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Sammanfattning 
Personas (typanvändare) är ett populärt verktyg för interaktionsdesigners och gör det möjligt att, bland 

annat, uppfatta skillnader mellan en ofta stor mängd potentiella användare och därefter anpassa en design 

efter detta. Men hur användbart är detta verktyg om användarantalet är litet och deras mål i huvudsak 

styrs av deras identiska arbetsuppgifter?  

Interaktionsdesigners som vill försäkra sig om att de skapar användarvänliga applikationer bedriver ofta 

någon from av datainsamling och testning, från och med användare. Det finns flera kända metoder för 

analys av data som samlats in från kvalitativa studier. Det finns dock färre konkreta riktlinjer för vilka 

frågor man bör söka svar på under själva datainsamlingen. Detta varierar så klart kraftigt beroende på 

vilken kontext man befinner sig och någon universell lista med frågeställningar som alltid täcker in det 

man behöver kommer sannolikt aldrig att existera. Bardram (2000) och hans kollegor har dock 

sammanställt en checklista med frågeställningar de utvecklat under utvecklingen av ett nytt 

informationssystem för Danska sjukhus. Ett sådant system är väldigt komplext så det finns anledning att 

undersöka hur väl deras checklista fungerar för enklare system. 

I denna studie utvärderades nyttan av personas och Bardrams (2000) checklista som verktyg under ett 

designprojekt i en miljö med ett fåtal användare, vars uppgifter i huvudsak styrs av deras identiska 

arbetsuppgifter och komplexiteten i systemet är liten. 

Resultatet visade att personas är ett lämpligt verktyg trots likheten mellan användarna. Arbetet med att 

utveckla det som slutligen endast blev en persona gav författaren (tillika studiens interaktionsdesigner) ett 

sätt att fastställa att deras mål faktiskt var väldigt lika. Personan var grunden i utvecklingsarbetet som 

slutade med en lyckad design. Även Bardrams (2000) checklista visade sig vara ett bra stöd under 

studiens gång. Författaren ger dock förslag på två punkter att lägga till i denna checklista. 

Förord 
Jag vill tacka Stig Öhman och Robert Ridefors på SSAB:s säkerhetsavdelning som gav mig möjligheten 

att genomföra studien, samt alla väktare som stod ut med mig under tiden. Tack även till min handledare 

Henrik Danielsson från Linköpings universitet som hjälpte mig att bolla idéer för studiens upplägg. 
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1 Inledning 
Personas (typanvändare) används som en del i många designutvecklingar. Det finns delade meningar om 

huruvida det är ett bra verktyg eller inte och oavsett var man står i frågan finns ett behov att reflektera 

över hur väl de fungerar i olika miljöer och  i olika typer av designmetoder. Goal Directed Design (GDD) 

(Goodwin, 2009) är en utvecklingsmetod för interaktionsdesign som använder sig av och förespråkar 

Personas. GDD saknar dock tydliga riktlinjer för vad man ska eftersöka under datainsamling. Med 

anledning av det kan det behövas ett tillägg för att strukturera datainsamlingen. I denna studie har det 

tillägget varit en checklista för datatinsamling vid utveckling av Computer Support for Cooperative 

Workplaces (CSCW) (Bardram et al. 2000), hädanefter benämnd CSCW-checklistan. Målet med studien 

har varit att utvärdera hur väl Personas fungerar under en GDD-process i en miljö med ett fåtal användare 

vars mål i huvudsak styrs av deras identiska arbetsuppgifter, samt utvärdera hur väl CSCW-checklistan 

kan användas som en grund för datainsamling i denna miljö. Resultatet presenteras genom en utvärdering 

som baserats på författarens (tillika designerns) upptäckter under en designprocess.  

Designprocessen i denna studie har följt riktlinjerna enligt GDD, med undantag för implementeringsstöd 

och med tillägget av användningen av CSCW-checklistan under datainsamlingen som presenteras i 

Bardram et al. (2000). Målet för designprocessen har varit att utveckla en prototyp för 

interaktionsdesignen vid uppdateringen av den mjukvara som används vid vägning av in- och utgående 

last samt mätning av radioaktivitet vid SSAB:s anläggning i Luleå. Användarna av det systemet är få och 

komplexiteten i den information som de utbyter är liten. Detta designuppdrag gav ett tillfälle att utvärdera 

personas och CSCW-checklistan i en sådan miljö. 

Bardram (2000) har tillsammans med sina kollegor utvecklat den CSCW-checklista som använts i denna 

studie. Denna har utvecklats under datainsamlingen för ett projekt som innefattar utvecklandet av ett nytt 

informationssystem för anställda på Danska sjukhus. Detta innebär att systemet kommer att användas av 

många personer med olika roller som är i behov av en stor mängd information som dessutom ska kunna 

levereras snabbt. Detta gör att komplexiteten i informationsutbytet är hög. Bardram anser checklistan vara 

bra nog att publiceras och det finns anledning att undersöka om den kan användas i mindre komplexa 

miljöer där användarantalet är litet. 

