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Sammanfattning 
För att skapa en produkt som stödjer kundens mål och arbetsprocesser är det av stor vikt att 
identifiera vilka, men även var och i vilket sammanhang de potentiella brukarna är och agerar. 
Moderna styrsystem ger möjligheter för flera olika personalkategorier att arbeta med 
systemen och dessutom används systemen inom skilda domäner där det finns olika behov. Det 
fanns därför ett behov att, på uppdrag av ABB, utreda vilka behov dessa olika 
personalkategorier har och hur styrsystemet uppfyller dessa, samt på vilka punkter systemet 
skulle kunna utöka sitt stöd för de uppgifter som skall utföras. 
 
I form av en fallstudie genomfördes därefter en kartläggning av arbetsmiljö, 
personalkategorier och olika uppgifter och mål som uppfylls av personalen. Fallstudien 
genomfördes utifrån ett systemperspektiv med ett sammansatt kognitivt system (JCS) som 
enhet för analys. Detta perspektiv var även tongivande vid presentation av resultaten i form av 
karaktäristiska gestaltningar av både brukare och domän. 
 
Studien har visat att befintliga gestaltningstekniker inte är tillräckliga för att gestalta brukare, 
domän och samspelet där emellan. Vad som krävs är mer djupgående domänbeskrivningar 
samt ett format för att presentera interaktionen mellan gestaltningarna. Att göra domän- och 
brukargestaltningar är i sig ingen garanti för att ett systemperspektiv antas, utan hela 
processen från datainsamling till bruk av färdiga gestaltningar är viktiga komponenter i 
strävan efter att erhålla ett systemperspektiv. 
 
Den troligtvis viktigaste egenskapen för att säkerställa ett systemperspektiv är expertkunskap 
hos skapare och brukare av de karaktäristiska gestaltningarna.  
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1 Inledning 
Moderna styrsystem1 ger möjligheter för flera olika personalkategorier att arbeta med 
systemet, förutom operatörer så arbetar även underhåll, ingenjörer och chefer m.fl. med detta 
system. Dessutom används systemet inom skilda domäner som har olika behov. Det finns 
därför ett behov av att utreda vilka behov dessa olika personalkategorier har och hur 
styrsystemet uppfyller dessa, samt på vilka punkter systemet skulle kunna utöka sitt stöd för 
de uppgifter som skall utföras. 
 
För att undersöka detta skall en kartläggning genomföras av arbetsmiljö, personalkategorier 
och olika uppgifter och mål som uppfylls av personalen på ett av Boliden AB:s 
anrikningsverk2. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur information viktig för designprocessen av ett 
styrsystem kan gestaltas utifrån ett systemperspektiv på brukare och domän samt huruvida 
dessa gestaltningar är praktiskt användbara. För att undersöka detta skall ett antal 
frågeställningar svaras på. Dessa är: 
 

• Finns det befintliga gestaltningstekniker att använda för att gestalta brukare, domän 
samt samspelet där emellan? Om inte, hur kan man göra istället? 

 
• Kan dessa gestaltningar kombineras och berika varandra utifrån ett systemperspektiv 

och i så fall hur?  

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att inkludera en fallstudie utifrån ett av Boliden AB:s anrikningsverk. 
På grund av tidsramen för projektet har valet blivit att fokusera på gestaltningar kring 
domänen samt de brukare som har störst interaktion med styrsystemet.  
 
Fokus i gestaltningarna ligger på säkerhet, effektivitet och produktivitet och utgår ifrån 
centrala frågor för design av ABB´s styrsystem 800xA.  

1.3 Domänen 
I anrikningsverket där fallstudien genomfördes anrikas3 komplexmalm, dvs. malm som 
innehåller flera olika metaller, från flera olika gruvor. Malmen är oftast grovkrossad när den 
kommer till anrikningsverket, men innan någon anrikning kan ske mals malmen ner till fin 
sand. Därefter utförs gravimetrisk4 anrikning på allt grovkornigt guld. Resten av den malda 
och vattenblandade sanden går vidare till flotationsapparater5 där de olika mineralslagen 
filtreras ut. Mineralkoncentraten, kallat slig, avvattnas genom att filtreras, torkas och skickas 
sedan med transport till smältverk. Rester från flotationen kan skickas till lakning6 för att 
utvinna ytterligare guld och silver. 

                                                 
1 System för styrning, reglering och övervakning 
2 Anrikar malmen och skapar därmed en råvara för smältverken 
3 En process att skilja mineraler och metaller från varandra 
4 Guldvaskning á la farbror Joakim är ett exempel på denna metod 
5 Vid flotation maler man först malmen för att frigöra mineralkornen från varandra och sedan skiljer man olika 
mineralslag åt genom att få dem att flyta upp (flotera) i ett skum. 
6 Lösa upp metaller på kemisk väg för att sedan utvinna dessa. 
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Styrsystemet är den teknik operatörerna främst använder till att styra och korrigera 
anrikningsprocessen. Operatörer arbetar framförallt individuellt mot styrsystemet utifrån sju 
olika kontrollrum utspridda i lokalerna, men det finns även viss möjlighet till manuella 
styrningar där de får återkoppling direkt ute i processen. Eventuellt samarbete sker antingen 
direkt på plats i kontrollrum eller verksamheten, eller via kommunikationsradio. Vid 
skiftstart, lunch och fika återsamlas alla, om möjligt, i det centrala kontrollrummet där även 
fika- och lunchrum är beläget.  
 
I samma byggnad som anrikningsprocessen är belägen finns förutom operatörerna, också 
underhåll och tjänstemän. Operatörerna samarbetar tätt med underhållsavdelningen och 
kontakten sinsemellan sker ofta via kommunikationsradio eller att man helt enkelt går förbi 
respektive avdelning för att träffas personligen. Ett databaserat felanmälningssystem används 
också dem emellan. Underhållsavdelningen har egna arbetsstationer där de har tillgång till 
styrsystemet, men kan även arbeta gentemot styrsystemet tillsammans med operatörerna i 
kontrollrummen.  
 
Förutom möjlighet till styrning genererar och presenterar styrsystemet data som används för 
att få information kring anrikningsprocessens nuvarande status samt historik kring tidigare 
tillstånd. Dessa data används av underhållspersonal för att utreda vad felet är. Viktigt i 
felsökningsprocessen är att veta historik som visar när, och kanske hur något gick fel. Även 
operatörer, processingenjörer, arbetsledare, chefer, laboranter, och till viss del förrådet 
använder sig av de data som styrsystemet genererar. 
 
Data från styrsystemet är kopplat till tjänstemännens kontorsarbetsplatser, men för att ha 
tillgång till operatörsgränssnittet måste de använda det centrala kontrollrummet. 
Tjänstemännen som är bestående av bland annat arbetsledare, processingenjörer och chefer är 
även de lokaliserade i samma byggnad som operatörer och underhåll. Tjänstemännen 
använder sällan kommunikationsradio då den spatiala närheten innebär att dessa 
arbetsgrupper (tjänstemän, operatörer och underhåll) har ett nära och informellt samarbete.  
 
Förrådet och labbet ligger i angränsande byggnader och med dessa har operatörerna och 
underhållsavdelningen nästan daglig kontakt. Labbet har tillgång till egna 
operatörsarbetsplatser medan förrådet inte har något behov av detta. Förrådet är den avdelning 
som har minst kontakt och behov av den funktionalitet som finns i styrsystemet.  
 
Som leverantör är det ABB som tillhandahåller och skapar styrsystemet. Detta görs till viss 
del utifrån på ABB centralt bestämda ramar, men produkten anpassas lokalt till varje kund. 
Systemingenjörerna som skall implementera och kundanpassa produkten arbetar ofta tätt med 
representanter för kunden, men kan ibland sakna kontakten med brukarna som skall använda 
produkten. Därmed minskar möjligheten till förståelse för kundens och brukarnas önskemål.  
 
Då ABB utvecklar en bred produkt som är tänkt att användas av många olika målgrupper 
inom en verksamhet, samt inom många olika verksamheter, är det ingen självklarhet att 
identifiera alla dessa brukare. Fokus på säkerhet med hänsyn till tekniska lösningar i 
produkterna är dock ett självklart led i ABBs tillverkningsprocess, vilket är viktigt då tung 
industri innebär hög risk för allvarliga konsekvenser vid olycksfall och därmed måste även 
säkerhetskraven vara höga.  
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2 Systemperspektiv 
Systemperspektivet representeras av att helheten är större än summan av delarna. Bertalanffy 
(1968, s.37) säger att: ”General system theory, therefore, is a general science of ’wholeness’ 
/…/”. Han menar att det inte bara är ett systems isolerade beståndsdelar och beteenden som är 
av intresse, utan även delarnas interaktion och hur systemet beter sig som en helhet. Öquist 
(2003) skiljer på två olika bruk av begreppet system: 1) en uppsättning tekniker och 
informationssystem som ofta är kopplade till systemvetenskap, 2) ett sätt att betrakta världen i 
form av systemtänkande med ett holistiskt perspektiv på världen. Enligt denna syn existerar 
inga system i verkliga livet, utan är en skapelse i föremål för undersökning. Detta är det bruk 
systemperspektivet innefattar.  
 

Woods (2003) menar att en agents agerande enbart kan förstås i relation till den miljö den 
verkar och samtidigt förstås miljön utifrån termer av vad den kräver och tillåter agenter i den 
världen. För att verkligen förstå en agents agerande måste man alltså anta ett 
systemperspektiv som innefattar så mycket mer än en isolerad agent. Detta visar både på 
vikten av, och svårigheter med, att anta ett systemperspektiv. 
 
Att anamma ett systemperspektiv handlar enligt Öquist (2008) om att förstå världen i termer 
av helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster där helheten alltid har företräde 
framför delarna. Denna aspekt av systemtänkandet jämför han mot det rationalistiska 
tänkandet i form av mål och medel, uppdelningar och gränsdragningar.  
 
Systemtänkande brukar ofta beskrivas som cirkulärt men egentligen menar Öquist (2008) att 
det är spiralformat då det går runt men inte är repetitivt. Händelser ses i relation till ett 
systems olika delar och delarnas samspel, istället för att studeras kausalt genom orsak och 
verkan. Han menar vidare att det inte finns en tydlig isolerad väg att gå för att uppnå ett mål, 
utan det finns flera olika. Enligt von Bertalanffy (1968) ligger fokus ofta på öppna system 
som kan utbyta information med sin omgivning. Ett vanligt alternativt synsätt är enligt Öquist 
(2008) en linjär syn på kausalitet. 

2.1 Systemperspektiv i CSE 
Inom Cognitive System Engineering (CSE) är systemperspektivet centralt. CSE fokuserar 
enligt Hollnagel & Woods (2005), precis som det närbesläktade området Människa-Teknik-
Organisation (MTO), på design och analys av Människa-System samverkan (i kontrast till 
Människa-Dator interaktion).  
 

“Cognitive Systems Engineering is a design discipline that uses analyses of work 
(practice, structure, purposes and constraints) to inform the design of process and 
technology for Human-System integration. It deals with socio-technical systems, 
where socio refers to the social processes of communication, cooperation and 
competition.” (Cognitive systems engineering consortium., 2008) 

 
En av grundstenarna i CSE är den grundläggande cirkulära modellen, eller the COntextual 
COntrol Model (COCOM) (se Figur 1). Hollagel & Woods (2005) menar, i enlighet med 
systemperspektivet, att en kontextuell kontrollmodell implicerar att beteenden bestäms av 
kontexten och inte av nedärvda sekventiella, linjära, relationer mellan beteenden. Modellen 
strävar efter att beskriva de nödvändiga stegen för ett system (se JCS i 2.1.1 nedan ) att 
prestera kontrollerat.  
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Modellen har tre huvudbeståndsdelar (Hollnagel & Woods, 2005): 
• Kompetens representerar den mängd av möjliga beteenden eller handlingar som 

systemet kan applicera till en situation för att möta de krav eller behov som uppstår.  
• Kontroll representerar ordningen i utförandet och hur kompetens appliceras. 
• Konstruktioner representerar systemets (ofta temporära) beskrivning av situationen 

och används för att utvärdera händelser och välja beteende eller handling. Termen 
används för att visa på att beskrivningen är en konstruktion eller rekonstruktion av 
viktiga aspekter i situationen samt att beskrivningen vanligtvis är temporär.  

 
I modellen finns två viktiga beroenden (Hollnagel & Woods, 2005); 1) Skapandet av en 
konstruktion Kt bestäms av en händelse Ht-1 vid tidpunkten för föregående konstruktion Kt-1. 
Detta är en reaktiv aspekt av modellen, dvs. en reaktion på feedback. 2) Det agerande At som 
skall presteras nu bestäms (vilket ej behöver vara ett explicit beslut) av nuvarande 
konstruktion Kt, utifrån förväntad utgång av beteendet, dvs. förväntad feedback Ht+1. 
Förväntad feedback går även att benämna feedforward och visar på en proaktiv aspekt av 
modellen.  
 

 
Figur 1. COCOM -grundläggande cyklisk kontrollmodell efter Hollnagel & Woods (2005, s. 20) 
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Människa-Maskin Interaktion (MMI) och det nyare, och smalare, forskningsområdet 
Människa-Dator Interaktion (MDI) har klassiskt sett haft ett primärt fokus på interaktionen 
mellan användare och maskin, utifrån Shannon-Weavers kommunikationsmodell (jmf 
Shannon & Weaver, 1949), med svagt intresse av vad som pågår utöver detta. I praktiken 
innebär detta att man inte tar hänsyn till någon process förutom interaktionen mellan 
människa och maskin (Hollnagel & Woods, 2005). Synen av att interaktion enbart är 
överföring av input och output där människa och maskin modelleras enligt Figur 2. 
 

 
Figur 2. Linjär modell av kommunikation, från Holln agel & Woods (2005, s. 16) 
 
Det finns även en desintegrerad syn på MDI där man talar om ”cognition in the wild” (se 
Hutchins, 1995) och därmed även inkluderar kontexten i vilket arbetet sker. Den 
desintegrerade synen reflekterar fortfarande vissa antaganden från den linjära modellen av 
kommunikation, vilka kan jämföras (se Tabell 1) med antaganden utifrån den cirkulära 
modellen, COCOM (Hollnagel & Woods, 2005).  
 



Systemperspektiv 

6 

Tabell 1. Jämförelse av den desintegrerade synen på MDI och COCOM  (efter Hollnagel & Woods, 2005) 
 Desintegrerad MDI COCOM 

Handlingar Handlingar ses som en serie 
av diskreta händelser 
snarare än som ett pågående 
flöde av händelser 

Beteenden bygger på tidigare beteenden och 
förväntningar av framtida beteenden. Allt det 
vi gör är del av en eller fler pågående serier 
av handlingar och handlingarna ska därför 
inte analyseras isolerat 

Brukare Brukare ses som enskilda 
individer 

Brukare ses som en del i en helhet. 
Människan arbetar sällan isolerat och 
ensamt, utan är alltid involverade och 
beroende av andra. Fokus ligger på 
samverkan, på hur brukare och omgivning är 
dynamiskt sammanlänkade och hur 
beteenden och händelser är ömsesidigt 
beroende.  

Förväntan och 
respons 

Fokus ligger på respons. 
Förmågan att agera 
förekommande negligeras 

Fokus ligger både på förväntan och på 
respons då fler mänskliga beteenden är 
baserade på förväntan än på enkel (eller 
komplex) respons. Den cykliska modellen 
har inte någon början eller något slut och 
därför måste varje beteende ta hänsyn till 
vad som har hänt och vad som förväntas 
hända. Därmed impliceras en kombination 
av feedback och feedforward.  

Påverkan av 
kontext 

Påverkan av kontext är 
indirekt och medieras av 
input. 

Kontext påverkar direkt brukarens sätt att 
arbeta, hur händelser utvärderas och hur 
agerande bestäms. Detta innebär att brukaren 
kan ha olika grader av kontroll över en 
situation. Synen innebär att kontext har en 
stark påverkan på vad vi gör och hur vi beter 
oss, även om denna påverkan i vissa fall är 
svår att peka på. 

Modellstruktur Strukturella modeller som 
till exempel fokuserar på 
interna processer för hur 
information hämtas och 
lagras. 

Funktionella modeller som gör minimala 
antaganden kring komponenter och därmed 
informationsprocessande. Fokus ligger på 
utförande, till exempel förmåga att minnas 
och återkalla information. 

 
En viktig funktion inom CSE är synen att allt arbete är kognitivt, oavsett om det utförs av en 
människa eller maskin. Hollnagel (2003, s.6) definierar kognition som följande:  
 

“Cognition is used to describe the psychological processes involved in the 
acquisition, organization, and use of knowledge -with the emphasis on rational 
rather than emotional characteristics.“ 
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Utgångspunkten inom CSE är ett system (JCS – Joint Cognitive System) sammansatt av ett 
eller flera kognitiva system. Målet är att designa detta JCS så att det effektivt kan kontrollera 
de situationer det skall fungera i (Hollnagel & Woods, 2005). Definition och fokus på kontroll 
av komplexa system är därmed viktiga komponenter inom CSE.  

2.1.1 Joint Cognitive System -JCS  
“…what should be studied is neither the internal functions of either human or 
machine nor the interaction between them, but rather the external functions of the 
JCS as based on human-machine coagency. /---/ Humans should not be described 
as if they were machines, nor should machines be described as if they were 
humans.” (Hollnagel & Woods, 2005, s. 67) 

 
En indelning i JCS avgränsar och definierar föremålet för forskning i en enhet som är lämplig 
för analys ur ett systemperspektiv. Fokus skall därmed ligga på systemets funktionella 
förmåga att bibehålla kontroll, där systemet avgränsas till att innefatta delar som påverkar och 
påverkas av denna förmåga (Tabell 2). Ett JCS kan i princip vara hur stort som helst och 
gränserna bestäms så att de stämmer överens med forskningsmålet.  
 
Tabell 2. En pragmatisk definition av gränserna för JCS enligt Hollnagel & Woods (2005, s. 117) 

 
Objekt vars funktioner är 
viktiga för JCS förmåga att 
bibehålla kontroll 

Objekt vars funktioner inte 
påverkar JCS förmåga att 
bibehålla kontroll 

Objekt som effektivt kan 
kontrolleras av JCS  

Inkluderas i JCS Inkluderas kanske i JCS 

Objekt som inte kan 
kontrolleras effektivt av JCS 

Inkluderas ej i JCS Ej med i beskrivningen 

 
Ett sammansatt kognitivt system (JCS) består alltid av ett eller flera kognitiva system som kan 
utgöras av människor och/eller maskiner (Tabell 3). Ett kognitivt system och således ett 
sammansatt kognitivt system (JCS) definieras av Hollnagel & Woods (2005, s. 22) som ”a 
system that can modify its behaviour on the basis of experience so as to achieve specific 
antientropic ends”. Med detta avses systemets förmåga att anpassa sitt beteende för att 
bibehålla kontroll. 
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Tabell 3. En definition av JCS enligt Hollnagel & Woods (2005, s. 68) 

Begrepp Består av: 

Sammansatt Kognitivt System 
(JCS)  

Kognitivt System  + Sammansatt Kognitivt System, eller 

Kognitivt System + Kognitivt System, eller 

Kognitivt System + Artefakt 

Kognitivt System Enkelt system kapabelt till anti-entropiska beteenden. 

Artefakt Fysisk Artefakt eller Social Artefakt 

Fysisk Artefakt Objekt producerat eller skapat av ett Sammansatt Kognitivt 
System 

Social Artefakt Regler eller föreskrifter skapat av ett Sammansatt Kognitivt 
System 

 
Inom det tidigare nämnda området MTO fokuserar man istället på det komplexa samspelet 
mellan människa (M), teknologi/teknik (T) och organisation (O) (Arbetsmiljöverket, 
2008). Översatt till JCS skall människan ses som ett kognitivt system, tekniken är en fysisk 
artefakt eller ett kognitivt system och organisationen en social artefakt som alla skall ingå i 
enheten för analys. En stor skillnad mellan dessa båda forskningsområden blir då hur fokus 
för analys bestäms. Ett JCS kan innefatta ett MTO-perspektiv, men då fokus inom CSE ligger 
på kontroll anses fysiska eller sociala artefakter inte ha något egenvärde i sig om de inte 
påverkar förmågan till kontroll (se pragmatisk definition i Tabell 2). 

2.1.2 Kontroll  
Inom CSE är kontroll ett centralt begrepp som ibland benämns som ”hanterande av 
komplexitet”. Kontroll handlar om att minimera eller helt utesluta oönskad variabilitet i ett 
system, det handlar om att veta vad som händer, vad som ska hända och vad som har hänt 
(Hollnagel & Woods, 2005). Incidenter sker hela tiden och målet är att försöka förhindra att 
dessa incidenter sprider sig och blir allvarliga olyckor (Perrow, 1999).  
 
Till en början är det viktigt att skilja på kontrollerande system och kontrollerat system (i 
fortsättningen benämnt målsystem) (se Figur 3). Det kontrollerande systemet består enligt 
Hedenskog (2006) av en människa och/eller verktyg som utövar kontroll genom olika 
kontrollhandlingar. Mängden människor och/eller verktyg som ingår i det kontrollerande 
systemet varierar för att passa målsystemet. Målsystem brukar ofta, enligt Hollnagel & 
Woods (2005), beskrivas som en process samt en störningskälla. Inom CSE anser man att det 
kontrollerande systemet alltid måste matcha den funktionella komplexiteten hos systemet som 
skall kontrolleras, dvs. målsystemet, om det skall prestera kontrollerat i alla situationer. 
Hollnagel & Woods (2005) förespråkar ett pragmatiskt användande av denna princip enligt 
följande: om den förutspådda prestationen matchar den verkliga prestationen tillräckligt väl så 
kan det kontrollerande systemet anses besitta tillräckligt med varietet (jmf. The law of 
Requisite Variety formulerat av Ashby, 1956). 



Systemperspektiv 

9 

 
Figur 3. Kontrollerande och kontrollerat system (målsystem) från Hedenskog (2006, s. 37) 
 
Man kan hävda att människan är en tillräckligt flexibel varelse för att ensam kompensera för 
vilken varietet, eller komplexitet, målsystemet än besitter. Hedenskog (2006) argumenterar 
emot detta och menar att människans förmåga att agera alltid kommer att påverkas av 
arbetssituationen, tidspress, den feedback samt de möjligheter till feedforward som tekniken 
erbjuder. 
 
Inom CSE är kognition den process med vilken människa, eller system (JCS), hanterar 
komplexiteten hos en situation (Hollnagel, 2003). För att bibehålla kontrollen över en 
situation används någon form av kontrollstrategi.  

2.1.2.1 Kontrollstrategier 
För att upprätthålla kontroll anser Hollnagel & Woods (2005) att det är viktigt att i enlighet 
med COCOM (se Figur 1):  

1. Bilda sig en adekvat uppfattning av situationen  
2. Utföra en handling med avsikt att kontrollera och  
3. Få feedback på handlingen och därmed input till nästa handling.  

 
Om det i första steget inte finns tillräckligt med tid och kunskap för att bilda sig en adekvat 
uppfattning av den aktuella situationen är risken större för att efterföljande handling skall 
misslyckas. Detta då en handling kräver förståelse för hur handlingen skall utföras och vad 
dess utgång kommer att bli. Misslyckas handlingen i steg två blir det svårare att utvärdera vad 
som faktiskt har hänt i steg tre, detta innebär mindre tid och kunskap för att åter i steg ett 
skapa förståelse för den nya situationen. Det krävs dessutom tillräcklig träning och expertis i 
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steg tre för att utvärdera och tolka input. Saknas detta minskar möjligheterna att bibehålla 
kontrollen ytterligare. Dessa samband visas i den förenklade kontrollmodellen i Figur 4.  

 
Figur 4. Faktorer som påverkar förmågan till kontro ll, förenklad modell efter Hollnagel & Woods (2005, 
s. 74). 
 
Bidragande orsaker till förlust av kontroll är enligt Hollnagel och Woods (2005) en oväntad 
händelse, akut tidspress, att inte veta vad som har hänt, inte veta vad som kommer att hända 
eller att inte veta vad som händer just nu. Det kan också vara att inte veta vad man ska göra 
eller att inte ha tillräckligt med resurser för att utföra handlingar. De föreslår följande 
kategorier som medel att återfå kontrollen (Hollnagel & Woods, 2005, s. 75):  

1) Ha tillräckligt med tid. 
2) Kunna förutse framtida händelser. 
3) Att veta vad som har hänt och vad som händer just nu.  
4) Arbeta med en begränsad arbetsbörda.  
5) Att ha tydliga alternativ eller procedurer att agera efter.  
6) Kapacitet att utvärdera och planera.   

2.1.3 Komplexitet 
“The complexity comes about because neither goals, nor resources, nor 
constraints remain constant.”  (Hollnagel & Woods, 2005, s. 66) 

 
Definitionen av komplex kan utgå ifrån olika perspektiv, bland annat olika aspekter hos ett 
system. Ordböcker fokuserar ofta på systemkomplexitet och egenskaper hos systemet som 
sådant, i ett försök till intuitiva förklaringsmodeller. Att till exempel definiera komplex som 
”inte enkel” eller ”består av flera delar” anser Hedenskog (2006) inte ge tillräckligt med 
information för att förstå komplexitet då man vid design av ett kontrollerande system vill 
vägleda dess organisation och därför måste förstå komplexiteten hos systemets beståndsdelar 
likväl som helheten som uppstår vid samspel mellan delarna. 
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Perrow (1999) menar att antalet delar i ett system inte är kopplat till systemets komplexitet då 
alla system har flera olika delar som interagerar. Han fokuserar istället på system med olika 
grader av komplexa och linjära interaktioner och dess egenskaper. Fokus hamnar därmed på 
källor till komplexitet istället för komplexiteten som sådan. (Perrow, 1999, s. 78, fritt 
översatt):   
 
Komplexa interaktioner:  Interaktioner i obekanta sekvenser eller oplanerade och oväntade 
sekvenser, samt interaktioner som antingen inte är synliga eller inte direkt begripliga. 
Linjära interaktioner:  Interaktioner i förväntad och bekant produktions- eller 
underhållssekvens, samt interaktioner som är helt synliga även om de är oplanerade. 
 
För att förkorta och förenkla använder sig Perrow (1999) av benämningen komplexa system 
då han egentligen syftar till system med komplexa interaktioner. Både linjära och komplexa 
system domineras av linjära interaktioner, skillnaden ligger enligt honom på fördelningen 
mellan komplexa och linjära interaktioner. Ett komplext system har relativt sett många 
komplexa interaktioner och ett linjärt system har relativt sett få komplexa interaktioner.  
 
Perrow (1999) menar att de sätt komplexa interaktioner kan påverka det systemet de ingår i 
ökar exponentiellt i förhållande till antal komplexa interaktioner. Detta innebär att även en 
liten ökning av antalet komplexa interaktioner i ett system får drastisk effekt för systemets 
potential till olyckor. Men det finns alltså ingen klar gräns för när linjära system övergår till 
att vara komplexa (även om Perrow (1999) nämner ungefärliga siffror på 1 % komplexa 
interaktioner i linjära system och 10 % i komplexa system) och det behöver heller inte vara 
relevant med en sådan definition. Det viktiga är att titta på antalet möjliga interaktioner och 
inte att definiera systemet som sådant.  
 
Perrow (1999) menar att det inte går att säga att den ena systemtypen är överlägsen den andra, 
utan det finns fördelar med dem båda. I linjära system är det enkelt att upptäcka problem och 
härleda orsaker medan komplexa system ur ett design och tekniskt perspektiv presterar 
effektivare än linjära system. Den största anledningen till att vi har komplexa system anser 
Perrow (1999) dock vara att vi inte vet hur man annars skall gå till väga.  
 
Tabell 4 visar och jämför karaktäristiska drag hos både linjära och komplexa system. Dessa 
drag kan även ses som bidragande faktorer till att komplexa eller linjära interaktioner uppstår. 
En faktor som är starkt kopplat till komplexa interaktioner är common mode som innebär att 
en komponent har flera olika funktioner.   
 
