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Sammanfattning 
Syften med projektet är att presentera tankar och åsikter kring gränssnittsutformning i 

kontrollrum från fem olika informanter med erfarenhet inom kärnkraftsindustrin; och diskutera 

dessa utifrån dagens teorier för att se en möjlig framtida utveckling av gränssnitt i kärnkraftverk. 

Studien utfördes genom kontextuella intervjuer över fyra intervjutillfällen. Rapporten följer en 

progression av exempel från vad som kan ses som grundläggande kunskaper kring 

gränssnittsutformning till vad som är en mer komplex diskussion då gränssnitten är en del av en 

komplex miljö. Studien har sagt en del om var man varit, var man är och vart man eventuellt är 

på väg inom gränssnittsutformning samt pekat på en del möjligheter och problem man ställs 

inför. Detta rör främst fyra punkter och diskuteras i rapporten: (1) Hur ska flexibla och adaptiva 

gränssnitt utnyttjas på bästa sätt? Möjliga områden är larmhantering och kommunikation mellan 

operatör och automation samt bestämma när något ska visas på en stor skärm. (2) Ljudmiljön i 

kontrollrummet har få riktlinjer och det finns kända problem av ljudkaskader och ljudnivåer som 

bara kan lösas genom att se till hela larmsystemets utformning. (3) Digitalisering av gränssnitt 

kommer med för- och nackdelar. Nackdelar som denna studie berört rör interaktionen med ett 

traditionellt digitalt gränssnitt (mus och tangentbord). Att använda kroppen för att trycka på en 

knapp kan ha ett större värde än att använda en mus. (4) Gränssnitt ute i verken har inte fått lika 

stor uppmärksamhet och en diskussion fördes kring hur man kan se dessa i relation till gränssnitt 

i kontrollrum. Sammanfattade för samtliga punkter är att studien har pekat på värdet av ta till 

vara på kunskap som den historiska utvecklingen av gränssnitt skapat. Detta diskuteras i 

rapporten. 
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Förord 
Studien utfördes på uppdrag av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) som arbetar för att 

kompetenssäkra de svenska kärnkraftverkens personal. KSU samlar även in, analyseras och 

återför drifterfarenheter från världens kärnkraftverk.  

Uppgiften var att belysa och öka, samt konkretisera förståelsen för hur gränssnittets utformning 

kan underlätta eller stjälpa operatörens kognition. Materialet var i första hand avsett att användas 

för utbildning inom människa-maskin-interaktion. Jag vill tacka KSU AB som gett mig tillstånd 

att publicera figur 2-8 samt 10-15 i denna rapport. 

Jag vill specifikt tacka Monica Persson på KSU som bistod med handledning och fungerade som 

en vägvisare genom kärnkraftsveriges kontaktnätsdjungel samt de informanter som togs sig tid 

med någon utan någon erfarenhet av kärnkraftverk alls. Eventuella missvisande tolkningar av vad 

som sagts under studien beror på författarens bristande kunskap på området. Jag vill också tacka 

Rita Kovordányi för handledning under insamlingen av materialet samt Nils Dahlbäck för 

handledning under uppsatsskrivandet.  
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Introduktion 
Den välkända kärnkraftolyckan på Three Mile Island (TMI) utanför Harrisburg 1979 förändrade 

kärnkraftsindustrin. Olycksutredningen visade på ett antal brister där människa-maskin-samspelet 

fick en av huvudrollerna. En ventil hade av mekanisk anledning inte stängts. Men den 

återkopplingslampa som fanns i kontrollrummet visade bara på att en signal hade skickats till 

ventilen att stängas, inte att handlingen hade lyckats. Operatörerna förblev under lång tid troende 

i att ventilen hade stängts.  

Ur ett människa-maskin perspektiv resulterade TMI-olyckan dels i ett arbete för att designa 

kontrollrum som underlättade för människan men också i ett större fokus på träning och 

utbildning av operatörer. I en domän där mycket arbete redan lagts på att göra det så bra som 

möjligt så är det rimligt att anta att självklara möjligheter till förändring minskar. Det blir svårt att 

säga huruvida något ska vara på det ena eller andra sättet. Men samtidigt som självklara 

möjligheter till förändring minskar så finns det fortfarande åsikter kring hur saker kan och borde 

vara. Åsikterna bottnar oftast i någon slags erfarenhet. Att sammanföra dessa åsikter och 

erfarenheter kan vara ett sätt att dels se var man har varit men och också - genom att se var man 

varit - se vart man är på väg.    

Den här texten rapporterar om en intervjustudie kring fördelar och nackdelar med olika 

gränssnitt i kontrollrum i svenska kärnkraftverk. Syftet med projektet är att presentera tankar och 

åsikter från operatörer, instruktörer och experter inom kärnkraft kring dagens 

gränssnittsutformning; samt diskutera dessa i ljuset av dagens teorier för vägledning för framtida 

gränssnittsutformningar.  

Först presenteras en kunskapsöversikt som är i två delar: en allmän kring gränssnittsutformning 

och en mer specifik för gränssnitt i kärnkraftverk. Det andra avsnittet redogör för intervjustudien. 

Den följer en progression från vad som kan ses som självklarheter inom gränssnittsutformning 

till vad som gäller för gränssnitt i en komplex miljö. Slutligen förs en diskussion över valda 

aspekter av empirin.  
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Teoretisk bakgrund 
Först ges en allmän bakgrund till gränssnittsutformning i komplexa system, sedan ges en 

bakgrund till gränssnittsutformning som är specifik för kärnkraftverk.  

Allmänt om gränssnittsutformning 
Gränssnitt är alla delar som en användare kommer i kontakt med i sin interaktion med ett system. 

Gränssnitt kan dels vara fysiska, men också perceptuella och konceptuella. De fysiska kräver en 

interaktion med kropp, de perceptuella visar information genom till exempel syn eller hörsel och 

de konceptuella erbjuder information som hjälper användaren att förstå vad som händer och vad 

som borde göras. Två vanligt förekommande mekanismer hos ett gränssnitt är ”input” och 

”output” som hjälper en användare att interagera med gränssnittet. (Benyon, Turner & Turner, 

2004, s.12-13) 

Detta avsnitt tar upp tre delar om gränssnitt som står i relation till kommande avsnitt: typer av 

kognition och gränssnitt, gränssnittsutformning och komplexa system, adaptiva och flexibla gränssnitt. 

Typer av kognition och gränssnitt 
Norman (1994) gör en skillnad mellan vad han kallar för reflekterande och reaktiv kognition. Den 

reaktiva är av agerande art vilket betyder att vi upplever vår omgivning och reagerar på den utan 

större mental ansträngning. Den reflekterande kognitionen är att kontrastera och att jämföra 

tankar samt fatta beslut. 

Reflekterande kognition är något vi gör men framförallt något vi lär oss. När vi använder oss av 

ett gränssnitt så reflekterar vi allt som oftast i olika grad, till skillnad från när vi till exempel tittar 

på tv. När man går ifrån att vara novis till att vara expert så går man också från att reflektera till 

att intuitivt reagera mer (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Om ett gränssnitt trots användarens expertis 

kräver en större reflekterande kognition än vad enligt situationen borde vara nödvändig så kan 

man säga att gränssnittet inte uppnår sitt syfte av att vara länken mellan användaren och 

processen. Naturlighetsprincipen säger att reaktiv kognition underlättas då delarna av 

representationen matchar delarna av vad som ska representeras (Norman, 1994, s.72). En karta 

över populationsdensitet är en bättre karta om densitet kommuniceras som en progression över 

nyanser – från till exempel ljusblått till mörkblått. 

Vidare underlättas den reaktiva kognitionen om det inte finns några distraktioner runt omkring så 

att användaren tillåts att uppleva och reagera. Norman (1994, s.33-34) skriver att en stor skärm 

förändrar den individuella upplevelsen av händelseförloppet och tar bort distraktioner. Garbis 

(2002) talar om en öppenhet (openness) hos artefakter. Öppenhet hos en artefakt är ett spektrum 

som går från att artefakten är anpassad att användas av en individ – liten öppenhet - till att 

användas av flera individer – stor öppenhet. Öppenheten hos en artefakt är inte endast en 

funktion av huruvida artefakten är gemensam eller inte utan också en funktion av vilka mål 

arbetssituationen har just då. På så sätt kan en artefakt både ha en explicit och implicit öppenhet. 

En stor skärm kan underlätta den kognitiva arbetsbelastning, dels för att den underlättar 

samarbete men också för att den hjälper individen att fokusera och uppleva/reagera på 

situationen. 
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Det går att argumentera för att man ska vara försiktig med att fullt ut begränsa den 

mångfacetterade uppfattningen av vår omvärld till två kategorier. Ibland är de två kategorierna 

exklusivt separerade från varandra men ofta använder vi dessa samtidigt. Men som analysverktyg 

kan en sådan uppdelning vara av värde (Norman, 2004). 

Gränssnittsutformning och komplexa system 
Cognitive System Engineering (CSE) är ett perspektiv som är ett steg ut från den klassiska synen 

på dialogen mellan människa och maskin. Fokus för CSE ligger på hur kognitiva system presterar 

samt bibehåller en kontroll över den process som ska styras; vilket är i kontrast till det klassiska 

studiet av interna informationsprocesser i hjärnan hos en individ (Hollnagel & Woods, 2005). 

CSE försöker genom den typen av kunskap hantera den komplexitet som finns i till exempel 

kärnkraftverk.  

Den direkta konsekvensen av CSE i kontrollrum är att ett gränssnitt inte existerar oberoende av 

dess relation till omgivningen och situationen. Vi kan anpassa gränssnitt till att fungera så bra 

som möjligt till mänsklig kognition utan att den i kontexten av ett kontrollrum eller i ett 

kärnkraftverk fungerar bra. För mindre delar så är det möjligt att byta ut en del mot en annan och 

eventuellt inte påverka arbetet i stort; men det går sällan bra för delar som kräver interaktion 

(Hollnagel & Woods, 2005). Om till exempel operatören kan använda en funktion på ett 

annorlunda sätt så finns möjligheten och risken att operatören så också gör. Gör man en 

förändring så måste man också se till systemets övriga delar, och då inte bara systemets andra 

gränssnitt, utan också systemets regler, sociala normer och procedurer (Hollnagel & Woods, 

2005). 

En vanlig åtgärd för att tydliggöra kommunikation mellan människa och maskin är att ge 

människan återkoppling på vad människan och maskiner gör. Detta för att säkerhetsställa att 

människan inte ska göra något operatören inte tänkt att göra men också för att säkerställa att 

människan vet vad maskinen gör. Att ge människan återkoppling är ingen trivial handling i ett 

komplext system. För mycket information kan leda till att information till exempel ignoreras eller 

sovras selektivt (Hollnagel & Woods, 2005, s.79). Vad som är viktigt information är inte en 

objektiv kategori utan beror på personens nuvarande situation och vad personen/systemet vill 

uppnå. För lite information kan å andra sidan negativt påverka människans förmåga att behålla 

kontroll över situationen. I dessa situationer kompenserar ofta människan med domänkunskap 

eller tidigare erfarenheter av liknande situationer (Hollnagel & Woods, 2005, s.80). En vanlig 

regel för informationsstrukturering är att information ska innehålla rätt information, i rätt form och vid 

rätt tidpunkt (Hollnagel & Woods, 2005, s.83-84). Hollnagel och Woods (2005, s. 86) skriver att 

det är lätt att presentera information vid rätt tidpunkt i och med att systemets status ofta är känt – 

larm presenteras till exempel då något värde är utöver vad definierats som normalt. Men det är 

knepigare att veta vilken information som är relevant för den givna situationen. Men om man till 

exempel vet hur ett reaktorsnabbstopp alltid fortgår så är problemet lösbart då man som 

Hollnagel och Woods (2005, s.84) skriver kan på förhand identifiera specifika situationer som, 

givet hur systemet är designat är mer deterministiska. Ett annat närliggande sätt är att utgå ifrån 

att operatören kommer agera efter en inövad procedur och således presentera den information 

som proceduren kräver (Hollnagel & Woods, 2005, s.84). 
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För att beskriva grunderna i kontroll introducerar Hollnagel och Woods (2005) en cyklisk modell 

av kontroll, COCOM (Contextual Control Model). COCOM beskriver grundstegen för att uppnå 

kontroll: Events/feedback – modifies – constructs – determines – action – produces. I sin 

enkelhet består modellen således av en kontrollerande sida och en processsida. Även om 

grundcirkeln i COCOM är beroende av feedback kan stegen produces, feedback och modifies 

förbises av att systemet har en förväntad feedback; då behöver inte den kontrollerande sidan 

modifiera förståelsen av systemets status. Feedback och förväntad feedback är i praktiken 

relaterade dels då en handling utförs för att den har en förväntad konsekvens men också för att 

en handling måste utföras enligt korrekt feedback för att behålla kontroll. 