1.1 Syfte 
Syftet var att, under en måldriven interaktionsdesignprocess för uppdatering av mjukvara, utvärdera 

användandet av personas i en GDD-process och CSCW-checklistan, i en kontext med ett fåtal användare 

vars mål i grunden styrs av deras identiska arbetsuppgifter och systemets komplexitet är liten.  

1.2 Frågeställningar 
Utifrån det ovanstående syftet sökte denna studie svar på följande två frågeställningar: 

1) Hur väl fungerar personas som en del i en användarmåldriven designprocess i en miljö med ett fåtal 

användare vars mål styrs av deras identiska arbetsuppgifter och komplexiteten i systemet är liten? 
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2) Hur väl fungerar CSCW-checklistan som en grund för datainsamling i en användarmåldriven 

designprocess i en miljö med ett fåtal användare där komplexiteten i systemet är liten? Finns det behov av 

att lägga till eller ta bort någon/några punkter? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis presenteras syfte och frågeställningar följt av en beskrivning av den miljö där studien tagit 

plats. Därefter ges en kort förklaring av den teori/metodik som använts. Därefter presenteras 

designprocessen i kronologisk ordning med metod och resultat under samma rubriker, följt av en 

diskussion kring metoden. Slutligen presenteras utvärderingarna av personas och CSCW-checklistan i 

form av de lärdomar som dragits under studiens gång, följt av slutsatser.  
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2 Bakgrund 
I denna del presenteras förklaring till de metoder och teorier som använts under studiens gång. Dessutom 

görs en förklaring av den miljö där studien tagit plats. 

2.1 Goal Directed Design 
Goal Directed Desig (måldriven design) har sin grund i antagandet att det bästa sättet att bedriva en 

designprocess på är att fokusera på att uppsatta mål (Goodwin 2009). I huvudsak ligger fokus på 

användarnas mål men viktigt att ta hänsyn till är även målen hos kunden (den som köper men inte själv 

använder ett system) och beställaren (den som betalar för och till del är inblandad i utvecklingen). Enligt 

Goodwin är metoden inte tänkt att vara en uppsättning regler och avgränsningar som ska följas blint. Det 

är en generell metod som presenterar ett ramverk att följa, men lämnar samtidigt utrymme för en 

designers kreativitet. 

2.2 Personas 
En persona är en fiktiv användare som baseras på en grupp faktiska användare med liknande mål och 

beteendemönster (Goodwin 2009). En persona ska innehålla en precis beskrivning av vad denna typ av 

användare vill åstadkomma (Cooper 1999) och brukar ges extra liv genom att lägga till en personbild och 

personlig förklaring. Syftet med personas är att förklara användares mål och beteendemönster på ett sätt 

som både designers och intressenter enkelt kan förstå, komma ihåg och relatera till (Goodwin 2009). 

Datainsamlingen sker i huvudsak via intervjuer med och observationer av användare. Antalet personas 

som skapas under ett designprojekt beror på variationen hos användarna. För att anpassa designen efter 

rätt användare prioriteras personas efter hur väl intressenter och designers anser att de representerar 

relevanta användargrupper. På så vis skapas även en avgränsning mot användare som produkten inte ska 

designas för. En primär persona designar man för i första hand medan en sekundär persona får mindre 

utrymme i designprocessen. (Goodwin 2009) 

Mulder & Yaar (2006) anser att man bör validera de personas man skapat med kvalitativ data genom att 

göra en kvantitativ analys av främst de mål och attityder som upptäckts. De föreslår att man skapar 

enkäter som rör de delarna och på så vis samlar in data från ett större antal användare än de som legat till 

grund för skapade personas. Goodwin (2009) menar dock att en sådan undersökning inte säkert kan 

avgöra huruvida en persona kan fungera som ett effektivt designverktyg. Hon menar att den enda 

validering som kan göras är genom att bedöma hur väl designen, som baserats på personas, fungerar 

genom att utföra användartester och analysera hur väl slutliga produkten fungerar.  

2.3 Scenarier 
Ett scenario är en beskrivning av en framtida händelse som baseras på antaganden relaterade till den 

kontext där scenariot utspelar sig. Ett måldrivet scenario är en historia i textform som beskriver en 

personas framtida interaktion med en produkt eller tjänst. En specifik situation beskrivs från början till 

slut där en personas handlingar och systemets funktion beskrivs. I scenariot ingår dock inga förklaringar 

av systemets bakomliggande struktur och hur designproblem har lösts utan är en förklaring av hur denna 

persona ska kunna använda systemet för att nå sina mål. Goodwin (2009) anser att scenarier är ett av de 
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mest kraftfulla verktygen inom produkt- och servicedesign vars användningsområde sträcker sig från att 

definiera krav till att försäkra att en design lämpar sig för samtliga möjliga interaktioner. 

Ett kontextscenario beskriver ett optimalt systembeteende på en hög nivå. Det innehåller inte specifika 

lösningar utan fokuserar på en generell användning och fokuserar på situationer som kommer att hända. 

