar då pumpen står Pumpen har larm för driftstopp 
 Larm till pc vore bra Larm går till pc 
 Ström mäts på plats av elektriker för att se om pumpen är sliten Indikator på att pumpen är sliten 
 Spänning mäts på plats av elektriker för att se om pumpen är sliten Indikator på att pumpen är sliten 
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Användarbehov - prioriterade 

HMI User Needs - Prioriterade Kiruna Kiruna  Gällivare Gällivare Norrköping Norrköping Sigtuna 

%  av 
betyg 
4 och 5 

  Gruvan Service Gruvan Service Bygg Service Bygg  
Prioritering Behov         
 Driftsindikering (Feedback att pumpen fungerar)         
 Pumpen signalerar visuellt att den pumpar 4 ----------- 5 ----------- 5 ----------- 4 1
 Pumpen indikerar att den har ström 3 ----------- 5 ----------- 5 ----------- 5 0,75
 Pumpen indikerar dess status 2 ----------- 4 ----------- 5 ----------- 4 0,45
 Pumpen har en funktion som undviker fel rotationsriktning 4 ----------- 5 ----------- 5 ----------- Vet ej 1
 Pumpen har en driftsmätning med enkel användning 4 ----------- 3 ----------- 1 ----------- 2 0,25
          
 Felindikeringar vid stopp         
 Pumpen indikerar driftstopp 2 3 5 4 4 1 4 0,57
 Pumpen indikerar vilket fel det är 4 2 5 5 5 3 4 0,71
 Pumpen indikerar om motorn är/har varit överhettat  2 4 3 4 5 3 3 0,43
 Pumpen indikerar för vatten i olja 2 4 5 4 1 4 1 0,57
 Pumpen indikerar vid igensättning 4 3 4 4 5 3 4 0,71
 Pumpen indikerar för kabelbyte 1 4 5 5 2 3 4 0,57
 Pumpen indikerar för gjord felanmälan 4 4 5 5 endast stor endast stor endast stor 1,00
 Pumpen fjärrlarmar vid driftsstopp 3 4 5 5 endast stor endast stor endast stor 0,75
 Pumpen indikerar vid elfel (har egna elektriker) 2 4 4 5 endast stor endast stor endast stor 0,75
          
 Felindikeringar innan stopp         
 Pumpen indikerar vid sörpling (frågan missförstods under telefonintervjun) 1 -----------   1 5 2   
 Pumpen indikerar för flödessänkning i utlopp 4 ---------- 4 1 5 4 3 0,67
 Pumpen mäter ström/spänning som ett mått på slitage 2 ----------- 3 5 5 4 1 0,50
          
          
 Service (Behov som gäller specifikt för service)         
 Pumpen lagrar kort servicestatistik ---------- 1 ---------- 5 ---------- 4 ---------- 0,67
 Pumpen innehåller en serviceindikator ---------- 3 ---------- 4 ---------- 4 ---------- 0,67
 Pumpen har ID-märkning ---------- 5 ---------- 5 ---------- 4 ---------- 1,00
          
 Användbarhet (allmänna användbarhetskrav)         
 Pumpen är intuitiv att använda 4 ---------- 5 ---------- 5 ---------- 5 1,00
 Pumpen ger feedback vid varje förändring till användaren 3 ---------- 3 ---------- 5 ---------- 2 0,25
 Pumpen indikerar på ett sätt som inte störs av att användaren sitter i bil 3 ---------- 3 ---------- endast stor ---------- endast stor 0,00
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Funktioner under utveckling 

Funktion Beteende hos pumpen 
Sörpligs/torrkörningsdetektering Pumpen vilar under några minuter  
Detektering av fasfel Pumpen startar ej 
Detektering av fasbrott Pump stängs av, startar ej igen. 
Detektering av kabelfel Pump stängs av, startar ej igen. 
Åtgärdar igensättning Pumpen går baklänges 
Detektering av övertemperatur Stannar vid hög temperatur, startar själv. 
Detektering av läckage Pump stängs av, startar ej igen. 
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Kravspecifikation för användbarhet 

Kravspecifikation för användbarhet 
För fastställande av grad av användbarhet 

 

Syfte 
Denna specifikation definierar användbarhetskrav för ITT Flygts B-pumpar 
med tillhörande HMI. Syftet med utvecklingen av ett HMI är att förbättra 
interaktionen mellan användaren och pumpen. För att kunna fastställa grad av 
användbarhet hos den totala produkten krävs att alla lösningskoncept skall 
uppfylla de fyra parametrarna i användarsammanhanget beskrivet nedan. 
 