Av Perrows (1999) karaktäristiska drag i Tabell 4 är common mode, obekanta eller 
oavsiktliga feedbackloopar från systemet, potentialen för många kontrollparametrar att 
interagera, indirekta eller inferentiella informationskällor samt att brukaren har begränsad 
förståelse för några processer en del av systemets dynamik som Hollnagel & Woods (2005) 
beskriver som en egenskap hos komplexa system. Dynamik i ett system innebär att systemet 
inte enbart reagerar på operatörens agerande utan till synes av sig självt utför aktiviteter och 
förändringar (Hedenskog, 2006).  
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Tabell 4. Karaktäristiska drag hos komplexa och linjära system (Perrow, 1999) 
Komplexa system Linjära system 

Täta avstånd mellan utrustningen i 
anläggningen. 

Spridning mellan utrustning i anläggningen 
och mellan olika anläggningar 

Närhet mellan produktionssteg  Segregerade produktionssteg 

Många common mode kopplingar mellan 
olika komponenter som inte är i 
produktionssekvens 

Common mode kopplingar är begränsade till 
miljö och strömförsörjning. 

Begränsad möjlighet till isolering av felande 
komponenter 

Enkelt att isolera felande komponenter 

Specialiserad personal begränsar 
medvetenheten och kunskapen kring 
beroenden mellan komponenter 

Personalen mindre specialiserade 

Möjlighet till ersättningen av material och 
tillgångar är begränsad 

Omfattande möjlighet till ersättning av 
material och tillgångar  

Obekanta eller oavsiktliga feedbackloopar  Få obekanta eller oavsiktliga feedbackloopar 

Många kontrollparametrar som potentiellt 
kan interagera. 

Kontrollparametrar är få, direkta och 
segregerade 

Indirekta eller inferentiella 
informationskällor 

Informationskällor är direkta, on-line.  

Begränsad förståelse av några processer 
(kopplat till transformationsprocesser)  

Omfattande förståelse för alla processer  

 
Komplexitet hos ett kontrollerande system uppstår alltså som en kombination av brukare, 
maskiner, uppgifter, arbetskontext och den process som skall kontrolleras. Var och en av 
dessa komponenter kan bidra till nivån av komplexitet hos systemet. 
 
Viktigt att påpeka är att systemkomplexitet i sig inte innebär att det är hög risk, det är 
kombinationen mellan komplexitet och hög risk som till slut kommer att vara förödande 
(Perrow, 1999).   

2.1.4 Kopplingar 
Kontroll handlar alltså om att hantera komplexitet. Hur man hanterar denna komplexitet kan 
variera beroende på egenskaper hos målsystemet. Perrow (1999) talar om tighta och lösa 
kopplingar, vilket är karaktäristiska drag i system som påverkar systemets utförande. 
Systemets kopplingar är i princip oberoende av systemets komplexitet, men vid hanterandet 
av komplexitet måste man alltså även ta hänsyn till systemets kopplingar. Tighta kopplingar 
innebär att flera delar i ett system är helt beroende av varandra, medan lösa kopplingar 
innebär att delarna inte är beroende eller påverkar varandra (Perrow, 1999).  
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Tabell 5 visar på tendenser för de båda systemtyperna. Inget system är sannolikt att omfatta 
alla dessa karaktäristiska drag. Inte heller är det sannolikt att de besitter dessa karaktäristiska 
drag fullt ut, utan system har grader av dessa drag.  
 
Tabell 5. Karaktäristiska tendenser för tighta och lösa kopplingar (Perrow, 1999) 
 Tight koppling Lös koppling 

1 Processen är tidsberoende så fördröjningar 
är inte möjliga 

Fördröjningar i processen är möjliga 

2 Statisk ordning på olika sekvenser, 
produkten kan bara utföras på ett sätt 

Ordningen av olika sekvenser kan ändras 

3 En metod för att uppnå målet Alternativa metoder tillgängliga för att 
uppnå målet 

4 Få avvikelser är möjliga i tillgångar, 
utrustning och personal 

Avvikelser i resurser är möjliga  

5 Buffertar och redundans är medvetet 
designade och inbyggda i systemet 

Buffertar och redundans är lyckosamt 
tillgängligt 

6 Begränsade och inbyggda möjligheter till 
ersättning eller byte av tillgångar, 
utrustning och personal. 

Möjligheter till ersättning, eller byte av 
tillgångar, utrustning och personal är 
lyckosamt tillgängligt 

 
Kopplingar är enligt Perrow (1999) nära förbundet med återhämtning från brister och fel som 
uppstår i väntade sekvenser. Lösa kopplingar visar på en redundans i systemet som är positivt 
ur ett kontrollperspektiv (jmf. resilience i Woods, 2006). I ett tight kopplat system måste 
däremot redundansen medvetet formas i designprocessen. 
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3 Design för komplexa miljöer 
“Any change to a system will affect the established practice of work. Some of the 
consequences are desired, and indeed constitute the rationale for the design. 
Other consequences may be unwanted and represent unanticipated and adverse –
or even harmful – side effects. If the artifact is well designed, the changes will be 
minimal and the unanticipated side effects may be negligible.” (Hollnagel, 2003, 
s. 11) 

 
I designprocessen är det viktigt att fokusera på vilka konsekvenser det blir när artefakterna är i 
bruk. Det är viktigt att tänka på hur artefakterna påverkar hur vi tänker kring dem och hur vi 
arbetar med dem, både på individ- och på organisationsnivå. Införandet av en ny artefakt kan 
påverka hur vi planerar och organiserar arbetet. Artefakterna kan även ha latenta eller 
uppenbara effekter på andra delar av arbetet som man måste ta hänsyn till. Hollnagel (2003) 
talar om work effect zone som är den totala utsträckningen över vilket artefakten påverkar 
arbetet. 
 
Perrow (1999) menar att vi aldrig kommer att kunna eliminera olyckor i komplexa system då 
det alltid kommer att finnas multipla och oväntade interaktioner, dvs. komplexa interaktioner, 
mellan brister i systemet. Hollnagel & Woods (2005) menar att istället för att försöka 
reducera och dölja komplexiteten, som till viss del är önskvärd ur ett effektivitetsperspektiv, 
skall man designa för att JCS:et skall ha möjlighet att hantera komplexiteten när den uppstår.  
 
Hollnagel & Woods (2005) ger inga exakta designregler eller heuristiker att följa, utan ger 
enbart riktlinjer som kräver tolkning och erfarenhet av systemdesign. Att utvärdera en design 
eller färdiga system går att genomföra steg för steg efter regler, men för att producera ett nytt 
system är erfarenhet och kunskap bland de viktigaste faktorerna (Hollnagel & Woods, 2005). 
Riktlinjerna måste alltså användas med kunskap som bakgrund och för varje tillstånd måste 
lämplig procedur användas för att inte åtgärden skall få motsatt verkan (Hollnagel & Woods, 
2005).   
 
 Viktiga riktlinjer vid design för komplexitet är enligt Hollnagel & Woods (2005): 

• Stödja människans naturliga strategier för att hantera situationer, till exempel genom 
att studera vad människor verkligen gör och ta ställning till huruvida det är möjligt att 
stödja detta genom design. 

• Att det kontrollerande systemet har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete (jmf. 
2.1.2.1 ovan), till exempel genom att informationen som presenteras är så enkel att ta 
till sig som möjligt. 

• Att erbjuda förutsägelser och stödja förmåga att förutse vad som ska hända (jmf. 
2.1.2.1 ovan), antingen explicit eller implicit. Detta kan t.ex. göras genom 
simuleringar eller grafiskt presenterad historik.  

 
Erfarenhet av systemdesign innebär bland annat att ha kunskap kring och kunna ta ställning 
till mer uttalade designregler och heuristiker. Blomquist & Arvola (2002) menar att varje 
designer måste använda nya designmetoder utifrån sina egna förutsättningar. Nya metoder 
och tekniker ska integreras med den kunskap och de verktyg man har med sig sedan tidigare. 
Blomquist & Arvola (2002) menar även att verktyg ska anpassas efter rådande situation, men 
även för att passa designerns färdigheter och behov.  
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3.1 Design för mål 
“Focusing on the users’ goals and the ways they think about the tasks they do to 
meet those goals will give you the information you need to design usable 
products.” (Hackos & Redish, 1998, s. 250) 

 
Som kapitlet kring komplexitet ovan beskrivit är en brukares mål och tankar kring dess 
uppgifter inte den enda information som behövs för framgångsrik design, men kunskap kring 
brukares mål är trots allt en viktig komponent i design för komplexitet. Hackos & Redish, 
(1998) menar att målet med design är att hjälpa brukarna att uppnå deras mål på ett mer 
effektivt sätt. Översatt till ett CSE-perspektiv innebär det att målet med design är att hjälpa 
JCS:et att uppnå deras mål på ett effektivt sätt genom att bibehålla kontrollen.  
 
Cooper (1999) talar inte bara om brukarens mål, personliga mål, utan även om företagsmål, 
praktiska mål och falska mål. Falska mål är egentligen verktyg, uppgifter, eller mål för 
programmering och kan därmed styra designen åt fel håll. Det är därför viktigt att skilja 
mellan mål och uppgifter. En uppgift är en process, eller delprocess för att uppnå ett mål. 
Uppgifter, menar Cooper (1999), kan förändras utifrån förutsättningar medan målen förblir 
konstanta. På grund av detta menar han att man skall designa utifrån mål istället för uppgift. 
 
Eftersom det är brukaren som använder produkten menar Cooper (1999) att de viktigaste 
målen är personliga, det vill säga individuella mål hos en brukare. Personliga mål är enligt 
Cooper (1999) enkla, universella och måste alltid uppfyllas för en lyckad design. Exempel på 
personliga mål är att inte göra misstag, att utföra lagom mängd arbete, att inte bli uttråkad, 
och viktigast av allt att inte känna sig dum; att behålla sin värdighet.  
 
Företagsmål används för att hålla fokus på den övergripande bilden och inte distraheras av 
falska mål (Cooper, 1999). Exempel på dessa kan vara ökad vinst eller att anställa fler. 
Hackos & Redish (1998) menar att det ofta enbart tas hänsyn till företagsmålen i design av 
produkter. De menar att om man inte fokuserar på målet med handlingar riskerar man att 
designen styrs av tekniken istället för brukaren.  
 
Praktiska mål länkar företagsmål med personliga mål. Praktiska mål är brukarens mål, men 
även ett delmål för att uppnå ett företagsmål. Viktigt är att låta brukaren uppnå sina praktiska 
mål utan att störa dess personliga mål. Exempel på ett praktiskt mål är att kunna utnyttja nya 
funktioner. (Cooper, 1999) 
 
Mål finns på flera olika nivåer och Hackos & Redish (1998) menar att det kan vara intressant 
att förstå hur olika mål hierarkiskt sett relaterar till varandra  

3.2 Design för domän: kontrollrum 
“But few of us are trained to think about or have easy access to the social context 
into which the task design will fit. Optimizing a design for a technological system 
does not mean that the task can easily be performed by a human being – 
especially the kind of human being doing that particular kind of work. Sound 
design requires imagination, perception, and consideration for the user and the 
domain in which the task is to be performed.”(Adamski & Westrum, 2003, s. 208) 

 
Allt som designas används i ett sammanhang, en kontext. För att en designer skall kunna 
förstå implikationerna av sin design är det därför viktigt att besitta eller ha tillgång till 
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expertkunskap kring domänen där designen implementeras (Adamski & Westrum, 2003). Det 
finns personliga, sociala, kulturella, organisatoriska och fysiska aspekter i miljön som 
påverkar design och bruk (se t.ex. Bligård, Andersson, Thunberg, & Osvalder, 2008; Hackos 
& Redish, 1998; Hollnagel & Woods, 2005). Detta i sin tur är starkt kopplat till systemets 
förmåga att bibehålla kontroll då kontext direkt påverkar brukarens sätt att arbeta, hur 
händelser utvärderas och hur agerande bestäms (Hollnagel & Woods, 2005). 
 
Kontrollrumsmiljö är ofta, på grund av processen som skall kontrolleras, en komplex miljö 
med relativt många komplexa interaktioner samt övervägande tighta kopplingar att hantera. 
Vid design av ett kontrollrum, precis som annan design, måste hänsyn tas till både målet samt 
domänen i vilket arbetet skall utföras.  
 
Med avseende på domänen fokuserar Bligård et al. (2008) på individspecifika 
prestationsstyrande faktorer, PSF (Performance Shaping Factors). PSF kan delas upp i Interna 
PSF och externa PSF. Interna PSF är unika för varje individ medan externa PSF är faktorer i 
miljön som påverkar systemets utförande. De externa faktorerna delar Bligård et al. (2008) in 
i latenta (statiska faktorer) och operationella (dynamiska, det vill säga beroende på uppgift 
och process).  
 
Tabell 6 illustrerar ett antal prestationsstyrande faktorer i kontrollrumsmiljö. Även om dessa 
faktorer är tänkta utifrån ett individperspektiv, där kognition ses som en privat mental 
process, går de att applicera utifrån en desintegrerad syn på MMI. Med detta synsätt skulle 
interna PSF kunna motsvara faktorer hos ett JCS och inte vara exklusivt bundna till ett 
individperspektiv.  
 
Tabell 6. Interna och externa prestationsstyrande faktorer i kontrollrumsmiljö (Bligård et al., 2008) 
Interna PSF Externa latenta PSF Externa operationella PSF 

Träning och skicklighet Lokalernas utformning Arbetsprocedurer 

Erfarenhet Omgivningsmiljön Arbetsmetoder 

Kunskap om processen Arbetstider och raster Uppgifternas allvarlighet 

Stress (mental eller kroppslig 
spänning) 

Skiftrotation Instruktioner 

Generell 
problemlösningsförmåga 

Bemanningsnivå Kommunikationsmöjligheter 

Motivation och attityd till 
arbetet 

Organisationsstruktur Gruppsamverkan 

Personlighet Andras arbetsuppgifter Operatörsgränssnitt 

Emotionellt tillstånd 

Påverkan från utomstående 

Hälsa och fysisk kondition 

Gruppidentifikation 

Beteendestil 
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3.2.1 Samarbete 
I kontrollrumsmiljöer, som många andra miljöer, samarbetar ofta flera personer för att utföra 
en uppgift (Garbis, 2002). Förändringar i anläggningen kan medföra försämringar i 
personalens möjligheter att koordinera sitt arbete (Bligård et al., 2008). Det är därför viktigt 
att stödja detta samarbete vid utformning av artefakter och arbetsplatser.  
 
Garbis (2002) talar om öppenhet (openness) i system (system enligt Öquist första definition 
av ett system se kapitel 1 ovan). Med öppenhet syftar Garbis på den utsträckning i vilket en 
artefakt återger interaktionen mellan artefakt och brukare öppet för andra i närheten. En 
whiteboard är en artefakt med hög grad av öppenhet där alla kan se och delta i arbetet, medan 
en mobiltelefon är personlig. Vid design av en artefakt med hög grad av öppenhet är det 
viktigt att ta hänsyn till samarbetets mål samt förutsättningar. Bligård et al. (2008, s. 57) 
menar att: 
 

”Utformningen av kontrollrummet ska maximera operatörernas förmåga att dela 
information och kontrollfunktioner inom arbetslaget om de behöver dela ansvaret 
för övervakning och styrning.” 

 
Barrett et al. (2004) har i en studie visat att samarbete är en central del av en 
systemadministratörs arbete, även om detta sällan stöds av de verktyg de använder. Den 
begränsade öppenheten i systemen innebär att det är svårt att samla ihop och dela med sig av 
relevant data till inblandade personer vid till exempel felsökning. Stora delar av arbetstiden 
vid problemlösning (90 %) går åt till att kommunicera människa-människa, varav stora delar 
av tiden de kommunicerar (mer än 20 %) går åt till att kommunicera kring hur man skall 
kommunicera. Om systemadministratörsverktygen tillät andra att se och interagera med 
problematiska system skulle de lättare få tillgång till och förstå problemet.  
 
Enligt Schmidt (i Sandusky, 1997) styrs människors samarbete utav yttre förutsättningar. Han 
nämner fyra olika egenskaper för samarbete som styr dess förutsättningar:  

1) Rymd – samarbete kan ske på spatial distans eller närhet.  
2) Tid – samarbete kan ske synkront eller asynkront.  
3) Gemenskap – samarbete kan ske kollektivt eller med självständiga individer.  
4) Kommunikationsmedium – samarbete kan ske genom direkt kommunikation eller 

medieras genom en artefakt.  
 
Då dessa egenskaper styr förutsättningar för samarbete är de viktiga att ta hänsyn till vid 
design. Samarbete på distans kan vara vanligt i till exempel anläggningar med flera olika 
kontrollrum där samma utrustning kan styras utifrån kontrollrummen. För att undvika 
common mode-problem (se Perrow, 1999) anser Bligård et al. (2008) att det ur ett 
säkerhetsperspektiv är viktigt att styrning från ett kontrollrum inte påverkar styrningen från ett 
annat. Ytterligare aspekter vid samarbete på distans är enligt Bligård et al. (2008) att 
information om status och tillgänglighet för utrustningen måste finnas i varje kontrollrum.  
 
Garbis (2002) visar på ett antal exempel på öppna artefakter som stödjer samarbete i ett 
kontrollrum:  

• Öppen radiokanal – Ger en medvetenhet om vad som händer. 
• Gemensam kunskap – Ett effektivt verktyg vid kommunikation 
• Gemensam fysisk representation – Ett effektivt verktyg att kommunicera kring, 

fungerar även som ett gemensamt minne. 
• Gemensam databas – Ett gemensamt minne 
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3.2.2 Fysisk miljö 
Den fysiska miljön hanterar PSF så som lokalernas utformning och omgivningsmiljö. Det 
finns ett antal olika faktorer att ta hänsyn till med avseende på fysisk miljö, varav några 
presenteras nedan. 
 
Buller är en faktor i arbetsmiljön som är viktig att beakta då oönskat ljud utöver att vara 
hörselskadande kan påverka människan både genom fysiologiska och psykologiska effekter. 
Buller kan leda till trötthet, huvudvärk och irritation som påverkar arbetsförmågan och 
därmed förmågan att bibehålla kontroll negativt (Bligård et al., 2008). Bligård et al. (2008) 
menar vidare att en person som arbetar i en obekant situation troligtvis uppfattar ljud som mer 
störande än någon som är van vid sitt arbete.  
 
Vibrationer kan komma ifrån handhållna verktyg eller från underlaget. Vibrationer som 
överförs till handen kan medföra problem så som vita fingrar (traumatisk vasospastisk 
sjukdom); domningar, stickningar och smärta i väldefinierade delar av tumme, pekfinger, 
långfinger och ringfinger; nedsatt känsel; försämrat precisionsarbete och försvagad kraft i 
fingrarna (Akselsson, Bohgard, Johansson, & Silverthorne, 1997). 
 
Helkroppsvibrationer kan förstärkas genom resonanseffekter och påverka en mängd olika 
kroppsdelar. En följd är försvårat synarbete som kan leda till ökad olycksfallsrisk och 
försämrad arbetsprestation samtidigt som det kan ge upphov till ögonvärk, huvudvärk, trötthet 
mm. Personer som utsätts för helkroppsvibrationer har även större risk att skada muskler och 
leder samt att få rygg och nackbesvär. (Akselsson et al., 1997) 
 
Kemiska faktorer i miljön påverkar både människor och maskiner. Många tekniska lösningar 
går ej att använda, eller slits snabbt ut, i miljöer med höga halter av damm och smutspartiklar. 
Människan kan få fysiologiska reaktioner så som astma, allergi eller överkänslighet. 
Urskiljningsförmågan blir dessutom sämre på grund av dammets täckande egenskaper.  
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4 Gestalta brukaren i designprocessen 
Inom Människa-Maskin Interaktion (MMI) har det tagits fram många olika tekniker för att 
gestalta brukaren, eller användaren, i designprocessen. Varieteten av brukargestaltningar 
kommer ifrån det faktum att vikten ligger på att modellera vad som är viktigt i 
designprocessen och olika designprocesser kan ha olika behov.  
 
Gestaltningar kan ses som en metod att strukturera och fokusera arbetet, men även som ett sätt 
att sammanställa relevant information. Kuniavsky (2003) anser att gestaltningar kan hjälpa 
designern att komma fram till varför man gör det man gör, och varför folk kommer att köpa 
det. Gestaltningar av brukare har traditionellt har sett skapats utifrån ett kausalt/linjärt 
perspektiv inom MMI, men oavsett om man arbetar med ett kausalt/linjärt perspektiv eller ett 
systemperspektiv är ovan nämnda funktioner viktiga att fylla i designprocessen.  
 
Många av gestaltningarna inom MMI är nära besläktade, men skiljer sig från varandra både i 
graden av integration i designprocessen och i graden av detaljrikedom. Constantine & 
Loockwood (2001) menar att gestaltningarna fungerar som en samlingsplats för designerns 
initialt fragmentariska förståelse. Då det inte alltid är samma person som gör 
undersökningarna som designar eller bygger produkten så behöver alla dessa ha tillgång till 
informationen och där kan gestaltningar vara en metod att uppnå detta. Pruitt & Adlin (2006) 
menar att det ofta finns många olika krav, behov, preferenser och beteenden som kan 
kontradiktera varandra och att det därmed är viktigt att tydliggöra dessa. Dessutom menar de 
att det är viktigt att tydliggöra vilken information som skall ligga i fokus så att man inte 
arbetar mot att tillfredsställa allt och alla. Kuniavsky (2003) anser att gestaltningarna kan 
hjälpa till att skapa denna fokus. 
 
Pruitt & Adlin (2006) menar att det är mer naturligt för människan att fokusera på sina egna 
behov och önskemål, alternativt teknologiska krav, än att fokusera på brukaren. Gestaltningar 
av brukaren kan då hjälpa till att skapa större fokus mot brukarens krav och behov. Men att 
använda användningscentrerade utvecklingsmodeller är riskfyllt och kostsamt och därför 
krävs det personer med speciella kunskaper och erfarenheter för att processen skall löpa 
smärtfritt (Constantine & Lockwood, 2002). 
 
Utformandet av gestaltningar skiljer sig dock utifrån behov och perspektiv och detta visas 
genom vilken information man inkluderar och hur man strukturerar data. Traditionell MMI 
och MDI där gestaltningstekniken har vuxit fram har primärt fokuserat på interaktionen 
mellan brukare och gränssnitt. MTO och CSE har ett bredare fokus på kontext och samarbete 
och påverkan på målsystemet (för mer information kring detta se 2.1 ovan). 

4.1 Användarroller 
Användarroller, roller eller actors som de ibland kallas (Constantine & Lockwood, 2001) kan 
ses som representant för en gestaltning som har låg grad av detaljrikedom. Enligt Constantine 
(2006) varken liknar eller försöker de likna riktiga brukare, utan är ganska tekniska och 
formella i sin utformning. Istället för att efterlikna en riktig brukare representerar de en 
relation eller ett samspel som brukaren kan ha gentemot ett system (system i benämningen en 
samling tekniker eller informationssystem (se Öquist, 2003)), eller en hemsida (Constantine 
& Lockwood, 2002). Eftersom de enbart försöker att ta med de aspekter av samspelet som är 
relevant för design, menar Constantine (2006) att det är viktigt att informationen är konkret 
och koncis. 
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“Most designers understand at some level that it is not so much users themselves 
but the roles that they play in relation to a system that must be taken into account 
in user interface design.” (Constantine & Lockwood, 2001, s.3) 

 
En filosofi bakom användarroller är enligt Constantine (2006) att människan är en komplex 
varelse men de relationer människan har gentemot ett system är nödvändigtvis enklare och 
mer begränsade. Genom ett smalt fokus på relationen mellan brukare och system istället för 
att fokusera bredare på brukarna, och genom att använda abstraktioner snarare än utmålande 
texter, anser Constantine (2006) användarroller vara precisa modeller specifikt anpassade för 
designerns behov.  
 
I det vanligaste utförandet innehåller användarroller de tre kategorierna: kontext, 
karaktäristika och kriterium (Constantine, 2006). Kontext är den arbetsmässiga och 
miljömässiga situation i vilket rollen utspelas samt det övergripande ansvar rollen har. 
Rollens karaktäristika syftar till typiska mönster i interaktion, beteenden och attityder. De 
kriterier som designen måste tillgodose för att rollen framgångsrikt skall stödjas i sitt 
utförande inkluderar all viktig funktionalitet och alla viktiga designattribut.  
 
I sig självt är användarrollerna inte så intressanta utan det är hur och i samspel med vad de 
används som de blir intressanta. Bland annat används rollerna i användningscentrerad design 
tillsammans med en uppgiftsmodell och en innehållsmodell. Uppgiftsmodellen innehåller de 
uppgifter rollen utför med systemet och innehållsmodellen består av innehållet och 
organiseringen av gränssnittet skiljt från dess uppträdande och beteende (Constantine & 
Lockwood, 2001). Var och en av dessa tre modeller består enligt Constantine & Loockwood 
(2001) av två delar, en samling av beskrivningar och en karta över de relationer som finns 
mellan dessa beskrivningar.  
 
Constantine och Loockwood (2001) menar att användarmodeller och innehållsmodeller 
främjar designprocessen, men att de under vissa omständigheter kan undvaras. Däremot 
menar de att det alltid behövs en uppgiftsmodell. Aquino Jr. & Filgueiras (2005) kritiserar 
användarroller på grund av att de fokuserar på brukarens uppgifter istället för dess mål (se 
diskussion kring nyttan kring att fokusera på målet i 3.1 ovan).  
 
Vid skapande av användarrollerna skall man enligt Constantine (2006) sträva efter att 
identifiera alla möjliga roller användarna kan ha gentemot systemet, detta görs enligt 
Constantine & Loockwood (2002) lämpligen genom brainstormingsessioner. För att sedan 
fokusera användarteamet menar Constantine (2006) att man skall sortera ut ett antal roller 
som ska vara i fokus, vilket innebär att dessa är av extra stort intresse för en lyckad design.  
 
Att användarrollerna är konkreta och koncisa innebär enligt Constantine (2006) att de kan 
vara snabbare och enklare att utveckla än mer utbyggda användargestaltningar som till 
exempel personas och användarprofiler. 

4.2 Personas 
I motsats till användarroller består personas ofta av mer utbyggda narrativa berättelser som 
även har personlighetsdrag och annan information som kanske inte är direkt relevant för 
design, men enligt Cooper (1999) är viktig för designprocessen. Coopers (1999) persona är 
hypotetiska arketyper av riktiga användare som upptäcks genom en undersökningsprocess. 
Han menar att de skall användas som ett kommunikationsredskap i designprocessen för att 
förmedla för vem och varför man väljer en viss design (Cooper, 1999). Personas kan 
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användas föra att stödja planering, design, utvärdering och release av en produkt (Pruitt & 
Adlin, 2006). 
 
Det kan vara svårt att kommunicera resultat av etnografiska analyser, 
marknadsundersökningar, användarstudier osv. till designers och utvecklare och där anser 
Grudin & Pruitt (2002) att personas kan vara ett bra hjälpmedel. De förtjänster som personas 
tillskrivs (se Cooper, 1999; Pruitt & Adlin, 2006) är att de explicit och fokuserat kan 
kommunicera data genom att skapa ett intresse för burkaren och därmed engagera 
designteamet och stödja beslutsfattande.    
 
Cooper (1999) presenterar ett antal saker som han anser att man skall tänka på när man skapar 
personas:  
 

1) Personas är en del av Coopers egen designmetod, Goal Directed Design, där fokus 
ligger på målet med den uppgift som skall utföras. Personas skall därför utformas 
utifrån brukarens mål. För mer ingående diskussion kring mål och dess betydelse för 
design se avsnitt 3.1 ovan.  

2) Personas skall vara exakta så att de inte fokuserar på en för stor målgrupp och därmed 
riskerar att inte göra någon nöjd. Cooper (1999) menar att det är viktigare att vara 
exakt och specifik i sin beskrivning än att vara korrekt. Därför förespråkar han att man 
skapar en primär persona att designa för och det är den som skall bli nöjd med 
designen. Varje primär persona skall innebära ett nytt användargränssnitt. En primär 
persona går att jämföra med användarroller där man gör samma typ av avsmalning för 
att fokusera arbetet, men där flera olika roller kan vara i fokus.  