[Goodwin, 2009] 

Ett key path-scenario baseras till stor del på kontextscenarier och beskriver flödet för de viktigaste 

funktionella elementen i situationer man vet kommer inträffa men även för situationer som rimligtvis kan 

tänkas inträffa. De beskrivs fortfarande på en relativt hög nivå förutsatt att gränssnittet inte är av en 

enklare karaktär och de element som finns kan beskrivas på ett bra sätt via dessa scenarier. [Goodwin, 

2009] 

2.4 Bardrams et al. CSCW-checklista 
Bardram (2000) har skapat en checklista som sammanfattar vilka svar man bör söka under datainsamling 

för att, bland annat, kunna skapa gedigna scenarier. Denna checklista har baserats på aktivitetsteori (eng. 

Activity Theory) och de insikter som Bardram och hans kollegor fått genom sina arbetsplatsstudier
1
. 

Kortfattat är checklistan till för att skapa en förståelse för samarbetskrävande situationer med 

utgångspunkt från hur samarbete mellan individer kan förbättras med hjälp av datorteknologi. Checklistan 

presenteras nedan, översatt till svenska av författaren. 

En detaljerad analys av en samarbetskrävande 

arbetsaktivitet innefattar följande frågor: 

 

Vad görs och varför? – analysera produkten av och 

syftet med aktiviteten från organisationens och de 

involverade aktörernas synvinkel. 

Vilka sub-handlingar är en del av aktiviteten? – 

analysera flödet av distribuerade handlingar som 

utförs av deltagarna. 

Hur realiseras dessa sub-handlingar m.h.a. olika 

verktyg och artefakter? – Analysera artefakters roll 

och deras medierande och koordinerande roll samt 

hur dessa artefakter interagerar. 

Vem är ansvarig för dessa sub-handlingar? – 

analysera hur arbetet fördelas. 

Var och när görs dessa sub-handlingar? – analysera 

det temporal och spatiala arrangemanget av 

En detaljerad analys av flera, av varandra beroende 

och samarbetskrävande aktiviteter innefattar 

följande frågor: 

 

Hur koordineras det rutinmässiga arbetsflödet i 

termer av tre grundläggande koordinationstyper: (i) 

kommunikativ koordination, där aktörerna 

kommunicerar via tecken och språk, 

(ii)instrumentell koordination, där varje aktör 

koordinerar sin aktivitet enligt andras aktiviteter, 

och (iii) koordination enligt förutbestämd rutin, där 

varje aktör koordinerar sin aktivitet enligt givna 

handlingsplaner, t.ex. checklistor, planer eller 

scheman? 

Vilka typer av kollaborativa kollapser sker i det 

dagliga arbetsflödet? Med avseende på: (i)när och 

hur kollapsar det koordinerade arbetet som orsakats 

av nödvändiga anpassningar efter oförutsedda 

begränsningar i arbetssituationen och hur 

                                                      
1
 Bardram hänvisar till Plowman et al. (1995), Grinter (1997) och Bardram (1998) för en djupare förklaring om hur 

checklistan har utvecklats. 
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aktiviteten, korsa organisatoriska, geografiska och 

avdelningars gränser för att täcka in samtliga 

involverade aktörer.  

återetablerats det koordinerade arbetsflödet genom 

en gemensam kooperativ insats. (ii) när och hur 

kollapsar det kooperativa arbetet orsakat av motiv 

och mål som står i konflikt med varandra och hur 

hanteras situationen genom att tänka om och 

rekonstruera aktivitetssystemet? 

På vilket sätt är olika aktiviteter beroende av 

varandra, beskrivet med tre generella 

beroendedefinitioner: behovet av (i) simultana 

aktiviteter, (ii) sekventiella aktiviteter och (iii) 

resursdelande aktiviteter? 

Vilka är kontradiktionerna och konflikterna inom 

och mellan existerande arbetsaktiviteter och mellan 

existerande arbetsaktiviteter och de potentiellt 

kommande arbetsaktiviteterna stöttade av 

datorteknologi? 

 

2.5 Miljön 
Nedan förklaras den miljö där denna studie har genomförts, vilka användarna är och vilken mjukvara som 

används.  

2.5.1 SSAB 

Svenskt Stål AB (SSAB) tillverkar handelsstål och har produktion i Sverige och USA. På anläggningen i 

Luleå står man för den inledande produktionsfasen av tunnplåt. En del av de ämnena som krävs för 

tunnplåtsproduktionen fraktas till och från anläggningen med lastbilar. Dessa vägs vid ankomst och sedan 

vid avfärd då de antingen lämnat eller lastat material. Vissa laster måste även radiakmätas vilket innebär 

att man kontrollerar att den inte överstiger tillåtna strålningsvärden.  Ansvariga för vägning och 

radiakmätning är väktarna på säkerhetsavdelningen som utöver denna arbetsuppgift även ansvarar för 

bevakning av området och andra säkerhetsrelaterade uppgifter. Även inom anläggningen fraktas material 

mellan olika avdelningar och måste vägas. Nedan ges förklaringar av den mjuk- och hårdvara som 

används samt vilka som använder dem. 