COCOM är kontextuell för att handlingar baseras på kontexten och systemets kompetens, 

systemet innehåller alltså inte någon fördefinierad ordning av handlingar. På COCOM går det 

applicera en tidsaspekt som för ett komplext system är högst relevant. Man kan prata om tiden 

det tar att utvärdera en situation (TE), tiden det tar att välja handling (TS) och tiden det tar att 

utföra en handling (TP). Om den totala tiden av dessa tre överstiger den tillgängliga tiden (TA) så 

är systemet i scramble-mode. Om någon av TE, TS, TP tar för lång tid för sin respektive tidsrymd så 

är systemet i opportunistic-mode. Om TE, TS, TP tillsammans är mindre än TA så är systemet i tactical-

mode. Om TE, TS, TP tillsammans är mycket mindre än TA så är systemet i strategic-mode. För alla 

dessa tidsaspekter går det att diskutera åtgärder för att förbättra situationen; det går också att tala 

om vart i cirkeln det går fel. En del av de grundtankar som COCOM belyser återkommer i denna 

rapport, dock är studiens omfång inte tillräcklig för att genomföra en analys enligt COCOM.  

CSE sammanställer vidare också lärdomar kring införandet av allt mer automatiserade system 

(Hollnagel & Woods, 2005, s.127): (1) arbetsbelastningen minskar inte genom automation, den 

förändras; (2) mänskligt felhandlande försvinner inte men dess natur förändras och även om 

mindre fel byggs bort så ökar risken för större fel; (3) det existerar vitt skilda åsikter kring 

användbarheten av automatiserade system och därför kan användningen skifta kraftigt mellan 

olika fall. 

Hollnagel och Woods (2005, s.189-190) skriver att de klassiska kontrollrummen är designade att 

representera nuet. Mindre stöd ges till dåtid och framtid, vilka också är viktiga för att behålla 

kontroll över en föränderlig process.  

Adaptiva och flexibla gränssnitt 
Två typer av gränssnitt är så kallade adaptiva och flexibla gränssnitt. Det finns en poäng att 

särskilja dessa typer då det är samma typ av teknisk förutsättning som möjliggör typernas 

existens. Skillnaden ligger framförallt i valmöjligheter och begränsningar för människan. 

Flexibilitet hos gränssnitt ger operatören fler valmöjligheter och begränsar inte operatören. Ett 

adaptivt gränssnitt kan ses som att det gör precis tvärtom då det förändras för att underlätta 

informationshanteringen för människan. En annan anledning till att det är en viktig skillnad är för 

att med adaptiva gränssnitt så ser man människan som en delvis autonom agent som får 

informationsöverflöd och som löser problem på ett visst sätt. Men när man har ett flexibelt 

gränssnitt så är det människan som ges möjligheten att vara den adaptiva komponenten; en roll 

människan har naturligt inom sig. (Hollnagel & Woods, 2005) 
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I och med den digitala revolutionen så finner man en enorm flexibilitet i 

informationspresentation hos många av dagens gränssnitt. På ett sätt ställer det mindre krav på 

gränssnittsutformning för det ger möjligheten att ge användaren all information som finns att 

tillgå förpackad i ett litet gränssnitt och då låta användaren styra över denna information. Ett 

problem med äldre gränssnitt var att de var statiska vilket gjorde att framtagningen av ett 

gränssnitt blev mer definitiv. På ett annat sätt ställer det högre krav på gränssnittsutformning för 

att det spelar på gränsen till vad en människa klarar av att ta in. I ett komplext system måste alltid 

det vägas mot det faktum att det är ett komplext system som ska förstås och övervakas och då är 

mycket information som presenteras på rätt sätt en nödvändighet.  

Gränssnittsutformning för kärnkraftverk 
Innan TMI-olyckan sades det att teknik kan lösa alla problem – men efteråt sades det att det är 

samspelet mellan människa och maskin som löser problem (Andersson, 2002)1. TMI-olyckan 

visade på hur viktigt det är med kontrollrumsmiljöer och gränssnitt som kan spegla en komplex 

process. Ända sedan dess har kärnkraftvärlden varit medvetna och arbetat mycket för säkerhet 

och människa-maskin frågor2. Detta avsnitt kommer först kort beskriva arbetet i kontrollrum för 

att sedan gå in på fyra specifika delar: Gemensamma riktlinjer, analoga och digitala gränssnitt, sinnesorgan i 

kontrollrummet och en automatiserad process. Kunskapen kring gränssnitt specifik för kärnkraftverk är 

av naturliga skäl inte genererade oberoende av den allmänna kunskap om gränssnittsutformning 

som finns. 

Kort om kontrollrumsarbetet 
Kontrollrummet existerar i en socio-teknisk miljö för att det är en plats där människor och 

maskiner ska samarbeta. Informationen nedan är från Andersson (2010). 

I varje kontrollrum arbetar åtminstone en skiftchef, en reaktoroperatör, en turbinoperatör och tre 

underhållstekniker; underhållsteknikerna arbetar både inne i kontrollrummet men också ute i 

verket där de utför kontroller och handlingar. Kontrollrummet består av två delar: en reaktordel 

och en turbindel. I turbindelen övervakas och styrs förutom turbindriften även 

matarvattensystemet samt elproduktionen.  

Operatörerna som arbetar i kontrollrummet har ofta en lång erfarenhet av kärnkraftverk och har 

ofta börjat sitt arbete på kärnkraftverk som tekniker ute i verket. Arbetet inom kontrollrummet är 

relativt rollbaserat men även bland operatörerna så finns det en progression vilket gör att 

operatörer ofta har kunskap om varandras område; där till exempel skiftchefen har kunskap om 

reaktordelen och reaktoroperatören har kunskap om turbindelen. På så sätt finns det en slags 

kunskapsredundans. Övervakningen är starkt beroende av ett fungerande larmsystem där larm 

leder till handlingar; handlingar som oftast är rutinartade då situationerna oftast är kända sedan 

tidigare. 

                                                 
1 Även om TMI-olyckan var omvälvande för kärnkraftsvärlden så var inte kunskapen kring ergonomi och människa-maskin 

samspel alldeles blank innan 1979 och utformningen av kontrollrum försökte följa en röd linje ur operatörssynvinkel; men då låg 

utvärderingen av kontrollrum främst på tekniker (enl. Andersson, 2002). 
2 

Efter olyckan i Tjernobyl gavs ytterligare uppmärksamhet på kulturella frågor som befäste begreppet MTO (människa-teknik-

organisation) som ett allt viktigare synsätt (Andersson, 2002). Denna uppsats kommer dock inte behandla detta vidare begrepp 
även om det är ofrånkomligt att begreppen överlappar där HMI i teorin kan ses som en delmängd av MTO. 
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Gemensamma riktlinjer 
Kärnkraftsvärlden utgår ofta från gemensamma rekommendationer vid utformning av gränssnitt. 

Nureg 0700 är ett dokument som är utvecklat av ”U.S. Nuclear Regulatory Commision” med 

riktlinjer för design av människa-maskin-gränssnitt i kärnkraftverk. Dokumentet är sammanställt 

av O’Hara, Brown och Lewis (2002). O’Hara et al. (2002) tar upp de flesta aspekter som går att ta 

upp för gränssnittsutformning; från grundläggande riktlinjer för design till riktlinjer för design av 

olika undersystem som till exempel alarmsystemet. I och med dokumentets omfattning kommer 

därför det inte ges någon större sammanfattning av dess innehåll. Specifika delar kommer 

löpande tas upp under kommande avsnitt. Nedan ges en generell beskrivning. 

Generellt kan man säga att O’Hara et al. (2002) har många riktlinjer för de aspekter som 

inledningsvis kommer tas upp under empiri-avsnittet vad som kan ses som av en mer 

designprincipsmässig karaktär. O’Hara et al. (2002) har till exempel flera tydliga riktlinjer och 

varningar kring användningen av färger. Nedan är en sammanfattning av dessa:  

En meningsfull färgkodning bör användas, vilket är att föredra framför arbiträra färgkoder 

(O’Hara et al., 2002). Baserat på att människor har en naturlig förmåga att ordna kategorier 

representerade som nyanser av samma färg längs en skala så bör nyanser av samma färg föredras 

framför spektralt olika färger. Däremot bör en sådan användning endast användas då värdet av 

att jämföra relativa värden är större än värdet av att se absoluta värden (O’Hara et al., 2002, s.40-

41). Vidare ska färger vara tydliga i jämförelse med andra färger i omgivningen, men då ska även 

människor med vanlig synnedsättning så som röd-grön färgblindhet tas hänsyn till. Röd och grön 

är en väl vedertagen konvention men röda symboler mot en grön bakgrund bör till exempel 

undvikas. Ingen information bör förlita sig uteslutande på färgkodning. Till exempel ska det gå att 

förstå information då den presenteras som svart-vit (O’Hara et al., 2002, s.61).  

Det finns alltså en uppmaning till försiktighet i användningen av färger på kärnkraftverk vilket 

stämmer väl överens med Ivergård och Hunts (2009, s.76) mer allmänna rekommendationer för 

kontrollrum som menar att risken är större att producera en otydlig färgbild jämfört med en 

otydlig svart-vit bild. 

O’Hara et al. (2002) har mindre specifikt beskrivna riktlinjer om andra aspekter så som när de 

säger att bristande flexibilitet hos större skärmar kan ge onödig arbetsbelastning då operatörerna 

tvingas arbeta runt begränsningar (s.322). Till skillnad från uppfattningen av färger så är det inte 

lika självklart när bristande flexibilitet hos gränssnitt ger upphov till onödig arbetsbelastning. 

Även om riktlinjer av den arten är minst lika viktiga, då de pekar på områden som måste beaktas, 

så är de inte av samma sort. 

Analoga och digitala gränssnitt 
I och med den tekniska utvecklingen går gränssnitten från att vara analoga till att bli allt mer 

digitala. Det finns många fördelar med digitala gränssnitt då de erbjuder en flexibilitet som 

analoga gränssnitt inte ger; dels finns det en arbetsmässig fördel (något som återkommer i 

kommande avsnitt) men det finns också en ekonomisk fördel för att de är lättare att förändra och 

byta ut.  O’Hara et al. (2002, s.330) räknar upp åtta punkter i fråga kring för- och nackdelar 

mellan så kallade hårda (analoga) och mjuka (digitala) kontroller: 
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1. De traditionella gränssnitten har en dedikerad fysisk plats; något som digitala kontroller 

saknar men har å andra sidan fördelen att de lätt kan flyttas runt mellan platser och visas 

på olika platser samtidigt. 