3) Personas skall vara specifika så att de fungerar som verkliga personer för 
designteamet. Att ge en persona ett namn menar Cooper (1999) är viktigt för känslan 
av att det är en riktig person man pratar om. Även en bild, ett ansikte, på personas ger 
ytterligare verklighetskänsla. Att designa mot ospecifika brukare, jämför Coopers 
(1999) the elastic user, innebär att karaktärsdrag och kunskaper som tilldelas denna 
brukare kan variera över tid och resultera i en inkonsekvent produkt med avseende på 
brukarnas behov och kompetens. 

4) Till sist menar Cooper (1999) att en persona skall vara hypotetisk och inte försöka 
beskriva en specifik brukare med dess speciella egenheter. En persona skall gärna visa 
på egenskaper som en majoritet av användarna besitter, men utan att tappa i 
specificitet genom att använda sig av medelvärden. Cooper (1999) menar att en 
persona som använder sig av medelvärden och andra orealistiska karaktäristiska tappar 
i trovärdighet. 

 
Det finns en hel del kritik mot Coopers (1999) tidiga persona som kan delas in under två olika 
kategorier 1) kritik mot bristfällig beskrivning av persona som metod och 2) kritik mot 
persona som metod. Kritik mot de bristfälliga metodbeskrivningarna har lett till att kritikerna 
själva och andra engagerade i personas har utformat riktlinjer och stöd för personas hela 
livscykel, från undersökning och skapande till genomförande. Pruitt & Adlin (2006) beskriver 
det som en process med fem olika faser som kan tolkas med utgångspunkt från Pruitt & 
Grudin (2003, s. 10):  
 

“We stress to the team that this tool is not golden, it is a guide; exceptions can 
and should be made, when appropriate.”  
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I första fasen vid skapandet av persona är det viktigt att fundera över vilken roll personas ska 
få i den egna organisationen samt att samla in data som kan fungera som råmaterial till 
personas (Pruitt & Adlin, 2006). Grudin & Pruitt (2002) argumenterar för att skapa personas 
utifrån observationer och feedback från verkliga personer, brukarna. De förespråkar metoder 
så som fältstudier, fokusgrupper, intervjuer och marknadsundersökningar att grunda sina 
personas på. Trots detta menar de att det är en utmaning att använda sig av etnografiska 
metoder tillsammans med design och samtidigt hålla sig inom tidsramen för produktens 
designcykel. Ett snabbare och mer tidseffektivt sätt att skapa personas kan vara genom att 
utgå enbart ifrån antaganden härstammande från åsikter eller kunskap kring brukarna och 
deras domän (Pruitt & Adlin, 2006). Pruitt & Grudin (2003) menar att man fortgående skall 
samla in data kring brukare. 
 
Andra fasen innebär att bygga, eller skapa, personas utifrån tillgänglig data. Enligt Pruitt & 
Adlin (2006) innebär detta att i följande ordning identifiera kategorier av brukare, analysera 
data, skapa listor med karaktäristiska för olika kategorier och subkategorier, prioritera de 
olika kategorierna, utveckla kategorierna till personas och validera personas. En anledning till 
att användandet av personas ibland misslyckas är att de personas som skapas inte anses 
trovärdiga (se Blomquist & Arvola, 2002; Grudin & Pruitt, 2002; Pruitt & Adlin, 2006), de 
menar att trovärdighet är en förutsättning för att få designteamet att använda personas. Det ska 
därför vara lätt att härleda all data när man skapat en persona.  
 
Att presentera, förklara och införliva personas i organisationen ingår i den tredje och enligt 
Pruitt & Adlin (2006) kanske den svåraste fasen. Tidig kritik (Blomkvist, 2002; Pruitt & 
Grudin, 2003) har handlat om att det inte finns någon vägledning kring hur man skall använda 
personas i designprocessen. Cooper (1999) menar att man måste använda sig av personas på 
ett ”sofistikerat sätt” för att de skall vara kraftfulla som verktyg, men utvecklar inte närmare 
hur man skall gå tillväga. Personas kan användas på dåliga sätt och om man som designer inte 
har väldigt bra intuition så menar Grudin & Pruitt (2002) att det kan behövas en mer stabil 
grund för användandet än den Cooper (1999) ger. Pruitt & Adlin (2006) skapar en sådan 
grund som består av arbete med att missionera, presentera arbetsmetoden som sådan och 
anledningen att använda denna, att presentera färdiga personas och utbildning i användande 
av personas.  
 
Ett problem med användandet av personas är att kommunicera dem inom design och 
utvecklingsgruppen och att missionera för dem (Blomquist & Arvola, 2002; Grudin & Pruitt, 
2002; Pruitt & Adlin, 2006). Det är viktigt att presentera och införliva personas på ett 
trovärdigt sätt genom hela designprocessen och för att göra detta behövs det att budget och 
resurser är avsatta. Grudin & Pruitt (2003) menar att det därmed inte kan vara enbart ett beslut 
för en ensam designer att genomföra en personaskampanj, vilket är deras ord för arbetet. 
 
Den fjärde fasen handlar om att använda personas i design och utveckling.  Pruitt & Adlin 
(2006) talar om svårigheter i att förstå hur man skall använda personas och menar att 
användningen av personas i diskussioner kring vad brukare har för behov bara är ett av många 
användningsområden. De menar att man bland annat kan använda personas för att skapa en 
vision för hur produkten skall användas genom att förstå brukarkrav och vilja. De kan även 
användas för att utforska specifika designlösningar, som utgångspunkt vid utvärderingar, som 
rekryteringsprofil för användartester och marknadsundersökningar, som stöd för utformande 
av instruktionsmaterial samt i arbete med marknadsföring och försäljning. Men de flaggar för 
risken med att bli för engagerad av processen och tro att personas är lösningen på alla 
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problem. Därför rekommenderar de någon som är ansvarig att hålla koll på användande (och 
missbrukande) av personas.  
 
Pruitt & Adlins (2006) femte och sista fas handlar om att värdera projektet och att ta beslut 
kring eventuell återanvändning av personas.  
 
Den andra typen av kritik mot personas som är generell kritik mot personas som metod är inte 
följd av lösningar. Blomkvist (2002) samt Grudin & Pruitt (2002) menar att det inte finns 
forskning som stödjer personas som arbetsmetod och att Cooper istället använder sig av 
episoder för att bekräfta sitt metodval. Grudin & Pruitt (2002) anser sig dock ha personlig 
erfarenhet av att metoden fungerar.  
 
Constantine (2006) menar att anledningen till att personas fungerar som ett designverktyg, 
samt har blivit så populära, är att de konstrueras för att likna en verklig brukare så långt det 
går. Persona fungerar, enligt Pruitt & Grudin (2003), eftersom de stödjer processen att förstå 
vad en annan människa känner och tänker, theory of mind. Därigenom skapar de ett starkt 
fokus på brukare och brukskontext samtidigt som de hjälper till att tydliggöra antaganden och 
beslutsgrundande kriterier om den population man designar för (Grudin & Pruitt, 2002).   
 
Cooper (1999) är av den ståndpunkten att det är viktigare att designa för vilken specifik 
person som helst än att designa mer generellt och vagt för alla. Detta är något som Pruitt & 
Grudin (2003)  menar att kan vara förenat med vissa risker och att man måste vara medveten 
om varför och hur man kommer att använda de personas som skapas. Personas kan används 
som urvalskriterier för framtida studier och de menar även att risken finns att data som inte 
passar persona-profilen kommer att filtreras bort (Pruitt & Grudin, 2003). 
 
Ytterligare kritik som Blomkvist (2002) framför mot personas är att de inte tar hänsyn till 
teorier kring distribuerad kognition, utan enbart ser på artefakter som ett verktyg som 
människan använder för att uppnå sina mål. Enligt honom är det ett problem i arbetet med 
personas att det aldrig ställs någon fråga huruvida produkten behövs överhuvudtaget eller om 
en annan produkt skulle vara mer lämplig för att utföra uppgifterna/målen.  
 

“The issue of usability and interaction design becomes a matter of satisfying the 
needs of the consumers, not to improve human work and life.” (Blomkvist, 2002, 
s. 9)     

 
Constantine (2006) menar att en persona som innehåller önskemål kring hur denne vill ha sin 
interaktion kan lätt användas som instruktioner för specifika lösningar istället för att tolkas 
som generella drag från ett användarperspektiv. Därmed anser Constantine (2006) att det är 
lätt hänt att personas korsar gränsen mellan att vara en användarbeskrivning till att bli 
interaktionsdesign och därmed styr aspekter av gränssnittet. Cooper (1999) menar dock att 
verkliga brukare skall få uppmärksamhet men att de inte skall användas för att komma med 
lösningar. 
 
Constantine (2006) menar att det kan vara en nackdel att det i välutvecklade narrativa 
personas kan vara svårt för den normale läsaren, eller till och med en kunnig designer att veta 
vilka detaljer som är viktiga och vilka som inte är det. Dessutom kan det vara svårt att veta 
vad som är fiktion och vad som är faktabaserat.  
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“Persona use does require decision-making. It isn’t a science. If not used 
appropriately, any powerful tool can take one down the wrong path, as in lying 
with statistics or using non-representative video examples. Personas are one such 
powerful tool. It is up to all of us together to develop effective ways to use them.” 
(Pruitt & Grudin, 2003, s. 14) 

4.3 Användarprofiler 
Användarprofiler är en tredje kategori av karaktäristiska beskrivningar av brukare som enligt 
Hackos & Redish (1998) kan presenteras narrativt, i punktformat och/eller genom visuella 
beskrivningar. Pruitt & Adlin (2006) menar att användarprofilerna är databaserade och typiskt 
sett inte fokuserar på att engagera eller skapa en känsla av realism för läsaren genom att lägga 
till fiktiva drag, medan Kuniavsky (2003) menar att personas och användarprofiler är en och 
samma sak, men med olika namn. Hackos & Redish (1998) argumenterar för att 
designprocessen inte skall utföras med fokus i användarroller, vilket metoden för personas 
innebär. Användarroller kan ses som en mer flexibel variant av personas där fokus kan, men 
inte behöver ligga mot narrativa beskrivningar, demografisk data och ett fokuserat bruk 
genom hela designprocessen. 
 
Användarprofiler baseras enligt Kuniavsky (2003) precis som personas både på tillgänglig 
data och magkänsla, dvs. intuition och omdöme. Beskrivningarna ska enligt Hackos & Redish 
(1998) presentera vilka användarna är och hur de skulle kunna reagera på den nya designen. 
Beskrivningarna kan gärna illustreras med hjälp av en poster med bilder av användaren, 
information kring arbetsmiljön och citat som illustrerar personlighet, mål, narrativa 
beskrivningar eller punktlistor av karaktärsdrag samt annat som kan bidra med kunskap.  
 
Användarprofiler kan alltså variera mycket sinsemellan och därmed skapar de en öppning för 
designern att själv anpassa sitt verktyg. Blomquist och Arvola (2002, s. 200) skriver att: 
 

“For a method to work properly it must, however, be tweaked to fit the designers 
that utilise it, and they must get the opportunity to integrate the new methods and 
new techniques into their professional toolbox that they know and regard as their 
own. Every designer must get the chance to make themselves at home with their 
toolbox and must be allowed to change the tools so that they fit the situation at 
hand and their skills and needs.” 

 
När man skapar användarprofiler menar Kuniavsky (2003) att man, i likhet med personas, 
först skall skapa sig en uppfattning kring vem användaren är, till exempel genom 
marknadsavdelningen. Sedan rekommenderar han att man skall intervjua mellan tre och tio 
personer som liknar dessa användare. När man har samlat in all data skall man bygga profiler 
utifrån dessa. 
 
Att skapa profiler är något som Kuniavsky (2003) anses ska göras i grupp och helst 
färdigställas på en och samma dag. De attribut som tilldelats olika profiler utifrån data och 
magkänsla skall sedan, enligt honom, användas genom att skapa en narrativ berättelse. Andra 
menar, som ovan beskrivits, att presentationsformat är ett val för designern. Till sist skall de 
olika profilerna prioriteras, vilket skall jämföras med primära och sekundära personas.  
 
En fördel med användarprofiler eller personas anser Kuniavsky (2003) vara att de kan hjälpa 
till att avslöja funktionalitet och behov som annars kan vara svåra att blotta. Att fokusera på 
en roll eller persona är mycket enklare än att arbeta mot ”allt och alla” (Kuniavsky, 2003). 
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5 Gestalta domänen i designprocessen 
Det finns inte mycket litteratur kring att gestalta domänen i designprocessen. Hackos & 
Redish (1998) talar om en typ av miljöprofil som har samma syfte och fungerar på samma sätt 
som användarprofiler. Dessa är till för att beskriva användarens arbetsmiljö mer detaljerat 
samt att göra den lättare att komma ihåg. Precis som användarprofiler kan miljöprofiler 
skapas i flera olika format, de beskrivas i listformat, narrativ eller visuellt (Hackos & Redish, 
1998).  
 
Pruitt & Adlin (2006) skapar i pedagogiskt syfte (och inte i syfte att stödja designprocessen) 
en företagspersona för att beskriva det företag deras imaginära persona arbetar på. Denna 
persona innehåller information om finans, bakgrund, vision, kunder, produkter och en 
översikt över företagets affärer (business overview).  
 
Microsoft har skapat en modell (Roles-based business productivity - software designed for 
your people, 2006) med information om personer (roller, demografik, rutiner osv.), 
avdelningar (organisation och struktur på företaget) och arbete (företagets interna processer 
inom och mellan avdelningar samt externa processer gentemot leverantörer och kunder). 
Fokus i Microsofts modell ligger på personas och organisatoriska faktorer inom företag.  
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6 Metod 
”Ett metodiskt angreppssätt, eller en ”design” som det kallas ibland, kan liknas 
vid en ritning av ett hus. Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och 
integrera information eller data, och den resulterar i en speciell slutprodukt 
(forskningsresultaten).” (Merriam, 1994, s. 21) 

 
Ett syfte med studien är att utifrån gestaltningstekniker skapa förståelse för brukare och deras 
domän, vilket överensstämmer med ett hermeneutiskt kunskapsideal. Studien genomfördes i 
form av en fallstudie och då det initialt fanns en stor brist på domänkunskap samtidigt som 
studien fokuserade på kvalitativ data ansågs ostrukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer som lämpliga datainsamlingsmetoder. Dessa data kompletterades 
med litteraturstudier att strukturera och bygga forskningen på. 
 
Analys av data genomfördes genom att strukturera de transkriberade intervjuerna och 
fältnoteringarna enligt metoden för affinitets diagram. Från analyserad data skapades sedan 
karaktäristiska domän- och användarbeskrivningar.   

6.1 Metodologisk utgångspunkt 
Utgångspunkten i studien har varit en deskriptiv fallstudie med kvalitativ data som analyserats 
enligt ett hermeneutiskt kunskapsideal. 

6.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken syftar till att genom tolkning skapa förståelse av innebörder hos det studerade 
fenomenet (Johansson, 2000). Syftet med att skapa karaktäristiska gestaltningar är just att 
skapa förståelse, vilket gör hermeneutiken till en passande metod att följa. Tolkning sker 
genom den hermeneutiska cirkeln där man växlar mellan att betrakta helheten och delarna. 
Analystekniker så som affinitetsdiagram (Gaffney, 1999) tar in detta synsätt men behöver 
kompletteras med ett iterativt arbetssätt och en medvetenhet kring behovet av att regelbundet 
titta upp och se helheten i det arbete som utförs. 
 
Inom hermeneutiken finns den viktiga åsikten att ingen tolkningsprocess är eller påbörjas helt 
förutsättningslöst (Johansson, 2000). Det anses att det alltid finns en förförståelse som 
påverkar tolkningsprocessen genom ett antal mer eller mindre omedvetna antaganden hos 
forskaren. Förförståelse i denna studie innefattar bland annat förkunskap i ämnen så som 
Människa-Dator-Interaktion (MDI), Interaktionsdesign (ID), Människa-Teknik-Organisation 
(MTO) och Cognitive Systems Engeneering (CSE).     

6.1.2 Fallstudie 
Behovet av att skapa förståelse kommer ofta ifrån brist av kunskap kring den aktuella 
domänen. Johansson (2000, s. 75) menar att: 
 

”I ett forskningsområde där man knappast vet någonting av större vikt innan man 
börjar, kan man knappast kräva att forskaren skall starta med en medveten 
hypotes.” 

 
Målet med en deskriptiv studie är i enlighet med hermeneutiken inte att verifiera en hypotes, 
utan att upptäcka nya koncept och relationer samt skapa ny förståelse. Merriam (1994) menar 
att en deskriptiv studie kan anses lämplig när resultaten 1) inte är tänkta att testa en hypotes, 
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utan när beskrivning och tolkning av ett fenomen är målet, 2) när frågeställningarna ämnar 
besvara ”på vilket sätt” och ”varför” 3) när det finns liten möjlighet att kontrollera och 
manipulera den studerade situationen. Fallstudien, som i grunden är deskriptiv till sin art, 
kräver enligt Merriam (1994) dessutom att det är möjligt att identifiera ett avgränsat system 
som fokus för undersökning.  
 
Denna studie lämpar sig väl för fallstudie då den avser 1) beskriva och tolka brukare och 
domän i dess kontext, 2) besvara hur man kan utföra en sådan beskrivning och hur man kan 
applicera beskrivningarna i en designprocess med ett systemperspektiv. Studieobjekten går 
dessutom 3) inte att skilja från den naturliga miljö där samspelet uppträder och kan därför ej 
kontrolleras, men det går att 4) identifiera objektet som ett avgränsat system.  
 
Karaktäristiskt för fallstudien är enligt Merriam (1994) att den är: 1) partikularistisk, dvs. 
fokuserar på en situation, händelse, ett fenomen eller en person; 2) heuristisk, dvs. ökar 
läsarens förståelse för det studerade systemet; 3) induktiv, dvs. generaliseringar, begrepp och 
hypoteser genereras från tillgänglig information, vilket grundläggs i det studerade systemets 
kontext; 4) deskriptiv, dvs. mynnar ut i en uttömmande och bokstavlig beskrivning av det 
studerade systemet. 
 
För närmare genomgång för hur fallstudien genomförts i denna studie se 6.4 nedan. 

6.1.3 Kvalitativ och kvantitativ data 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för verksamheten genom faktabaserade 
karaktäristiska gestaltningar av domän och användare. Pruitt & Adlin (2006) som förespråkar 
gestaltningstekniken personas menar att det är viktigt att basera dessa både på kvalitativa och 
kvantitativa data. De karaktäristiska beskrivningar som har tagits fram i denna studie har dock 
primärt baserats på kvalitativ data.  
 
Definitionsmässigt kan man säga att kvantitativ data kategoriseras utifrån numeriska värden 
och kvalitativ kategoriseras utifrån andra mått (J. Preece et al., 1994). Johansson (2000) 
hävdar att det som särskiljer kvantitativ och kvalitativ data är att kvalitativ data syftar till att 
identifiera meningar eller innebörder. Preece, Rogers & Sharp (2002) vidareutvecklar och 
menar att kvantitativa utvärderingar innehåller mätningar och ses som objektiva och opartiska 
medan kvantitativa utvärderingar innehåller anekdoter och beskrivningar som tenderar att ses 
som subjektiva. Värderingarna kring kvantitativ data som objektiv och kvalitativ data som 
subjektiv behöver dock inte vara sann. Johansson (2000) menar att osäkerheten i kvantitativ 
data inte ligger i materialet utan i tolkningen av det fenomen man studerar.   
 
Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, som ursprungligen kommer från den 
positivistiska skolan (Lyons, 2000), måste enligt Janesick (1994) omdefinieras, eller 
omvärderas, för att anpassas till forskning med kvalitativ data. Istället för att omdefiniera 
begreppen använder många forskare alternativa kriterier för att utvärdera och säkerställa 
trovärdigheten i ansatsen, Lyons (2000) nämner fem kriterier att beakta: 1) analys och 
slutsatser skall reflektera data, 2) överförbarhet (jämför generaliserbarhet) av resultaten, 3) 
användbarhet av resultaten för både teoretisk och praktisk tillämpning, 4) replikerbarhet och 
verifierbarhet genom dokumentation av processen 5) huruvida forskarens påverkan genom 
trosuppfattningar och förkunskaper explicit reflekterats kring, 6) triangulering. Triangulering 
innebär att om resultaten håller vid jämförelse mellan olika källor, metoder eller olika 
forskare så kan man med större säkerhet säga att tolkningarna är korrekta. Ytterligare ett 
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kriterium från Wilson, Jackson & Nichols (2003) är att data skall vara spårbart både i sig 
självt och i de tolkningar man gör från data.  
 
Vid insamlande av kvantitativ data används ofta tekniker så som enkäter, strukturerade 
intervjuer och strukturerade observationer. Då fokus i fallstudien låg på kvalitativ data ansågs 
tekniker som genererar kvalitativ data mer lämpliga. Exempel på tekniker för kvalitativ data 
är intervjuer, observationer och fokusgrupper. 
 

6.2 Datainsamlingstekniker 
“No search has been made to collect a store of particular observations sufficient 
either in number, or in kind, or in certainty, to inform the understanding…”  
(Bacon, 2000, s. 5) 

 
Preece et al (1994) framhäver vikten av att förstå verkligheten där produkten kommer att 
användas. Att besöka användarna i deras egen miljö är en känd teknik inom Människa-Dator-
Interaktion (MDI) och Interaktionsdesign (ID) (J. Preece et al., 1994). Pruitt & Adlin (2006) 
menar att förstahandsdata från till exempel fältstudier är att föredra vid skapande av 
gestaltningar av brukare då dessa data hjälper till att skapa trovärdighet, samtidigt som det gör 
din gestaltning valid och passande att senare designa för. 
 
Val av metod för att samla in och analysera data beror på frågeställningen såväl som 
logistiska faktorer som tillgänglig tid, tillgänglighet till användare, experter, utrustning och 
ekonomi till projektet (J. Preece et al., 1994). Observationer, intervjuer, enkäter, 
laboratorieexperiment och expertutvärderingar är vanliga metoder inom olika MMI-dicipliner 
som MDI, DI, CSE och MTO (se t.ex. Hackos & Redish, 1998; J. Preece et al., 2002; J. 
Preece et al., 1994; Woods & Hollnagel, 2006). 
 
Med en deskriptiv fallstudie som bakgrund och fokus på kvalitativ data genomfördes fjorton 
ostrukturerade observationer och tjugofem semistrukturerade intervjuer.  Dessa data 
kompletterades med litteraturstudier att strukturera och bygga forskningen på. 

6.2.1 Intervju 
Syftet med intervjuerna var att få kunskap och svar på frågor kring företaget, domänen och 
dess organisation samt brukarnas mål, arbetsuppgifter, kunskap, erfarenhet och arbetsplats. 
Av denna anledning samt av praktiska skäl genomfördes därför intervjuerna på brukarnas 
arbetsplats. Ytterligare fördelar med att utföra intervjuerna på brukarnas arbetsplats är att det 
kan vara lättare att komma ihåg vad man faktiskt gör om man befinner sig i sin naturliga miljö 
samtidigt som det finns tillgång till relevanta artefakter som kan användas vid förtydliganden 
eller klargöranden under intervjusituationen (J. Preece et al., 2002). Alla intervjuer, utom en 
där respondenten inte gav sitt samtycke, bandades och transkriberades. 
 
Intervjuer kan vara strukturerade, ostrukturerade eller ligga på en skala någonstans där 
emellan, det vill säga semistrukturerade intervjuer. Oavsett vilken nivå av struktur som 
används i intervjuerna kan det vara bra att använda ett förutbestämt intervjuprotokoll för att 
bibehålla fokus kring vilka ämnen man vill täcka upp (Hackos & Redish, 1998).  
 
Strukturerade intervjuer innehåller slutna fördefinierade frågor liknande frågeformulär och 
används kvantitativa undersökningar (J. Preece et al., 2002). 
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Ostrukturerade intervjuer behandlar oftast ett specifikt ämne på djupet. Frågorna är öppna 
och intervjuerna genererar därmed väldigt rik data. Nackdelen med detta är att det kan ta lång 
tid samt vara väldigt svårt att analysera intervjuerna. Det är dessutom omöjligt att replikera 
processen då varje intervju blir unik. (J. Preece et al., 2002) 
 
Semistrukturerade intervjuer är en kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju 
med både slutna och öppna frågor. För att skapa konsekventa intervjuer används ett 
intervjuprotokoll. Dessa intervjuer skall till stor del vara replikerbara. (J. Preece et al., 2002) 
 
Frågorna i denna studie var till största del öppna, varvid semistrukturerade intervjuer 
tillämpades.  

6.2.2 Observation 
”Observation är en aktiv mental process, den är intentionell, riktad mot vissa 
drag i det perceptuella fältet medan andra drag är mer eller mindre omedvetna.” 
(Johansson, 2000, s. 74) 

 
Syftet med observationerna var framförallt att komplettera intervjumaterialet och skapa en 
mer holistisk bild av verksamheten. Denna domän var på förhand okänd varvid det föll sig 
naturligt att börja med en casual observation (se nedan) och sedan följa upp med 
ostrukturerade naturalistiska observationer. Observationerna hade hög grad av deltagande och 
alla inblandade var informerades om forskarens roll. Under observationerna fördes 
fältanteckningar. 
 
Observationer kan varieras med avseende på flera olika faktorer; struktur på insamlad data, 
observationsmiljö samt deltagandenivå av forskaren.  
 
Att observera i naturlig miljö gör att studien i hög grad reflekterar verkligheten och därmed 
har en hög ekologisk validitet. Problem med detta tillvägagångssätt är att många av de 
faktorer som kan påverka utkomsten av observationen är utanför observatörens kontroll 
(Wilkinson, 2000). Naturalistiska observationer är bland annat av ovan nämnda orsak en 
väldigt tidskrävande teknik.  
 
Vid ostrukturerade observationer (se Merriam, 1994) går observatören in och registrerar det 
som sker till skillnad från mer strukturerade observationer som systematisk observation (se 
Wilkinson, 2000) där forskaren utgår ifrån ett fördefinierat schema med kategorier som skall 
observeras och mätas. 
 
Forskaren kan anta olika grader av deltagande vid observation, från fullt deltagande till att 
fenomenet enbart studeras från utsidan. Preece et al (1994) samt Preece et al (2002) talar om 
direkta och indirekta observationer och hänvisar då till huruvida forskaren är på plats vid 
observationstillfällen eller om forskaren får tillgång till observationsdata genom indirekta 
tekniker som filminspelning. Deltagandet kan ytterligare preciseras utifrån huruvida 
deltagaren vet om att den observeras eller ej. Observer bias (Wilkinson, 2000) eller 
Hawthorne effect (J. Preece et al., 1994) innebär att personer som observeras ändrar sitt 
beteende på grund av vetskapen att de är observerade. Risken för observer bias måste vägas 
mot det etiska ställningstagandet i att ej informera deltagarna att de blir observerade.  
 
I det inledande skedet av forskningen finns ofta ett behov av att veta hur, var och vad man 
skall fokusera på i den fortsatta forskningen. För att ta reda på detta kan det vara lämpligt att 
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genomföra en casual observation där första intrycken skrivs ned (Wilkinson, 2000). Casual 
observation sker i naturlig miljö och ostrukturerad kvalitativ data samlas in. Graden av 
deltagande i denna observation kan variera. Här finns många likheter med ”quick and dirty” 
observation som Preece et al (2002) beskriver. 

6.2.3 Litteraturstudier 
Det främsta syftet med litteraturstudierna var att skapa en kunskapsgrund inför intervjuer och 
observationer kring vilken kunskap som är relevant för design och därmed skulle vara aktuell 
för de karaktäristiska beskrivningarna. Barrett (2000) menar att noggranna litteraturstudier är 
essentiella oavsett vilket ämne som ämnas undersökas. Detta för att generera, eller strukturera 
forskningsuppslag, att bygga forskning på eller för att ifrågasätta tidigare resultat.  
 
Litteraturstudier kring användar- samt miljöprofiler genomfördes innan och under 
intervjuerna och observationerna, men även efteråt under analysfasen. Studier kring 
systemperspektivet genomfördes till största delen innan intervjuerna men även i analysfasen. 