Användarsammanhang 
Användarsammanhanget sammanfattar de krav omgivningen ställer på 
produkten. Här beskrivs användaren, fysiska och psykiska arbetsmiljön och 
utrustningen kring ITT Flygts 2600-serie med tillhörande HMI samt dess 
förväntade användning, dock endast de detaljer som är kritiska för 
användbarheten hos produkten.  
 

Specifikation av den typiske användaren 
Det antas att användaren är en man från 20-60 år med praktisk, teknisk 
bakgrund. Användaren förväntas ha grundläggande kunskaper om verktyg 
och tekniska tillbehör som typiskt används inom gruv- och byggbranschen. 
Användarens inställning till ny teknik är i allmänhet positiv, även om det finns 
en viss skepsis mot den nya teknikens driftsäkerhet. 
 
Med hänsyn till det hårda arbetet och den tuffa fysiska miljön kan det antas att 
användaren ej har bra motorisk förmåga i fingrarna. 
 
För användaren är pumpandet en bisyssla, och skall därför bara fungera. 
Användarna vill med andra ord inte spendera mer än nödvändigt av sin dag 
med pumpen. 
 
Att användaren sliter och slänger med pumpen är något som accepteras på 
arbetsplatsen. Det är ett så inarbetat arbetssätt att ingen längre reagerar över 
det. Dessutom kostar en liten B-pump inte mycket jämfört med de andra 
maskinerna som behövs vid en byggplats eller i en gruva, så inte heller 
pengar motiverar bättre skötsel. Det hävdades dock att de äldre är mer 
försiktiga med pumparna än de yngre, därför att de har en annan relation till 
företaget och i och med det bryr sig mer om företagets kostnader.  
 
Nedan följer en tabell som används vid utvärderingen av koncepten. Varje 
attribut är värt ett poäng under rubriken ”hänsyn är tagen till den typiske 
användaren i kravspecifikaionen.” 
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Kravspecifikation för användbarhet 

 
HMI-lösningen är tillpassade användare med följande 
attribut: 

Poäng 
(0/1) 

Man 20-60  
Praktiskt, teknisk bakgrund  
Inte kräva extra tid för pumpning  
Begränsad finmotorik i fingrar.  
Tillåter slit- och slängkulturen  
 
 

Specifikation av den fysiska arbetsmiljön 
ITT Flygts B-pumpar med tillhörande HMI utvecklas för utomhusmiljö och väl 
klara krav på väta, smuts, lera och mörker. Vidare ska den totala produkten 
kunna nyttjas i mark där direkt uppsyn över den inte är möjlig. Produkten skall 
också vara brukbar från låga minustemperaturer till höga plusgrader, då 
marknaden omspänner hela världens klimat. 
 
Nedan följer en tabell som används vid utvärderingen av koncepten. Varje 
attribut är värt ett poäng under rubriken ”hänsyn är tagen till den fysiska 
arbetsmiljön i kravspecifikationen.” 
 
HMI-lösningen är tillpassade omgivningen med följande 
attribut: 

Poäng 
(0/1) 

Väta  
Lera och smuts  
Mörker  
Skymd sikt mellan användaren och HMI  
Stort temperaturintervall  
 

Specifikation av utrustning 
De produkter som ingår i utvärderingen av användbarheten är godtycklig 
pump ur ITT Flygts 2600-serie samt en av sex konceptmodeller av ett HMI (se 
bilaga Q). Under utvärdering antas vidare att Flygts standardkabel och 
standardslangar/rör används.  
 
Eftersom projektet är framtidsorienterat antas 2600 vara av den version som 
innehåller alla framtidens funktioner som framgår av tabellen nedannedan. 
 