2. Traditionella gränssnitt presenteras parallellt medan digitala allt som oftast innehåller flera 

vyer som inte går att se på en gång; den så kallade nyckelhålseffekten. 

3. Traditionella gränssnitt visas kontinuerligt för operatören medans digitala kan finnas 

tillgängliga utan att synas. 

4. Med traditionella gränssnitt återfinns återkopplingen för en handling på samma plats som 

handlingen utfördes. Med de nya gränssnitten så är en sådan koppling inte lika självklar 

och kan resultera i en annan typ av krav på operatören. 

5. Med digitala gränssnitt så kan samma kontroller användas både för att övervaka 

processen och agera mot processen (till exempel via en mus och ett tangentbord). Det 

finns en möjlig poäng med att skilja på handlingar som kontrollerar processen och 

handlingar som ökar förståelsen för processen. 

6. Med digitala gränssnitt behöver inte en knapp betyda en viss funktion eller att en viss sak 

ska hända. Samma knapp kan ha olika innebörd beroende på i vilket tillstånd systemet 

befinner sig i. 

7. Då digitala gränssnitts indata tolkas av mjukvara så kan en komplex linje mellan 

operationer initieras av ett ensamt startkommando utanför operatörens vetskap. Även om 

analoga gränssnitt också kan erbjuda detta så menar O’Hara et al (2002) att den logiska 

kedjan kan bli mer komplex att se i ett digitalt gränssnitt. 

8. Digitala gränssnitt erbjuder möjligheten att i stunden arrangera information efter stundens 

behov. 

Sinnesorgan i kontrollrummet 
Det klassiska konrollrummet har länge varit inriktat på att presentera visuell information på ett så 

bra sätt som möjligt; något som är en följd av att övervakningen flyttades allt längre från 

processen. Detta har i sin tur gjort att arbetsspecifik information om processen som tidigare 

kommunicerats via ljud, känsel och smak har mer och mer försvunnit (Hollnagel & Woods, 

2002). Det går att argumentera för att den visuella informationen är viktigast men det betyder inte 

att annan information är irrelevant. För ett kontrollrum är ljudmiljön också en viktig aspekt. 

Då, som beskrivits ovan, ett kontrollrum är starkt beroende av ett fungerande alarmsystem så är 

den auditiva informationen viktig. I kontrollrum på kärnkraftverk finns det få gemensamma 

riktlinjer för hur ljud ska presenteras eller vilken information ljud ska bära. En annan aspekt av 

det här är den ökande komplexitet moderna system genererar där fler mätpunkter och typer av 

mätpunkter genererar fler larm. Se till exempel Thunberg och Osvald (2008) för en översikt, där 

de bland annat skriver att det faktum att ljudsignalen i vissa situationer aldrig tystnar påverkar 

arbetsmiljön negativt (s.29). Behovet av lösningar på den ökande informationsmängden har ökat.  

En lösning på problemet är att till exempel införa så kallad konsekvenslarmhantering där larm 

filteras efter om det är en konsekvens av ett annat larm; en annan lösning är en förbättrad 

klassificering av larm (Thunberg & Osvald, 2008). I nuläget minskar inte problemet genom att 

förändra ljudmiljön (Thunberg & Osvald, 2008). Thunberg och Osvald (2008) menar att när 

miljön kring larmkaskader blir lugnare så kan man börja införa andra typer av ljud, så kallade 

informationsbärande ljud. Paradoxen idag ligger i att informationsbärande ljud, i en situation där 
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de verkligen skulle behövas, ändå skulle drunkna bland andra ljud; och i en lugnare situation så 

skulle ett informationsbärande ljud inte vara av samma värde.  

Xiao och Seagull (1999) skriver att det finns en begränsad förståelse för vilken typ av information 

ljudsignaler ger vilket leder till att design av ljudsignaler oftast drivs av vad som är tekniskt möjligt 

och lagligt. Som en möjlig framtida förbättring föreslår de att ljud kan - istället för att endast 

varna - även beskriva och informera om ett uppdaterat tillstånd; som en pulssignal hos 

sjukhuspatienter för att uppvisa tecken på liv. Deras slutsats blir att de som designar ljud ska 

fokusera på vad ljud ger för information snarare än tolkningar av systemförändringar. Operatörer 

behöver information kring vad som förändrats snarare än vad det som förändrats innebär. 

Ulfvengren (2003) undersökte möjligheter kring så kallade naturliga varningsljud, men då främst 

inom flygindustrin. Ett naturligt varningsljud definieras som ett ljud som: (1) har en naturlig 

innebörd inom användarens kontext, (2) inbjuder till en korrekt handling, (3) kräver ingen eller 

liten inlärningstid, (4) har en så liten amplitud som möjligt men som krävs för att ljudet ska 

uppfattas på rätt sätt (Ulfvengren, 2003). 

En annan typ av ljud i kärnkraftverk som också förekommer i kontrollrummet och som är 

distinkt från de mer frekvent använda alarmljuden är brandlarmet. Ljudet är distinkt för att det 

låter mycket och annorlunda. Ett möjligt argument för att det låter mycket är för att brand är 

något som inte får hända i kärnkraftverk och om så gör så måste stort fokus läggas på att släcka 

branden. Varningsljud är effektiva för att ljud är vårt primära varningssinne då vi inte kan göra 

något fysiskt för att inte bli uppmärksammade på det - vi kan inte blunda med öronen (enl. 

Edworthy & Hellier, 2000). Men varningsljud löper också en risk att mentalt stängas av om de är 

för höga. Därför borde det i praktiken vara lika viktigt att se till att ljudsignaler inte är för höga 

som det är att se till att de är tillräckligt höga i förhållande till den rådande arbetsmiljön. 

Edworthy och Hellier (2000) skiljer på ljudvarningar och ljudlarm. Ljudvarningar ska till skillnad 

från larm erbjuda människor att kommunicera för att identifiera problemet. Larm är dock 

nödvändiga under vissa omständigheter. Till exempel vid inbrott. Fördelen med klassiska 

varningsljud är att de ofta är kulturellt oberoende, alla känner igen ett brandlarm. Problemet 

ligger i att behålla det essentiella som de klassiska larmjuden erbjuder och försöka ta bort det som 

gör ljudet irriterande och som skapar en miljö jobbig att arbeta i. Ivergård och Hunt (2009, s.196-

197) skriver att i situationer där en viss koncentration krävs så påverkar ljudnivån sannolikt 

prestationen. I O’Hara et al. (2002, p.69) nämns det inget om prestation när ljudnivå diskuteras, 

rekommendationerna är mer inriktade på eventuell skada eller irritation: ”Auditory signal intensity 

should not cause discomfort or 'ringing' in the ears. Auditory signal intensities should not exceed 90 dB(A), except 

for evacuation signals, which may be up to 115 dB(A).” 

En mer automatiserad process 
Processen som i ett kärnkraftverk övervakas och styrs har under åren gått allt mer åt att lägga 

större fokus på övervakning; det är en följd av att många av de processer som tidigare har styrts 

manuellt av operatörer nu till största del styrs av en automatiserad process. Detta ställer nya krav 

på gränssnitt. 

Ett exempel på en sådan process är processen för att starta turbinerna. Här har operatören ett val 

att starta och styra processen manuellt eller att övervaka den automatiska funktionen – den så 

kallade turbinautomatiken. Andersson (2008) utförde en utvärdering av gränssnittet för 
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turbinautomationen och fann att det finns för- och nackdelar med de olika lägena som 

operatören kan välja mellan. Det manuella läget har sina fördelar för att operatören då kan följa 

processen och uppdatera sin mentala representation av vad som händer; men det manuella läget 

har också nackdelar för att det tar längre tid och ökar sannolikheten för enkla misstag. Det 

automatiska läget minskar sannolikheten för enkla misstag men flyttar operatören mentalt ett steg 

ifrån förståelsen för processen då gränssnittet endast förmedlar arbetet på en mer funktionell 

nivå. Det uppstår vidare en problematik då det automatiska läget oftast presterar på önskad nivå 

och är med tanke på effektivitet betydligt snabbare (då den till exempel kan operera på flera 

objekt samtidigt) än människan. Anderssons (2008) slutsats är att människan ändå är benägen att 

använda det automatiska läget; vilket är bra ända tills det går fel. Detta går att koppla till 

Hollnagel och Woods (2005) första och andra lärdom kring automation; arbetsbelastningen har 

förändrats – inte minskat; och mindre mänskligt felhandlande har byggts bort samtidigt som 

risken för större fel har ökat.  

Andersson (2010) utvecklade en modell för analys av människa-maskinaspekter på 

användbarhetsproblem kring automation (se figur 1). Modellen är en sammansättning av fem 

teoretiska delar som tidigare utvecklats av flera olika forskare: the means-ends hierarchy, the perception-

action cycle, the control loop, performance influencing factors and levels of automation (Andersson, 2010). 

Modellen ska bidra med ett gemensamt ramverk för aspekter relevanta för automationsproblem.  

 

Figur 1: "The conceptual model for description of a human-machine system" (Andersson, 2010) 
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Gränssnitt – från enkelt till svårt 
Studiens syfte var att presentera tankar och åsikter från personer med kunskap inom kärnkraft 

och gränssnitt genom att jämföra olika gränssnitt och försöka förstå hur dessa kan vara till för- 

eller nackdel för operatören som ska använda dem. Studiens syfte var också att diskutera dessa 

åsikter i ljuset av tidigare forskning på området.  

För att ta reda på för- och nackdelar kring gränssnitt i kontrollrum genomfördes fyra intervju-

tillfällen under våren 2009 (se tabell nästa sida). Intervjuerna kompletterades och samordnades 

med platsbesök på kärnkraftverk och främst i fullskalliga simulatorer i anknytning till 

kärnkraftverken eller i dess närmiljö. Intervjuerna utfördes i och kring fyra olika kontrollrum – 

Kv1-Kv4. Värt att notera är att Kv1 och Kv2 är av en annan processtyp än Kv3 och Kv4.  Kv1 

och Kv2 är lokaliserade i kärnkraftverk med typen kokvattenreaktorer (BWR) och Kv3 och Kv4 

är av typen tryckvattenreaktorer (PWR). Processerna är olika uppbyggda vilket i sin tur leder till 

skillnader i vad gränssnitt ska visa. Dock är det en skillnad som studien valt att inte beakta då det 

inte var relevant för studiens syfte.  

I och med att olika personer deltog i separata samtal fanns förhoppningen att dessa kunde ge 

olika syn på gränssnittsutformning. Intervjuerna kunde då komplettera varandra och hjälpa till att 

integrera åsikter och erfarenheter av gränssnittsutformning. Intervjuerna utfördes under loppet av 

ungefär två månader. Av praktiska skäl spelades intervjuerna inte in. Istället fördes anteckningar 

som sedan kompletterades med ytterligare frågor.  