2.5.2 Vägningar 

Vägningarna görs på fyra vågar via tre program vilka kan styras från tre olika platser (se 2.5.4). 

Programmet Fordonsvåg 1.0 styr in- och utvåg för inkommande och utgående externa lastbilar. Deponi- 

och Truckvågen väger SSAB:s interna dumpers och styrs via programmen Deponivåg 1.0 och Truckvåg 

1.0.  
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2.5.3 Operatörerna (användarna) 

Fordonsvågen sköts uteslutande av väktare som också delvis sköter Deponi- och Truckvågen. Totalt 

jobbar 11 heltidsanställda som varierar mellan att jobba i Västra vakten och Uddebovakten.  Väktarna går 

en skiftgång som gör att det kan gå lång tid mellan vägningstillfällena då huvuddelen av dessa görs från 

Uddebovakten under dagtid. Det kan gå flera veckor mellan tillfällena då en väktare ansvarar för 

vägningarna och således använder programmen.  

För att avlasta väktarstyrkan sköts vägningar på Deponi- och Truckvågen under dagtid (07.00 – 14.00) av 

stålverkspersonal som är under rehabilitering från skador (rehab-avdelningen), med undantag för lunchtid 

(11.00 – 11.45). När studien genomfördes hade en person som har huvudansvaret för den uppgiften. 

Samtliga användare kommer att benämnas som operatörer om det inte finns ett behov att skilja dem åt. 

2.5.4 Operatörsplatserna 

Vägningarna görs från tre olika platser. Från Västra vakten sköts samtliga vågar och radiaken under 

kvällstid och helger av väktare. All förarkommunikation sker via radio.  Uddebovakten bemannas också 

av väktare och här genomförs radiakmätning och vägningar på Fordonsvågen under dagtid samt på 

Deponi- och Truckvågen under lunch. Operatören har tillgång till kameraövervakning av Fordonsvågens 

in- och utvåg och har begränsad uppsikt över radiaken. Fordonsvågen finns i anslutning till Uddebovakten 

och förarkontakten sker antingen då förare personligen kommer till vaktkuren eller via de radioapparater 

som finns monterade vid vågarna och i vaktkurerna. På Rehabavdelningen sköts Deponi- och Truckvågen 

under dagtid av civil personal. All kommunikation med förare sker över radio.  

2.5.5 Fordonsvåg 1.0 

Vägningen av lastbilar kan skötas från två vaktkurer, Västra vakten och Uddebovakten, via ett PC-

program som går under namnet Fordonsvåg 1.0 (Figur 1). Programmet tar emot data från en ingående och 

en utgående våg. Operatörens uppgift är att säkerställa att inkommande lastbilar vägs vid in- och 

utkörning. Vid vägningen behöver vågoperatören skriva in information som varierar mellan olika typer av 

material. Gemensamt för samtliga vägningar är att fordonsnummer, brutto- och nettovikt, typ av material 

och SSAB:s interna kund ska finnas med på vågsedeln. Denna information får vågoperatören av förare 

när de kör upp på vågen, men i många fall är förare osäkra på exakt vad de kör och vart de ska vilket gör 

att väktaren måste ta reda på detta. Vågsedlarna lagras digitalt och kan skrivas ut vid behov.  
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Figur 1. Fordonsvåg 1.0. 

2.5.6 Truckvåg 2.1 och Deponivåg 1.0.4 

På området görs en hel del företagsinterna körningar mellan delar av produktionen. Dessa vägningar görs 

via programmen Truckvåg 2.1 (Figur 2). och Deponivåg 1.0.4 (Figur 2). De material som körs måste 

vägas vilket sker vid Truck- och Deponivågen som klarar större vikter än fordonsvågen. Pc-programmen 

som används är båda utformade på samma sätt. Vid vägning ska fordonsnummer, pall/ränna, material och 

intern kund finns med på vågsedeln. Denna information får vågoperatören av förare när de kör upp på 

vågen. Vågarna kan inte ses av vågoperatörerna och kontakten mellan förare och operatör sker via radio. 

Vågsedlarna lagras digitalt och kan skrivas ut vid behov.  
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Figur 2. Truckvåg 2.1. Deponivåg 1.0.4. har samma utseende och funktioner. 

2.5.7 Radiak 1.0 

Inkommande skrot och legeringar måste radioaktivitetsmätas (radiakmätas) för att säkerställa att de inte 

har för höga strålningsvärden. Om ett material med för högt strålningsvärde används i produktionen måste 

stora delar av anläggningen bytas ut, vilket medför stora kostnader och produktionsbortfall. 

Radiakmätning sköts av väktare via programmet Radiak 1.0 (Figur 3). Den fysiska mätstationen ligger i 

anslutning till Uddebovakten.  
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Figur 3. Radiak 1.0. 
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3 Designprocessen 
Designprocessen har i stora drag följt riktlinjerna för GDD med undantaget för visuell design samt 

implementeringssupport och med tillägget av CSCW-checklistan vid datainsamling och 

problemidentifiering med nuvarande mjukvaror. Processen presenteras i kronologiskt ordning i den mån 

det är möjligt. 