6.3 Analys 
”The most basic role of the scientist is that of trained observer — one who sees 
with a fresh view, who wonders, child-like — why is it this way, how does it work? 
– Making fresh connections and generating new insights.” (Woods & Hollnagel, 
2006, s. 50-51) 

 
Med denna avsikt i åtanke transkriberades och renskrevs data samma dag som, eller dagen 
efter, intervju respektive observation. Detta gjordes för att fortfarande ha informationen färskt 
i minnet och därmed kunna ge en så komplett avbildning som möjligt. För att skapa underlag 
till de karaktäristiska beskrivningarna bearbetades sedan utdrag ur transkriberad data med 
utgångspunkt i metoden för affinitetsdiagram.  
 
Vid analys av data för skapandet av personas rekommenderar Pruitt & Adlin (2006) 
affinitetsdiagram, eller assimilation som de också kallar tekniken. De anser metoden vara 
snabb, enkel att förstå och fungera bra i grupp. Gaffney (1999) rekommenderar metoden vid 
arbete i grupp eller vid arbete med stora mängder data.  
 
Affinitetsdiagram fungerar så att essentiella och beskrivande utdrag ur texten initialt sorteras 
och förs över på mindre lappar. Pruitt & Adlin (2006) menar att några huvudkategorier 
därefter skall identifieras och föras ned på lappar som sätts upp på väggen medan Gaffney 
(1999) inte tar med detta steg. När detta (eventuellt) är gjort sätter gruppen upp lapparna med 
utdragen på väggen under passande kategori. På detta sätt skapas kluster av lappar, dessa 
kluster arrangeras så att lappar som är nära varandra i kategori placeras nära varandra på 
väggen och lappar som skiljer sig placeras med avstånd från varandra. När stora kluster har 
skapats skall dessa namnges och eventuellt delas upp i underkategorier. Utifrån dessa diagram 
kan sedan ett första utkast till personas skapas.  
 
Nackdelar med affinitetsdiagram är bland annat att man utgår ifrån utdrag ur data vid 
gruppering, vilket medför en risk för feltolkning av materialet (Pruitt & Adlin, 2006). Att 
gruppera data är dessutom en subjektiv process som gör att två olika grupper av forskare 
skulle kunna komma till olika slutsatser. Johansson (2000) stödjer sig på Quine när han menar 
att detta kanske inte utgör ett problem i tekniken som sådan då forskare oavsett teknik kan 
komma fram till olika tolkningar från samma data, detta dels på grund av vilket syfte de har 
med analysen.   
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Avsteg ifrån metoden skedde genom att kategoriseringen utfördes enskilt framför dator med 
ett mindmap-verktyg istället för i grupp med hjälp av lappar. Namngivning av de olika 
klustren gjordes enligt Gaffney (1999) i efterhand och fungerade tillsammans med data från 
litteraturstudier som kategoribildande för de karaktäristiska beskrivningarna.  

6.4 Fallstudien 
Fallstudien genomfördes med observationer och intervjuer under en period av 16 veckor. 
Under och efter denna period analyserades data som gjorde grunden till skapandet av de 
karaktäristiska gestaltningarna av brukare och domän.  
 
Det sammansatta kognitiva systemet (JCS) som studerades utgick ifrån den personal som har 
störst interaktion gentemot styrsystemet, samt deras fysiska och sociala miljö. Detta 
inkluderar andra personalkategorier de samarbetar med likväl som säkerhetskultur och 
tekniska hjälpmedel.  
 
Detta var en studie av vad som finns idag, nuvarande system, men med fokus på möjligheter i 
kommande system. 

6.4.1 Urval 
Urvalet av personer för intervju och observation gjordes i samråd med kontaktpersoner på 
företaget samt utifrån vilka som var tillgängliga vid de aktuella tillfällena. Då gränser för 
kategorisering av olika personalkategorier ibland var diffusa har kategorierna utsetts i 
efterhand till att bestå utav processingenjör, underhåll, drift, labb, förråd och övriga. 
Kategorin övriga består utav chefer och personal på andra positioner inom Boliden. Personal 
som egentligen hamnar någonstans mitt emellan två kategorier har subjektivt utsetts en 
kategori utifrån hur intervjun eller observationen artade sig, detta gäller framförallt 
kategorierna processingenjör och övrigt.   
 
Tabell 7. Urval vid intervju och observation 
 Intervju Observation 
Processingenjör 4 1 
Underhåll 6 3 
Drift 6 10 
Labb 2  
Förråd 2  
Övriga  5  
 
Vid val av forskningsobjekt är ett randomiserat urval av deltagare att föredra då detta ger 
bättre generaliserbarhet av studien, men i många fall av forskning kring speciella grupper är 
detta omöjligt, till exempel för att tillgången till den speciella gruppen är begränsad, och 
forskaren får lita till det urval som andra gjort (Everatt, 2000). Valet av forskningsobjekt föll i 
denna studie på uppdragsgivaren som med avseende på avstånd och tillgänglighet till 
verksamheten erbjöd ett lämpligt studieobjekt. Tidsramen för studien var ytterligare 
avgränsande för möjligheten att studera fler än en verksamhet. 

6.4.2 Genomförande 
Initialt genomfördes ett besök i verksamheten samt två telefonintervjuer. Litteraturstudier 
kring gestaltningstekniker gjordes, vilket sedan tillsammans med anteckningarna från 
telefonintervjuerna låg till grund för skapandet av en intervjumall samt en observationsplan. 
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Därefter genomfördes femton semistrukturerande intervjuer, med olika personer, och fjorton 
ostrukturerade observationer, med tretton olika personer, på Bolidens anrikningsverk i 
Boliden. Intervjuerna och observationerna genomfördes under en period av tjugo dagar. 
Mellan de olika besökstillfällena analyserades transkriptionerna och intervjuprotokollen 
uppdaterades inför nästa besök. Intervjuerna varierade i längd mellan trettio till sextio 
minuter. Observationerna varierade i längd från trettio minuter till fyra timmar.  
 
Data analyserades genom att i likhet med tekniken för affinitetsdiagram gruppera data i 
kluster som bildar övergripande kategorier. Dessa kategorier låg till grund för skapandet av de 
karaktäristiska gestaltningarna. Flera gestaltningar med målet för arbetsuppgiften som 
särskiljande faktor togs fram efter analys. När dessa mål var identifierade skapades nya 
intervjumallar för att verifiera och djupare undersöka de olika gestaltningarna. I detta arbete 
utfördes ytterligare litteraturstudier för att verifiera mot andra paradigm vilken typ av 
information som är relevant för designfasen och därmed aktuell för de karaktäristiska 
gestaltningarna. Åtta semistrukturerande intervjuer på mellan trettio och hundratio minuter 
genomfördes i denna fas. Data från dessa avslutande intervjuer kompletterade och reviderade 
till viss del innehållet i de ursprungliga gestaltningarna. Efter avgränsningar och revideringar 
återstod fyra stycken karaktäristiska gestaltningar av brukare enligt den befintliga tekniken för 
användarprofiler, samt en karaktäristisk gestaltning av domänen.  
 
Användarprofiler valdes på grund av att studien ämnade skapa kunskap kring brukarna, utan 
att nödvändigtvis förändra designprocessen för de inblandade i produktframställningen. 
Användarprofiler går att utföra till en mer abstrakt form av gestaltning än den metoden för 
personas förordar. Personas är även en komponent i en designmetod där beskrivningarna inte 
går att skilja från metoden. Personas skulle därför medföra en stor förändring i värdföretagets 
sätt att arbeta. Gestaltningar som narrativt är mer välutvecklade ansågs för komplicerade att 
tolka (se avsnittet för personas 4.2 ovan). En enklare modell, som användarroller, ansågs 
däremot inte kunna fånga systemperspektivet och aspekter på komponenterna människa, 
teknik och organisation tillräckligt väl.  
 
Den gestaltningsteknik för domän som valdes har sin utgångspunkt i Hackos & Redish (1998) 
miljöprofil, men även med influenser från Microsofts arbete med avseende på organisatoriska 
faktorer. Då styrsystemet var i fokus för undersökning gjordes ett schematiskt diagram över 
samspelet mellan de olika brukargestaltningarna och styrsystemet. 
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7 Analyskategorier 
Nedan presenteras de kategorier som framkom under analys av data från fallstudien samt 
litteraturstudien. Där personnamn har ingått i utdrag från intervjuer eller observationer har 
dessa ersatts med personens titel eller avdelning samt en siffra. Detta för att behålla 
innebörden i citaten men inte utelämna individen. 
 
Kategorierna är indelade i de överordnade kategorierna Människa, Teknik och Organisation 
(MTO se kapitel 2 ovan). Många faktorer i studien går dock inte att härledas till enbart en 
kategori utan passar under två, eller tre kategorier. Problem och irritationsfaktorer är exempel 
på en sådan kategori där ett problem kan vara ett tekniskt problem eller ett organisatoriskt 
problem, men det är även den specifika människans problem. I analysen (som nämns i avsnitt 
6.3 ovan) har enbart de underordnade kategorierna ingått och uppdelningen i kapitlet har 
därför gjorts utifrån personliga preferenser för att underlätta läsbarheten i texten, men även för 
att verifiera att hänsyn tagits till faktorer som berör dessa viktiga aspekter.  
 
De underordnade kategorierna presenteras till sist tillsammans med domän- och 
brukarspecifik data i de karaktäristiska gestaltningarna (se kapitel 8 nedan). 

7.1.1 Människa - lära känna brukaren 
De faktorer kring brukaren (människan) som kategoriserades under analysfasen var personliga 
mål, möjliga arbetstitlar, huvuduppgifter, kommunikationspreferenser, problem och 
irritationsfaktorer, datavana och teknikkunskaper, visioner och idéer, åsikter om styrsystemet 
samt erfarenhet och systemkännedom. Utifrån litteraturen skapades ytterligare poster för bild 
och citat. 
 
Enligt metoden för personas samt användarprofiler (se 4.2 och 4.3 ovan) ger en fotografi  av 
brukaren verklighetskänsla och en mer personlig koppling till beskrivningen.  
 
Både användarprofiler (se 4.3) och personas (se 4.2) använder sig av citat för att ge en 
verklighetsförankring och trovärdighet åt beskrivningen. 
 
Vikten av att designa för mål har tagits upp i avsnitt 3.1 ovan. Personliga mål, individuella 
mål hos en brukare, är enligt Cooper (1999) de viktigaste målen att ta hänsyn till vid design 
då produkten inte kommer att accepteras annars. Det är faktorer som man skall undvika att 
störa vid design, samtidigt som det skapar en förståelse för varför en brukare gör som den gör. 
Personliga mål kan till exempel vara trygghet, att undvika obehag, att få bekräftelse, samt 
varierande arbetsuppgifter. Dessa mål kan även ses som en typ av motivationsfaktorer och 
återfinns i intervju- och observationsdata.  
 

Trygghet: ”Men det är ju en trygghet i att man kan det här. Och en trygghet för 
skiftlaget också.” (utdrag 1 ur observation 6) 

  
Undvika obehag: ”Om bandet skärs av, bandhaveri, så blir det ett himla liv, då 
står man minst ett dygn ja 9-11 timmar i alla fall, eller upp till 16h.” (Utdrag 1 ur 
intervju 17) 

 
Bekräftelse: ”Vi som jobbar här tycker att vi är duktiga på att jobba och duktiga 
på det vi sysslar med. Vi slår oss gärna för bröstet och är stolta. Det kan nog 
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ingen från kontoret ta ifrån oss. Vi vet att vi gör bra och jag tror att vi har 
förtroendet för att få göra också.” (Utdrag 1 ur intervju 4) 

 
Varierande arbetsuppgifter: ”Det bästa med jobbet är att man får vara med på allt 
och att det aldrig blir samma.” (Utdrag 1 ur observation 2) 

 
Att beskriva en brukares möjliga arbetstitlar  syftar till att tydliggöra att brukaren beskrivs 
utifrån dess roll och samtidigt beskriva vilka olika arbetstitlar i domänen som möjligtvis kan 
agera enligt denna roll. En användare kan enligt Pruitt & Adlin (2006) utföra många olika 
roller samtidigt som en och samma roll kan utföras av många olika användare. Utifrån 
intervjudata kan relationen mellan brukare och rollen som systemadministratör tydliggöras 
utifrån Pruitt & Adlins resonemang:    

 
Flera brukare och en roll: ”Elektriker 1 jobbar mycket med bildritande. De äldre 
är inte så intresserade av det här. Processingenjör 2 ritar också, Försteman 1 
med.” (Utdrag 1 ur intervju 9) 
 
Flera roller och en brukare: ”Jag tycker att jag lärde mig saker om ABBn på slutet 
som jag tycker att skulle vara superviktiga för en processingenjör att kunna, 
programmeringen och ritningen. Att rita i den också.”  (Utdrag 1 ur intervju 20) 

 
Det kan vara viktigt att förstå de uppgifter som skall utföras då uppgifter styr och blir styrda 
av externa operationella PSF (se 3.2), därför presenteras brukarens huvuduppgifter . En 
uppgift kan vara att rita och lägga till nya bilder i ett styrsystem. Denna uppgift förutsätter 
bland annat att målet uppnås genom ett styrsystem, uppgifter är alltså bundna till en viss 
teknik och måste vara föremål för kritisk granskning kring huruvida tekniken och därmed 
uppgifterna är en bra metod att uppnå målet. För utförligare kring mål och uppgifter se 3.1, 
Design för mål.   
 
Olika brukare har olika kommunikationspreferenser, detta på grund av att brukarna har 
olika kunskap, erfarenhet och olika tid att utföra olika uppgifter (jmf. kontroll 2.1.2 ovan samt 
PSF 3.2 ovan). Samtidigt påverkar modalitet och forum för informationen möjligheter till 
feedback och samarbete. I fallstudien har kommunikationspreferenserna till viss del fokuserat 
på brukarnas roll gentemot styrsystemet. Någon som arbetar med att underhålla processen 
tillbringar inte lika mycket tid med att arbeta mot styrsystemet som en brukare som arbetar 
med att styra processen. Underhåll kan då ha större behov av personlig genomgång, utifrån 
styrsystemet, kring en viss problematik medan någon som arbetar med att styra processen 
själv vill verifiera och kontrollera data. Detta kan exemplifieras genom intervju- och 
observationsutdrag för underhåll respektive processoptimering.  
  

Underhåll: ”Den mesta och den bästa informationen får man från medarbetarna 
alla gånger. Det är inget man kan lägga ut på datorn som inte en operatör kan ge 
mig lika bra.” (Utdrag 1 ur intervju 16) 
 
Processoptimering: ”hade hört att justeringen gjordes över radion, men man kan 
även se det på kurvans utseende. Reagenstillsatserna kan man kolla i historiken. – 
det är en kombination av dessa faktorer som gör att man vet.” (Utdrag 1 ur 
observation 4) 

 
Kommunikationspreferenser är alltså något som både är bundet till både roll och uppgift.  
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Problem och irritationsfaktorer  handlar om saker som stör i arbetsprocessen, oavsett om 
det är direkt kopplat till uppgiften eller ej. Man kan säga att det är faktorer som stör brukaren i 
dess strävan att uppnå sina mål, personliga eller företagsmål (se 3.1). Exempel på sådana från 
observation och intervju är omständliga arbetsprocedurer och misstro till arbetsledningen. 
 

”De måste föra in data från brikettanalysen på två olika skärmar/applikationer.” 
(Utdrag 3 ur observation 4) 
  
”Man kan ju tycka att våran högsta chef skulle komma hit och visa sig någon 
gång.” (utdrag 2 ur intervju 4) 

  
En brukares datorvana och teknikkunskaper säger något kring den förkunskap brukaren 
kan tänkas ha vid introduktion av ny teknik och är därmed viktig information vid design av 
produkter samt utbildning. Kunskap, erfarenhet och skicklighet är interna PSF som påverkar 
JCS:ets utförande (se 3.2 ovan). Men att enbart fokusera på en brukare som expertanvändare, 
normalanvändare eller nybörjare vore att göra ett misstag enligt Cooper (1999).  En brukare 
kan vara expert på viss programvara och nybörjare på en annan och därför är det viktigare att 
lista dess kunskaper och svagheter istället för att kategorisera bruket.  

 
”… är gammalmodig och vill helst inte skriva kommentarer på dator, men det 
skulle vara bra och lättåtkomligt. Man läser mest bara kommentarer och det 
kunde vara bra att ha på datorn. Både som information för operatörerna och 
uppåt och nedåt i hierarkin. Man skulle kunna se varför de körde så här.” (Utdrag 
4 ur observation 4)  

 
Rubriken visioner och idéer visar på karaktärsdrag, men kan även vara farligt då dessa 
visioner och idéer kan användas som instruktioner för specifika lösningar (se 4.2 ovan). Dock 
kan det behövas ett forum för att lyfta fram brukarnas idéer till utvecklarna. Är utvecklaren 
uppmärksam på hur dessa idéer skall användas och tolkas minskar risken för att de 
missbrukas och styr designen fel. Utdraget nedan visar på en vision kring hur information 
skulle kunna förmedlas till de olika skiftlagen. 
 

”Det känns som att det fungerar bäst att sätta upp på anslagstavlan, men jag 
tycker inte att det skulle va så. Jag skulle vilja ha det eljest. Jag skulle vilja ha en 
jättestor skärm där inne med information. Antingen rullar det eller, alltså det 
skulle kunna gå hur bra som helst, man skulle till och med kunna söka via en 
skärm på väggen eller dator och byta information den vägen. Ta bort alla jävla 
papper vi har. Men då är det så, alla tycker inte så.” (utdrag 3 ur intervju 4) 

 
Rubriken åsikter om styrsystemet framhäver vilka tankar och problem det finns med 
nuvarande systemlösning. Åsikterna handlar om arbetsmetoder, arbetsprocedurer, 
kommunikationsmöjligheter och operatörsgränssnitt som alla är externa operationella PSF (se 
3.2 ovan). Denna kategori utgår ifrån ett traditionellt MMI synsätt (se 2.1) där interaktionen 
med styrsystemet är i fokus, men är ändå viktig för systemperspektivet där man både måste ta 
hänsyn till helheten som uppstår samt de individuella delarna. Utdraget nedan visar på en 
situation där det blir problem med tekniken vilket skapar en negativ bild av interaktionen. 
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”De har problem med att få fram korrekta medelvärden på historiken, men om 
man bläddrar fram och tillbaka kan det till slut bli korrekt.” (utdrag 1 ur 
observation 7) 

 
Rubriken erfarenhet och systemkännedom kan både signalera vilken förkunskap brukaren 
kan förutsättas ha, men även en utvärdering av nuvarande system och dess svårighetsgrad. 
Kunskap, som fungerar som ett paraplybegrepp för några av Bligårds interna 
prestationsstyrande faktorer (se 3.2 ovan), är en viktig faktor när det gäller att bibehålla 
kontrollen över en situation (se 2.1.2) och kan även bidra till att dölja komplexiteten hos ett 
system (se 2.1.3). Hos olika individer och i olika arbetsgrupper finns varierande grad av 
kunskap, vilket visas med utdragen nedan. 
 

”Använder inga ”fusklappar”, egna manualer, kan allt utan och innan framförallt 
när det gäller styrsystemet.” (Utdrag 4 ur intervju 4) 
 
”Använder aldrig någonsin ABB. Brukar ställa frågor. Jag vet inte ens hur man 
söker ens. /.../ Nog klarar jag nog av att gå in och söka, eller ta fram trendkurvor, 
det gör jag väl. För jag vet ju hur grundstrukturen är och hur man tar fram en 
anläggning och klickar sig fram. Men jag är ju alldeles för dålig. Om jag idag 
skulle gå upp dit i kontrollrummet då är jag tämligen offside så då måste jag ha 
någon som gör det. Om jag söker, om jag blir inblandad i det att man söker ett fel, 
det blir oftast att man sätter sig tillsammans med skiftbasen eller kvarnskötarn. 
Då sätter vi oss tillsammans och då, jag kan ju läsa ut.” (Utdrag 1 ur intervju 18) 

7.1.2 Teknik - Information kring nuvarande och plan erade 
systemlösningar 

De kategorier som behandlar teknik/teknologi (vilket både kan vara en fysisk artefakt eller ett 
kognitivt system) är krav på utrustningen, målet med användande av styrsystemet, målet med 
styrsystemet, användningsområdet för styrsystemet samt tillgänglighet till styrsystemet. 
Ytterligare en kategori har tagits fram som ett medel att i beskrivningarna prioritera 
informationsmängden kring uppgifter och bruk utifrån vilket stöd tekniken skall erbjuda. 
Denna kategori benämns viktiga faktorer att stödja . 
 
All teknik klarar inte alla typer av miljöer, och miljön är en typ av externa latenta PSF som 
kan påverka ett JCS prestation. Gruvbranschen är en bransch där det ofta sätts höga krav på 
utrustningen och det är viktigt att produkterna fungerar i sin bruksmiljö. På grund av detta är 
det viktigt att vara explicit med de krav (som finns) på utrustningen.  
 

”Damm, buller och belysning och att det är skumt. Vi har testat med små 
handdatorer där man kan få fram trendkurvor och det är ju bra när man är här, 
men är man ute och det är lite skumt och då är det svårt att se.” (Utdrag 1 ur 
intervju 5) 
 
”Det måste ju fungera från dag ett i och med att det här rullar ju på ändå och 
man måste kunna göra sitt jobb fastän det är svårare. Man får inte någon lång 
upplärningstid. Det här rullar ju på 24 timmar om dygnet och det måste det göra 
oavsett vad som händer. Man måste lösa uppgiften så att säga.” (Utdrag 2 ur 
intervju 5) 
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Målet med bruk av en teknik behöver inte vara desamma som målet för rollen som brukar 
tekniken. En teknik är närmare kopplat till en uppgift att utföra i avsikt att uppnå målet (se 
avsnitt 3.1 för skillnad mellan mål och uppgift). Målet med användande av styrsystemet 
blir därför ett delmål för brukaren och målet med styrsystemet är ett delmål för företaget. Ett 
mål med att använda systemet kan till exempel vara att skapa sig en överblick över processen. 
 

”Man tittar ju inte bara på ett ställe för att bestämma vad som påverkar den 
slutgiltiga produkten. Man måste se hela processen, hela vägen.” (Utdrag 5 ur 
intervju 4) 

 
Användningsområdet för styrsystemet är de uppgifter man utför (och troligtvis behöver 
kunna utföra) med styrsystemet i avsikt att uppnå sitt delmål och i slutänden sitt mål. Dessa 
uppgifter visar på den grad av komplexa interaktioner (se 2.1.3 ovan) som styrsystemet 
innefattar på grund av dess common mode kopplingar. Uppgifter som utförs i samspel med 
styrsystemet går att visa utifrån COCOM (se 2.1 för modellen). Situationer jämförs och 
utvärderas, en uppfattning om situationen (konstruktion) skapas, beslut fattas och handlingar 
utförs i samspelet med styrsystemet. Även uppgifter som inte idag är integrerade i 
styrsystemet, så som rapportering, är av vikt då fokus ligger på JCS:ets sammanlagda 
prestation och inte delarnas enskilda prestation. 
  

Jämföra: ”Vi kör ju olika malmtyper och det är ju långt mellan gångerna vi kör 
vissa malmtyper, då är det bra att kunna gå tillbaka och se reagenstillsatser, hur 
mycket luft vi körde, allt möjligt och det är ju mycket information vi får och sånt 
är ju bra.” (Utdrag 3 ur intervju 5) 
 
Konstruktion: ”Jag söker alltid information och det är enda sättet att kontrollera 
processen så bra det går.  Den som har jobbat med flotation länge vet att det är 
bra att ha.” (Utdrag 6 ur intervju 4) 
 
Agera: ”Det är smidigt att starta allt från skärmen vid strömavbrott vid till 
exempel åska. Det är bara att kvittera och starta.” (Utdrag 1 ur observation 5) 
 
Beslut: ”Man ska ha tillgång till information som är viktig – hjälpbilder med ’det 
här kan hända’ och ’så här ska du blanda’.” (Utdrag 1 ur observation 9) 
 
Rapportera: ”Att klicka på en pump och skriva en felanmälan och så vidare hör 
inte hemma i ett sånt här system. Det är inte intressant att få sådan info när man 
ska styra –det blir för mycket information.” (Utdrag 1 ur observation 13) 
  

Tillgänglighet till styrsystemet innefattar behovet av tillgänglighet till styrsystemet samt 
dess funktioner. Då dagens styrsystem har många olika funktionaliteter kan behovet av 
tillgänglighet mer vara inriktat mot funktionalitet än mot systemet som sådant. Det kan, som 
utdragen nedan visar, finnas ett behov att ha styrsystemet tillgängligt ute i verksamheten även 
om det finns en problembild förknippat med detta.   
  

”Ibland när man håller på med något så skulle det vara bra att se något resultat 
av det, och det finns här inne (i styrsystemet, författarens anmärkning) då skulle 
det vara smidigt att ha med sig (ute i verksamheten, författarens anmärkning). 
Och idag är det väl kanske tekniskt möjligt.” (Utdrag 1 ur intervju 15)  
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”De har provat att köra trådlöst med handdatorer. Då kan man få feedback på 
plats när man ändrar något. 1-1 feedback. Det är mest underhåll som använde 
och uppskattade dem. Driften däremot gillade dem ej.”  (Utdrag 1 ur observation 
1) 

7.1.3 Organisation - Förståelse för domänen  
De kategorier som behandlade organisationen (vilket är en social artefakt) var mål och 
delmål, företagsmål, organisationskultur, brukskontext, utbildning, samarbete, 
kommunikation och information, risker, riskhantering, attityd till datorer, resurser, kontroll, 
viktiga frågor för verksamheten samt kunskap om styrsystemet.  
 
En produkt skall inte enbart användas av en brukare utan även passa in i en domän, därför är 
det precis som tidigare nämnt (se 3.1 ovan) viktigt att veta vilka mål och delmål företaget 
som agerar i den domänen har.  
 

Mål: ” I slutändan är det för att vi vill kunna bedriva verksamheten här.” (Utdrag 
1 ur intervju 23) 

 
Ett delmål kan även vara det mål företaget har för en brukare, dvs. brukarens företagsmål 
utifrån aktuell roll. Detta kan exemplifieras med mål för underhåll: 
 

”Att hålla igång processen” (Utdrag 1 ur intervju 24) 
 
Organisationskulturen visar på olika normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 
finns inom domänen och fungerar som en PSF. Säkerhetskulturen är en del av 
organisationskulturen som har kategoriserats under risker och riskhantering. Normer och 
värderingar som är kopplade till kommunikation och informationsutbyte mellan olika 
personalgrupper exemplifieras i utdragen nedan.  
 

”Personalen ifrågasätter om det är de här systemen vi ska hålla på med, när det 
är nedskärningar överallt och det här bara kostar pengar. Men vad är 
alternativet? Vi blir svartlistade. Vi har kanske förmedlat lite kring vad det 
handlar om och varför, men inte helt officiellt.” (utdrag 2 ur intervju 6) 
 
”Stämningen har varit sämre de 2-3senaste åren på grund av problem med 
nedskärningar och att ledningen inte uppfattas som ärliga med sina avsikter, att 
de inte förmedlar sina avsikter till personalen.” (Utdrag 1 ur observation 14) 

  
Brukskontext är en PSF som innefattar ett smalt synsätt på kontext och visar på faktorer som 
kan påverka bruket av styrsystemet. Utdragen visar på att det i dagens arbetssituation inte är 
möjligt att styra anrikningsprocessen enbart utifrån den information som finns i 
operatörsgränssnittet.  
 

”Man kan ju se om det går eller om det inte går, hur det går litegrann. Sen om det 
blir läckage det ser man inte på ABB-systemet så det måste man åka runt och 
kolla.”  (Utdrag 2 ur intervju 15) 
 
”Man måste vara ute i verket också, det går inte att enbart sitta bakom skärmen 
och tro att man kan fatta alla beslut. All information du behöver finns inte där. 
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Om du bara sitter bakom skärmen blir det mer utav en chansning till vilken 
åtgärd du skall utföra.” (utdrag 2 ur observation 14) 

 
Det kan vara intressant att veta utbildningsstatus och attityd till utbildning  både hos 
organisation och individ, detta för att planera mottagande och introduktion av produkten. 
Utbildning är en PSF som kan hjälpa till att dölja komplexiteten hos ett system och därmed 
vara ett led i att matcha målsystemets variabilitet (se 2.1 för kontroll och komplexitet). 
 