Intervjuerna var inledningsvis öppna där deltagarna fick prata fritt kring användningen och syftet 

med olika gränssnitt. Syftet med intervjuerna var att skaffa sig en förståelse för arbetet i ett 

kontrollrum liksom skaffa sig en bild för hur olika gränssnitt i kärnkraftverk kan se ut. Även om 

intervjuerna var öppna så styrdes samtalen mot diskussionen kring för- och nackdelar hos 

gränssnitt och även mot specifika aspekter som diskuterats vid tidigare tillfällen. Intervjuerna var 

en form av så kallade kontextuella intervjuer då de för det mesta ägde rum på platser som arbetet 

i vanliga fall utförs (Greenberg, 2009). Kontextuella intervjuer valdes för att det kan hjälpa 

informatören att komma ihåg detaljer kring de positiva och negativa aspekterna av det system 

som undersöks (Greenberg, 2009). Kontextuella intervjuer hade även en fördel för mig som 

intervjuledare då jag inte hade någon tidigare erfarenhet av kärnkraftverk. Av naturliga skäl var 

det första tillfället en introduktion för mig till kontrollrummet men dess insamlade material kunde 

knyta an till kommande tillfällen. Nedan presenteras mer detaljer om varje tillfälle som studien 

utgjordes av. Jag har valt att gruppera dessa som fyra olika tillfällen baserat på 

huvudinformatörer. Personerna som deltog i studien var personer med mer än 10 års erfarenhet 

inom kärnkraftindustrin. 
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Även om det finns många likheter mellan kontrollrum då den process som ska bevakas på många 

sätt är samma typ av process som det alltid har varit så finns det flera skillnader; dels på grund av 

kunskapsmässiga anledningar men också på grund av tekniska förutsättningar. Kommande 

avsnitt tar upp teman som delvis belyser skillnaden mellan gränssnitt av olika ålder i dagens 

kärnkraftverk. Det finns en skillnad för att kontrollrum i sin helhet inte byts ut allt för ofta. 

Mindre delar byts ut efter hand. De äldsta omtalande gränssnitten i texten kommer från ett 

kontrollrum som inte längre är i bruk och de nyaste kommer från ett kontrollrum som vid 

studiens tidpunkt var på väg att sättas i bruk. 

Kommande teman är inte oberoende av varandra. Kärnkraftverk är en komplex miljö där 

aspekter kan relatera till varandra på flera sätt. Temana fungerar i den här texten som en hjälp för 

att belysa och kontrastera för- och nackdelar med gränssnittsutseende i en progression från vad 

som för blotta ögat kan ses som självklarheter för ett gränssnitt till vad som skapar en mer 

komplex diskussion kring gränssnitts nutida och framtida utformning. Temana är alltså analytiska 

i sin natur och är framtagna genom iterationer av det insamlade materialet. Följande teman tas 

upp: (1) Ett kontrollrum för att fysiskt likna processen, (2) Ett kontrollrum för tydlighet genom enhetlig design, 

(3) Ett kontrollrum för att visa förändringar, (4) Ett kontrollrum för föränderliga situationer, (5) Ett 

kontrollrum för ögat – men också för örat. 

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4 

Personer Informatör A: 
instruktör med 
längre erfarenhet 
som till vardags 
utbildar och tränar 
personal att 
hantera 
kontrollrum av 
typen Kv1. A 
hade tidigare 
erfarenhet av 
arbete på Kv2. 
 

Informatör B: 
instruktör med 
längre erfarenhet 
som till vardags 
utbildar och tränar 
personal att 
hantera 
kontrollrum av 
typen Kv4. 
 

Informatör C: 
konsult med längre 
erfarenhet av 
kontrollrumsarbete 
samt 
gränssnittsutveckling 
i kontrollrum. 
 
Informatör D: 
turbinoperatör på 
Kv3 
 

Informatör E:  
konsult med lång 
erfarenhet av 
human factors 
inom 
kärnkraftsindustrin 
 

Plats Kv1 och Kv2 I Kv4 samt i 
undervisningssal 

I Kv3 och Kv4 samt 
i undervisningssal 

På kontor utanför 
kärnkraftverk 

Tid En halvdag som 
senare följdes upp 
med en 
telefonintervju 
efter övriga 
tillfällen. 

En halvdag som 
senare följdes upp 
med frågor via 
mail efter de andra 
tillfällena. 

En heldag där 
informatör D deltog 
en kortare stund. 
Tillfället följdes upp 
via mail efter de 
andra tillfällena. 

Ca 2 timmar 
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Ett kontrollrum för att fysiskt likna processen  
Fördelar med att gränssnitt försöker efterlikna de fysiska karaktäristiska som processen består av 

kan verka självklara: dels går det lättare för operatörer att förstå var något händer då bilden 

förmodligen bättre matchar operatörens mentala bild av processen. Men det är även en fördel för 

att operatörerna får något gemensamt att arbeta emot; det 

råder då ingen tvekan om vilken representation som är 

den rätta. O’Hara et al. (2002, s. 11-12) skriver: 

“Information display systems should allow users to immediately 

assess overall plant status and detect conditions that require attention 

without performing interface management tasks.”  

Översiktsbilder är bra då situationen kräver att operatören 

ska hålla koll på ett antal kritiska värden (tillfälle 1). 

Nackdelen är att översiktsbilder alltid tar stor plats vilket 

ställer krav på bildens relevans. Utmaningen med sådana 

bilder är också - för att de ska vara relevanta – att de ska 

presentera rätt information. Även om rätt information är 

beroende av hur uppgiften ska utföras så är figur 2 ett 

exempel på när information presenteras på en tavla som 

fysiskt försöker efterlikna de fysiska karaktäristiska som 

informationen rör sig om (tillfälle 1). Bilden föreställer 

reaktortanken med dess viktigaste kringliggande 

funktioner. Ett argument för att information är rätt är för 

att reaktorn och dess närliggande funktioner alltid är av 

relevans.  

Det är flera av gränssnitten i kontrollrummen som 

försöker efterlikna processen de ska vara en hjälp till att 

styra. Över tiden har mer fokus lagts på just detta och har 

speciellt blivit vanligare för att presentera mätpunkter i 

processen; som en följd av detta – menar informatör A – 

går det se en skillnad mellan äldre och relativt nyare 

gränssnitt. Figur 3 och 4 (nästa sida) är på två gränssnitt 

från Kv1 och Kv2 med samma funktionalitet; en 

matarvattenfunktion (MAVA). På grund av funktionens 

komplexa logik så kräver båda gränssnitten vad Norman 

(1994) refererar till som en reflekterande kognition.  

Som tidigare beskrivits är Normans typer av kognition 

svåra att separera när man tittar på en given artefakt. Båda 

gränssnitten här bredvid kräver reflekterande kognition 

men i vissa avseenden underlättar den ena för den reaktiva 

kognitionen. 

Figur 2: Reaktoröversikt Kv2. Foto: 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 

Figur 3: MAVA-översikt Kv1 (yngre). Foto: 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 
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A berättade att gränssnittet på figur 3 är från ett äldre kontrollrum som idag inte är i bruk. De 

enkla linjerna i figur 4 är lätta att följa vilket är en hjälp, dels på grund av funktionens komplexa 

logik men framförallt för att det är en funktion som inte används så ofta (informatör A), något 

som stämmer överens med naturlighetsprincipen (Norman, 1994). Ett snabbstopp sker ungefär i 

snitt bara 1 gång per år och det är då processen körs 

manuellt i och med att värden är utanför det normala. 

Scheman och procedurer finns för att hjälpa 

operatören för olika situationer, något som operatörer 

inte förväntas kunna utantill, men i vissa situationer 

förväntas operatören kunna göra en skattning av 

problemet och på kortare tid neutralisera problemet 

(informatör A). A ansåg att linjerna kunde vara en hjälp 

vid störd drift. Linjerna fungerar i många fall som en 

ersättning för att läsa på de små knapparna (jämför 

med figur 3).  

Det låter självklart att det inte ska vara svårt att hitta på ett gränssnitt men det blir en ännu mer 

sant om den uppgift man ska utföra på gränssnittet är komplex i sig. Även om gränssnittet som 

visas i figur 3 är en förenklad schematisk bild så underlättar det operatörens handlande. A 

spekulerade kring om han (trots sitt tidigare arbete med Kv2) någonsin lärde sig MAVA-

gränssnittet för Kv2. 

Sammanfattning: Den historiska utvecklingen av gränssnitt har gått mot att försöka efterlikna 

processen den ska vara en hjälp till att styra så mycket som möjligt. Det är speciellt viktigt då det 

är en situation som sällan uppstår men som ändå ställer ett visst krav på operatören att snabbt 

lösa; eller om det är extra viktig information så som kritiska värden kring reaktortanken. 

Ett kontrollrum för tydlighet genom enhetlig design 
Schematiska gränssnitt är bra för att de är tydliga kring vad som illustreras. Ytterligare ett sätt att 

göra det tydligt är användningen av färger. Färgkodning är generellt sett sparsamt använt i 

kontrollrum då gränssnitt lätt kan bli röriga (tillfälle 1).  

Figur 4: MAVA-översikt Kv2 (äldre). Foto: 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 
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Figur 5: Panel Kv2. Foto: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 

Figur 5 och 6 visar på hur två olika typer av färgkodningar som existerar i samma kontrollrum 

(Kv2). Figur 5 visar hur olika färger syns olika bra på olika bakgrunder. De gröna ledningarna på 

högersidan syns sämre mot bakgrunden än de övriga färgerna. Denna typ av färgkodning fyller en 

funktion att snabbt identifiera vilken funktion de olika ledningarna fyller. Figur 5 har till exempel 

en färgkodning som illustrerar ledningarnas innehåll så som vatten och gas. Figur 6 har också 

ledningar som är färgkodade, men nu är kodningen för volttal. Då det fortfarande är samma 

kontrollrum så finns det alltså en färg som överlappar (orange). Beroende på arbetsrutiner så kan 

arbetet vara uppdelat så att den operatör som arbetar på den ena sidan aldrig går över och arbetar 

på den andra sidan. Under tillfälle 1 fick jag uppfattningen att så kan dock vara fallet i vissa 

situationer. Det går att argumentera för att det är otänkbart att operatören får för sig att till 

exempel vattenledning helt plötsligt fått ett volttal att ta hänsyn till. Behovet av att skilja ut 

information på den specifika tavlan verkar då större än att skilja ut unika element i hela 

kontrollrummet. Som O’Hara et al. (2002) skriver så ska ingen information uteslutande förlita sig 

på färgkodning och så är det inte heller i det här fallet då informationen dels är knuten till den 

fysiska delen av kontrollrummet men där den ena också kompletteras av information som den 

andra inte har, (som till exempel symboler för att efterlikna processen). 
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Figur 6: Panel Kv2. Foto: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 

Något som färgexemplet ovan berör är ytterligare ett sätt för att gränssnitten ska vara tydliga 

gentemot operatören; nämligen att gränssnitt i kontrollrummet ska följa en enhetlig design. En 

anekdot från ett av besöken kan vara på sin plats:  

Då man får tillåtelse att besöka insidan av kärnkraftverk så måste man gå igenom 

olika säkerhetskontroller. I ett av dessa steg så får man ett besökskort som gör en 

berättigad att komma in på olika delar av kärnkraftverk. Vilka delar av verket man 

är berättigad att besöka baseras på behörighet samt syfte med besöket. 

Besökskortet har en personlig fyrsiffrig kod som man själv får ange då man 

anländer. Då koden var fyrsiffrig så valde jag för enkelhetens skull den enda 

fyrsiffriga kod som jag i min främsta form av förvirring ändå lyckas slå. Det beror 

på kodens enkla geometriska figur som den bildar då jag gör fingerrörelsen och att 

jag vet var jag ska börja. Problemet uppstod då säkerhetskontrollens knappsats i 

jämförelse med en normal bankomats knappsats var inverterad.  

Notera att inom själva verket följer knappsatserna en enhetlig design precis som O’Hara et al. 

(2002, s.223) poängterar att det så ska göra: “Keypads used for numeric entry should be consistently 

designed.”  

Exemplet illustrerar hur gränssnitt ska fungera i en kontext av andra gränssnitt. I många fall kan 

det finnas en poäng att ha en enhetlig design för att undvika förväxling hos operatören. 