3.1 Intressentmöte 
Inledningsvis anordnades ett intressentmöte med chefen för säkerhetsavdelningen, bevakningsansvarige, 

den IT-ansvarige samt designern (tillika författaren av denna studie). Under mötet presenterades studiens 

upplägg varpå intressenterna kunde ställa frågor om detta. Därefter diskuterades vilka förväntningar som 

fanns på studien, hur systemet fungerar i dagsläget, vilka som är användare och vilka mål intressenterna 

har för verksamheten.  

Slutsatser från intressentmöte: 

 Användarna av programvaran är väktare samt rehab-personal. Det finns även personal som har 

tillgång till genomförda vägningar, har ändringsrättigheter och kan lägga till information, 

exempelvis kundnummer.  

 Designen ska i första hand utgå från väktarnas behov.  

 Intressenterna vill avlasta väktarna från vägningsarbetet så de kan fokusera på 

bevakningsuppgifter. 

 Radiak-mätningen är väldigt viktig och uppföljningen ska förbättras. 

 Intressenterna har starka funderingar på att införa egen vägning för vana förare som kör skrot och 

legeringar. 

3.2 Skapande av intervjuprotokoll 
Intervjuprotokollet utformades för att säkerställa att det skulle finnas utrymme för deltagarna att ge sin 

bild av hur väl programvaran fungerar samt berätta om sin arbetssituation. Frågorna skapades för att svara 

på vissa delar av CSCW-checklistans frågeställningar som grund och rörde deras syn på programmen, 

vilket informationsbehov de har, tidigare erfarenhet, vilka övriga hjälpmedel som används samt frågor om 

de förare som använder vågarna och problem som kan uppstå i interaktionen med dem. 

Intervjuprotokollet användes under de intervjuer som genomfördes efter observationerna. 

Intervjuprotkollet hittas i appendix A. 

3.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med nio väktare och en vågoperatör från rehab-avdelningen. Av 

väktarintervjuerna genomfördes fem i Uddebovakten och fyra i Västra vakten. Intervjuerna gjordes i 

slutet av observationerna förutom i ett fall då en väktare intervjuats utan att ha blivit observerad. 

Intervjuerna genomfördes enligt det intervjuprotokoll som beskrivs i 3.2. 
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Samtliga intervjuer transkriberades och data från dessa har använts för att göra personas, scenarier, 

problemidentifiering samt förklaringen av verksamheten. 

3.4 Observationer 
Observationerna genomfördes på tre platser; Uddebovakten, Västra Vakten och Rehab-avdelningen. Åtta 

väktare och en person från rehab-avdelningen observerades. Under observationerna sökte designern svar 

på CSCW-checklistans frågeställningar och kompletterande frågor ställdes vid behov. Dessutom 

noterades andra händelser och problem. Data från dessa har använts för att göra personas, scenarier, 

problemidentifiering samt förklaringen av verksamheten 

 

Åtta väktare observerades. Fem av observationerna gjordes i Uddebovakten, tre av observationerna 

gjordes i Västra vakten. Uppdelningen gjordes för att få en bild av väktarnas två operatörsplatser. 

Samtliga väktarobservationer varade i cirka fyra timmar. Den person som i huvudsak genomför 

vägningarna på rehab-avdelningen observerades under en timme. Observationen innefattade 

användningen av truck- och deponivågen. 

3.5 Problemidentifiering 
För att identifiera de problem och förbättringspunkter som finns, dels med den nuvarande programvaran 

och dels med kringliggande faktorer, skapades en lista bestående av 18 punkter med referenser till 

intervjuer och observationsanteckningar (se appendix B). Listan uppdaterades dagligen under 

datainsamlingsperioden.  Intervjuer och transkriberingar som gjorts under dagen (1-2 stycken) lästes och 

varje problem/förbättringspunkt som vågoperatörerna berört lades till som en punkt i listan. Varje punkt 

har referenser till de transkriberade intervjuerna där denna har diskuterats. När dagens intervju(er) 

genomarbetats övergick arbetet till att läsa igenom observationsanteckningar från samma dag. Listan 

kompletterades därefter med kommentarer från dessa. Nedan presenteras och förklaras varje punkt. 

 

1. Svårigheter att minnas alla vägningsrutiner och koder med mera. 

Operatörerna har en hel del rutiner, koder och namn att hålla koll på. För att hjälpa dem med detta 

används en hel del minnesartefakter som till exempel pärmar med vägningsinformation och minneslappar. 

2. Svårigheter att hitta information angående vägningar. 

Mängden information som finns i pärmar och minneslappar är stor och vid flera tillfällen har operatörerna 

svårigheter att hitta just den information de vill komma åt. Pärmar och annat placeras inte alltid på samma 

plats vilket försvårar ytterligare. 

3. Ny information missas. 

I den mängd information som finns vid operatörernas arbetsyta är det lätt hänt att ny vägningsinformation, 

som oftast finns nedskrivna/utskrivna på papper, försvinner eller är svår att hitta. 