Funktion Beteende hos pumpen 
Sörpligs/torrkörningsdetektering Pumpen vilar under några minuter  
Detektering av fasfel Pumpen startar ej 
Detektering av fasbrott Pump stängs av, startar ej igen. 
Detektering av kabelfel Pump stängs av, startar ej igen. 
Åtgärdar igensättning Pumpen går baklänges 
Detektering av övertemperatur Stannar vid hög temperatur, startar 
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själv. 
Detektering av läckage Pump stängs av, startar ej igen. 
 
Vid utvärderingen jämförs koncepten dessutom mot tre befintliga lösningar. 
Dessa är dagens version av 2600-serien utrustad med vippa alternativt vippa 
och Nolta starter samt Grindex mostvarighet till 2600 
med vippa och etikett.  
 
Nolta levererar flera olika typer av starters, med den som 
är mest såld till B-pumpar är den som också är med i 
utvärderingen. Startern fungerar som ett motorskydd, 
men har också en på och av knapp, indikering för fasfel, 
och en knapp för manuell eller automatisk styrning. 
 

Specifikation av produktens uppgifter 
Huvudsyftet med användandet av ITT Flygts 2600-serie med tillhörande HMI 
är att pumpa vätska från en plats till en annan. Syftet med ett HMI är att 
indikera då pumpens nya funktioner är i drift för att förhindra misstolkning av 
pumpens nya beteende. 
 
De typiska sekvenserna för den totala produkten är: 

• Pumpen går och indikerar att pumpen går. 
• Pumpen är automatiskt stoppad och indikerar detsamma. 
• Pumpen har stannat och indikerar för fel om felet går att åtgärda. 
• Pumpen har stannat och indikerar för service om felet ej går att 

åtgärda. 
 
 

 

Specifikation för grad av användbarhet  

Installation 
Uppgift: 

• Att få igång pump med tillhörande HMI. 
 
Ändamålsenlighet: 

• Användaren skall själv kunna installera HMI till pumpen. 
 
Effektivitet: 

• Användaren skall utan mental eller fysiska ansträngning kunna 
installera HMI-verktyget till pumpen.  

• Tiden för installationen skall vara minimal. 
 
Tillfredställelse: 

• Användaren har en bra attityd gentemot installeringen. 



Sida 
Bilaga 9
Datum 2008-02-20

   
       

4
Kravspecifikation för användbarhet 

 

Normal användning 
Produktens uppgift: 

• Pumpa vätska samt indikera att pumpen går. 
 
Ändamålsenlighet: 

• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att pumpen går. 
 
Effektivitet: 

• Användaren skall utan mental eller fysiska ansträngning uppfatta att 
pumpen går.  

• Tiden för att tolka indikeringen skall vara noll. 
 
Tillfredställelse: 

• Användaren har en bra attityd gentemot den normala användningen. 
 

Tolkning av automatiskt stoppad pump 
Produktens uppgift: 

• Pumpen vilar och indikerar för att pumpen vilar. 
 
Ändamålsenlighet: 

• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att pumpen vilar. 
 
Effektivitet: 

• Användaren skall utan mental eller fysiska ansträngning uppfatta att 
pumpen vilar.  

• Tiden för att tolka indikeringen skall vara noll. 
 
Tillfredställelse: 

• Användaren har en bra attityd gentemot indikationen för automatiskt 
stoppat pump. 

 

Felsökning 
Produktens uppgift: 

• Pumpen har stannat och indikerar för fel om felet går att åtgärda. 
 
Ändamålsenlighet: 

• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att det är fel på 
pumpen. 

• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att det är fasfel. 
• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att det är kabelfel. 
• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att pumpen är igensatt. 
• Användaren skall med hjälp av verktyget åtgärda felet. 

 



Sida 
Bilaga 9
Datum 2008-02-20

   
       

5
Kravspecifikation för användbarhet 

Effektivitet: 
• Användaren skall utan mental eller fysiska ansträngning uppfatta att 

pumpen stannat. 
• Användaren skall förstå vilket felet är och att felet går att åtgärda på 

plats. 
• Tiden för att tolka indikeringen skall vara noll. 
• Tiden för att felsöka skall vara kortare än vad den är med dagens 

system. 
• Tiden för att åtgärda felet skall vara kortare än vad den är med dagens 

system. 
 