Exemplen på nästa sida (figur 7 och 8) är en jämförelse mellan ett äldre kontrollrums 

larmpresentation med ett av de nyare. En larmknapp innehåller för sin storlek mycket 

information. Det nyare kontrollrummet har en enhetlig design för att varje knapps information 

presenteras på ett liknande sätt, i samma ordning (siffra, komponent, fel), och med samma delar 

med stora bokstäver (321, STÖRNING); det sistnämnda stämmer väl överens med O’Hara et al. 

(2002, s.16): “Use of capitalization as a coding technique should be limited since it reduces readability. A single 

word might be capitalized for emphasis, but capitalizing an extended passage should not be used for coding.”  
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I övergången från äldre pappersbaserade till digitaliserade hjälpmedel kan det bli svårt att behålla 

den enhetliga design som i det gamla var enhetligt. Figur 9 nedan visar en schematisk bild över 

hur en vattenventil illustreras i pappersform (till vänster) och digital form (till höger). En fylld 

ventil i det nyare gränssnittet baseras på filosofin av vattnets flöde (tillfälle 2). En fylld ventil med 

blå betyder således att vattnet flyter igenom ventilen. Däremot i den äldre svart-vita versionen så 

betyder en fylld ventil (med svart) att ventilen är stängd. Det nya gränssnittet erbjöd en möjlighet 

till en användning av en symbolik som var för att illustrera processen mer intuitiv. I ett nyare 

kontrollrum där digitala färgkodade scheman används så finns också de pappersbaserade kvar. 

Det är svårt att utifrån detta material säga hur detta skulle kunna påverka arbetet.  

Sammanfattning: Enhetlig design är en viktig aspekt för gränssnitt i kärnkraftverk där 

färgkodning är en del av detta. Även om mycket arbete har lagts på enhetlig design, inte minst då 

det kommer till larmpresentation, så uppstår det ändå – i denna studie – svårbedömda fall i den 

utvecklingsmässiga skarven mellan pappersform och digital form. Det är dessutom sällan 

kontrollrum byts ut i sin helhet, allt som oftast byts några delar ut i taget. 

Ett kontrollrum för att visa förändringar 
En vanlig åtgärd för att tydliggöra kommunikation mellan människa och maskin är att ge 

operatören återkoppling på vad människan och maskiner gör. Detta för att säkerhetsställa att 

människan inte ska göra något operatören inte tänkt att göra men också för att säkerställa att 

människan vet vad maskinen gör. 

Figur 7: Larmöversikt Kv2. Foto: Kärnkraftsäkerhet 
och Utbildning AB, 2011 

Figur 8: Larmöversikt Kv4. Foto: Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning AB, 2011 

Figur 9: Ventilsymboler (egen design). 
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Ett kontrollrum består av många skärmar som berättar vad som händer. Med tid har sättet att 

berätta på förändrats till att nyttja fler kurvor och diagram för att tydliggöra förändringar. ”Vad 

som har hänt” tillsammans med ”vad som händer just nu” kan tillsammans berätta något om vad som 

kommer hända och vad som borde göras. Figur 10 nedan är en del av MAVA-gränssnittet i Kv1 

som beskrivits tidigare och är en hjälp för operatören att veta åt vilket håll förloppet rör sig på 

olika punkter (tillfälle 1). 

Fördelen med trenddiagram visades också under tillfälle 2 där B kunde känna igen en situation - 

på ett avstånd där det inte gick att läsa detaljer - genom att se en kurvas förändringar över tid. 

Tillfälle 2 var i Kv4 och där används fördelen med kurvor på en storbildsskärm som då kan lyftas 

utanför individnivån och bidra till en delad lägesförståelse. Fördelar och nackdelar med 

storbildsskärmar återkommer i nästa avsnitt. För B så hade kurvan en betydelse som tillsammans 

med iakttagelsen över hur operatörerna arbetade och B:s tidigare erfarenheter just då bidrog till 

en kontextuell förståelse. 

Ytterligare ett exempel där förståelsen av en förändring i processen inte krävde att operatören 

läser av situationen i detalj är en larmsituation under tillfälle 3. Där kunde D på avstånd känna 

igen ett kluster av larmknappar som lyste upp i samband med den ljudliga larmsignalen och 

behövde inte se exakt vilka knappar det var som lyste. Läget var under kontroll för larmet var 

väntat givet situationen. En slutsats är att en förändring av larmpanelens strukturering innebär att 

operatören får lära sig mönster på nytt.  

Som tidigare beskrivits är återkoppling ingen trivial sak i ett komplext system. Figur 2 över 

kritiska värden kring reaktorn är ett gränssnitt som kan sägas leva upp till tidigare nämnda lag om 

informationsstrukturering – rätt information, i rätt form, vid rätt tidpunkt – då det alltid kan ses 

som relevant att ha koll på kritiska värden kring reaktortanken (och i och med att gränssnittet 

efterliknar reaktorn så är det även i rätt form). Men med införandet av nya system har vad som är 

relevant blivit en alltmer komplex diskussion. Möjliga mätpunkter att presentera har blivit fler 

vilket har lett till en ökad larmmängd. Exempel på lösningar på den ökade larmmängden är att 

införa så kallad konsekvenslarmhantering. ”Till exempel vid ett reaktorsnabbstopp ska man med ett 

Figur 10: Trenddiagram, MAVA, Kv1. Foto: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 
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knapptryck kunna filtrera bort de larm som alltid kommer vid ett reaktorsnabbstopp och därigenom kunna 

fokusera på problem som är väsentliga” (informatör B). Detta går att liknas vid Saabs införande av 

”black panel feature” i deras bilar där under nattkörning delar av instrumentpanelen kan släckas 

ned med en knapptryckning för att undvika distraktioner. 

Som tidigare beskrivits så är föränderliga gränssnitt inte en trivial sak då det betyder att någon har 

tänkt i förväg om vissa larm vilket i sin tur kräver att vetskapen om situationen går att definiera 

på förhand och inte är sannolik att ske på annorlunda sätt. Här går det att skilja på om en 

situation ska lösas händelsebaserat, symptombaserat eller efter kritiska funktioner. Under tillfälle 

2 uppstod det en övningssituation där reaktoroperatören jobbade för att lösa det faktiska 

problemet (ett exempel på händelsebaserat) medans skiftchefen försökte få tyst på brandlarmet 

(ett exempel på symptombaserat) (informatör B). Situationen återkommer längre ned.  

Ovan nämnda exempel tar upp återkoppling på vad 

som händer på andra sidan gränssnittet; men 

gränssnitt kan även ge feedback på vad operatören 

gör. Vanligt hos vilken persondator som helst är en 

återkopplingstext så som ”vill du verkligen…”. Figur 11 

till höger visar en sådan återkopplingsbild från en 

mjukvara i Kv4 som frågar om operatören vill gå över 

till manuell/automatiskt turbinautomatik. En rimlig 

tanke med en sådan funktion är att ge operatören 

återkoppling vad som är på väg att hända; ge 

operatören återkoppling vid ett vägskäl åt vilket håll 

systemet är på väg och ge operatören en möjlighet till 

att ångra sig. Gränssnittet i figur 11 når halvvägs om 

syftet är som jag beskriver det. För som funktionen 

visas nu så förutsätter den att operatören vet åt vilket 

håll han/hon är på väg. Om det är tänkbart att en 

operatör skulle glömma bort var han/hon varit så 

skulle en enkel lösning vara att ha två olika fall så att 

beskrivningen av vart operatören är på väg inte är 

tvetydig: en för ”vill du gå över till manuell…” och en för 

”vill du gå över till automatik…”.  

Sammanfattning: Under gränssnittsutvecklingen i kontrollrum på kärnkraftverk har det lagts 

mer fokus på att representera förändringar på tydligare sätt genom till exempel kurvor. Det har på 

senare år tagits ytterligare ett steg längre genom att nu visa förändringar på stora skärmar för att 

göra förändringar mer lättillgängliga för hela operatörslaget. Men diskussionen om återkoppling 

har också över tid blivit mer komplex i och med att nya system introduceras; det finns idag mer 

information att vissa vilket ställer större krav på vilken information som ska visas när. Vidare 

skapar operatörer egna kognitiva strategier genom mönsterigenkänning av till exempel 

larmpaneler, vilket i sin tur kan få betydelse får omstrukturering av paneler. Att ge operatören 

återkoppling om vad som händer är gränssnittet i figur 11 ett enklare exempel på, men det 

existerar också mer komplexa fall som i kommande avsnitt.  

Figur 11: Återkoppling Turbinautomatik. Foto: 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2011 
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Ett kontrollrum för föränderliga situationer 
Tidigare togs det upp att i nyare kontrollrum finns möjligheten att presentera all typ av 

information på en stor skärm. Den möjligheten fanns inte i äldre kontrollrum. Beslutet vad som 

ska vara stort eller litet bestämdes under framtagningen av kontrollrummet. Att ett diagram visas 

på en större skärm visade sig som tidigare nämnt under tillfälle 2 vara en klar fördel; åtminstone i 

den situation systemet då befann sig. I Kv2 så representeras styrstavsöversikten i reaktordelen på 

en stor tavla (se figur 13) men i de nyare så har ytan begränsats till en CRT-skärm eller en TFT-

skärm (se figur 12). A poängterade att han föredrog den större presentationen för att den större 

är mer översiktlig och för att den mindre är mer eller mindre begränsad till en person i 

kontrollrummet.   

Som O’Hara et al. (2002, s.309) skriver är 

det viktigaste med en stor skärm att 

underlätta gruppsamarbete och prestation. 

Vidare skriver O’Hara et al. (2002) att en 

större skärm kan minimera 

distraktionsmoment som kan uppstå om 

samma personer tittar på samma lilla 

skärm. Men som Norman (1994, s.33) 

skriver så kan en större skärm också 

förändra den individuella upplevelsen av 

händelseförloppet. Det är därför en 

möjlighet att åsikterna från tillfälle 1 är av 

den karaktär som Norman beskriver. A:s 

tankar följdes upp med C. Då sågs inte 

fördelen av att någon annan än 

reaktoroperatören kunde se 

styrstavsöversikten. Under uppföljningen 

med A togs detta åter upp och då 

poängterade A två saker:  

(1) Det kan ses som lite ofint och klumpigt 

att hänga över någon annans axel vid 

manöver av styrstavar. (2) 

Styrstavsmanöver går att köras manuellt 

eller semiautomatiskt. Vid fel tvingas 

operatören att köra manuellt och då måste 

man enligt rutiner vara flera aktiva som ser över processen (något som kallas peer-checking); men 

det händer inte så ofta. I Kv2 fanns det ingen automatisk funktion och därför kördes styrstavarna 

alltid av två personer och därför var behovet större av en överblickspresentation. 

Den första anledningen som A tar upp visar att gränssnitt existerar i en socio-kulturell miljö och 

pekar på vad O’Hara et al. (2002, p.321) lite ospecifikt poängterar: “The methods of interaction for 

communication/collaboration provided by a group-view display should be compatible with social conventions within 

the intended user group.” Den andra anledningen visar på att om något inte händer så ofta så är det 

Figur 13: Styrstavsöversikt Kv2. Foto: Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning AB, 2011 

Figur 12: Styrstavsöversikt Kv1. Foto: Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning AB, 2011 
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av naturliga skäl inget man prioriterar om det finns ett begränsat utrymme. O’Hara et al. (2002, 

s.322) skriver att en bristande flexibilitet hos större skärmar kan ge onödig arbetsbelastning då 

operatörerna tvingas arbeta runt begränsningarna. Men det är också viktigt att komma ihåg att 

även om det frigjorts en ”ny” yta så har inte kontrollrummet blivit större; och att plötsligt 

presentera en styrstavsöversikt på en stor skärm gör att i den givna situationen måste något annat 

prioriteras bort. Situationen måste alltså planeras och definieras i förväg: till exempel, när det är 

okej att presentera en styrstavsöversikt på en stor skärm.  