Organisations- samt individnivå: ”Det ingår väl kanske inte direkt i 
arbetsuppgifterna som jag hade utan det var väl mera ett meråtagande. Dels så 
var det intressant att lära sig, också var jag intresserad av att lära mig mera. Då 
ingen stoppar en och man får förtroende då gapar man bara och vill ha mer och 
mer och mer. Då man vill det själv är det ju ok. Just här på verket har det aldrig 
varit något stopp, att man måste vara si eller så. Utan det är mer kunskap och 
intresse, vilja och kompetens kanske. Har man viljan kan man få kompetensen.” 
(Utdrag 1 ur intervju 21) 
 
Organisationsnivå: ”Sedan har vi våra utbildningar, men kanske lite allt för 
sällan. /.../ Jag tror att vi satsar för lite på utbildning, så är det.” (Utdrag 1 ur 
intervju 25) 

 
Inget sker i en isolerad interaktion, och samarbete är en viktig del av vår arbetsdag. Bruket 
av produkter och behovet av kommunikationskanaler påverkar och påverkas av våra 
samarbetsformer. Utdraget nedan visar på ett samarbete där det finns brister vilket direkt 
påverkar produktiviteten negativt. För mer om behovet att stödja samarbete se 3.2.  
 

”Första 12h på en kampanj ger tveksamma resultat och det är likadant vid slutet 
av en kampanj, men denna information har inte gruvorna. De tror att det är 
huvudsaken att de skickar tillräckligt med malm för den månaden. Men att skicka 
iväg malm för 3 dagar eller 14 dagar är stor skillnad! (2dagar med försämrat 
resultat i början av varje kampanj). Det är viktigt med kontakt och samarbete.” 
(Utdrag 1 ur observation 8) 

 
Samarbete kan vara beroende av hur kommunikation och information  fungerar inom 
företaget. Informationsflödet kan innebära information overload eller information underload 
(se Hollnagel & Woods, 2005) eller innebära tids- och arbetskrävande insatser för brukare. 
Problem inom detta område innebär att det blir svårare att följa kontrollstrategier (2.1.2.1) och 
medför därmed en ökad risk.  
 

Information underload: ”Vid slutet av dagen så fyller de i rapport, där läser de av 
värden från skärmen och skriver in vad de kör för reagenser. Ibland kör de lite 
andra reagenser än vad som står. Man kan köra reagens IBX i en annan matare, 
men då står det att det är reagensen för den mataren som körs. Detta skrivs in i 
kommentarer för att informera nästa byte. Denna info får processingenjör1 sällan 
när denne skall beräkna förbrukningen av reagenser och därmed blir 
beräkningarna felaktiga.” (Utdrag 5 ur observation 4) 
 
Information overload: ”Du har ju de här felanmälningarna på intranätet, du 
skriver in en anmälan att byt pump 21 när du jobbar eftermiddag eller ikväll. Då 
får mek den imorgon, men då gör dom inte det. Då ska dom ju kvittera när dom 
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har bytt va. Men om dom inte gör det så försvinner han ju, då fylls det på grejer 
då hela tiden. När dom skriver ut så borde dom ju få ut alla grejer som inte är 
klara, men nu så skriver dom ut första sidan och det är de senaste grejerna. Om 
man då skrev något för fyra dagar sedan som inte är gjort så glöms det bort. Det 
som inte är kvitterat och inte är åtgärdat skall då läggas till på listan så får man 
en större och större lista så.” (utdrag 4 ur intervju 5) 
 
Tids och arbetskrävande insatser: ”Hur får jag fram alla kurvorna på ett enkelt 
sätt så att jag kan importera de och sätta in de i något annat så att jag kan räkna 
på dom? På något sätt går ju hela den här processingenjörstjänsten ut på att man 
ska titta på alla variabler och räkna på vad som betydde något, nu kan det vara 
svårt att få in och ihop all indata. Jag vet ju inte ens hur jag ska få alla indata 
överhuvudtaget, man ser ju inte alla saker. Lavenivån och styckefallet är ju 
jättesvårt att hålla koll på. Så att det är ju alla sådana här saker. Jag fantiserar 
nog om att man skulle få mera klicka ihop grejerna man ville ha under viss 
tidsperioden och så tjop in i Excel. Och sen så få en matris och sen så kanske in i 
Simca och kolla samband. Man vill ju kunna göra så att det är lättare att räkna 
på grejer. Att följa, uppföljning, statistik.” (Utdrag 2 ur intervju 20) 

 
De risker  som finns inom domänen kan vara direkt kopplade till en produkt och därmed kan 
man påverka denna risk vid omdesign eller design av ersättningsprodukter. Andra risker kan 
inte påverkas av produkten, men påverkar bruket. En sådan risk kan vara buller och 
vibrationer som kan skapa koncentrationssvårigheter som en följd av ökad trötthet (se avsnitt 
3.2.2). 
 

”En nackdel med arbetet på verket är att det lever om hela tiden. Både från 
processen och från radion i kåporna. Det pratas hela tiden i radion och man blir 
helt slut av det. Man lyssnar men ändå inte” (Utdrag 2 ur observation 2) 

 
Brister i kommunikation, information, kunskap och resurser är även de risker då de ger 
upphov till komplexa interaktioner (se 2.1.3) samt en potential till förlust av kontroll (se 
2.1.2).  
 

Brist i information/kommunikation: ”Men det är farligt också, kvitterar någon 
medan du håller på att försöka åtgärda ett problem utan att ha brutit 
huvudströmbrytaren kan det gå illa.” (Utdrag 2 ur observation 5) 
 
Brist i information/kunskap: ”En risk med hantering av kemikalier där kunskapen 
om hur kemikalien uppträder hade ramlat bort, vilket medförde en potentiell risk 
för brand och explosion.” (Utdrag 1 ur intervju 1) 
 
Brist på kunskap/resurser: ”Allting kräver styrning och det finns bara en här som 
kan sånt, eller det finns tre, elektriker1 försvinner och processingenjör2 jobbar 
inte med sådant och så är det bara elektriker2 kvar och han ska ju inte jobba med 
sånt heller.” (Utdrag 1 ur intervju 12) 

  
Risker kan även komma från ett företags säkerhetskultur som då indirekt påverkar bruk av 
artefakter.  
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”När det gäller jobbet så blir man ofta tuffare där och vågar göra mer saker som 
att klättra i laven till exempel.” (Utdrag 2 ur intervju 24) 

 
Ett företags riskhantering  kan visa på var det är nödvändigt och relevant att vidta åtgärder, 
det kan även visa på saker en ny produkt måste fortsätta att stödja för att inte skapa ytterligare 
komplexa interaktioner (2.1.3) i systemet.  
  

”För säkerheten måste de tänka på att alltid bryta på huvudströmbrytaren, låser 
vid säkerhetsbrytare, vid maskin då man ska in och jobba med dom då 
maskinerna går att starta från kontrollrummet utan att man ser vad som händer. 
Det kan ju bli missförstånd om man startar någon maskin som egentligen är 
avställd.” (Utdrag 1 ur intervju 10) 
 
”Om inmatningsbandet har stoppat så vill man helst ha kontroll på det så att 
ingen är i vägen när man startar. Eller så att det inte är något stålrör där så att 
det kan åka in i kvarnen. Man vill se!” (Utdrag 1 ur observation 3) 

 
Attityd till datorer  på organisationsnivå visar på fördomar och välvilja hos personal och 
organisation gentemot datorer, denna kategori är en generalisering av faktorer i den 
individuella datorvana och teknikkunskap.  
 

”Jag avskyr datorer. Snälla du, jag blir sur på han som är där och pillrar i nytt 
system.” (Utdrag 2 ur intervju 17) 

 
Brister i resurser är något som kan avhjälpas med någon av komponenterna i människa, 
teknik eller organisation och därmed är det av vikt att identifiera dessa brister. Utdraget nedan 
visar på ett behov av ytterligare resurser som arbetar med kvalitetsfrågor. 
 

”Lite nya roller skulle behövas på kvalitetsbiten. Så att man kan se vad de 
viktigaste kvalitetsaspekterna i vår verksamhet är, vad är det man kan påverka 
och hur påverkar. Att hitta de olika kvalitetsaspekterna, det tror jag att skulle 
vara viktigt i den här verksamheten. Man måste titta på, göra den här 
inventeringen och man kan börja med den här utfallsberäkningen, vad är det som 
spelar roll i utfallsberäkningen. Om man tittar på ekonomiska aspekten så vad är 
det som gör att utfallsberäkningen kan slå så fel. Vad är de största felkällorna i 
vår verksamhet med avseende på kvalitet. Är det på givarsidan vi har de största 
felen? Om vi tittar i den dagliga verksamheten, har vi rätt analyskvalitet på de 
produkter vi analyserar? Vad har vi för kvalitetsaspekter på vågarna på tonnena? 
Vad är det för kvalitetsaspekter på de provtagare vi har i verksamheten, det är ju 
automatiska provtagare.” (utdrag 2 ur intervju 25) 

 
Kontroll  handlar som tidigare nämnts (2.1.2) om att bibehålla kontroll eller att förlora 
kontroll. Förlust av kontroll, eller systemolycka (se Perrow, 1999), är något som måste 
motverkas och det är av högsta prioritet att undvika detta tillstånd. 
 

Förlust av kontroll: ”En av de stora farorna är att man inte hittar någon malm i 
området. En annan skulle vara miljöaspekterna, att vi skulle få ett dammhaveri 
här på vårt sandmagasin. Risken är ganska stor att ett företag går under, att man 
inte klarar av ekonomin, om man får ett dammhaveri. Dels blir det pengamässiga 
biten, men dels så blir det ett sånt badwill till verksamheten som sådan. Så det där 
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är ju någonting om något att förlora kontrollen över verksamheten. Då spelar det 
ju igen roll hur mycket malm du har och så vidare.” (Utdrag 3 ur intervju 25) 

 
Viktiga frågor för verksamheten visar på frågor som har högt värde i verksamheten, men 
kategorin innebär inte att dessa frågor nödvändigtvis är prioriterade och i fokus i dagsläget. 
Arbetsmiljö (inre), miljöpåverkan (yttre) samt produktionen är huvudfrågorna för 
organisationen, vilket visas i utdraget nedan.   
 

”Tre nyckelfrågor. Inre, yttre och produktion. Vi måste ju ha några intäkter för 
att kunna fundera på dom andra sakerna, det är ju grunden för att vi existerar.” 
(Utdrag 2 ur intervju 23) 

 
Den kunskap som finns kring styrsystemet avgör hur väl en organisation utnyttjar tekniken 
samt hur mycket de kan kring frågan. Att specificera den kunskap som finns är viktig för att 
avgöra behovet av fortbildning, men även som bakgrund i utvärdering av brister och huruvida 
de ligger i styrsystemet som sådant eller om de ligger i utnyttjandet av styrsystemet. I utdraget 
nedan finns inte kunskapen kring funktionens betydelse men det hindrar inte interaktionen. På 
grund av detta skulle glappet skulle kunna överbryggas antingen genom utbildning eller 
design. 
 

”X = förregling vilket betyder att ett annat larm måste kvitteras för att det ska gå 
igång. 
/ = förregling.  
Varför båda är förreglingar vet han ej” (utdrag 3 ur observation 5)  
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8 Resultat 
I detta kapitel presenteras de gestaltningar som tagits fram utifrån litteratur- och fältstudier. 
Syftet med studien var att undersöka hur man kan gestalta information viktig för 
designprocessen utifrån ett systemperspektiv på brukare och domän. Därför togs det fram fyra 
stycken gestaltningar av brukare och en över domänen. Då fokus låg på interaktion med 
styrsystemet har gestaltningarna kompletterats med schematiska diagram över denna 
interaktion.  
 
Utgångspunkten för gestaltningar av brukare ligger i tekniken för användarprofiler (4.3 ovan). 
Med avseende på gestaltningar av domäner finns det väldigt bristfälligt med befintliga 
tekniker och de exempel som går att finna är dessutom väldigt vagt beskrivna i litteraturen. 
Domänbeskrivningen som presenteras nedan har sin utgångspunkt i Hackos & Redish (1998) 
miljöprofil, men har även influenser från Microsofts arbete med avseende på organisatoriska 
faktorer. Samspelet mellan de olika gestaltningarna visas genom de samspel rollerna utövar i 
de respektive gestaltning. Samspelet mellan roller och domän är implicit enligt följande:   

1. Domänbeskrivningen är generell och därmed giltig för alla roller 
2. Specifik data i respektive roll är utifrån rollens mål överordnad generaliserad data i 

domänbeskrivningen. 
 
Resultaten för en gestaltning kan i vissa fall verka motstridiga, så som i fallet där personalen 
arbetar i en förändringsovänlig miljö men samtidigt har de framåtanda och tar ansvar samt 
egna initiativ. Dessa faktorer behöver dock inte säga emot varandra då framåtanda, ansvar och 
initiativ t.ex. inte implicerar en positiv syn på omstruktureringar som kan vara en följd av ny 
teknik. Att ta egna initiativ på ett individplan för att lösa ett problem går att kombinera med 
en förändringsovilja mot faktorer som påverkar arbetssituationen. Dessa faktorer och 
samband kan vara svåra att uttrycka i text och det är upp till designern att välja vilken data 
han/hon använder samt hur data skall användas.  

8.1 Domänbeskrivning 
Malmbas AB – Anrikningsverk 
 
 
Malmbas AB arbetar med anrikning av malm. Anrikning är en process att utvinna ett 
koncentrat av malm, kallat slig. Viktiga funktioner att fylla i arbetet på Malmbas är rollerna 
som Processoptimerare (Maria), Underhållsarbetare (Claes), Systemadministratör (Erik), 
Redovisningsansvarig (Tobias). För att utföra arbetet finns ett antal arbetsstationer som ligger i 
anslutning till varandra men på olika våningsplan eller i angränsande byggnader. 
Arbetsstationer avser förutom kontorsarbetsplatser och kontrollrum även mekaniskverkstad, 
elverkstad, laboratorium, förråd samt på plats ute i processen. Visst arbete sker även i 
närområdet för att ordna förutsättningar för anrikningsprocessen samt för att minimera dess 
miljöpåverkan. 

 

Citat � Miljön är komplex och det tar cirka tio år innan man börjar få 
koll på hur allt hänger ihop i verket. 

 

Mål och delmål � Målet är att få fortsätta verksamheten, och sedan finns det ett 
underliggande mål att hela tiden bli bättre att fortsätta att 
utvecklas. 

� Ökad effektivitet. 
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� Ökad produktivitet. 
� Ökad säkerhet. 
� Ha ett säkert sandmagasin som inte havererar. 

Huvuduppgifter � Underhålla sandmagasinet och kontrollera avfallssanden. 
� Skapa säkra miljö- och arbetsförhållanden. 
� Följa planerna, vilka är viktiga för att logistiken ska fungera samt 

för att skapa trovärdighet och tillförlit för verksamheten. 
� Skapa bra utbyten7 och tillhandahålla hög kvalitet på produkten. 
� Skapa hög tillgänglighet i anläggningen. 

Kontroll � Att med tillräcklig precision kunna förutsäga produktionen det 
närmsta året. 

� Att ha kontroll på var värdemetallerna tar vägen så att de inte 
pumpas ut på sandmagasinet.  

Organisationskultur � En stor arbetsplats med personal som har arbetat där större delen 
av sina liv. Personalen är engagerad i företaget och vill bli 
involverad och informerad kring beslut. Ofta känner personalen 
att de är för lite delaktiga i de beslut som tas.  

� Information och integration mellan ledning och övrig personal är 
bristfällig i båda riktningar vilket skapar en osäker atmosfär. 
Annars är det är en öppen kultur med ganska högt i tak. Man kan 
prata med varandra om de frågeställningar som finns. 

� Det finns en framåtanda bland personalen som får ta, och tar, 
ansvar och egna initiativ. Detta anser många vara en fördel och en 
stolthet i deras arbete.  

� Personalen upplever sig arbeta i en förändringsovänlig och 
konservativ bransch.  

� Det är fokus på att anläggningen ska hållas igång med hög 
tillgänglighet. Personalen tror inte att en entreprenör kan få 
samma känsla för detta som de själva har.  

� Verksamheten måste hela tiden utvecklas för att klara 
konkurrensen från andra bolag. 

� Personalen är väldigt lojal mot företaget på gott och ont. De 
ställer upp när det behövs, men ibland kanske genom att utsätta 
sig själv för onödiga risker. 

� Fokus på säkerhet är ett mål som främst är förankrat hos 
ledningen och inte lika väl hos övrig personal.  

Utbildning  � Utbildningsnivån varierar väldigt mellan olika individer och 
personalgrupper, men generellt sett är kompetensen hög i 
företaget.  

� Interna utbildningar är en förutsättning för verksamhetens 
funktionalitet. 

� Företaget använder även en del externa utbildningar för att hålla 
kunskaperna höga. 

� Den som har viljan kan få kompetensen, om än kanske inte i den 
takt den skulle vilja. 

� Det satsas generellt för lite på utbildning.  
Visioner och Idéer � För att förenkla kommunikationen mellan olika arbetsgrupper 

och avdelningar skulle man kunna använda skärmar/monitorer 

                                                 
7 Den procentuella andel av mängden av en viss metall i en råvara som utvunnits i anrikningsprocessen. 
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som visar löpande bildvisning. Man skulle kunna kommunicera 
hur verksamheten har gått och vad den skall åstadkomma. Detta 
skulle bland annat minska antalet anslagstavlor. 

� Att kunna arbeta enbart med planerat underhåll i förebyggande 
syfte.  

Samarbete � Många externa samarbetspartners så som gruvor, smältverk, 
myndigheter och andra anrikningsverk. 

� Internt samarbetar dagligen olika avdelningar för att uppnå sina 
mål. De nära samarbetena är även viktiga för förståelsen och 
respekt för varandras arbetsuppgifter.   

Kommunikation och 
information 

� Det finns brister i hur organisationen informerar och sprider 
kunskap där det är stor risk för både information overload och 
information underload. 

� Personal har olika arbetstider, varför asynkron kommunikation 
stundvis är nödvändig och måste stödjas. För detta används ett 
flertal olika system med lappar, rapporteringsapplikationer, 
intranätet, informationssystemet/styrsystemet samt mail. 

� Kommunikationen kunde underlättas genom att information 
lättare kunde överföras mellan olika system, alternativt utnyttja 
färre antal system. 

� Mycket av den asynkrona kommunikationen kräver aktivt 
sökande och kunskap kring var, hur och när detta skall 
genomföras.  

� Många föredrar direkt kommunikation som då sker via möten, 
telefon/kommunikationsradio, personligen med berörd person 
eller vid fikabordet.  

� Direkt kommunikation är ett snabbt sätt att hantera information, 
men risken blir att information kanske går förlorad.  

Risker � Buller och vibrationerna kan skapa problem med koncentration 
som följd av en ökad trötthet. 

� En annan faktor som sliter på personalen är kravet att 
anläggningen aldrig skall stå stilla. Stopp medför både 
kvalitetsförlust i produkten samt en hög timkostnad för företaget i 
form av utebliven intäkt. Därför används nattarbete i skift eller 
som jour, vilket har visat sig vara problem för delar av 
arbetsstyrkan. 

� Bristande kunskap och information innebär risker för 
personskador samt stora ekonomiska skador. Företaget har van 
personal och då finns en risk för övertro på personalens kunskap, 
utbildning och hantering. 

� Personalen är ofta så produktionsfixerad att de inte riktigt tänker 
på sin egen hälsa och säkerhet. 

� Personalen är en av verkets viktigaste byggstenar för att bygga 
konkurrenskraft mot omvärlden, detta gör samtidigt företaget 
väldigt sårbart. Mycket av den kunskap som finns är bunden till 
specifika nyckelpersoner och risken finns att kunskap inte förs 
vidare till nästa generation.  

� För att utveckla verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv finns 
för lite resurser i form av personal tillgängliga. 

Riskhantering � Företaget utför riskanalyser och arbetsinstruktioner, och 
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certifierar sig enligt standarder.  
� Mätningar av olika miljöfaktorer utförs regelbundet.  
� Alla som vistas inne i verket måste använda en standardiserad 

säkerhetsutrustning bestående av skyddsrock/overall, stövlar, 
handskar, hjälm, glasögon och hörselskydd. Ytterligare 
skyddsutrustning är föreskrivna och tillhandahållna för olika 
arbetsmoment.  

� Alla kemikalier har säkerhetsföreskrifter som skall följas.  
� Mobiltelefon och kommunikationsradio används för att 

kommunicera kring var man är lokaliserad och vad man planerar 
att göra, vilket krävs för ett säkert arbete.  

� Utbildning används för att generera kunskap och 
attitydförändring. 

Krav på utrustning � Den utrustning som skall användas måste klara av att hantera 
damm, buller och dålig belysning.  

� Energieffektivitet, produktivitet och driftsäkerhet är andra 
faktorer som väger tungt. 

� Utrustningen måste vara felsäker när det gäller driftstid samt 
korrekt med avseende på data. 

Attityd till datorer � Det satsas mycket på teknik och datorer då dessa ses som en 
nödvändighet för att vara konkurrenskraftiga. 

� En stor del av personalen eftersträvar minsta möjliga kontakt med 
datorer. Strävan efter att undvika datorer tillskrivs till stor del den 
höga medelåldern på arbetsplatsen. 

� Att använda ett styrsystem för att styra, planera och följa upp 
processen anses som en självklarhet och som ett bra hjälpmedel, 
kanske det bästa. 

Viktiga frågor för 
verksamheten 
 

� Hur utnyttjar man tekniken på bästa sätt? 
� Hur ska hanteringen av avfallssand skötas på bästa sätt för att 

minimera risken för dammhaveri?  
� Att skapa en god arbetsmiljö. 
� Utveckla produktionen.  
� Hur kan vi utnyttja tekniken bättre med hjälp av organisationen? 
� Hur kan vi anpassa tekniken efter människan? 

 
Mål med 
styrsystemet 

� Möjlighet till att optimera processen och planeringsarbetet 
genom tillgång till ett informationssystem samt ett styrsystem. 

Användningsområde 
för styrsystemet 

� Skapa kortare stopptider då man snabbt kan upptäcka fel med 
hjälp av styrsystemet. 

� Snabbt starta en stor mängd maskiner i anläggningen över långa 
distanser samt med olika styrningsalternativ.  

� Hantera samt analysera information från och kring processen. 
Med hjälp av styrsystemet kan företaget nå högre 
produktionsnivåer och hålla sig på den högre nivån oftare och 
jämnare än utan styrsystem. 

� Att skapa viktig, korrekt och riklig data som ligger till underlag 
för planering av hela verksamheten.  

Tillgänglighet till 
styrsystemet 

� Det måste alltid fungera, ha bra upptid. 
� Behov av styrning finns både på plats vid maskinerna (inomhus 

såväl som utomhus) och från kontrollrum. 
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� Information kring avvikelser i processen måste alltid vara 
tillgänglig för snabb åtgärd. 

� En stor del av informationen behöver inte vara tillgänglig direkt 
eller i anslutning till processen, varken i tid eller lokal. 

Brukskontext � Styrsystemet är egentligen ett informationssystem och ett 
styrsystem där Maria (processoptimering), Claes (underhåll), 
Tobias (redovisningsansvarig) och Erik (systemadministratör) 
alla har olika bruk och brukskontext.  

Kunskap kring 
styrsystemet 

� Företaget vet inte riktigt vad man har behov av att göra och inte 
heller vad som är möjligt att göra med systemet. 

� Ny personal efterfrågar mer utbildning i styrsystemet, även om 
de klarar den dagliga användningen genom att lära av varandra. 

� Enbart ett fåtal användare har kunskapen att konfigurera 
systemet och lägga till funktionalitet.  

 

8.2 Processoptimering  
Maria Swensson - Processingenjör 
  

Maria har ansvar att optimera styrningen av processen. För 
att optimera styrningen följer hon processen och 
produktionen från det att malmen fraktas in tills dess att de 
skickar iväg sligen till smältverket. Hon gör dagligen 
analyser som räknar på olika kombinationer av styrningar 
och hur dessa påverkar processen. Hon arbetar även med 
utveckling av teknik och andra frågor för att hitta sätt att 
optimera anrikningsprocessen ytterligare. En stor del av 
hennes arbete innebär att söka och tolka information från 
kolleger, styrsystemet samt ute i verket. 

 

Citat � Jag ska ha kontroll på hela anläggningen.  
� Man vill verkligen ha koll på varför det blev sådär och vad som 

orsakar vad, även om det är en jätteutmaning. Det krävs så 
mycket information, det är ju det som är det intressanta. 

� Man tittar ju inte bara på ett ställe för att bestämma vad som 
påverkar den slutgiltiga produkten. Man måste se hela processen, 
hela vägen. 

� Det tycker jag är ett problem med den här verksamheten också 
att det är svårt att bevisa att det går bättre eller sämre om man 
kör på det här viset.  

� Som det är nu finns det mesta i huvudet på några duktiga 
människor och när de går i pension så försvinner den 
informationen. Därför är det viktigt att få ner den informationen 
med vad som är viktigt på något media. 

 

Företagsmål � Optimera processen så att utbytena blir så bra som möjligt. De 
ekonomiska värdena, utbytena från flotation avgör om hon är 
framgångsrik i sitt arbete. 
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Huvuduppgifter � Utföra analyser på olika kombinationer av styrningar, malmer 
och maskiner för att skapa kunskap kring vad som påverkar vad i 
processen. 

� Använda kunskapen från analyserna till att komma på nya sätt att 
förbättra anrikningsprocessen för att till billigaste kostnad få ut så 
mycket som möjligt från malmen, dvs. optimera styrningen av 
processen. 

� Redovisa olika orsaker till de resultat som verket har gjort.  
� Att kritiskt granska och övervaka vad som händer i hela 

processen.  
� Tolka informationen kring processens status. 
� Söka information kring processens status. 
� Korrigera styrningar. 

Personliga mål � Att utvecklas och lära sig nya saker hela tiden. Framförallt att 
förstå anrikningsprocessen bättre.  

� Att ta ekonomiskt ansvar genom de val av styrningar hon gör. 
Detta innebär att hon inte vill köra bort stora summor pengar på 
misstag.   

� Att ha förtroende att ta egna initiativ och ansvar när det gäller 
styrning och justeringar av processen. 

� Det är viktigt för henne att ha lite variation på arbetet och att inte 
alltid sitta framför en datorskärm. 

Möjliga arbetstitlar � Processingenjör 
� Försteman 
� Driftarbetare 
� Arbetsledare 
� Driftchef 
� Elektriker 

Kontroll � Felaktig tolkning av processens status medför att beslut kring 
styrningar och andra åtgärder för att optimera processen fattas på 
felaktiga grunder. Maria måste ha korrekt uppfattning kring vad 
som är orsak och verkan samt vad som händer just nu.  

Brukskontext � Jobbar ofta framför datorn där tillgång till Office miljö, 
processdata samt intranät är essentiellt.  

� Arbetsplatsen kan variera från kontrollrum, kontor eller stundvis 
att vara ute i verket och observera de olika delstegen i processen. 

� Hon har nära till alla som arbetar på verket, både chefer och 
underhållspersonal.  

� Maria är helt övertygad om att den trötthet hon känner när hon 
kommer hem efter en lugn dag utan mycket fysisk ansträngning 
kommer från buller och vibrationer i byggnaderna. Förutom 
buller så hör hon ständigt sina kollegor som samtalar över radion 
samt larm som ropas ut. 

� Det är ett lager damm överallt, det kommer hon inte ifrån var än 
hon är på arbetsplatsen. 

Samarbete � Samarbetar tätt med övriga processoptimerare samt underhåll. 
� För att utvärdera och befästa teorier samt få svar på frågor, 

förtydliganden eller ge instruktioner kring styrningar av 
processen, samråder hon ofta med övriga på optimering, Claes 
(underhåll) och med personal från labbet. 
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Kommunikations-
preferenser 

� Vill gärna ha all data lätt åtkomlig och i korrekt format direkt, 
framförallt för att kunna göra statistiska analyser snabbt.  

� Kommunicerar gärna muntligt när det gäller att få svar på frågor, 
feedback på sina åsikter, förtydliganden eller för att ge 
instruktioner. 