4. Inaktuell information finns kvar i systemet. 

Vid arbetsytan finns vägningsinformation som är inaktuell. Detsamma gäller även i mjukvaran som har en 

hel del inaktuella koder och vikter kvar. 
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5. Språkproblem med utländska förare. 

En stor mängd utländska förare kör last till SSAB vilket kan leda till språkproblem mellan operatörer och 

förare. 

6. Ingen möjlighet att korrigera felvägningar. 

Felaktiga koder kan inte ändras i efterhand vilket gör att operatören måste skicka en rapport uppåt med 

information om ändringen. 

7. In- och utvåg kan förväxlas. 

Operatörerna kan ibland missta utvågen för invågen och tvärt om. Oftast upptäcks felet innan vägningen 

genomförs och väktaren kan rätta till felet men i värsta fall görs en felvägningar 

8. Sökning går endast på kundnummer. 

I mjukvaran är material det enda som går att söka efter i text och nummerkod. Övriga koder är 

nummerbaserade. Operatören måste alltså kunna koppla samtliga enheter till respektive kod. 

9. Inmatning av felaktigt ordernummer på Nordkalks körningar orsakar programkrasch. 

Nordkalk har ett externt system som kraschar då den mottar ett felaktigt ordernummer. 

10. Krångligt att göra produktuttag. 

Datumfunktionen för produktuttag kan missas vilket ger felaktiga uttag. 

11. Svårt att kontrollera att fordon kör igenom radiak. 

Det kan vara mycket aktiviteter på gång för operatören vilket gör det svårt att hålla uppsikt på radiaken 

som dessutom kan vara svår att se från Uddebovakten. Dessutom kan mätningar godkännas trots att ett 

fordon inte kört igenom den. 

12. Begreppsförvirring. 

Det används gamla namn och begrepp både på fraktsedlar och i tal vilket gör att väktarna måste ha koll på 

dessa. 

13. Bristande struktur på ordernummer. 

Det finns ingen given struktur för hur ordernummer ska byggas upp. I huvudsak ett problem för 

administratören. 

14. Utskrivning av vågsedlar inte möjligt för alla berörda. 

Väktarna får ansvara för att skriva åt vågsedlar ut andra. Något som tar tid från övriga arbetsuppgifter. 

15. Invägda miljöbilar syns ej i lista över första vägning. 

Miljöbilar som vägs in sparas undan och visas ej under listan för invägda bilar. Detta försämrar 

möjligheten att hålla reda på vilka bilar som är i omlopp för tillfället. 

16. Avståndet till vågarna försvårar kommunikationen. 

Förare vid en våg måste använda radio för att kommunicera med vågoperatören. Särkilt vid fordonsvågen 

är detta ett problem då det kan vara mycket störande bakgrundsljud från passerande trafik. 
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17. Bristande information angående saknad konakt med deponi- och truckvåg. 

För att se om kontakt finns med vågen måste operatören öppna motsvarande program. Kontakten tappas 

sällan men vid de tillfällen det händer kan det ta flera minuter att starta upp vilket leder till frustration för 

både operatör och förare. 

18. Ingen tidsangivelse för vägningar i truck/deponivåg. 

Saknade tidsangivelser kan försvåra sökandet efter en särskild vägning. 

3.6 Skapande av persona 
Ur den datainsamling som genomförts hittades ett antal variabler där användarna kunde tänkas skilja sig 

åt. Varje användare jämfördes med de andra och placerades, för varje variabel, in på en skala för att 

kunna skiljas åt. Av dessa variabler var det endast i två fall det gick att urskilja några påtagliga skillnader 

mellan användarna (se nedan). 

 Operatörer med över femtons års erfarenhet frågar i mindre utsträckning sina kollegor om hjälp 

då problem med vägningar uppstår än operatörer med under fem års erfarenhet.  

 Operatörer med över femton års erfarenhet anser sig ha koll på verksamheten inom området i 

högre utsträckning än operatörer med under fem års erfarenhet.  

Inledningsvis fanns tanken att skapa två väktarpersonas. Den ena skulle representera väktare med mer 

erfarenhet och den andra skulle representera väktare med mindre erfarenhet. Istället skapades endast en 

persona då väktarna inte skiljer sig åt med avseende på deras mål och grundproblem. De mer erfarna 

väktarna har förvisso upptäckt fler mindre problem med programmen men detta är inget som påverkar 

deras mål. Det som skiljer väktarna åt i dagsläget är till vilken grad de uppnår sina mål och i vilken 

utsträckning problemen påverkar dem. Operatören på rehabavdelningen avviker inte från väktarna till den 

grad att det är nödvändigt att skapa en egen persona för denne. Nedan presenteras personan som fick 

namnet Mats Johansson. 

3.6.1 Persona: Mats Johansson, 48 år, Väktare och vågoperatör 

Innan Mats blev väktare jobbade han på SSAB:s produktion. Han började på strängen och efter sju år gick 

han över till LD:n där han spenderade nio år. När säkerhetsavdelningen sökte väktare tog Mats chansen 

och sökte tjänsten då han ville prova någonting nytt. Han fick jobbet och är nu inne på sitt tolfte år som 

väktare på SSAB. 