Möjligheten att alla kan se vad som händer på en stor skärm gäller även nu med små skärmar då 

bilden på den enskilda skärmen inte är begränsad till just den skärmen. Alltså finns det en 

flexibilitet även här. Till exempel innebär det att en skiftchef kan se vad reaktoroperatören ser på 

sin bildskärm. Det finns fördelar med möjligheten men i det här fallet leder också möjligheten till 

en ökad risk att förlora sina naturliga roller (B). Det är vanligt att det inom kontrollrummet finns 

en naturlig hierarki där det betyder att en skiftchef har tidigare arbetat som reaktoroperatör och 

att det är sannolikt att en reaktoroperatör kommer någon gång bli skiftchef. Skiftchefens naturliga 

roll är att ha en överblick på allt som händer i kontrollrummet och styra arbetet om det behövs 

men om arbetet blir oklart så finns risken att en skiftchef omedvetet återgår till sin tidigare roll 

som reaktoroperatör (B). De äldre kontrollrummen begränsades av att information var mer 

fysiskt lokaliserad men i och med de nya gränssnitten är det lättare att arbeta för en delad 

lägesförståelse. B berättade att i och med de nya gränssnitten och systemen så arbetar man med 

att bygga upp flera strategier och bestämmelser så att det inte råder några oklarheter kring när 

vem ska visa vad på vilken skärm.  

Tillsammans med att gränssnitt har blivit allt mer flexibla så har man också kunnat ställa högre 

krav på den information man som operatör får i kontrollrummet och det är samtidigt som den 

tekniska utvecklingen gått framåt. Precis som med styrstavarna så sköts processen allt mer 

automatiskt. Ett annat exempel på en sådan process är turbinautomatiken som sköter uppstart av 

turbinen från stillastående till högsta hastighet (se figur 14 och 15 nedan för exempel på 

gränssnitt för en sådan process). Turbinautomatiken är en relativt sekventiell process med många 

undersekvenser som både i teori och praktik kan skötas genom automatik. Det är en process som 

med fördel gärna också sköts per automatik då det är en lång process. Processen består av ett 

antal överliggande automationssteg som är så kallade stabila lägen då det är möjligt att behålla 

turbinen i ett sådant läge (tillfälle 3). Dessa består i sin tur av underliggande funktionella steg som 

är grupperade. Operatören har möjligheten att köra processen i tre olika lägen: automatisk, halv-

automatisk eller manuell. Det manuella läget körs av operatören, men inte på gränssnittet för 

automatiken utan framme på tavlan (väggen av kontrollrummen) vilken har en representation av 

turbinens delar. Operatören följer och styr uppstarten genom skriftliga instruktioner och så 

kallade M/I-knappar. Det semi-automatiska läget körs via gränssnittet för automatiken men där 

stannar automatiken efter varje sekvens och ger då operatören tid att se över processen. Det 

automatiska läget kör igenom processen utan att stanna tills slutmålet är uppnått eller om något 

går fel och inte går att utföra.  

Figur 14 och 15 visar ett äldre och ett nyare gränssnitt för samma process. Som Andersson (2008) 

visade hade den äldre sortens gränssnitt vissa problem i samarbetet med operatör. Med det nya 

gränssnittet så finns möjligheten att klicka på de funktionella grupperna och få mer information. 
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Men då det fortfarande är en automatisk process som går relativt fort så är det fortfarande svårt 

för operatören att följa processen och felsöka om det skulle uppstå något fel (informatör C).  

Turbinoperatörer har en mental modell av en 

turbin då de dels genom gemensam träning i 

kontrollrum lärt sig processens natur; men de 

har också allt som oftast en erfarenhet som 

tekniker ute i verket. Alltså har de en naturlig 

representation av de olika delprocesserna. 

Ett möjligt problem med gränssnittet för 

turbinautomatiken är att det inte efterliknar 

den mentala representation som operatören 

har. En önskan hos C var att då de övergick 

från det analoga gränssnittet till det digitala 

var ytterligare förändringar som ännu mer 

skulle hjälpa operatören att följa den 

automatiska processen och även hjälpa 

operatören att lättare felsöka då automatiken 

fallerar. En möjlighet är att representera 

händelseförloppet på ett annat sätt där till 

exempel det närliggande förloppet 

representeras på ett mer schematiskt sätt. 

Det är väldigt sällan turbinoperatören 

behöver få en blick över hela förloppet; man 

känner till förloppet (informatör C). Även 

vid felsök så har operatören en aning om vad 

felet är utan att han/hon behöver en visuell 

representation av processen (informatör C). 

Om den modell av Andersson (2010) kan 

hjälpa utvecklingen av gränssnitt för 

automatiserade processer återstår att se. Det 

är till exempel viktigt att modellen fungerar för gruppaktiviteter. I nuvarande utformning 

involverar den endast en människa och en maskin (Andersson, 2010). Ytterligare ett syfte med 

modellen är att utifrån modellen designa nya gränssnitt för automationsövervakning, mer 

anpassade för samarbetet mellan människa och maskin (Andersson, 2010); detta återstår att göra. 

En annan skillnad mellan det analoga gränssnittet och det digitala gränssnittet är att de analoga 

erbjuder upphöjda lysknappar. Under tillfälle 3 tyckte D att det analoga var bra då det gick att se 

på håll var automatiken befann sig. C berättade att man försökt kompensera detta med att vinkla 

bordet som gränssnittet finns på; men det lever inte upp till samma tydlighet på avstånd. Som 

beskrivits tar O’Hara et al. (2002) upp fördelar och nackdelar med hårda liksom mjuka gränssnitt 

men detta är en aspekt som de inte tar upp.  

Ytterligare en skillnad mellan de äldre mer analoga gränssnitten och de nya digitala är att det i de 

nya erbjuds operatören möjligheten att sätta egna digitala referensvärden, så kallade ”User 

Defined Values” (UDA). De kan till exempel användas om operatören har ett behov av att 

Figur 14: Turbinautomatik Kv1. Foto: Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning AB, 2011 

Figur 15: Turbinautomatik Kv4. Foto: Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning AB, 2011 
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tidigare få en förvarning innan värdet för det grundinställda larmet nåtts (informatör B). ”För att 

tydliggöra att de är UDA så är de blåa till färgen och även om de fungerar som vanliga larmgränser så förtar de 

inte de korrekt satta värdena” (informatör C). Återigen finns det med de nya gränssnitten och 

systemen en större flexibilitet; och återigen så vägs risken för en för stor flexibilitet upp av rutiner 

och strategier. I de nyare kontrollrummen finns det också färre markeringar på själva 

visarinstrumenten (informatör B).  

Sammanfattning: vad som är relevant att visa på en stor skärm i en viss situation kan vara 

mindre relevant i en annan, något som dels är en följd av att det är en föränderlig process som 

övervakas och som kräver olika rutiner för olika situationer men också för att gränssnitt existerar 

i en socio-kulturell miljö. I och med att gränssnitt har blivit allt mer flexibla så går det också ställa 

högre krav på dess utvecklingsmässiga möjligheter, inte minst då det kommer till att processen 

som övervakas har blivit en allt mer automatiserad process och operatörer inte bara fysiskt utan 

också mentalt befinner sig längre från processen. Ytterligare frågetecken går att se i det faktum att 

det blir mer digitala gränssnitt som inte erbjuder samma fysiska egenskaper som de traditionella 

panelerna.  

Ett kontrollrum för ögat – men också för örat 
Det råder ingen tvekan om att dagens kontrollrum allt som oftast är ett rum för det mänskliga 

ögat. Det klassiska konrollrummet har länge varit inriktat på att presentera visuell information på 

ett så bra sätt som möjligt. Något som kom som en följd av att övervakningen flyttades allt längre 

från processen och med den förflyttningen förlorades arbetsspecifik information om processen så 

som ljud, känsel och smak (Hollnagel & Woods, 2002). 

Under tillfälle 1 så presenterades förmodligen ljudets vanligaste funktion i ett kontrollrum. Ljudet 

kommer för att uppmärksamma operatören på att titta på något. A berättade att ljudsignalen i 

Kv1 är ihållande tills någon trycker på larmstopp som är utplacerade på flera ställen i 

kontrollrummet och agerar då som en ”cue” att rikta sin uppmärksamhet mot Lee 101. Lee 101 

är en larmtavla högt upp som berättar i vilken del av kontrollrummet ytterligare information går 

att finna. A påpekade att det finns en poäng med ett ihållande ljud om till exempel operatören 

sitter i telefon och kanske missar att ett larm uppstått om ljudet skulle tystna. Men detta innebär 

också att då larm är en logisk följd av något annat larm så kommer ljudet låta oavbrutet 

(informatör A). Som tidigare beskrivits så har ljud som informationsbärare inte getts lika stor 

uppmärksamhet i kontrollrum på kärnkraftverk. Det finns till exempel få gemensamma riktlinjer 

(tillfälle 4). Även om det inte finns någon enhetlig design av ljud i kontrollrum så finns det ett 

forskningsområde som behandlar auditiva gränssnitt (se till exempel McGee, 2009 för en 

översikt). I nuläget innebär få riktlinjer att ljudmiljön kan skilja sig åt mellan kontrollrum 

(informatör C). 

Ljud är som sagt något som är relativt outforskat för kontrollrum (informatör E) och hur de 

används kan skilja sig åt mellan kontrollrum (informatör C). 

Om larmsignalen är det vanligast förekommande ljudet i ett kontrollrum så är brandlarmet det 

mest uppmärksammande ljudet. Under tillfälle 2 vid ett övningstillfälle går ett brandlarm som 

skiftchefen försöker få tyst på. Larmet har sin grund i en gasbildning. Så fort anledningen till 

brandlarmet har observerats så jobbar man med att stänga av ljudet; i det här fallet arbetade 
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skiftchefen med att stänga av ljudet medans reaktoroperatören löste problemet. Brandlarm är i de 

flesta lägen av högre prioritet än något annat larm. Brandlarmet som ljöd var ett märkbart 

irriterande ljud.  

Det finns två saker som inte får hända i ett kärnkraftverk; det får inte bli strömlöst och det får 

inte börja brinna (informatör E). För att det inte ska bli strömlöst så finns det flera back-up-

system som ser till att kärnkraftverket får ström från någon strömkälla. I slutändan till exempel en 

dieselmotor om så krävs. Åtgärderna för att det inte ska börja brinna är också stora men om det 

ändå skulle börja brinna så ska det vara högsta prioritet att släcka elden. För att uppmärksamma 

operatörerna finns det ett brandlarm som låter för att citera E ”som kriget kommer”. E ställde som 

en öppen diskussionsfråga om det måste låta som att kriget kommer? Det kan vara värt att 

uppmärksamma att det är under dessa förhållanden operatörerna bör prestera som bäst. På vilket 

sätt påverkade brandlarmet reaktoroperatörens prestation vid tillfälle 2? Trots att det verkar 

finnas ett samband mellan hög ljudnivå och olyckor/misstag så finns det inga tydliga resultat på 

området, men som Ivergård och Hunt (2009, s.196-197) skriver så påverkar ljudnivån sannolikt 

prestationen i situationer som kräver någon form av koncentration. Som tidigare nämnt så säger 

O’Hara et al. (2002) inget om prestation när det diskuteras ljudnivå; utan rekommendationer är 

mer inriktade på eventuell skada eller irritation.  