� Möten är ett bra verktyg som ska användas med måtta. 
� Kommunikation med personal med andra arbetstider eller 

lokalisering sker ofta genom anslag, mail eller intranätet.  
� Interaktionen mot processen sker via aktivt sökande av 

information från datorskärm, ute i verket eller via larm och 
kollegor. Larm kommer både auditivt via radio och visuellt på 
skärmar. 

� Felanmälan till underhållspersonal sker framförallt via ett 
elektroniskt felanmälanssystem men även informellt via personlig 
kontakt. 

� Vid skiftbyte skrivs en pappersrapport med värden från 
styrsystemet samt kommentarer till dessa värden men genomgång 
av vad som hänt görs gemensamt via en datorskärm.  

Problem och 
irritationsfaktorer 

� Maria tycker att de verktyg som finns inte stödjer henne 
tillräckligt när det gäller att kunna jämföra och analysera till 
exempel reagenser mot mineralhalter. 

� Det är svårt att verifiera korrektheten i tillgänglig data.  
� Felanmälningar kommer bort på grund av att 

felanmälningssystemet inte urskiljer på utförda arbeten och 
väntande arbeten. 

� Styrsystemet hänger sig och det tar för lång tid att få fram 
trendbilder. 

Risker � Problem med axlar och rygg på grund av arbete framför skärmen. 
� Analyser kan ibland utföras på felaktig data på grund av att 

information kring avvikelser saknas. Detta kan medföra 
ekonomiska konsekvenser av felaktiga beslut eller analyser, men 
även stora miljökonsekvenser om Maria inte har kontroll över 
processen och inte vet var metallerna tar vägen. 

� Det finns en risk i att starta maskiner som larmar utan att vara på 
plats och se maskinen. Har någon stängt av maskinen på plats 
utan att vidta säkerhetsåtgärder kan annan personal reagera på det 
onormala tillståndet hos maskinen och starta den under pågående 
reparationsarbete. 

Riskhantering � Använder kommunikationsradio för att verifiera att ingen är på 
plats innan någon maskin startar. 

� Gör noggranna analyser innan något beslut fattas kring 
förändring i processen. 

Viktiga faktorer att 
stödja 

� Flexibilitet vid analys och beräkning då bland annat all 
nödvändig data inte alltid är tillgänglig. Verktyget ska erbjuda 
möjlighet att välja variabler, korrigera data och lägga till ny data 
för beräkning och analys. 

� Förmåga att jämföra olika styrningar, olika malmer eller båda 
delarna. 

� Att all data är korrekt och kan valideras.  
� Samarbete och kommunikation inom och mellan arbetsgrupper. 
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� Starta och stoppa maskiner. 
� Förändra parametrar för/på maskiner. 
� Att uppmärksammas på avvikelser. 
� Hantera avvikelser i processen genom agerande eller 

rapporterande till någon som kan agera, alternativt genom 
rapportering för andras vetskap. 

� Maria skall lätt kunna hitta kritisk och frekvent använd 
information.  

� Att kunna maximera utbytena.   
Visioner och Idéer � Maria anser att det skulle vara bra att bland annat kunna gå 

tillbaka och se vilka reagenstillsatser de använde och hur mycket 
luft de körde när de byter till en malm de kört tidigare. Då skulle 
man även kunna jämföra olika körningar av samma malm mot 
varandra mycket bättre. 

� Hon anser att det skulle vara bra med personliga snabbknappar så 
att hon kan ha sina inställningar förinställda. Alla vill visa olika 
trender och i olika intervall eller visningslägen så för att slippa 
sitta och ändra tillbaka enligt hennes preferenser vore det bra att 
kunna spara inställningarna. 

� Att på huvudsidan visa hur trenden är på väg med hjälp av pilar 
skulle kunna vara bra. Då skulle hon direkt kunna se hur hennes 
styrning påverkar resultaten utan att behöva ladda kurvan. Det 
kan dessutom vara svårt att se på en trendkurva var den är på väg.  

� Maria skulle vilja ha flödesmätare på vatten runt hela verket och 
få en total kontroll hur mycket som förbrukas överallt. 

� All data i styrsystemet tappar upplösning ju längre tiden går så 
egentligen borde någon sammanställa och spara information kring 
hur varje kampanj gick och hur den genomfördes så att det finns 
kvar för eftervärlden. Någon, eller något, skulle dra ut det i 
papper eller stoppa det i en databas någonstans. 

Datorvana och 
teknikkunskaper 

� Outlook, Word, Excel, Power Point. 
� Självlärd i det mesta när det kommer till datorer och är van att 

använda datorn som ett hjälpmedel. 
� Använder dagligen styrsystem/operatörsarbetsplats. 
� Använder Internet hemma för att söka information, skicka mail 

och besöka sina favoritsidor. 
Utbildning � Interna utbildningar i processen och genom ”lärlingstradition” i 

företaget. 
� Utbildad ingenjör. 

Resurser � Det finns inte personal för att göra alla de statistiska analyser som 
Maria skulle vilja ha utförda.  

 
Koppling till 800xA  
Mål med 
användandet av 
styrsystemet 

� Ha koll på varför det blev som det blev och vilka faktorer som 
är orsakande. 

� Att styra samt optimera styrningen av processen och därmed 
optimera även utbytena. 

� Att få kännedom om tidigare händelseförlopp. 
� Veta vad som händer för att kunna initiera åtgärd.  

Användningsområde � Att få en överblick över processen så att det blir enkelt att följa 
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för styrsystemet den. 
� Att utföra beräkningar och analyser. 
� Få feedback och snabba larm om avvikelser från processens 

önskvärda status. Detta möjliggör snabba reaktioner och en 
möjlighet att minimera att det uppstår följdproblem på grund av 
att åtgärder inte sätts in tillräckligt snabbt.   

� Få feedback på hur olika styrningar påverkar processen, att 
kunna se resultatet av en handling. 

� Det ska gå snabbt att rita upp många trender då dessa är ett av 
Marias viktigaste verktyg. 

� Agera och utföra de handlingar operatören väljer. 
� Vidarebefordra information kring tidigare händelser genom 

bland annat historik.  
� Lagra, söka och hämta information. 
� Styra processen. 

Åsikter om 
styrsystemet 

� Menar att det är därifrån det mesta av deras data kommer. 
� Maria fasar för att systemet skall hänga sig när hon sitter och 

jobbar, men menar att det är det bästa redskap de har idag. 
� Maria tycker att det är riktigt enkelt att lära sig. 
� Då all information som behövs för att ta ett genomtänkt beslut 

inte finns på skärmen menar Maria att det inte är det enda 
verktyg som behövs. Om man bara sitter bakom skärmen menar 
hon att det blir mer utav en chansning vilken åtgärd man skall 
utföra. 

� Vill inte byta, men kanske uppgradera. 
Erfarenhet och 
systemkännedom 

� Använder styrsystemet dagligen till att styra och hämta data för 
att räkna på processen. Maria har därmed blivit en 
expertanvändare på operatörsgränssnittet. Hon läser av en sida 
och kan se om något är fel på några sekunder. När hon ser något 
konstigt på något objekt vill hon isolera det objektet så att hon 
inte blir störd av all annan information. 

� Maria har inte mycket kunskap kring hur styrsystemet hänger 
ihop bakom skärmen med signaler och allt.  
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8.3 Underhåll 
Claes Månsson – Mekaniker 

 
Claes reparerar, byter ut och underhåller anläggningen. Han 
är väl medveten om de stora kostnader som uppkommer vid 
stopp och jobbar alltid för att korta ned dem så mycket som 
möjligt så produktionen snabbt kan komma igång igen. Han 
jobbar på rutiner och system för att upptäcka 
underhållsbehov innan utrustningen går sönder och orsakar 
stopp i anläggningen. Claes ser det som en förmån att han får 
hålla på med väldigt varierande underhållsuppgifter här 
jämfört med många andra arbetsplatser. 
 

 

Citat � Nu har jag gjort bra resultat idag och då kan jag gå hem och 
vara nöjd. 

� Man lär sig ganska bra att se med ögonen hur det ska se ut, om 
det är någonting som går över om en pump håller på att gå 
sönder och sådana grejer. 

� Vi klarar oss med vad vi har, men lär man sig nya funktioner så 
kan man ha nytta av det också.  

� Det bästa med det här jobbet är att inte en dag är den andra lik! 
 

Företagsmål � Att uppnå högsta möjliga driftstillgänglighet i anläggningen. 
Huvuduppgifter � Det viktigaste är att alla maskiner och allt snurrar som det ska 

och att maskinernas funktionalitet är korrekt. 
� Tillsammans med övrig inblandad personal planera 

underhållsåtgärder. 
� Arbeta med planerade och akuta underhållsåtgärder. 
� Städning  
� Vara ute i verket och upptäcka fel. 

Personliga mål � Vill ha variation i sina arbetsuppgifter. Variation stimulerar och 
gör arbetet roligt.  

� Uppskattar trygghet i sin arbetsroll. Då han har arbetat med 
samma sak länge finns det en trygghet i att han verkligen kan sin 
sak. Det är en trygghet för honom själv, men även för hans 
kollegor. 

� Claes vill undvika obehag och inte utsätta sig för att missa något 
viktigt som gör att processen blir ståendes, för då blir det ett 
himla liv. 

� Att ha lagkänslan, känna tillhörighet. 
� Självständigheten och det ansvar som följer ser Claes som ett 

tecken på att han gör ett bra jobb. 
Möjliga arbetstitlar � Mekaniker 

� Elektriker 
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� Serviceman 
� Driftarbetare 

Kontroll � Att kunna förutse resultatet av sina handlingar är ett krav för att 
kunna planera underhållsåtgärder. 

Brukskontext � Verkstadsmiljö 
� På plats där det behövs underhåll, vare sig det är ute eller inne, i 

verket, i verkstaden eller någon annanstans. 
� Det är slig och smuts överallt.   
� Det är småmörkt på de flesta ställena, dammet lägger sig över 

fönster och dylikt. 
� Det kan vara besvärligt att ta sig fram för att utföra vissa 

underhållsåtgärder. 
Samarbete � Claes utför arbetsuppgifter både enskilt och tillsammans med 

andra beroende på arbetets natur. 
� Arbetar väldigt driftorienterat och har nära kontakt Maria 

(processoptimering) så att underhållet anpassas efter Marias 
förutsättningar och behov. 

� Ofta samarbetar Claes med andra vid reparationer så att någon 
sköter styrning från kontrollrummet medan den andre är på plats i 
verket och arbetar därifrån. De har sedan radiokontakt kring hur 
saker och ting skall testas eller köras. 

� Det är viktigt att Claes har nära kontakt med förrådet så att grejer 
finns hemma när han behöver dem. 

� Arbetar mycket mot olika företag som hjälper till med 
expertgrejer som Claes inte kan fixa själva här på verket. 

Kommunikations-
preferenser 

� Föredrar att kommunicera med sina medarbetare personligen, 
ansikte mot ansikte eller via radio.  

� Är van vid att skriva och hämta felanmälningar från dator och det 
fungerar väl bra.  

� Får larm från styrsystemet via radio. Det kan vara bra att lyssna 
av radion lite för att avgöra viktighetsgraden i de anrop som är 
riktade till honom. 

� Tar ofta personlig kontakt med Maria (processoptimering) vid 
planering och felsökning av åtgärder då hon bäst vet vad som har 
hänt i processen och kan styrsystemet. 

Problem och 
irritationsfaktorer 

� När cheferna planerar att genomföra många och stora projekt kan 
Claes känna som om det inte kommer att bli något av någonting 
de planerat.  

� Han känner att företaget ofta kan prioritera lite konstigt när det 
gäller vad de satsar pengar på. Han skulle vilja ha en motivering 
kring de beslut som fattats och bli informerad kring vad som 
händer och beslutas runt företaget. Gärna personligen av de som 
fattar besluten.  

� När han känner att de åsikter han framför inte tas på allvar. 
Ledningen borde bättre ta åt sig åsikter inifrån verksamheten. 

� Claes känner inte att ledningen litar på honom i hans 
bedömningar alla gånger utan att han ibland kan bli ganska 
toppstyrd.  

� Helst vill han undvika att sitta ner och jobba med datorn då han 
mest bara tycker att det är omständligt. Informationen som finns i 
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datasystemen tycker han att han kan hämta på annat sätt.  
Risker � Hälsovådliga kemikalier i maskiner som skall repareras. 

� Svåråtkomliga platser att arbeta på och i vilket gör att 
arbetsställningarna blir påfrestande.  

� Någon kan starta en maskin, som Claes arbetar med, från 
kontrollrummet om han inte stänger av den med 
huvudströmbrytaren.   

� Stora och tunga maskiner som skall hanteras. 
� När det gäller jobbet så tar Claes större risker där och gör saker 

han aldrig skulle utsätta sig för hemma. 
� Ibland är lite tidsbrist, det känner han framförallt då kvarnarna 

står still. Då känner Claes det som att det tickar kronor hela tiden. 
Men han inser att han inte kan mer än att jobba på. Ibland blir det 
dock lite mycket intryck och då låser sig tanken. 

� Buller och vibrationer. 
Riskhantering � Claes har som rutin att alltid slå av huvudströmbrytaren på den 

maskin han skall arbeta med, detta för att det inte skall vara 
möjligt att starta maskinen från kontrollrum under tiden för 
reparation. 

� Får hjälp att arbeta med attitydförändring genom kurser i 
säkerhet. 

Viktiga faktorer att 
stödja 

� Att snabbt och enkelt ha tillgång till rik information kring 
utrustningen. 

� Claes måste både kunna upptäcka förändringar i utrustningen 
själv och genom andra.  

� Behöver snabb information kring vilka fel som finns och prioritet 
på problemet. Felanmälningar får gärna vara kopplade till 
personer som har någon typ av kunskap krig vad som hänt så att 
det är lätt att få mer information vid behov.  

� Att enkelt kunna lokalisera utrustningen. 
� Att kunna redovisa/rapportera/dokumentera åtgärder. 
� Att arbeta både ensam och i grupp tillsammans med andra på 

underhåll eller processtyrning (Mikael).  
� Att kunna förbereda underhåll utan att stoppa driften. Claes vill 

slippa plocka isär maskinen för att veta vilka grejer han ska 
beställa hem.  

� Att behöva tillbringa så lite tid som möjligt framför datorn, men 
att ändå få indikatorer när det är något som borde åtgärdas. Claes 
vill inte att det ska kännas som att han jobbar med datorn, även 
om informationen kommer därifrån. 

� Att stödja felsökningsprocessen vid reparationer eller underhåll. 
Visioner och Idéer � Claes är gammalmodig och vill helst inte skriva kommentarer på 

dator, men han tror ändå att det skulle vara bra och lättåtkomligt. 
Kommentarer kring vad som hänt i anrikningsprocessen och med 
maskinerna är vad han är intresserad av och det kunde vara bra att 
ha på datorn. Att kunna koppla en kommentar till en kurva så att 
man snabbt kan kolla upp vad som hände innan maskinen gick 
sönder. Det tror han att många olika roller kunde ha nytta av.  

� Det finns inte alltid personal på förrådet men Claes skulle gärna 
vilja kunna hitta produkter på kvällstid till exempel. Då skulle det 
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kanske vara bra med en koppling mellan styrsystemet och 
förrådssystemet så att det gick lätt att hitta lagervaror.  

� Det skulle kunna vara bra att kunna komma åt manualer till ett 
objekt ute i verksamheten och inte behöva springa tillbaka till 
kontoret för att leta reda på manualerna. 

Datorvana och 
teknikkunskaper 

� Vill undvika arbete med datorer i största möjliga mån 
� Anser sig vara analfabet på datorer 
� Har inget intresse i att lära sig använda datorer 
� Använder dator hemma för att gå in på blocket och så betala 

räkningar. Ibland läser han tidningen. 
Utbildning � Mekaniker 

� Claes har även fått utbildningar från företaget för att ha 
behörighet att utföra vissa jobb.  

Resurser � Claes anser att han har de resurser som behövs för att utföra sitt 
arbete. Behöver han hjälp kan han alltid anlita någon konsult.  

 
Koppling till 800xA 
Mål med 
användandet av 
styrsystemet 

� Så tidigt som möjligt informeras om behov av underhåll.  
� Hitta orsaken till maskinhaveri.  
� Finna information nödvändig för att stoppet på maskinen skall 

bli så kort som möjligt. 
� Kunna planera underhåll baserat på tillstånd. 

Användningsområde 
för styrsystemet 

� Uppmärksammas vid haveri genom bland annat larm. 
� Kunna se förändringar i utrustningen. 
� Samla relaterad information på ett ställe istället för flera olika. 
� Söka efter information kring objekt. 
� Identifiera utrustning. 

Åsikter om 
styrsystemet 

� Claes menar att den här typen av system är byggda för en annan 
typ av miljö, inte en uteskötarmiljö som den de arbetar i. 

� Den mesta och den bästa informationen får Claes från 
medarbetarna alla gånger. Det är inget han anser sig kunna 
hämta från datorn som inte en operatör kan ge honom lika bra. 

Erfarenhet och 
Systemkännedom 

� Anser sig inte kunna någonting om styrsystemet och säger sig 
inte våga använda det själv. Då han behöver felsöka sätter han 
sig ner med någon som styr processen så att de kan gå igenom 
problemet tillsammans. Med hjälp av den information de då 
hittar kan de tillsammans felsöka. 

� Några av de andra på underhåll kanske startar och stannar någon 
maskin själv med hjälp av styrsystemet, men det gör aldrig 
Claes. 
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8.4 Redovisningsansvarig 
Tobias Aronsson – arbetsledare 

 
Tobias arbetsuppgifter är att sammanställa och beräkna data 
för rapportering både internt och externt. Rapporterna gör 
han på uppdrag av högre chefer, ekonomer och 
processoptimering (Maria). Att beräkna de ekonomiska 
resultaten från utbytena är den viktigaste rapporten som 
Tobias gör men jobbet handlar även om att redovisa 
förbrukningen av till exempel reagenser.   Det är en stor 
fördel om Tobias kan ge förklaringar till de resultat som 
rapporterna visar då det finns många olika faktorer som 
påverkar resultaten.  

 

Citat � Att få samverkan med alla rapporter och saker. Det skulle vara 
fantastiskt bra. 

� Det är tyvärr mycket som påverkar som man inte kan göra 
någonting åt. Stopp som har blivit eller nått. I alla fall så att man 
får veta vad som har hänt så att man kan stå till svars för varför 
utbytet är som det är. 

� Jag får titta på en kurva och så får jag ta ut där mellan 
klockslaget och räkna ut där hur många timmar. Om jag hade fått 
det digitalt istället för i en kurva hade det varit ännu enklare. 

� Det tar ju mer och mer tid det här med sammanställande. Det ska 
vara en rapport på det och det och det. Man tycker kanske att det 
är lite för mycket ibland. Det borde kanske räcka med lite mindre 
komplicerade rapporter. 

� Sen kanske det viktigaste, mänskliga kontakten.  
 

Företagsmål � Färdig rapport 
Huvuduppgifter � Sammanställa, beräkna och redovisa de resultat som 

anrikningsverket gjort. 
� Sammanställa arbetsskadestatistik. 

Personliga mål � Det ska gå snabbt att sammanställa rapporter. 
� Att trivas socialt på jobbet.  
� Vill ha utmaningar, att självständigt få lösa problem. 

Möjliga arbetstitlar � Processingenjör 
� Arbetsledare  
� Försteman 

Kontroll � Är att ha tillgång till all data som behövs för att sammanställa 
rapporterna samt tillgång till nödvändig teknik. 

Brukskontext � Kontorsarbetsplats 
� Arbetar ofta i Office miljö. 
� Närheten till verket ger en dammig miljö med lättare vibrationer 

och buller.  
Samarbete � Flera olika källor bidrar till att skapa och överföra all data och det 

är Tobias ansvar att sammanställa allt. Ofta har han behov av att 
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kontakta Maria (processoptimering) eller Claes (underhåll) som 
kan vara ovärderliga med sin kunskap kring varför resultaten blev 
som de blev. 

� Mycket information får Tobias via intranätet där siffror från 
styrsystemet loggas och personal rapporterar in siffror. 

Kommunikations-
preferenser 

� Vill gärna ha all data lätt åtkomlig och i korrekt format direkt så 
att det går snabbt att sammanställa rapporter, därför föredrar han 
elektronisk kommunikation framför personlig.  

� När det gäller att hitta orsaker till resultaten fungerar dock 
muntlig kommunikation utmärkt. 

� Mycket information sprids via möten, ett effektivt sätt för Tobias 
att få ut den information han vill sprida.  

� Annars skickar han gärna information via mail eller intranätet.  
Problem och 
irritationsfaktorer 

� Tobias blir irriterad över all tid som går åt till att sammanställa 
rapporter på grund av att data saknas, är i fel format eller ej 
korrekt. 

� Det tar tid och kraft för att korrigera för data som saknas.  
� Data i fel format innebär att mycket tid går åt till att formatera, 

klippa och klistra. 
� Svårigheter att få tillgång till information kring avvikelser i 

processen vilket medför att beräkningar görs på felaktig data. 
Risker � Känner av att arbetet med datorn sliter på axlar och nacke. 

� Om arbetet kräver för mycket tid och/eller blir för omständligt är 
det lätt hänt att vissa arbetsuppgifter inte utförs. Hela rapporter 
kan därmed utebli.     

Riskhantering � Arbetar egentligen inte på något sätt för att minimera riskerna i 
arbetet.  

Viktiga faktorer att 
stödja 

� Verifiering av data. 
� Beräkningar av data. 
� Sammanställande av data.  
� Flexibilitet då all nödvändig data kanske inte alltid finns 

tillgänglig. 
� Rapportering sker i flera olika steg med olika personer och 

kompetenser inblandade. 
� Effektivisera rapportskrivande så att Tobias får mer tid över till 

andra uppgifter samtidigt som kvaliteten på rapporterna behålls. 
Visioner och Idéer � Tekniken borde kunna stödja Tobias arbete mycket bättre än vad 

den gör idag, många fler rapporter borde kunna skapa sig själva 
och mycket mer data borde automatiskt hamna i rätt rapport med 
färdiga formler för beräkning. Det ska också vara möjligt att 
enkelt korrigera och lägga till data. 

� Anser att tekniken borde kunna förenkla hans vardag mycket mer 
än vad den utnyttjas till idag. 

� För att få ut information till många och samtidigt undvika att 
informationen kommer bort tror Tobias att en elektronisk 
anslagstavla där nyheterna rullar runt, så kallade ”ticker tapes” 
skulle vara bra. Kanske något interaktivt så att man får klicka 
vidare när man ser en rubrik man vill veta mer om?   

� Han anser att alla borde få bli uppdaterade med resultaten från 
processen, även de som inte jobbar med den direkt.  
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Datorvana och 
teknikkunskaper 

� Outlook, Word, Excel, Power Point 
� Lättare användning av driftens styrsystem. 

Utbildning � Teknisk på gymnasiet. 
Resurser 
 

� Med bättre utnyttjande av tekniska resurser skulle mycket av 
Tobias arbete med rapportskrivning gå att undvika. 

 
Koppling till 800xA 
Mål med 
användandet av 
styrsystemet 

� Att skapa och få tillgång till information som ligger till grund 
för rapporter. 

� Att förenkla sammanställandet av rapporter. 
Användningsområde 
för styrsystemet 

� Generera data till rapporterna. 
� Presentera data på ett bra sätt. 
� Automatisera rapportskrivande. 

Åsikter om systemet � Har inte alltid, och behöver inte, ha koll på var de data han har 
som grund till sina beräkningar kommer ifrån. Om de kommer 
från styrsystemet eller någon annanstans spelar ingen roll.  

Erfarenhet och  
Systemkännedom 

� Vet om att det finns massa styrningar, men anser sig absolut inte 
vara någon mästare. Som han jobbar idag har han heller inget 
behov av att utveckla sin kunskap.  

� Tobias har inget behov av att vara i styrsystemet och pilla för de 
arbetsuppgifter han har, men erkänner att det är därifrån de 
mesta data kommer. 

  
 

8.5 Systemadministratör 
Erik Magnusson – Elektroingenjör 

 
Erik ser till att alla instrument fungerar så att man får in 
mätvärden till processtyrsystemet. Programmerar lite, bygger 
bilder och ser till att det finns backup på de programvaror 
som används. Han gör även vissa förändringar i de 
mjukvaror som styr processen. Med sin bakgrund som 
elektriker kan han hoppa in lite varsomhelst där det behövs. 

 

Citat � Att utveckla mina medarbetare tycker jag både är en stor förmån 
och det som jag tycker är allra roligast. 

� Ju mindre processoperatören gör och desto mer han sitter ner 
desto bättre går det. Ju mer pengar tjänar vi. För ser man dom 
aldrig så går det dåligt. 

� Så det måste jag säga att det vi är mästare på är prioriteringar. 
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Företagsmål � Effektivisera arbetet för Claes (underhåll), Maria 
(processoptimering) och Tobias (redovisningsansvarig). 

� Det viktigaste är att se till att allting i och kring styrsystemet 
fungerar hela tiden, inga centrala delar som påverkar styrningen 
får stå. 

Huvuduppgifter � Underhåller, utvecklar, felsöker, åtgärdar fel och håller koll på 
styrsystemet.  

� Rita nya bilder och programmera då de lägger till, tar bort eller 
förändrar maskiner. 

� Implementera bilderna i styrsystemet.  
� Koppla radioutrop till viktiga larm.  
� Logga signaler från ABB till olika rapporter för Tobias 

(redovisningsansvarig). 
� Ser till att de använder systemet på bästa sätt för att skapa 

förutsättningar att göra ett bra resultat ute i verksamheten. 
Personliga mål � Gemenskap där man får arbeta för och tillsammans med andra 

människor.  
� Vill utvecklas och söker därför utmaningar.  
� Erik älskar problemlösning och känslan när man lyckas lösa ett 

svårt problem. 
� Vill känna sig betydelsefull i sin arbetsroll. Att få positiv respons 

på det jobb man gör ger honom en härlig känsla och han känner 
sig stolt.  

Möjliga arbetstitlar � Elektriker 
� Försteman 
� Processingenjör 
� Arbetsledare 

Kontroll � Att veta när något inte fungerar så att han kan arbeta på att fixa 
problemet.  

Brukskontext � Arbetar utifrån flera olika arbetsstationer spridda över verket.  
� Använder vanlig PC, operatörsarbetsplatserna samt specifika 

arbetsplatser som erbjuder högre behörighet till styrsystemet.  
� Mycket information finns även i pärmar och på Internet.  

Samarbete � Vissa saker kan bara Erik göra, men i annat fall försöker han 
delegera när det blir för mycket.  

� El-avdelningen har ett nära samarbete. Framförallt under jour så 
är det viktigt för Erik att ha kunskap kring vad som har hänt och 
vem som varit inblandade i olika arbeten så att han snabbt kan 
åtgärda felet eller kontakta kunnig personal. 

� Arbetar mycket med Maria (processoptimering), Claes 
(underhåll). Det är till stor del de som bestämmer vad han ska 
göra.  

� Arbetar även med externa bolag. 
Kommunikations-
preferenser 

� Tar gärna felanmälan via dator så att han kan vara flexibel i sitt 
sätt att hantera och prioritera de olika anmälningarna. Det 
underlättar också att inget kommer bort. 

� Information som ska vara exakt tas gärna emot skriftligt. 
� Erik anser att den mänskliga kontakten nog är den absolut 

viktigaste. Oftast är det nödvändigt med personlig kontakt för att 
ordentligt kunna reda ut vad som skall göras. Tar gärna mycket 
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muntligt för att förhindra missförstånd, dessutom är det ofta 
snabbare.  

� Erik ringer hellre än skriver mail. 
Problem och 
irritationsfaktorer 

� Det kommer upp småjobb hela tiden under arbetet. Erik blir ofta 
avbruten i projekt han påbörjat och tappar då koncentrationen. 

� Vill gärna ha rent och städat runt omkring sig, men arbetar i en 
miljö där detta är omöjligt.  

Risker � Det finns för mycket information och signaler varav en hel del 
inte används frekvent. Risken finns att han glömmer vad signalen 
var bra till och tar bort något viktigt, eller lämnar något som bara 
kommer att förvirra operatörerna den dag det skulle larma.  