Utöver de bevakningsuppgifter som väktartjänsten innebär är en viktig del av arbetet att väga in- och 

utgående last, samt radiakmäta legeringar och skrot, som kommer till SSAB via lastbilar. Mats tycker sig 

ha bra koll på hur de flesta vägningarna ska gå till men det är inte lätt att hålla alla nummer och koder i 

minnet. Skiftgången och växlandet mellan att jobba i Uddebovakten, där huvuddelen av vägningarna 

genomförs, och Västra Vakten, som sköter vägningarna på kvällar och helger, gör att han inte får någon 

riktig kontinuitet i vägandet. 

Mats tycker att de program som används vid vägning och radiakmätning i sig är lätta att använda, men det 

finns förbättringspunkter. Ett problem är till exempel att de innehåller mycket gammal information och 

han tycker att det är dags för en ny fräsch version. Det största problemet är att den vägningsrelaterade 
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informationen som måste finnas tillgänglig ibland är svår att hitta. I dagsläget hittar Mats den 

informationen i pärmar, listor och på uppklistrade lappar runt arbetsbordet. Den informationen är heller 

inte alltid aktuell. Som tur är finns det kollegor att fråga om det blir stressigt eller informationen inte kan 

hittas. 

Mats mål: 

 Minimera tidsåtgången vid sökande av information. Mats vill inte lägga onödig tid på att hitta 

vägningsrelaterad information som till exempel kund- och materialkoder. 

 Inga felvägningar. Upptäckta felvägningar måste rättas till vilket gör att Mats måste göra ett 

dubbelarbete. I värsta fall upptäcks inte felvägningarna vilket gör att SSAB kan gå miste om 

intäkter. 

 Inga missade radiakmätningar. Last som inte radiakmäts direkt vid vågen måste antingen 

handmätas av personal vid lastplatsen eller kräver att föraren vänder om och kör igenom 

radiaken. Detta innebär mer arbete för Mats. I värsta fall missas en last med för höga 

strålningsvärden vilket har förödande konsekvenser för SSAB om det hamnar i produktionen. 

 Guida förare rätt på en gång. Språkproblem med utländska förare gör att det kan vara svårt att 

förklara vart de ska och vad de ska göra. Mats vill få förarna att förstå rutinen på en gång så att 

han slipper jaga efter dem. 

3.7 Skapande av kontextscenario 
Baserat på resultatet från datainsamlingen skapades ett kontextscenario för att driva designprocessen 

framåt. Scenariot täcker in de övergripande delarna av vägningsarbetet och kan läsas nedan. Det fanns en 

tanke att skapa fler kontextscenarier som var något mer uppgiftsspecifika men detta valdes bort till fördel 

för en mer gedigen utveckling av key path scenarier.  

3.7.1 Kontextscenario: En dag på jobbet 

Mats har precis genomfört en invägning av en kalkbil då en förare knackar på luckan i vaktkuren. När 

Mats öppnar luckan får han en fraktsedel av föraren som också säger att han inte vet vart han ska på 

knacklig engelska. ”AlCl” står att det på fraktsedeln och Mats tror att det materialet ska radiakmätas. 

Eftersom han är osäker använder han sökfunktionen i vågprogrammet och får reda på att ämnet är 

Aluminium Chloride, ska radiakmätas, lastas av vid LP2 och en vågsedel ska skickas till Erik Nyman. 

Mats förklarar proceduren för föraren som sedan kör upp på vågen och blir invägd. Efter det lägger han 

till en kommentar till vägningen för att minnas att han ska skicka en vågsedel till Nyman när lastbilen har 

vägts ut. 

När lastbilen kommer tillbaka en timme senare väger Mats ut den och ser sin kommentar. Han väljer 

därför att skriva ut en vågsedel direkt och lägger till den i utgående post. Precis då larmar vågprogrammet 

då en miljöbil är på väg in till området med en vikt på 400 kg över sin tara. Mats använder radion för att 

höra med föraren varför han kör med övervikt. Enligt föraren har han extra vatten med sig för spolning 

vilket Mats in också skriver ner och genomför sedan invägningen. 
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Under tiden har en skrotbilsförare kört upp på invågen och inlett en invägning på egen hand. Föraren har 

dock glömt sitt kort så han ropar upp Mats på radion och förklarar läget. Mats styr förarnas 

vägningsprogram via dubbelkommando, matar de uppgifter som behövs och föraren kör vidare. Då får 

han ett telefonsamtal från Koksverket som anmäler att de har en besökare på väg. Mats noterar detta och 

sen larmar radiaken. Larmet går eftersom skrotbilsföraren glömt att köra igenom radiaken så Mats ringer 

upp skrotgården och ber dem att skicka tillbaka lastbilen. När denna kommer tillbaka aktiverar Mats 

radiaken som föraren kör igenom, blir godkänd och kan fortsätta. 