Ett exempel på ett mer naturligt ljud inne i kontrollrummet är ljudet för förflyttningen av 

styrstavar. På tiden då saker styrdes med mekanik så gjorde förflyttningen av styrstavarna ifrån sig 

ett naturligt klickljud (informatör E, också beskrivet av Woods, 1995). Positioneringen av 

styrstavarna indikerades av en mekanisk räknare som råkade ge ifrån sig ett klickljud då stavarna 

flyttades. Då man bytte den tekniska utrustningen så försvann ljudet. Först då uppmärksammade 

man att operatörerna faktiskt använde sig av ljudet för att ”ha koll” på läget vid sidan om den 

visuella informationen. Ljudet gav en feedback som gjorde att operatören kunde ha sin visuella 

uppmärksamhet på något annat samtidigt och endast uppmärksamma styrstavarnas aktivitet om 

ljudet inte följde operatörens förväntningar (Woods, 1995). Då man insett detta så infördes en 

artificiell version av klickljudet (informatör E). En parallell går återigen dra till bilindustrin där 

ljudet från körriktningsvisaren på nyare bilar är syntetiskt.  

Sammanfattning: kärnkraftsverkens kontrollrum är kontrollrum designat för synen. Mindre 

uppmärksamhet har lagts på andra modaliteter så som hörsel. Ljud i kontrollrum är också en del 

av gränssnittet mot processen men har inte lika många riktlinjer för hur de ska utformas. Det 

mest påtagliga ljudet i kontrollrummet är brandlarmet; ett ljud som går att diskutera huruvida det 

behöver låta som det låter. Utvecklingen av en mer entydig design av ljud i kontrollrum samt mer 

meningsbärande ljud är för framtiden att visa. 

Sammanfattning 
Detta avsnitt har försökt förmedla en progression från vad som kan ses som enklare 

designprinciper och i en del fall självklarheter för hur ett gränssnitt ska se ut till mer komplexa 

valmöjligheter kring gränssnitts utformning. Framställningen visar en del kring vad man med tid 

har vunnit och utvecklat; men visar också en del om vad man fortfarande arbetar med och vad 

det fortfarande finns att önska; och till viss del berättar det också om vad man har förlorat. 
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Att efterlikna processen så som processen på ett förenklat sätt ter sig har blivit vanligare och är i 

kontrollrummet nästan en självklarhet. Men då det till exempel handlar om att efterlikna en 

automatisk process så är det inte lika självklart. Den automatiska process som togs upp 

illustrerades med hjälp av text och sekvenser. Det är inte en självklarhet hur man ska representera 

vad det automatiska systemet gör. De traditionella panelerna erbjuder operatören en bättre 

överblick av processen då processen körs manuellt. 

Att visa förändringar via diagram har blivit vanligare, något som man även börjat nyttja på stora 

skärmar för att få en bättre gemensam lägesförståelse. Här ligger arbetet mer på att bestämma 

vilken information som är relevant när. Problemet med att stora skärmar tar stor plats har inte 

försvunnit utan förändrats till att mer dynamiskt bli en del med förändringarna i systemet. Det 

finns för- och nackdelar med en flexibilitet i gränssnittet. Fördelen är att det tidigare varit svårt att 

arbeta runt problemet med klumpiga gränssnitt då de var fysiska och orubbliga men att det med 

de nya går att skapa rutiner och procedurer kring de flexibla gränssnitten. Diskussionen kring vad 

som är en för- och nackdel med ett specifikt gränssnitt bestäms inte bara av de fysiska 

karaktäristiska som gränssnittet innehar; att få ut ett gränssnitts potential ligger lika mycket i hur 

man lägger upp arbetet kring gränssnittet; gränssnitt existerar i en socio-teknisk miljö. 

Under tillfälle fyra efterfrågades tankar om designprocessen kring varför något är som det är och 

blev som det blev. Även om det mesta allt som oftast finns på grund av att man hade en tanke 

med det så finns det ändå saker som finns där en nyanserad tanke kring för- och nackdelar är 

svårare att spåra i historien: så som brandlarmets höga ljudnivå. På vilket sätt brandlarmet 

påverkar prestationen eller hur andra ljud i framtiden kan vara informationsbärande på ett mer 

systematiskt sätt kräver vidare forskning. 

Övergången från analoga till digitala instrument har som tidigare beskrivits skapat en flexibilitet 

hos gränssnitten. Förändringen från gammalt till nytt är något man är medveten om och är något 

oundvikligt som man ständigt arbetar med. På vilket sätt det spelar en roll att gamla gränssnitt 

eller hjälpmedel blandas varierar. Exemplet med ventil-symbolen på flödesscheman var ett 

exempel för att illustrera att det inte är alldeles självklart. Med övergången från analoga till digitala 

så är det också viktigt att veta att man tar bort en fysisk egenskap hos gränssnittet. Att klicka med 

en mus är inte samma sak som att trycka på en stor utåtstående knapp med fingret. 

Turbinoperatören poängterade fördelen med att lysknapparna stod ut och informatören berättade 

att man försökt luta det digitala gränssnittet för att kompensera för bland annat det; men det går 

aldrig ersätta. Viktigt att poängtera är att lampan i detta fall hade sin fördel för den seende 

människan, det är alltså oklart på vilket sätt övergången till mer digitala gränssnitt påverkar 

operatören. 
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Diskussion 
Intervjutillfällena rörde sig kring hur gränssnitt kan vara till för- eller nackdel för operatörerna 

som ska använda dem. Förra avsnittet illustrerade en progression från vad som kunde ses som 

enklare designprinciper till design som är mer beroende av det faktum att det är ett gränssnitt 

bland andra gränssnitt och i relation till en komplex process. Men det ska sägas att alla aspekter är 

på något sätt beroende av att de är en del av en komplex miljö. Färgkodningar existerar till 

exempel inte oberoende av varandra även om de är lokaliserade på två skilda delar av ett 

kontrollrum; men färger som aspekt är av mer designprincipskaraktär än till exempel möjligheten 

att alla vyer kan presenteras var som helst när som helst på grund av att skärmarna är digitala. 

Detta avsnitt tar upp ett antal diskussionspunkter i relation till förra avsnittet. 

En historisk aspekt 
Med denna punkt vill jag dels belysa relationen mellan gränssnittsutformning generellt och 

gränssnittsutformning i komplexa miljöer; men också denna relations förhållande till en historia. 

Studien samt tidigare forskning kring gränssnitt i komplexa system har visat att varje gränssnitt 

har sina för- och nackdelar dels på ett enskilt plan oberoende av kontexten men också i relation 

till kontexten och till operatörerna. Det finns således två olika analysplan. Men det får också en 

praktisk konsekvens: då övergången från äldre till nyare gränssnitt är en nödvändighet - som 

beskrivits inledningsvis - inom den svenska kärnkraftsvärlden så har man två analysplan att ta 

hänsyn till. Ett kontrollrum idag består generellt sett av en blandning av nya och gamla gränssnitt 

och det ses säkerligen inte som något förvånansvärt att det till viss del inte spelar någon roll hur 

ett specifikt gränssnitt ser ut om det inte fungerar i relation till alla andra delar av arbetsplatsen. 

Med andra delar av arbetsplatsen så menas förutom andra gränssnitt även delar så som 

procedurer, rutiner, utbildning och samarbetet mellan operatörer.  

I de flesta fall är det svårt att säga att ”A är bättre än B för att…” och att det på en viss nivå går 

att säga att det inte spelar någon roll hur ett gränssnitt ser ut medans det på en annan nivå kan 

spela en mycket större roll. Att beslut om gränssnittsutformning i komplex miljö är en knepig 

avvägning låter säkerligen i kärnkraftvärlden som en klyscha därför stannar jag vid att säga att så 

är fallet. Men viktigare är kanske att säga det enligt denna studie inte räcker med att säga miljön är 

komplex eller att det räcker med den kunskapsbas som traditionell gränssnittsutformning har 

utan det finns en vidare poäng med att studera gränssnitt i kontrollrum utifrån en historisk aspekt 

av dess utveckling (se metodologiska aspekter längre ned). Det finns alltså inte bara två 

analysplan i nutid – det faktum att de existerar i en komplex miljö. Det går vidare se det som två 

dimensioner där en vertikal linje ser på gränssnitt utifrån ett nutida perspektiv där gränssnitt ska 

samverka; och där en horisontell linje ser det historiska perspektivet där gränssnitt har en historia, 

inte minst i sin relation till operatörer. Det tydligaste exemplet på just detta var fördelen och 

nackdelen med att presentera reaktoröversikten på en liten eller stor skärm där operatörens 

historiska relation med gränssnittet genererade ett annat synsätt än det nutida perspektivet.  

De Leon (2003) använde sig av en annorlunda metod när han undersökte en kryddhyllas 

kognitiva roll; De Leon skapade en kognitiv biografi om kryddhyllan och beskrev kryddhyllans 

förändring över tid. Det fanns två anledningar till varför man skulle vilja skapa en biografi kring 

en artefakt enligt De Leon (2003, s.21): för det första om man anser att kognition är något som är 
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distribuerat över människa och omgivning så är förändringar i den fysiska delen av kognition en 

viktig komponent för att förstå hur kognition fungerar; för det andra, även om man inte tror på 

en distribuerad syn av kognition så finns det anledning att ta reda på hur en artefakt har 

utvecklats för att förstå dess funktionella roll för mänsklig kognition.  

Delade gränssnitt och flexibilitet 
Nyare gränssnitt har en större flexibilitet vilket både har sina fördelar och sina prövningar. Det 

finns uppenbara fördelar med möjligheten att presentera vad som helst på vissa platser. Det finns 

möjligheten att anpassa gränssnitten efter olika situationer och med tanke på att ett komplext 

system består av många olika situationer så följer det sig naturligt att även gränssnittet för en 

föränderlig process bör vara föränderligt. Men med en föränderlig process och ett föränderligt 

gränssnitt så uppstår diskussion kring vad som ska vara och vad som inte ska vara; och då inte 

bara i situationen för framtagning av kontrollrum. Möjligheten att presentera något i rätt form 

men framförallt vid rätt tidpunkt får en större roll. I rätt form kan bero på hur många som ska se 

det; vid rätt tidpunkt beror på när någon eller några behöver se det. 

I fallet med reaktoröversikten såg man klara fördelar med ett större gränssnitt med de procedurer 

som fanns i äldre kontrollrum. I de nyare kontrollrummen så fanns inte behovet lika mycket 

vilket kan tolkas som om då man måste prioritera yta så är det inget som kommer presenteras på 

en stor tavla. Men fallet med reaktoröversikten blir intressant om framtida kontrollrum kan 

erbjuda en gränssnittsförändring vid fall som inte händer så ofta. 

Det är alltså också så att allt arbete i ett kontrollrum inte utförs på stora skärmar; inte ens i de 

nyaste kontrollrummen. Det finns ett antal mindre skärmar som används på de olika arbetsytorna 

och oftast hör de till en specifik arbetsroll. Mindre skärmar som erbjuder möjligheten att komma 

åt all information riskerar också att operatörer blir låsta vid små datorer och missar den 

överblickande vyn av processen. En flexibilitet i gränssnittet erbjuder också en möjlighet till krav 

på förändring: möjligheten att till exempel få ett automationsgränssnitt som är bättre anpassat för 

samspelet mellan människa och maskin blir realiserbart inom en kortare framtid. Men även om 

förändringen är tekniskt realiserbar på kortare tid så är det inte trivialt hur ett gränssnitt ska se ut. 

Som tidigare beskrivits återstår det att testa om den modell av Andersson (2010) som 

introducerades på sidan 12 kan hjälpa en sådan utveckling. 