� Han har inte resurser att uppdatera och gå igenom allt som skulle 
behövas gå igenom, vilket gör att informationsmängden växer 
ytterligare samt att den inte blir organiserad på ett effektivt sätt. 
Med för mycket ostrukturerad information blir det inte hanterbart.  

Riskhantering � Erik har arbetat på samma arbetsplats länge och känner därför till 
verksamheten och systemet väl. Risken att kunskap kring 
signalerna skulle falla bort minskar därigenom. 

� Genom sin erfarenhet har Erik lärt sig att hitta i den datamängd 
som finns. 

Viktiga faktorer att 
stödja 

� Kommunikation mellan Erik och de som vill ha arbeten utförda 
måste fungera smärtfritt, ofta behöver han prata med operatörerna 
och fråga vad dom vill ha. 

� Utrustningen ska fungera så som det är tänkt. 
� Erik behöver snabb information för att kunna göra en åtgärd. 

Skadorna blir främst ekonomiska, men det kan även bli 
personskador och miljökonsekvenser.  

� Arbetet får inte innefatta allt för många gränssnitt, datasystem 
och arbetsplatser då det blir för omständligt och inte utnyttjas så 
som det var tänkt. 

Visioner och Idéer � Erik skulle lättare och säkrare kunna nå ut med direktiv och 
information kring förändringar han har gjort. Han tänker sig att 
det skulle kunna vara någon typ av indikering att det var någon 
ny information kring ett objekt, ett utropstecken eller något. Då 
skulle berörda parter gå in och kolla meddelandet innan de gör 
någon förändring som berör objektet.  

� Han skulle vilja ha ett arbetssystem för att gå igenom mängden 
signaler som finns i styrsystemet. 

� Att hitta information kan vara svårt ibland, därför skulle det vara 
bra att på datorn länka allt som rör objektet till objektet. 
Information som skall länkas är felrapporter, el-ritningar, samt att 
kunna söka i en databas. Till exempel allt som har med pump 626 
att göra visas vid en sökning på den pumpen. Som det är nu finns 
viss information bara klottrat på papper. 

Datorvana och 
teknikkunskaper 

� Gillar ny teknik och tar gärna reda på vad som finns på 
marknaden. Uppdaterar gärna sina kollegor inom detta område 
också.   

� Använder datorn dagligen i sitt arbete, antingen till att felsöka i 
systemet eller att modifiera detta.  

� Internet är en viktig källa. 
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� Fuskar lite i programmering.  
Utbildning � Utbildad elektriker. 

� Eftersom Erik har visat ett intresse för arbetsuppgifterna med 
styrsystemet fick han förtroendet att jobba lite mer med det samt 
chansen att gå lite utbildningar för att fördjupa sina kunskaper. 
Men det mesta har han lärt sig på plats.  

Resurser � Erik har varit med i det här företaget ganska länge så han börjar 
veta vilka han ska ringa för hjälp. Kollegorna hjälper dessutom 
gärna till, även om han inte vill lasta dem med allt. 

� Det är ibland lite dåligt med personal, det krävs ju att det finns 
personal som har tid att göra det. 

� Sedan är det ju också någon typ av prioritering som avgör vad 
som är resursbrist, det skulle krävas att organisationen bestämmer 
att nu ska det vara så här. 

 
Koppling till 800xA  
Mål med 
användandet av 
styrsystemet 

� Underhålla och uppdatera styrsystemet 

Användningsområde 
för styrsystemet 

� Skapa nya operatörsbilder. 
� Skapa nya objekt. 
� Felsöka systemet och processen. 
� Lägger till ny funktionalitet när detta behövs, till exempel vid 

ombyggnad eller utbyggnad av verket. 
� Loggar data till olika rapporter. 

Åsikter om 
styrsystemet 

� Styrsystemet ger honom allt han behöver och det är därifrån han 
får den viktigaste informationen. Han anser att det är upp till 
honom att lägga in det han behöver. Han brukar säga att han är 
sin egen begränsning. 

� Erik anser att de själva inte har kunskapen kring hur de ska 
utnyttja styrsystemet på bästa sätt och vad de har för behov på 
just den här arbetsplatsen. Han vill kunna lyfta verksamheten till 
en högre nivå med styrsystemet, men behöver hjälp för att uppnå 
det.   

� Bättre än dåligt så att säga. Det klart, visst upplever han att 
systemet är lite segt ibland och sådär. 

� Erik tycker att det kanske kunde vara gjort på något lite enklare 
sätt. Det känns inte som om det sitter ihop riktigt. 

Erfarenhet och 
systemkännedom 

� Kan styrsystemet väl och har förståelse för hela 
anrikningsprocessen utifrån ett systemtekniskt perspektiv.  

� Behöver hjälp utifrån för att utföra mer avancerade 
administrationsuppgifter.  

 
 



Resultat 

66 

8.6 Interaktionsdiagram 
Interaktionen mellan rollerna (underhåll, processoptimering, systemadministratör och 
redovisningsansvarig) och styrsystemet visas enligt Figur 5. Interaktionsmönstret visar att 
Claes på underhåll föredrar indirekt interaktion med styrsystemet via Maria på 
processoptimering framför direkt interaktion med operatörsgränssnittet. Tobias som är 
redovisningsansvarig interagerar sällan direkt mot styrsystemet eller operatörsgränssnittet och 
vid dessa tillfällen sker det som ren informationshämtning. 

 
Figur 5. Interaktionsschema över informationsflödet mellan olika roller och styrsystemet 

Redovisningsansvarig 

Processoptimering 
Underhåll 

Systemadministratör 

styrsystem 

Extern 
Applikation Administratörsgränssnitt 

Primär interaktion 

Sekundär interaktion 
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9 Diskussion 
Detta kapitel diskuterar resultat och genomförandet av studien. Inledningsvis redovisas en 
sammanställning över studiens kunskapsbidrag och därefter diskuteras resultatens giltighet, 
tillförlitlighet och tillämpning, givet det valda tillvägagångssättet. I tredje avsnittet diskuteras 
resultaten utifrån gestaltningarnas utformning och möjliga tillämpningar.  

9.1 Kunskapsbidrag 
Studien var ämnad att skapa en gestaltning som inte enbart tar hänsyn till brukaren, utan även 
gestaltar domänen utifrån ett systemperspektiv på brukare och domän. Genom att så tydligt 
som möjligt beskriva tillvägagångssättet skall studien vara lätt och följa och tydligt visa på för 
och nackdelar med angreppssättet. Att kombinera gestaltningar av brukare och domän utifrån 
ett systemperspektiv är ett nytt angreppssätt på gamla tekniker, vilket medför att studien kan 
vägleda i skapandet av denna typ av gestaltningar.  
 
Studien visar även på ett användande av systemperspektivet och hur perspektivet kan (och 
inte kan) kombineras med befintliga tekniker ur ett klassiskt MDI-synsätt.  

9.2 Studiens genomförande 
Genomförandet av studien påverkar, förutom trovärdigheten och tillförlitligheten av 
resultaten, även frågeställningen kring huruvida gestaltningar kan kombineras och berika 
varandra utifrån ett systemperspektiv. Detta på grund av att genomförandet medför vissa val 
som är kopplade till ett systemperspektiv alternativt ett kausalt perspektiv. I detta avsnitt 
kommer därför faktorer som huruvida slutsatser och analys reflekterar data, överförbarhet, 
replikerbarhet och verifierbarhet, tillämpning, forskarens påverkan, triangulering samt 
spårbarhet i data att diskuteras.  

9.2.1 Reflektion av data 
Reflektion av data handlar om hur väl analys och slutsatser reflekterar data. Detta går att 
utröna ur metodkapitlet (kapitel 6 ovan) samt analyskategorier-kapitlet (kapitel 7 ovan). Att 
utgå ifrån affinitetsdiagram, som är en vedertagen teknik för analys av kvalitativ data samt vid 
framställning av personas, borde kvalificera tekniken för användande i detta syfte. 
Tillförlitligheten till metoden kan dock lida av att en modifierad variant av affinitetsdiagram 
användes där bland annat analys enbart har utförts av en person. Dock skulle problem kopplat 
till enmanna analys uppstått oavsett vilken analysmetod som använts då förutsättningarna i 
forskningsupplägget var att en forskare skulle utföra analys.  

9.2.2 Överförbarhet 
Till en början var det svårt att avgränsa vilken information som var av vikt för detta uppdrag 
då uppdraget hade flera olika mål; lära känna brukarna, framtida potential i systemet och 
organisationsmässiga aspekter. Att använda en explorativ fallstudie gjorde då att data till stor 
del fick styra vilken information som presenterades. Detta ställningstagande medför å andra 
sidan att överförbarheten av resultaten till att gälla för någon annan domän, eller annan 
fallstudie, blir liten. Troligtvis skulle resultaten gå att generalisera till andra anrikningsverk 
inom koncernen och kanske till och med inom Sverige, men ytterligare studier skulle behövas 
för att stärka detta antagande.  
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Resultaten kring gestaltningarna och gestaltningsteknikerna kan även de anses gälla enbart för 
det specifika ändamålet som fanns i studien, det vill säga gestaltningar av brukare och domän 
ur ett systemperspektiv. Men då gestaltningarna till stor del har byggt på tekniker med andra 
ändamål kan vissa slutsatser anses mer generellt tillämpbara på brukargestaltningar än enbart 
för kombinationen brukar och domängestaltningar. 

9.2.3 Replikerbarhet och verifierbarhet 
Som fallet är med all forskning på kvalitativ data kommer resultaten aldrig att vara hundra 
procent replikerbara. En annan forskare skulle därför med all trolighet ha kommit fram till 
gestaltningar som på ett eller annat sätt skiljer sig från de i studien. Men detta innebär inte 
nödvändigtvis att någon av tolkningarna måste vara felaktig. En forskare har alltid möjlighet 
att dra andra slutsatser eller välja att presentera andra aspekter av data. Därför har det i denna 
studie varit en strävan att presentera metoden och tillvägagångssättet tydligt så att det skall 
vara möjligt att replikera forskningsprocessen och därmed förhoppningsvis åstadkomma 
jämförbara analyser.  

9.2.4 Teoretisk och praktisk tillämpning 
Av stor vikt för resultatens trovärdighet är huruvida presenterad data kan tillämpas enligt ett 
systemperspektiv samt i avsikt att skapa olika gestaltningar. Teoretisk tillämpning av data, 
som diskuteras i avsnitt 9.1 ovan, medför att tillämpningen av metodbeskrivning, och 
lärdomar från denna studie, kan ligga som grund till ställningstaganden vid skapande av 
denna typ av gestaltningar. Den praktiska tillämpningen av resultaten diskuteras dels i avsnitt 
9.3 nedan, men även i detta avsnitt. I detta avsnitt diskuteras de grundantaganden som använts 
vid datainsamling och analys, och därmed lagt grunden för tillämpningen av data. 
 
I studien undersöktes en stor domän ganska brett, vilket kan vara en nackdel om man skall 
säkerställa ett systemperspektiv som kräver ganska ingående analys. Dock ansågs fördelarna 
med att få information om flera olika målgrupper större än de nackdelar som finns med 
mindre djupgående beskrivningar. Valet av data som skall samlas in för att skapa en trovärdig 
beskrivning är till stor del upp till forskaren då olika gestaltningstekniker inte gör anspråk på 
exakt vilken data som är relevant. Dessutom skulle mallar anpassade för att samla in data till 
olika ”MDI-gestaltningar” inte vara tillräckliga för att modellera det som behövs utifrån ett 
systemperspektiv. Då grunden i gestaltningarna ligger i att skapa ett brukarperspektiv, eller i 
det här fallet ett systemperspektiv, i designprocessen, skall anspråk göras på att samla in data 
relevant för detta perspektiv. För att säkerställa detta samlades data in med stöd från tidigare 
litteratur samt med ambition att utgå ifrån ett JCS som analysenhet. 
 
Den pragmatiska definitionen av ett JCS som sådant kan dock både vara en styrka och en brist 
i angreppssättet. Definitionen innebär att objekt vars funktioner är viktiga för JCS förmåga att 
bibehålla kontroll, samt effektivt kan kontrolleras av JCS:et, måste ingå i beskrivningen. 
Därutöver kan objekt som effektivt kan kontrolleras utav JCS:et tas med i beskrivningen, även 
om dess funktioner inte är viktiga för systemets förmåga att bibehålla kontroll. Att, utifrån de 
mål som beskrivits i resultaten, beskriva varje objekt som kan kontrolleras och som kan 
påverka förmågan att kontrollera skulle inte vara praktiskt genomförbart. En kritisk 
granskning kring varje objekt som tas med i beskrivningen skulle innebära en lång lista och 
det är ändå inte säkert att det inte finns fler faktorer som kan påverka och påverkas av 
förmågan till kontroll.  
 
Skall man följa Perrows (1999) ståndpunkt när han menar att det inte är fråga om ifall det 
kommer att bli en olycka, utan när olyckan kommer att ske, så vore det mer troligt att det 
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finns faktorer som inte inkluderats i ”listan”. Även Hollnagel, som är förespråkare för CSE 
och JCS, menar dessutom att man inte kan förutse alla implikationer av de förändringar man 
inför i en värld. Han talar om design som förmågan att förutse det oväntade. Så även 
Hollnagel är inne på spåret att man inte kan ta hänsyn till alla relevanta faktorer. Då kan man 
fråga sig varför Hollnagel utgår ifrån ett system med en definition som troligtvis aldrig helt 
kommer att uppfyllas, dvs. förespråkar en metod där en av grundstenarna aldrig med säkerhet 
kan uppfyllas? Kan det finnas ett annat syfte som JCS fyller inom CSE? Visserligen finns det 
ett syfte med att se på system som sammansatta system där både människa och maskin kan 
ingå, men detta syfte försvarar inte definitionen av JCS som sådant. Det måste därför finnas 
ett annat syfte med definitionen än att verkligen säkerställa ”att listan är komplett” om inte 
CSE i sig skall gå förlorad i sin grund.  
 
Mitt val att tolka (den pragmatiska) definitionen av JCS blir då att detta är ett redskap, en 
tankelek att stödja sig mot för att skapa avgränsningar och för att behålla fokus inom 
forskningen. Definitionen skall mer ses som en guide, ett par glasögon som får följa med på 
resan, som visar på viktiga objekt och döljer de onödiga. Med denna syn finns det en poäng i 
definitionen som sådan, den kan hjälpa till att avgränsa och skapa en mer riktad forskning 
men har i sig inget egenvärde i att göras explicit i det enskilda fallet. 
 
Trots denna syn på JCS var det svårt att utgå ifrån ett JCS som grund för analys då studien var 
utforskande och inga klara målsystem eller roller var definierade på förhand. De initiala 
studierna fick därför utgå ifrån olika personalkategorier som på något sätt arbetar mot 
styrsystemet. När olika roller identifierats utifrån de olika mål som rollerna har gentemot 
styrsystemet kunde därefter ett målsystem identifieras för varje roll. Utformningen blev sedan 
sådan att varje brukargestaltning, tillsammans med domänbeskrivningen, skall ses som ett 
JCS.  
 
För att i designprocessen skapa en mer komplett bild av dessa JCS kan dessutom olika 
designmetoder och tekniker komplettera varandra för att visa på de faktorer som är av vikt. 
Gestaltningarna är alltså inte det enda verktyg som skall användas vid design. 

9.2.5 Forskarens påverkan 
Vid genomförande av observationer finns alltid en risk för påverkan av observatören. I denna 
studie blev observer effect stor då arbetssituationen förändrades för de observerade, de ville 
gärna visa och berätta kring arbetet och därmed utförde de inte sina ordinarie sysslor på 
samma sätt som de skulle ha gjort utan observatör. De var informerade om att observationen 
utfördes med uppdrag från ABB, vilket medförde att de styrde sitt arbete gentemot 
styrsystemet så mycket som möjligt. Graden av deltagande blev av denna anledning ganska 
hög. Detta är faktorer som kan visa på brister i tillförlitlighet i data, men utan denna 
ansträngning av de observerade skulle det inte vara möjligt att på tiden avsatt för 
undersökning samla in den stora mängd data som samlades in. Det är snarare troligt att vissa 
aspekter inte kom fram i insamlad data på grund av observer effect, än att påverkan var sådan 
att felaktiga aspekter uppstod. Att komplettera dessa två angreppssätt där observatörens roll 
var känd och där den inte var det skulle kunna bidra med fylligare och komplettare data, men 
en sådan undersökning gick inte inom ramarna för studien.   
 
Att som observatör vara riktad i sin perception och se vad som stödjer forskningen, observer 
bias, är en annan risk i observationer. Då forskningen i denna studie inte har någon hypotes 
att bevisa är riskerna för påverkan av denna effekt marginell. Utgångspunkten i den 
hermeneutiska forskningen är den av en forskare aldrig påbörjar en tolkningsprocess helt 
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förutsättningslöst. Då tolkningsprocessen börjar redan ute i fältet medför detta att de 
förkunskaper som fanns kring uppdragsgivarens mål och organisation kan ha påverkat vilka 
data som uppfattats som relevant under observationerna, men även under intervjuer. Denna 
påverkan kan dock anses ha påverkat resultaten marginellt med avseende på att detta är en 
faktor som är närvarande vid i princip all forskning och skall inte anses exceptionellt stor i 
denna studie i jämförelse med andra.  

9.2.6 Triangulering och Spårbarhet i data 
Då fallstudie valdes som teknik har triangulering inte utförts i någon större utsträckning. 
Litteraturstudier har dock använts både för att till viss del verifiera resultat från intervju och 
observation, men också för att generera kompletterande resultat.  
 
Ytterligare ett kriterium för utvärdering av kvalitativ data kommer från Wilson et al. (Wilson 
et al., 2003) som menar att data skall vara spårbart både i sig självt och i de tolkningar man 
gör från data. Med avseende på respondenternas rättighet att vara anonyma är detta ett svårt 
kriterium att redovisa för i en rapport. Ett försök till att göra data mer spårbart har gjorts i 
kapitel 7 ovan, där utdrag ur data har presenterats i ett kodat format.  

9.3 Gestaltningsteknikernas utformning och tillämpn ing 
Syftet med studien var att undersöka hur information viktig för designprocessen kan gestaltas 
utifrån ett systemperspektiv på brukare och domän samt dess praktiska användbarhet. För att, 
i enlighet med den första frågeställningen, undersöka om det fanns befintliga 
gestaltningstekniker för att gestalta brukare, domän samt samspelet där emellan genomfördes 
litteraturstudier kring befintliga gestaltningstekniker.  
 
Precis som resultaten visar utgick gestaltningarna över brukare från (den flexibla) tekniken för 
användarprofiler, medan gestaltningar över domän influerades av tidigare tekniker och 
arbeten men inte kan sägas följa någon specifik teknik. Tidigare domängestaltningar är varken 
tillräckligt rikliga i sina utföranden eller anpassade till den typ av data som är intressant ur ett 
systemperspektiv. Tillgänglig data och presentationsformat var ytterligare faktorer som 
påverkade den slutgiltiga utformningen av domängestaltning. Samspelet mellan rollerna 
integrerades i de olika gestaltningarna, medan samspelet mellan roller och domän är av 
implicit art. Att göra ett diagram över alla samspel mellan de olika rollerna var ej möjligt på 
grund av domänens storlek och samspelens komplexa natur. Däremot skulle det vara möjligt 
att utföra diagram som visar på specifika samspel av extra intresse för analys. I denna studie 
skapades ett sådant med avseende på samspel och interaktion med styrsystemet.  
 
Den andra frågeställningen ämnade besvara huruvida dessa gestaltningar kan kombineras och 
berika varandra utifrån ett systemperspektiv, och i så fall hur. För att svara på den 
frågeställningen är ett antal faktorer viktiga. Dessa är: ifall presentationsformatet på 
gestaltningarna stödjer systemperspektivet, samt ifall gestaltningarna stödjer ett 
systemperspektiv i bruk. 
 
Data måste alltså presenteras i ett lämpligt format för att stödja kombinerande av 
gestaltningarna utifrån ett systemperspektiv. Att skriva gestaltningarna utifrån ett 
rollperspektiv med personnamn kan då anses kontraproduktivt till ett systemperspektiv som 
inte vill fokusera på den enskilde individen utan på sammansatta kognitiva system (JCS). Men 
detta behöver inte vara kontraproduktivt då systemperspektivet skall innefatta både helheten 
och de individuella faktorer som påverkar systemet som helhet. I varje JCS ingår alltid minst 
ett kognitivt system, och att ge detta kognitiva system ett namn kan underlätta förståelsen för 
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vissa aspekter i samspelet som annars inte lyfts fram. Till exempel kan det vara av vikt att 
lyfta fram att expertkunskap inom ett visst ämne finns hos en individ (brukargestaltningen) 
och samtidigt visa att den generella kunskapen inom det området är låg inom domänen 
(domängestaltningen). Så länge beskrivningarna lyfter fram individen såväl som faktorer som 
stödjer en helhetssyn är detta helt i enligt med systemperspektivet. Helheten får man då i 
kombinationen av de faktorer som presenteras i rollgestaltningen och domängestaltningen, 
och den specifika rollgestaltningen kan ge en mer segregerad bild av verkligheten. 
 
Det går att presentera gestaltningar narrativt, i punktformat eller som i denna studie i form av 
en tabell. En välgjord narrativ gestaltning utifrån ett systemperspektiv skulle potentiellt kunna 
lyfta fram viktiga aspekter tydligare för den kunnige läsaren, samtidigt som viktiga detaljer i 
en mindre välgjord narrativ gestaltning riskerar att försvinna bland all text.  
Tabellformatet gör att det är lätt att abstrahera individuella karaktäristika, men det finns 
fortfarande en möjlighet att se på det hela som en helhet. En nackdel med formatet är att 
möjligheten att enkelt abstrahera information även skulle kunna göra att det blir lättare att 
förvränga den data som finns och exempelvis ålägga en gestaltning egenskaper från en annan. 
I denna studie där beskrivningarna riktade sig mot ett företag som inte aktivt arbetar med 
design kan läsaren inte anses kunnig och fördelarna med att enkelt abstrahera data var det som 
fällde avgörandet för presentationsformatet. 
 
Kombinationen av flera beskrivningar skapar en större förståelse för domänen och underlättar 
på så sätt arbetet utifrån ett systemperspektiv. Till stor del är samspelet mellan 
gestaltningarna, som tidigare nämnts, implicit. Detta medför att höga krav ställs på läsaren. 
För att underlätta för läsaren att se dessa samspel, och därmed möjligheter till att 
gestaltningarna berikar varandra, skulle det vara önskvärt med fler och utförligare diagram 
enligt till exempel interaktionsdiagrammet (se 8.6 ovan ). Men detta ställer å sin sida krav på 
att en specifik situation skall analyseras och därmed hamnar även fokus mot uppgifter istället 
för mål, vilket skulle motverka ansatsen att designa för mål.  
 
Förmågan att anamma ett systemperspektiv tror jag dock utgår mer ifrån läsaren och dess 
förkunskap än presentationsformatet, vilket bland annat Hollnagel har varit inne på (se kapitel 
3 ovan). Man kan till exempel tolka behovet att kunna förutse resultatet av sina handlingar 
som interna egenskaper hos Claes (underhåll), eller som en extern funktion hos till exempel 
ett beslutsstödssystem, eller en kombination av dessa. Att vara öppen för alla dessa tolkningar 
är vad som (förenklat sett) avgör om ett systemperspektiv anammas för beskrivningarna eller 
ej.  
 
De olika sätt som gestaltningarna kan användas på är därför en viktig komponent för att svara 
på frågan om de kan och berika varandra utifrån ett systemperspektiv. Resultaten visar att det 
går att göra beskrivningar utifrån ett systemperspektiv och inte enbart för design av ren 
människa maskin interaktion. Men att göra beskrivningar är inte samma sak som att använda 
dessa beskrivningar. Vill man få in ett systemperspektiv i designprocessen måste inblandade 
parter ha kunskap kring systemperspektivet och aktivt arbeta med detta i åtanke. För att kunna 
använda gestaltningar på ett fördelaktigt sätt krävs dessutom, som visats i kritiken mot 
personas, kunskap kring dessa som metod.  
 
Problemet med att det krävs kunskap kring hur man ska använda personas som en 
designmetod kvarstår till stor del vid bruk av mer strukturerade gestaltningar, som de som 
genomfördes i studien, men informationen blir mer lättillgänglig och riskerar inte lika lätt att 
döljas i långa texter. Den starka kritik som personas fått mot bristfällig beskrivning av 
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metoden går alltså även att applicera på den här typen av gestaltningar. Det exakta upplägg 
som förespråkare för metoden personas har skapat går ej att applicera direkt på den här typen 
av gestaltningar då ett smalt fokus på en specifik individ skulle innebära förlust av 
systemperspektivet. 
 
Cooper menar dock att en gestaltning innebär ett gränssnitt vid design av informationssystem. 
Detta skall också appliceras på de brukargestaltningar som gjorts i denna studie. Varje 
gestaltning har ett mål och olika uppgifter och interaktionssätt att uppnå detta mål. För att 
optimalt stödja detta genom styrsystemet så borde tanken vara ett gränssnitt för varje 
brukargestaltning. Detta för att säkerställa att fokus ligger på att stödja JCS:ets förmåga att 
uppnå sitt mål och bibehålla kontrollen och inte praktiska aspekter vid systemframställning.  
 
Används och skapas personas utifrån ett systemperspektiv torde Blomkvist kritik mot att 
framförallt personas inte tar hänsyn till teorier kring distribuerad kognition (se avsnitt 4.2 
ovan) vara obefogad. Med synen på de olika gestaltningarna som en del i ett JCS blir 
artefakterna inte längre fristående analysenheter och användandet samt nödvändigheten av en 
specifik artefakt kan ifrågasättas. En risk med just detta arbete där styrsystemet har varit i 
fokus är att styrsystemet som sådant inte ifrågasätts, men dess funktionalitet för olika roller 
kan ifrågasättas och ifrågasätts. 
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10 Slutsatser  
Studien har visat att befintliga gestaltningstekniker inte är tillräckliga för att gestalta brukare, 
domän och samspelet där emellan. Vad som krävs är mer djupgående domänbeskrivningar 
samt ett format för att presentera interaktionen mellan gestaltningarna. För att dessutom skapa 
ett systemperspektiv i beskrivningarna är hela processen från datainsamling till bruk av 
färdiga gestaltningar viktiga komponenter. 
 
Att göra miljö- och brukargestaltningar är i sig är ingen garanti för att ett systemperspektiv 
omfattas i dessa gestaltningar. Och sedan är det inte heller garanterat att de utnyttjas utifrån 
ett systemperspektiv. Men, beskrivningarna kan hjälpa till att göra viktiga faktorer explicita 
och enkla att ta till sig vilket underlättar arbetet utifrån ett systemperspektiv där hänsyn skall 
tas till människan, tekniken och organisationen samt samspelen där emellan.  
 
Expertkunskap, som Hollnagel menar att är designerns viktigaste egenskap, är troligtvis också 
den viktigaste egenskapen för att säkerställa att gestaltningarna kombineras och berikar 
varandra utifrån ett systemperspektiv. Utan expertkunskap kring systemperspektivet och 
design, men även till viss del domänen, kan gestaltningarna i studien vara svåra att tolka och 
använda korrekt och effektivt.  
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Terminologi 
Ord Beskrivning 

Anrikning Anrikning innebär att öka en beståndsdel i en blandning, dvs. 
koncentrera. Inom gruvdriften koncentreras mineraler och/eller 
metaller i ett anrikningsverk innan dessa skickas iväg för 
metallframställning. Det finns olika metoder för anrikning och 
dessa är; selektiv flotation, gravimetrisk separation och lakning. 

Anrikningsverk Anrikar malmen och skapar därmed en råvara för smältverken. 

CSE / Cognitive Systems 
Engineering 

En designdisciplin som kan användas vid design av Människa-
System Interaktion.   

Flotation/selektiv flotation Flotation är en del i anrikningsprocessen där kemikalier används 
för att väsentligt öka halten av värdefulla mineraler. Vid 
flotation maler man först malmen för att frigöra mineralkornen 
från varandra och sedan skiljer man olika mineralslag åt genom 
att få dem att flyta upp (flotera) i ett skum. 