Tillfredställelse: 

• Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för felsökning. 
 

Service 
Produktens uppgift: 

• Pumpen har stannat och indikerar för service om felet ej går att 
åtgärda. 

 
Ändamålsenlighet: 

• Användaren skall genom indikeringen uppfatta att pumpen bör 
repareras på verkstad. 

 
Effektivitet: 

• Användaren skall utan mental eller fysiska ansträngning uppfatta att 
pumpen stannat.  

• Tiden för att tolka indikeringen skall vara noll. 
 
Tillfredställelse: 

• Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för service. 
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 Kabelcylinder Uppdaterad Fjärrlarm  Displayenhet Ljusindikator Lysande   
Dagens 
lösning Grindex Nolta  

  Starter på mobil  på pump sladd  med vippa etiketter Starters 
Hänsyn är tagen till den typiska användaren beskriven i kravspecifikationen 5 4 4 4 5 5  5 4 4
Hänsyn är tagen till den fysiska arbetsmiljön i kravspecifikationen 5 4 5 4 3 5  2 1 3
Hänsyn är tagen till utrustningen beskriven i kravspecifikationen 3 3 3 3 3 3  3 3 3
Användningen skall vara effektiv och därmed anpassad till människans förmåga. (heuristiska utv) 2 1 1 3 1 3  1 1 1
           
Installation           
Användaren skall kunna installera HMI-verktyget på egen hand 3 1 1 3 3 3  3 3 1
           
Användningen är effektiv, tolkat genom teori för kognition.  3 1 1 3 3 3  3 3 1
           
Användaren har en bra attityd gentemot installeringen 3 2 1 2 3 3  3 3 2
           
Normal användning           
Användaren skall genom indikering uppfatta att pumpen går 3 3 1 3 3 3  1 2 3
           
Användningen är effektiv, tolkat genom teori för kognition.  3 3 1 3 3 3  2 3 3
           
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för normal användning (Bygg) 2 1 1 1 3 2  2 2 1
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för normal användning (gruv) 1 3 3 3 1 2  1 2 3
           
Automatiskt stoppad pump           
Användaren skall genom indikering uppfatta att pumpen är automatiskt stoppad 2 3 1 3 2 2  0 0 0
           
Användningen är effektiv, tolkat genom teori för kognition.  3 3 1 3 3 3  0 0 0
           
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för stoppad pump (bygg) 2 1 1 1 3 2  0 0 0
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för stoppad pump (gruv) 1 3 3 3 1 2  0 0 0
           
Felsökning           
Användaren skall genom indikering uppfatta att det är fel på pumpen. 3 3 3 3 3 3  1 1 3
Användaren skall genom indikering uppfatta att det är fasfel. 3 3 3 3 1 3  1 3 3
Användaren skall genom indikering uppfatta att det är kabelfel/fasbrott 3 3 3 3 1 1  1 1 1
Användaren skall genom indikering uppfatta att pumpen satt igen 3 3 3 3 1 1  1 1 1
           
felsökningen är effektiv, tolkat genom teori för kognition.  2 3 2 3 2 2  1 2 2
           
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för fel (bygg) 2 1 1 1 3 2  2 2 1
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för fel (gruv) 1 3 3 3 1 2  1 2 3
           
Service           
Användaren skall genom indikering uppfatta att pumpen är bör repareras på service 3 3 3 3 3 3  1 3 2
           
felsökningen är effektiv, tolkat genom teori för kognition.  3 3 3 3 3 3  1 2 1
           
           
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för service (Bygg) 2 1 1 1 3 2  2 2 1
Användaren har en bra attityd gentemot indikeringen för service (gruv) 1 3 3 3 1 2  1 2 3
           