Digitalisering 
Jag beskrev tidigare hur övervakningen av processindustrin har gått från att bli allt mer 

centraliserad till ett kontrollrum och således tagit ett steg ifrån processen. Att göra gränssnitt 

digitala kan åter minska operatörens känsla för interaktionen med processen. Andra domäner så 

som sjukvården har varit försiktig i sin digitalisering av till exempel patientjournaler. På vilket sätt 

kärnkraftsindustrin kan dra nytta av andra domäner återstår att se. 

Perception är något vi har genom våra fem sinnen. Lukt och smak är svårt att uppnå i en 

kontrollrumsmiljö och det är svårt att veta till vilken nytta man skulle ha av det. Det är svårt att 

direkt känna processen men som tidigare nämnt så finns möjligheten att på olika sätt använda 

känseln i kontrollrumsmiljön. Kontrollrumsmiljön har gått mot att allt mer involvera interaktion 

med en traditionell persondator och att försöka utöka persondatorparadigmet till stora skärmar 

för undvika effekter så som tunnelseende. Även om stora skärmar öppnar upp för en bättre 
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gemensam och individuell förståelse för processen så interagerar man fortfarande på dessa stora 

skärmar genom ett traditionellt tangentbord och en traditionell mus. En turbinoperatör 

poängterade att han föredrar utåtstående lysknappar då de kan ses på längre avstånd, men min 

gissning är att operatörer även föredrar att trycka på en fysisk knapp istället för att använda en 

muspekare. Denna hypotes baseras på den kunskap som under senaste åren växt fram om 

kroppsbaserad kognition där studier visar att kropp och hjärna har en intrikat relation: där 

hjärnan påverkar hur vi uppfattar med vår kropp och våra förnimmelser med kroppen påverkar 

vår kognition. Studier visar till exempel att barn lär sig matematik lättare om man får använda 

händerna jämfört med att inte använda händerna (Goldin-Meadow et al., 2009). Tidigare 

forskning har också visat att hos personer som skriver mycket på tangentbord aktiveras 

perception av bokstäver delar av hjärnan associerade med den motoriska rörelsen av att skriva 

bokstaven på ett tangentbord (Yang et al., 2009).  Yang et al. (2009) visade vidare att experter på 

maskinskrivning till skillnad från noviser påverkades negativt på igenkänning av bokstavsdyader 

som är lättare att skriva på ett tangentbord då experimentet inte involverade någon motorrörelse. 

Det går alltså argumentera för att minnet influeras av simulering av handlingar relaterade till 

objektet – även då det inte finns någon intention att handla.     

Det går utifrån detta att öppna för möjlighet att digitaliseringen påverkar det kognitiva arbetet för 

operatören. Det skulle då vara mindre kognitivt krävande att trycka på en knapp på en panel 

jämfört med att klicka med en mus på en skärm då handlingen är mer distribuerad över kropp 

och hjärna. 

Gränssnitt utanför kontrollrummet 
Denna rapport har illustrerat gränssnitt i kärnkraftverk utefter ett kontrollrumsperspektiv; det är i 

kontrollrummet gränssnittsdensiteten är som högst. Ett område där gränssnitt inte fått lika 

mycket uppmärksamhet är ute i verken. Även om dessa gränssnitt inte är lika långt ifrån 

processen så är de i högsta grad gränssnitt. I materialet som samlades in under studiens gång 

fanns det även en aspekt av gränssnitt ute i verket som inte befinner sig en komplex miljö så som 

ett kontrollrum utan befinner sig på en specifik fysisk plats frånskilt från andra gränssnitt men 

ändock i ett komplext kärnkraftverk. Det finns väldigt många olika sorters gränssnitt ute i verket 

som inte arbetar för att fysiskt likna processen eller för tydlighet genom enhetlig design. En 

informatör som inte är beskriven i empiriavsnittet sa angående användningen av ett gränssnitt: 

”som tur är så är det inget man gör dagligen”. I och med att de sitter så utspridda och eventuell har 

relativt olika funktionalitet så går det att tänka sig att det inte spelar så stor roll att de ser olika ut. 

Gränssnitten ute i verket är inga gränssnitt som man sitter och stirrar på hela dagarna; men det 

finns en viss konceptuell koppling med gränssnitt i kontrollrum då det är samma person som ska 

operera på flera olika gränssnitt.  

O’Hara et al. (2002) skriver även specifikt kring så kallade lokala kontrollstationer – gränssnitt ute 

i verket – och menar på att även dessa gränssnitt bör följa en konstant tankelinje: ”If different label 

material is required at different locations in the plant, an effort should be made to keep the content and format of 

the labels constant.” (s.484). Men riktlinjerna lutar sig oftast mot tidigare information gällande 

kontrollrumsmiljön: ”If CRT displays are employed, they should conform to the relevant portions of Section 1, 

Information Display.” (s.488); ”The design and operation of controls should conform to the guidelines in Section 

3, Controls” (s.490).  
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Varför verkar det ändå som att mindre uppmärksamhet har lagts på gränssnitt ute i verken? För 

det första så är kontrollrummet den säkerhetsmässigt viktigaste platsen. För det andra tror jag att 

svaret delvis går att finna under tillfälle 4 där designprocessen och de beslut som leder fram till att 

något är som det är diskuterades. Gränssnitts relation till varandra blir tydligare om de placeras 

bredvid varandra och om operatörerna arbetar mot de olika gränssnitten samtidigt och 

kontinuerligt över tid; det blir då enklare att svara på frågan varför något ska se ut på ett visst sätt. 

För att något ska få genomslag i en designprocess eller i en specifikation av gränssnitt måste 

frågan om varför något ska vara på ett visst sätt besvaras och vara tydlig. För att besvara frågan så 

måste man bättre förstå hur de som arbetar ute i verken arbetar och vilka problem de upplever. 

Det går att kontrastera gränssnitt ute i verken med ett av exemplen i kontrollrummen: under 

tillfälle 1 diskuterades gränssnittet för MAVA-funktionen där informatören poängterade att en 

enklare schematisk bild över processen hjälpte, speciellt då operatörer ska göra en snabbare 

skattning av situationen; detta blev ännu tydligare då gränssnittet jämfördes med ett äldre 

gränssnitt med samma funktionalitet. Informatören poängterade att en av de orsaker som gör 

hanteringen av gränssnittet och funktionen komplex är att den används sällan. Detta kan liknas 

att man som ingenjör eller tekniker ute i verket ibland inte vet vad man kommer till för gränssnitt; 

och tillsammans med det faktum att de arbetar mot flera olika gränssnitt vid olika tillfällen så 

följer argumentation via analogin av de sällan använda gränssnitten inne i kontrollrummen att de 

sällan använda gränssnitten ute i verken är i ett liknande behov av att bistå användaren i sin 

användning. Situationer som sällan äger rum ställer andra krav på gränssnittens utformning.  

Det är också värt att nämna att arbetsmiljön ute i verket är av en annan karaktär. Där måste till 

exempel brandlarmet låta så mycket som det gör för att höras. En anledning till att det börjar bli 

viktigare med anpassade gränssnitt ute i verken är för att den nya tekniken åldras snabbare och 

således kräver mer rutinmässigt underhållsarbete. Ytterligare en del av arbetet ute i verket som är 

ytterligare ett steg ifrån kontrollrum och konventionella IT-gränssnitt är när tekniker utför 

sekvenser av handlingar med hjälp av instruktioner. Gränssnitten är då traditionella rattar och 

spakar. Det kan till exempel vara otympligt att följa en instruktion samtidigt som man visats i en 

miljö där gränssnitt och instrument är oergonomiskt utplacerade och inte skyltar med tydlig 

information kring var de sitter eller hur de ska användas. 

Metodologiska aspekter 
En uppenbar svaghet i studien kan vara att det aldrig i första hand studerades hur operatörer 

faktiskt gör. Studien förlitade sig på andras erfarenheter och kunskaper genom så kallade 

kontextuella intervjuer. I och med att kontextuella intervjuer i grunden ofta förlitar sig på vad 

andra säger så följer möjliga problem så som felaktiga minnesbilder samt att viktig - mer objektiv 

- information faller mellan stolarna. Men för att skapa en förståelse för en domän behöver det 

inte vara någon nackdel att förlita sig på andrahandskunskap, utan kan till och med vara en fördel 

då studiens syfte var att belysa ett brett spektra av för- och nackdelar kring gränssnittsutformning. 

Studien pekar således mot möjliga gränssnittsområden där mer systematiska kognitiva studier kan 

vara av värde och där man beslutar att utföra förändringar. 

Vidare så kan man också argumentera för att det inom en stor processbransch så som 

kärnkraftverk ibland kan vara av värde att inventera hur något blev som det blev och varför det är 

som det är. Det finns mycket kunskap inom den svenska kärnkraftindustrin men det finns också 
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många åsikter och det är till viss del dessa åsikter som skapar förändring. Att följa ett specifikt 

gränssnitts utveckling kan vara kunskapsbringande i relation till åsikter. På så sätt tappar man 

inget på vägen och man kan blicka framåt med ett tydligare syfte. 
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Slutsatser 
Denna text har rapporterat om gränssnittsutformning i svenska kärnkraftverk. Syftet med studien 

var att presentera tankar och åsikter från personer med erfarenhet inom kärnkraft och diskutera 

dessa i ljuset av nutida teorier för vägledning för framtida gränssnittsutformning. Intervjuerna har 

utan att verka uttömmande sagt en del om var man har varit, var man är och vart man möjligen är 

på väg i dagens gränssnittsutformning; samt pekat på en del av de problem och möjligheter man 

ställs inför. Dessa problem och möjligheter går att sammanfatta under fyra punkter: 

 Problem och möjligheter är två sidor av samma mynt när det kommer till aspekter så som 

adaptiva och flexibla gränssnitt. Flexibla gränssnitt är av naturen digitala vilket kräver en 

viss typ av aktsamhet men erbjuder möjligheten att anpassa gränssnitt efter situationen 

genom storskärmspresentationer. Hypotesen är att adaptiva gränssnitt har en framtid och 

är eventuellt en nödvändighet för larmhantering men också för att förbättra 

kommunikationen mellan människa och automation.  

 Ljudmiljön i kontrollrum är ett område där det inte finns lika många riktlinjer som för de 

visuella gränssnitten som präglar kontrollrumsmiljön. Problem med ljudkaskader och 

ljudnivåer är kända och måste förändras tillsammans med förändring av framförallt larm-

systemet.  

 Styrningen av processen har historiskt sett kommit allt längre från processen. Ny teknik 

erbjuder många möjligheter och förbättringar men där finns också en aspekt av att 

digitalisering tar bort den fysiska interaktionen med gränssnitt. Hypotesen är att den 

fysiska förändringen av interaktion med gränssnitt till att allt mer involvera mus och 

tangentbord påverkar interaktionen negativt.  

 Gränssnitt ute i verket är vidare en aspekt som är viktig för framtiden men som inte varit 

någon större del av denna rapport. Huruvida gränssnitt ute i verket ska hanteras på 

samma sätt som gränssnitt inuti kontrollrummet kräver mer studier av hur tekniker och 

ingenjörer arbetar mot gränssnitt ute i verket. Hypotesen är att det finns 

gränssnittsaspekter ute i verken som är lika relevanta att beakta som gränssnitt inne i 

kontrollrummet. 

Som en sammanfattande och övergripande slutsats går det säga att gränssnitt, både inne i och 

utanför kontrollrummet, inte bara existerar i en nutida komplex kontext. Denna studie har också 

visat på värdet av att beakta gränssnitt i komplexa system, då dessa omformas och byts ut, utifrån 

en historisk kontext. Precis som ett kontrollrum ska veta var man varit, var man är och vart man 

är på väg så kan också utvecklingen av gränssnitt formas av ett liknande paradigm. 
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