Gravimetrisk separation En metod för anrikning där man utnyttjar skillnader i tyngd hos 
mineralerna. Ett klassiskt exempel på denna metod är 
guldvaskning á la farbror Joakim. 

Gruva Där malmen bryts och skickas iväg till anrikningsverket.  

JCS/Joint Cognitive 
System 

Analysenhet inom CSE, benämns även sammansatt kognitivt 
system. 

Komplex malm Malm som innehåller flera olika mineraler 

Lakning Metod för anrikning vilken innebär att man kemiskt löser upp 
metaller för att sedan utvinna dessa selektivt ur laklösningen. 
Detta är en dyr process och används framförallt vid utvinning av 
ädelmetaller. 

Mineral Ett mineral är ett fast ämne med en bestämd kemisk 
sammansättning bildad genom naturliga oorganiska processer. 
Förenklat innebär detta att ett mineral är en kombination av 
metallföreningar som bygger upp jordskorpan. 

MTO / Människa–Teknik-
Organisation 

”MTO-perspektivet innebär att man tar hänsyn till samspelet 
mellan människan (M), teknologin/tekniken (T) 
och organisationen (O) när man utformar arbetsplatser och 
arbetsuppgifter, men också när man gör riskbedömningar och 
utreder olycksfall/tillbud.” (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Slig Koncentrat av mineral som erhålls genom att malmen anrikas. 

Smältverk Anläggning där metallframställningen och metallförädling sker. 
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Styrsystem System för styrning, reglering och övervakning av processer. 

Utbyte Den procentuella andel av mängden av en viss metall i en råvara 
som utvunnits i anrikningsprocessen. 
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Bilaga A  Intervjumall, första mallen intervjuomgån g 1 
 
Inledningen. 
Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

• Vilken befattning har du? 
• Vilken avdelning tillhör du? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Berätta kort om din syn på företaget. 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 

o Har du några andra arbetsuppgifter? 
o Vad har du för ansvar/befogenheter? 
o Vad är viktigt att tänka på i ditt arbete som ...? 
o  
o Vilka olika system använder du i ditt dagliga arbete?  

� Teknologiska system om det inte är vad som fokuseras på direkt i 
frågan. Men lyssna först vad svaret blir för att se olika definitioner. 

� Var kommer dessa system in i ditt arbete?  
o Vid vilka olika tillfällen kommer du i kontakt med styrsystemet i ditt dagliga 

arbete? 
• Anser du att det krävs utbildning för det arbete du utför? 
• Har du någon speciell utbildning för det arbete du utför? 

o Vilken/vilka utbildningar? 
• Vilka arbetsgrupper arbetar under dig? 

o Vad har de för arbetsuppgifter? 
o Vad har de för ansvar, befogenheter 

• Har du även kontakt med externa arbetsgupper som kommer in  och arbetar? 
o Vad är din roll utifrån dessa arbetsgrupper? 

� Vilka är grupperna? 
� Vad är deras uppgifter  
� Kan de vara i behov av att använda de system ni har att tillgå? 

• Vilka system? 
� Vad är anledningen till att de har ett behov av att använda systemen 

som ni har tillgång till? 
� (Vilken information har de behov av) 
� (Var skaffar de sig denna information) 

• En egen beskrivning av hur arbetet fungerar 
o Hur ser anrikningsprocessen ut?  

� Hur är delar beroende av varandra? 
� Vilka delar av processen skulle kunna förbättras? 
� Vilka av dessa delar utför du?/var i den processen kommer du in? 
� I vilka av dessa delar är du beroende av andra parter? 

• Personer, teknologiska system eller annat  
� Vilka delar av processen som du arbetar med skulle kunna förbättras? 
� Hur stöder dina nuvarande system ditt dagliga arbete? 
� Vad hindrar dig i ditt dagliga arbete? 
� Vad saknar du med respektive system i ditt dagliga arbete? 
�  Hur hanterar du problem som uppstår i respektive system? 
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� Vad är det som gör att du kan utföra ditt arbete på ett bra sätt? 
� Vad är det som gör att du inte kan utföra ditt arbete på ett bra sätt? 
� Vem har ansvar för att ditt arbete sköts? 
� Vilka roller/arbetsgrupper samarbetar du med i det dagliga arbetet? 

• Vilka av dessa är du beroende av? 
• Vilka är beroende av dig? 
• Vilka arbetsuppgifter har ni gemensamt? 
• Hur utbyts information mellan roller/personalgrupper? 

• Hur ser din fysiska arbetsmiljö ut? Berskriv 
• Vilka krav finns på utformning för den utrustning ni använder? 
• Var ligger de största säkerhetsriskerna i arbetet? 

o Generellt sett på anrikningsverk –var ligger de största säkerhetsriskerna? 
o Med avseende på belastningsergonomi? 
o Med avseende på fysikaliska faktorer, ljud, ljus, klimat (temperaturer, 

luftfuktighet), strålning, vibrationer? 
o Kemiska hälsorisker, luftföroreningar, gaser, syror, strålning, tungmetaller. 

• Finns det någonting du kan komma på som du tycker att är onödigt krångligt idag? 
o I dina arbetsuppgifter? 
o I hur du utför dina arbetsuppgifter, t.ex. genom olika tekniska eller 

orgaisatoriska system? 
• Vad anser du att information kring användare kan bidra med? 
• Vad är viktigt att veta om användarna när man utvecklar ett (styr)-system? 

o (Vad är ej viktigt att veta om en användare när man utvecklar ett (styr) -
system?) 

• Vad anser du att information kring miljön/arbetsmiljön kan bidra till vid utveckling av 
system? 

• Vad är viktigt att veta om arbetsmiljön vid utveckling av styr-system? 
• Personliga frågor  

o Var har du arbetat tidigare? 
o Varför arbetar du på den här arbetsplatsen? 
o Varför arbetar du på den position du sitter just nu, dvs som förman? 
o Vad har du för planer/drömmar med din fortsatta karriär? Trivs du där du är 

nu, eller vill du fortsätta till någon annan position? Byta arbete helt? Om 5 är, 
var är du då? 

o Vem är du? Berätta lite om dig själv. 
o Hur tror du att andra människor uppfattar dig? 

• Har ni någon beskrivning över delar centrala för ditt arbete på G1a med (avseende på 
miljö, arkitektur, process, system...)? 

o Kartor, arbetsrutiner, process-scheman? –skulle jag kunna ta del av dessa? 
• Har du några egna ”fusklappar” för att komma ihåg att göra saker eller att komma ihåg 

hur saker skall göras.  
o Till exempel med datasystemen? 
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Bilaga B  Intervjumall för uppföljande intervju med  
systemadministratör 

 
Inledningen. 
Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

1. Vilken befattning har du? 
2. Hur länge har du arbetat här? 
3. När du arbetar med att administrera ABB, vad gör du då?  

a. Vad är dina arbetsuppgifter kring detta? 
b. Vilka är de viktigaste uppfterna för dig? 

4. I vilken miljöarbetar du med detta?  
a. Vilka olika program? 
b. Vilka hjälpmedel? 
c. Kontorsplats? Kontrollrum? 

5. Vad är syftet med administation? Vad är företagets mål? 
6. Vad är viktigast för dig som administratör? 

a. Vilken information är viktigast? 
b. Finns det olika prioritet i information du behöver? 
c. Om du inte får informationen snabbt, vad kan hända?  Vad är snabbt enligt 

dig? 
d. Vilka medarbetare är viktigast? 
e. Vad har du för ansvar? 

7. Vilken typ av information som du behöver får du från styrsystemet? 
a. Vilken får du från kollegor som de tagit från styrsystemet? 
b. Vilken information får du från andra källor?  

i. Vilka källor   
8. Hämtar du själv någon information från styrsystemet? 
9. Händer det att du får för mycket information  1) så att du inte hinner beakta allt inom 

en för dig rimlig tidsperiod. 2) Så att du missar information? 
a. I vilka situationer sker det här? 

10. Hur hanterar du detta? 
11. Skulle du vilja hitta någon speciell information i styrsystemet? 
12. Använder du själv styrsystemet någon gång? 

a. Vad använder du systemet till? Vilka uppgifter? 
b. Vad är poängen med att använda ABB till dessa uppgifter? 

13. Vad kan du göra med styrsystemet? 
a. Vad är poängen? 

14. Vilken är den viktigaste funktionen i styrsystemet? 
a. Vilken är den viktigaste funktionen i styrsystmemet för dig? 

15. Vilken är den viktigaste funktionen du fyller i din roll? 
16. Vilken typ av kommunikation har du med dina medarbetare? 
17. Vilken typ av kommunikation föredrar du? 
18. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 
19. Vilka samarbetar du med en normal dag? 

a. Någon som du samarbetar med mer sällan? 
20. Hur gör ni för att föra över information från ett skift/en dag  till ett annat? 

a. Fungerar det  bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 
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21. Hur gör ni för att föra över infomation mellan er på samma skift? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

22. Hur gör ni för att föra över information mellan er och arbetsledare? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

23. Er och processingenjör? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

24. Er och mek? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

25. Er och el? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

26. Er och el? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade?  

27. Någon annan?  
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

28. Händer det ofta oförutsedda händelser? 
a. I vilka situationer? 
b. Hur hanteras detta? 
c. Blir det stora problem? 

29. Hur ofta arbetar du under (akut) tidspress?  
a. I vilka situationer? 
b. Hur hanterar du detta? 

30. Händer det att du inte vet vad du ska göra? 
a. Händer det i några speciella situationer? 
b. Hur hanterar du det? 

31. Händer det att du inte vet vad som hänt/vad som händer/vad som är på väg att hända? 
a. I vilka situationer? 
b. Hur hanterar du detta? 

32. Har du alltid tillräckligt med resurser för att utföra ditt jobb? (stöd, personal, 
utrustning, ekonomi?) 

a. I vilka situationer? 
33. Hur hanteras detta? 
34. Vad blir du oftast irriterad på under en arbetsdag? 
35. Finns det något du blir irriterad på när det gäller användande av abb? 

a. T.ex. att det tar lång tid att ladda sidor? 
b. Formatet på informationen? 
c. Presentationen av information? 
d. Funktionalitet? 
e. Att bilderna är grötiga? 
f. storleken på innehållet? 
g. Mängden innehåll? 
h. Att färgerna? 
i. Att du inte får informationen presenterad som du vill ha den. T.ex. för lite 

trender, för lite siffor osv? 
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j. Mängd larmer? 
k. Larmer som är svåra att förstå? 
l. Larm på skärm vs via radio? 
m. Saknas information 

36. Vad finns det för risker när du använder ABB i andministrationssyfte? 
a. Vad kan gå fel? 
b. När kan det gå fel? 
c. Hur kan det gå fel? 
d. Vad kan förbättras? 

37. Vad måste du kunna göra/utföra för att sköta ditt arbete? 
38. Vilka befogenheter saknar du? 
39. Vilka uppgifter måste styrsystemet stödja? 
40. Vad skulle du vilja kunna göra/få för något? Dröm...  
41. Har du dator hemma?  

a. Använder du den? 
b. Till vad? Vilka program? 

42. Använder du dator på jobbet? 
a. Till vad? Vilka program? 

43. Vad har du för utbildning? 
44. Vad har du fått utbildning i från Boliden? 
45. För Boliden, vad är det viktigaste kopplat till din rolll?  

a. Vad är poängen i systemadministration? 
46. Vad anser du om styrsystemet/ABB? 
47. En rolig dag på jobbet, vad händer då? 
48. Vad är det bästa med ditt jobb? 
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Bilaga C  Intervjumall för uppföljande intervju med  
processoptimering 

 
Inledningen. Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

• Vilken befattning har du? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Gör man olika rapporter/beräkningar för att redovisa resultat och för att försöka 

förbättra/optimera processen? 
o Går det att skilja på dessa uppgifter (redovisa och förbättra processen) i två 

olika roller? 
o Vad är det som skiljer rollerna åt? Vad är det som gör att dessa blir samma? 

• När du arbetar med att optimera processen, vad gör du då? Vad är dina arbetsuppgifter 
kring detta? 

o Vilka är de viktigaste uppfterna för dig? 
• I vilken miljö arbetar du med detta?  

o Kontorsplats? Kontrollrum? Verkstadsmiljö? 
o Vilka hjälpmedel? 
o Vilka olika program? 

• Vad är syftet med processoptimering? Vad är företagets mål? 
• Vad är viktigast för dig i arbetet att optimera processen? 

o Vilken information är viktigast? 
o Finns det olika prioritet i information du behöver? 
o Om du inte får informationen snabbt, vad kan hända?  Vad är snabbt enligt 

dig? 
o Vilka medarbetare är viktigast? 

• Vilken typ av information får du från styrsystemet? 
o Vilken får du från kollegor som de tagit från styrsystemet? 
o Vilken information får du från andra källor?  

� Vilka källor? 
• Hämtar du själv någon information från styrsystemet? 
• Skulle du vilja hitta någon speciell information i styrsystemet? 
• Använder du själv styrsystemet någon gång? 

o Vad använder du systemet till? Vilka uppgifter? 
o Vad är poängen med att använda ABB till dessa uppgifter? 

• Vad kan du göra med styrsystemet? 
o Vad är poängen? 

• Vilken är den viktigaste funktionen i styrsystemet? 
• Vilken typ av kommunikation har du med dina medarbetare? 
• Vilken typ av kommunikation föredrar du? 
• Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 
• Vilka samarbetar du med en normal dag? 

o Någon som du samarbetar med mer sällan? 
• Hur gör ni för att föra över information från ett skift/en dag  till ett annat? 

o Fungerar det  bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Hur gör ni för att föra över infomation mellan er på samma skift? 
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o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Hur gör ni för att föra över information mellan er och arbetsledare? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och processingenjör? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och mek? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och el? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och el? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade?  

• Någon annan?  
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Vad blir du oftast irriterad på under en arbetsdag? 
• Finns det något du blir irriterad på när det gäller användande av abb? 

o T.ex. att det tar lång tid att ladda sidor? 
o Formatet på informationen? 
o Presentationen av information? 
o Funktionalitet? 
o Att bilderna är grötiga? 
o storleken på innehållet? 
o Mängden innehåll? 
o Att färgerna? 
o Att du inte får informationen presenterad som du vill ha den. T.ex. för lite 

trender, för lite siffor osv? 
o Mängd larmer? 
o Larmer som är svåra att förstå? 
o Larm på skärm vs via radio? 
o Saknas information 

• Vad är det bästa med ditt jobb? 
• En rolig dag på jobbet, vad händer då? 
• Vad finns det för risker när du använder ABB i underhållssyfte? 

o Vad kan gå fel? 
o När kan det gå fel? 
o Hur kan det gå fel? 
o Vad kan förbättras? 

• Vad måste du kunna göra/utföra för att sköta ditt arbete? 
• Vilka befogenheter saknar du? 
• Vilka uppgifter måste styrsystemet stödja? 
• Vad skulle du vilja kunna göra/få för något? Dröm...  
• Har du dator hemma?  

o Använder du den? 
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o Till vad? Vilka program? 
• Använder du dator på jobbet? 

o Till vad? Vilka program? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du fått utbildning i från Boliden? 
• För Boliden, vad är det viktigaste kopplat till underhåll?  

o Vad är poängen i underhåll? 
• Vad anser du om styrsystemet/ABB? 
• Händer det ofta oförutsedda händelser? 

o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 
o Blir det stora problem? 

• Hur ofta arbetar du under (akut) tidspress?  
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du får för mycket information  1) så att du inte hinner beakta allt inom 
en för dig rimlig tidsperiod. 2) Så att du missar information? 

o I vilka situationer sker det här? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du inte vet vad du ska göra? 
o Händer det i några speciella situationer? 
o Hur hanterar du det? 

• Händer det att du inte vet vad som hänt/vad som händer/vad som är på väg att hända? 
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Har du alltid tillräckligt med resurser för att utföra ditt jobb? (stöd, personal, 
utrustning, ekonomi?) 

o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 
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Bilaga D  Intervjumall för uppföljande intervju med  
redovisningsansvarig 

 
Inledningen. 
Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

• Vilken befattning har du? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• I vilket syfte gör du rapporter? 
• Gör man olika rapporter/beräkningar för att redovisa resultat och för att försöka 

förbättra processen? 
o Går det att skilja på dessa uppgifter (redovisa och förbättra processen) i två 

olika roller? 
o Vad är det som skiljer rollerna åt? Vad är det som gör att dessa blir samma? 

• När du arbetar med rapportering, vad gör du då? Vad är dina arbetsuppgifter kring 
detta? 

o Vilka är de viktigaste uppfterna för dig? 
o Varför gör du rapporterna? 
o Till vem redovisar du? 

• I vilken arbetar du med detta?  
o Vilka olika program? 
o Vilka hjälpmedel? 
o Kontorsplats? Kontrollrum? 

• När du arbetar med optimering, vad gör du då? (se frågor ovan) 
• Vad är syftet med rapportering/redovisning? Vad är företagets mål? 
• Vad är viktigast för dig i den rollen? 

o Vilken information är viktigast? 
o Finns det olika prioritet i information du behöver? 
o Om du inte får informationen snabbt, vad kan hända?  Vad är snabbt enligt 

dig? 
o Vilka medarbetare är viktigast? 

• Vilken typ av information får du från styrsystemet? 
o Vilken får du från kollegor som de tagit från styrsystemet? 
o Vilken information får du från andra källor?  

� Vilka källor 
• Hämtar du själv någon information från styrsystemet? 
• Skulle du vilja hitta någon speciell information i styrsystemet? 
• Använder du själv styrsystemet någon gång? 

o Vad använder du systemet till? Vilka uppgifter? 
o Vad är poängen med att använda ABB till dessa uppgifter? 

• Vad kan du göra med styrsystemet? 
o Vad är poängen? 

• Vilken är den viktigaste funktionen i styrsystemet? 
• Vilken typ av kommunikation har du med dina medarbetare? 
• Vilken typ av kommunikation föredrar du? 
• Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 
• Vilka samarbetar du med en normal dag? 

o Någon som du samarbetar med mer sällan? 
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• Hur gör ni för att föra över information från ett skift/en dag  till ett annat? 
o Fungerar det  bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Hur gör ni för att föra över infomation mellan er på samma skift? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Hur gör ni för att föra över information mellan er och arbetsledare? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och processingenjör? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och mek? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och el? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Er och el? 
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade?  

• Någon annan?  
o Fungerar det bra? 
o Hur skulle du vilja att det fungerade? 

• Vad blir du oftast irriterad på under en arbetsdag? 
• Finns det något du blir irriterad på när det gäller användande av abb? 

o T.ex. att det tar lång tid att ladda sidor? 
o Formatet på informationen? 
o Presentationen av information? 
o Funktionalitet? 
o Att bilderna är grötiga? 
o storleken på innehållet? 
o Mängden innehåll? 
o Att färgerna? 
o Att du inte får informationen presenterad som du vill ha den. T.ex. för lite 

trender, för lite siffor osv? 
o Mängd larmer? 
o Larmer som är svåra att förstå? 
o Larm på skärm vs via radio? 
o Saknas information 

• Vad är det bästa med ditt jobb? 
• En rolig dag på jobbet, vad händer då? 
• Vad finns det för risker när du använder ABB i redovisnignssyfte? 

o Vad kan gå fel? 
o När kan det gå fel? 
o Hur kan det gå fel? 
o Vad kan förbättras? 

• Vad måste du kunna göra/utföra för att sköta ditt arbete? 
• Vilka befogenheter saknar du? 



Intervjumall för uppföljande intervju med redovisningsansvarig 

D-3 

• Vilka uppgifter måste styrsystemet stödja? 
• Vad skulle du vilja kunna göra/få för något? Dröm...  
• Har du dator hemma?  

o Använder du den? 
o Till vad? Vilka program? 

• Använder du dator på jobbet? 
o Till vad? Vilka program? 

• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du fått utbildning i från Boliden? 
• För Boliden, vad är det viktigaste kopplat till rapportering/redovisning?  

o Vad är poängen i rapportering/redovisning? 
• Vad anser du om styrsystemet/ABB? 
• Händer det ofta oförutsedda händelser? 

o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 
o Blir det stora problem? 

• Hur ofta arbetar du under (akut) tidspress?  
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du får för mycket information  1) så att du inte hinner beakta allt inom 
en för dig rimlig tidsperiod. 2) Så att du missar information? 

o I vilka situationer sker det här? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du inte vet vad du ska göra? 
o Händer det i några speciella situationer? 
o Hur hanterar du det? 

• Händer det att du inte vet vad som hänt/vad som händer/vad som är på väg att hända? 
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Har du alltid tillräckligt med resurser för att utföra ditt jobb? (stöd, personal, 
utrustning, ekonomi?) 

o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 



 

D-4 



Intervjumall för uppföljande intervju med underhåll 

E-1 

Bilaga E  Intervjumall för uppföljande intervju med  
underhåll 

 
Inledningen. 
Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

1. Vilken befattning har du? 
2. Hur länge har du arbetat här? 
3. När du arbetar med underhåll, vad gör du då? Vad är dina arbetsuppgifter kring 

underhåll? 
a. Vilka är de viktigaste uppfterna för dig? 

4. I vilken miljö arbetar du med detta?  
a. Kontorsplats? Kontrollrum? Verkstadsmiljö? 
b. Vilka hjälpmedel? 
c. Vilka olika program? 

5. Vad är syftet med underhåll? Vad är företagets mål? 
6. Vad är viktigast för dig i underhåll? 

a. Vilken information är viktigast? 
b. Finns det olika prioritet i information du behöver? 
c. Om du inte får informationen snabbt, vad kan hända?  Vad är snabbt enligt 

dig? 
d. Vilka medarbetare är viktigast? 

7. Vilken typ av information får du från styrsystemet? 
a. Vilken får du från kollegor som de tagit från styrsystemet? 
b. Vilken information får du från andra källor?  

i. Vilka källor? 
8. Hämtar du själv någon information från styrsystemet? 
9. Händer det att du får för mycket information  1) så att du inte hinner beakta allt inom 

en för dig rimlig tidsperiod. 2) Så att du missar information? 
a. I vilka situationer sker det här? 
b. Hur hanterar du detta? 

10. Skulle du vilja hitta någon speciell information i styrsystemet? 
11. Använder du själv styrsystemet någon gång? 

a. Vad använder du systemet till? Vilka uppgifter? 
b. Vad är poängen med att använda ABB till dessa uppgifter? 

12. Vad kan du göra med styrsystemet? 
a. Vad är poängen? 

13. Vilken är den viktigaste funktionen i styrsystemet? 
14. Vilken typ av kommunikation har du med dina medarbetare? 
15. Vilken typ av kommunikation föredrar du? 
16. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 
17. Vilka samarbetar du med en normal dag? 

a. Någon som du samarbetar med mer sällan? 
18. Hur gör ni för att föra över information från ett skift/en dag  till ett annat? 

a. Fungerar det  bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

19. Hur gör ni för att föra över infomation mellan er på samma skift? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 
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20. Hur gör ni för att föra över information mellan er och arbetsledare? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

21. Er och processingenjör? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

22. Er och mek? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

23. Er och el? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

24. Er och el? 
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade?  

25. Någon annan?  
a. Fungerar det bra? 
b. Hur skulle du vilja att det fungerade? 

26. Vad blir du oftast irriterad på under en arbetsdag? 
27. Händer det ofta oförutsedda händelser? 

a. I vilka situationer? 
b. Hur hanteras detta? 
c. Blir det stora problem? 

28. Hur ofta arbetar du under (akut) tidspress?  
a. I vilka situationer? 
b. Hur hanterar du detta? 

29. Händer det att du inte vet vad du ska göra? 
a. Händer det i några speciella situationer? 
b. Hur hanterar du det? 

30. Händer det att du inte vet vad som hänt/vad som händer/vad som är på väg att hända? 
a. I vilka situationer? 
b. Hur hanterar du detta? 

31. Har du alltid tillräckligt med resurser för att utföra ditt jobb? (stöd, personal, 
utrustning, ekonomi?) 

a. I vilka situationer? 
b. Hur hanteras detta? 

32. Finns det något du blir irriterad på när det gäller användande av abb? 
a. T.ex. att det tar lång tid att ladda sidor? 
b. Formatet på informationen? 
c. Presentationen av information? 
d. Funktionalitet? 
e. Att bilderna är grötiga? 
f. storleken på innehållet? 
g. Mängden innehåll? 
h. Att färgerna? 
i. Att du inte får informationen presenterad som du vill ha den. T.ex. för lite 

trender, för lite siffor osv? 
j. Mängd larmer? 
k. Larmer som är svåra att förstå? 
l. Larm på skärm vs via radio? 
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m. Saknas information 
33. Vad finns det för risker när du använder ABB i underhållssyfte? 

a. Vad kan gå fel? 
b. När kan det gå fel? 
c. Hur kan det gå fel? 
d. Vad kan förbättras? 

34. Vad måste du kunna göra/utföra för att sköta ditt arbete? 
35. Vilka befogenheter saknar du? 
36. Vilka uppgifter måste styrsystemet stödja? 
37. Vad skulle du vilja kunna göra/få för något? Dröm...  
38. Har du dator hemma?  

a. Använder du den? 
b. Till vad? Vilka program? 

39. Använder du dator på jobbet? 
a. Till vad? Vilka program? 

40. Vad har du för utbildning? 
41. Vad har du fått utbildning i från Boliden? 
42. För Boliden, vad är det viktigaste kopplat till underhåll?  

a. Vad är poängen i underhåll? 
43. Vad anser du om styrsystemet/ABB? 
44. En rolig dag på jobbet, vad händer då? 
45. Vad är det bästa med ditt jobb? 
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Bilaga F  Intervjumall, för uppföljande intervju fö r 
domänen 

 
Inledningen. 
Fråga om det är ok att spela in, att fotograera? 
 

• Vad är det viktigaste för att verket ska fungera?  
• Vad är företagets mål? 

o Vad är viktigast för att uppnå dessa mål? 
• Vad är styrkorna hos Anrikningsverket? 
• Vilka svagheter finns det hos anrikningsverket? 
• Om man skulle säga att Anrikningsverket tappade kontrollen, vad skulle man kunna 

syfta till då? 
• Vilka är de viktigaste frågorna för verksamheten? 
• För Boliden, vad är det viktigaste kopplat till dina arbetsuppgifter?  
• Vad anser du vara viktigast? 
• Utifrån anrikningsverkets, eller bolidens perspektiv, vad är målet med användandet av 

styrsystemet? 
o Vad blir då de viktigaste funktionerna som styrsystemet uppfyller? 

• Hur ligger utbildningsnivån på G1A? 
o Vilken utbildning har de anställda? 

• Hur ser boliden på utbildning? 
o Hur mycket utbildning får de anställda? 

• Vad gör Boliden för något annat för att skapa och föra vidare kunskap? 
• Hur skulle du beskriva anrikningsverket? 
• Hur samlar man in information? 
• Hur sprider man information i g1a? 
• Hur är kulturen på G1A? Ställer man upp och hjälper varandra? 
• Det talas om att det är en fördel att mek och elverkstad ligger så nära verket. Vad är 

det en fördel för? 
• Vilka samarbetar med vilka här på verket?  

o Under vilka former? 
o Fördelar och nackdelar? 

• Hur ser olycksfallsstatistiken och tillbuden ut här på G1A?  
o Vad är vanligast? 
o Vad är farligast? 

• Om något går fel i processen, vilken storlek blir det på de ekonomiska 
konsekvenserna? 

• Händer det ofta oförutsedda händelser? 
o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 
o Blir det stora problem? 

• Hur ofta arbetar du under (akut) tidspress?  
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du får för mycket information  1) så att du inte hinner beakta allt inom 
en för dig rimlig tidsperiod. 2) Så att du missar information? 
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o I vilka situationer sker det här? 
o Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du inte vet vad du ska göra? 
o Händer det i några speciella situationer? 
o Hur hanterar du det? 

• Händer det att du inte vet vad som hänt/vad som händer/vad som är på väg att hända? 
o I vilka situationer? 
o Hur hanterar du detta? 

• Har du alltid tillräckligt med resurser för att utföra ditt jobb? (stöd, personal, 
utrustning, ekonomi?) 

o I vilka situationer? 
o Hur hanteras detta? 

 

 