Totalt 67 65 56 71 62 68  39 48 46
Totalt i procent 0,82 0,79 0,68 0,87 0,76 0,83  0,56 0,69 0,66
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Heuristisk 
utvärdering Kabelcylinder Ljusindikator Lysande  Uppdaterad Fjärrlarm  Displayenhet  

Dagens 
lösning Grindex Nolta  

  på pump sladd Starter på mobil   med vippa etiketter Starters 
Riktlinje 1 2 1 2 3 2 3  1 2 2
Riktlinje 2 3 3 2 3 2 3  2 2 2
Riktlinje 3 ---- ---- ---- ---- 1 3  ---- ---- ---- 
Riktlinje 4 3 3 3 3 2 3  1 3 3
Riktlinje 5 2 1 1 3 2 3  1 2 2
Riktlinje 6 2 2 2 3 1 2  1 2 3
Riktlinje 7 2 2 2 3 1 1  1 2 2
Riktlinje 8 1 1 1 1 3 3  1 1 1
Riktlinje 9 3 2 2 2 1 2  1 2 1
Riktlinje 10 1 1 1 3 2 3  1 2 1
           
Totalt 19 16 16 24 17 26  9 16 15
Totalt i % 0,703704 0,592593 0,592593 0,888889 0,566667 0,866666667  0,333333333 0,592593 0,555556
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 Kabelcylinder Uppdaterad Fjärrlarm  Displayenhet Ljusindikator Lysande  
Dagens 
lösning Grindex Nolta  

Normal användning  Starter på mobil  på pump sladd  med vippa etiketter Starters 
Uppmärksamhet 2 2 1 3 2 2  1 1 2
Perception 3 3 1 3 3 3  1 2 2
Minne 2 3 1 3 2 2  1 3 3
Inlärning 3 3 1 2 2 3  3 3 2
Reflekterande 3 3 1 2 3 3  3 3 3
 13 14 5 13 12 13  9 12 12
           
           
Automatiskt stoppad 
pump           
Uppmärksamhet 2 2 1 3 2 2     
Perception 2 3 1 3 2 2     
Minne 2 3 1 3 2 2     
Inlärning 2 3 1 2 2 2     
Reflekterande 3 3 1 2 3 3     
 11 14 5 13 11 11     
           
Felsökning           
Uppmärksamhet 2 2 3 3 2 2  1 1 2
Perception 2 3 3 3 1 1  1 2 2
Minne 2 3 1 3 1 1  1 3 2
Inlärning 2 3 2 2 1 1  1 2 2
Reflekterande 2 3 3 2 1 1  1 2 2
 10 14 12 13 6 6  5 10 10
           
Service           
Uppmärksamhet 2 2 3 3 2 2  1 1 1
Perception 3 3 3 3 3 3  1 2 1
Minne 2 3 1 3 2 2  1 3 1
Inlärning 3 3 2 2 3 3  1 2 1
Reflekterande 3 3 3 2 3 3  1 2 1
 13 14 12 13 13 13  5 10 5
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Behov Grindex Bramco electronics Star - Delta Starter Nolta Grundfos Ningi 
Signalerar visuellt att pumpen går Ja Ja Ja Ja Vet ej Ja 
Indikerar vilket fel pumpen har Nej Nej Nej Nej Ja Ja - via fjärrkontroll 
-pumpen har ingen strömtillförsel Nej Nej  Nej Nej Vet ej Nej 
-pumpen har satt igen Nej Nej Nej Nej Vet ej Nej 
Indikerar vid fel rotationsriktning Ja Ja Nej Ja Vet ej Nej 
Indikerar vid gjord felanmälan Nej Nej Nej Nej Vet ej Nej 
Indikerar att pump är avstängd pga sörpling Nej Ja Nej Nej Vet ej Funktionen finns 
Indikerar att pumpen ej startar pga fel 
fasriktning Ja Ja Nej Ja Vet ej Nej 
Indikerar att pumpen ej startar pga fasbrott Vet ej Ja Nej Nej Vet ej Nej 
Indikerar att pumpen stängs av pga torrkörning Nej Ja Ja Nej Vet ej Nej 
Indikerar att pumpen åtgärdar ingensättning Nej Nej Nej Nej Vet ej Nej 
       

 