Vägningarna fortsätter med varierande intensitet under dagen. Innan Mats lämnar över till 

eftermiddagspasset får han ett vågmeddelande via programmet. Informationen rör vägningar som ska ske 

under nästa vecka då han jobbar eftermiddagspass så han väljer att spara meddelandet för att komma ihåg.  

3.8 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen utvecklades utifrån problemidentifieringen, kontextscenariot samt personan och 

fungerade som ett diskussionsunderlag vid ett intressentmöte där även problemidentifieringen 

presenterades. De identifierade kraven prioriterades enligt funktioner som måste, bör och kan 

implementeras samt funktioner som skall exkluderas. Intressenterna fick ett tillfälle att komma med 

synpunkter på kravspecifikationen och ett fåtal ändringar gjordes, främst gällande prioriteringar. Under 

mötet fastställdes även att lösningen ska vara pc-baserad. Efter mötet har kravspecifikationen uppdaterats 

kontinuerligt under designprocessen. I huvudsak har revideringar gjorts efter att designen testats mot 

scenarier. Kravspecifikationen kan läsas i appendix C. 

3.9 Key path-scenarier 
Efter skapandet av den första kravspecifikationen påbörjades skapandet av key path-scenarier för att 

kunna revidera kravspecifikationen och testa designlösningsförslag efter dessa. Key path-scenarierna 

utvecklades utifrån resultaten från observationerna och intervjuerna, kontextscenariot och personan. 

Slutligen arbetades observationschecklistan igenom punkt för punkt för att täcka in relevant information i 

scenarierna. Key path-scenarierna kan hittas i appendix D och nedan ges ett exempel. 

3.9.1 Vägning och radiakmätning med orderplaneringsnummer 

Mats ser en lastbil med skrot passera grinden och köra upp på invågen. Han känner igen den sen förut och 

väger in den med fordonsnummer och markerar att den ska radiakas. Han behöver inte meddela föraren 

eftersom denne är van vid proceduren. När lastbilen lämnar vågen går Mats in på Radiakfliken, väljer 

fordonsnumret och startar mätningen. Mätningen godkänns och lastbilen kör vidare. 

 

Trettio minuter senare kör lastbilen upp på utvågen. Mats frågar vad föraren har lämnat och svaret blir: 

”Kuusakooski, klass 11”. Mats markerar orderplaneringsrutan, trycker ”K” och väljer sedan 

”Kuusakoski”. Övriga uppgifter fylls då i med undantag för materialet där Mats väljer ”Klass 11”. 

3.10  Frameworkförslag 
Utifrån scenarierna skapades enkla storyboards, det vill säga skisser över tänkta flöden och 

visualiseringar. Med dessa samt kravspecifikationen och med stöd av kontextscenariot, key path-

scenarier, problemidentifieringen samt personan skapades en frameworkskiss. Denna presenterades sedan 
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för intressenterna tillsammans med förklaringar hur de nya funktionerna är tänkta att fungera och 

hänvisningar till problemidentifiering och scenarier. Designen diskuterades och några mindre ändringar 

gjordes. 

3.11  Prototyp med designmotivering 
Nedan presenteras den färdiga prototypen med motiveringar till designen. 

3.11.1 Allmänt 

De olika vågarna styrs från samma program för att förenkla navigeringen. Varje flik visar om kontakt 

finns med vågen för att förenkla översikten. Ett tomrum har lämnats för att ge plats åt en flik där 

förarvägningen kan läggas in, med tanke på intressenternas funderingar om framtida möjligheter för 

erfarna förare att genomföra vägningar själva. Under denna flik bör förarnas vägningsmodul kunna 

fjärrstyras av en operatör vid problem. Listfliken lades till för att ha ett samlat ställe för samtliga listor 

och instruktioner som i dagsläget finns i behållare och pärmar vid arbetsbordet. Detta för att samla och 

uppdatera all den informationen på samma ställe för att undvika problemet med hitta den och säkerställa 

att informationen är den senaste. Under uttagsfliken finns möjlighet att göra produktuttag vilket i 

dagsläget görs från ett separat program. Även denna flyttades in i programmet för att förenkla navigering. 

3.11.2 Meddelandefunktionen 

För att möjliggöra meddelandefunktionen är programmet användarbaserat. Inloggning sker med 

personliga kort via en extern kortläsare som inte omfattas i denna design. 

Det finns ett tydligt behov av att strukturera hur information angående vägningar sprids.  

Meddelandefunktionen gör att varje användare kan se nya meddelanden som kommit sedan de sist loggat 

ut. Meddelanden kan arkiveras och plockas fram till det lilla meddelandefönstret om användaren önskar. 

På så vis kan användaren välja vilka meddelanden denne snabbt ska kunna komma åt. Samtliga 

meddelanden kan ges en giltighetstid efter vilken de tas bort ur raderas ur systemet. Detta för att minska 

risken att inaktuell information ligger kvar. Enskilda användare kan gå in på de meddelanden de skickat 

och ändra giltigheten. Meddelandefunktionen nås via samtliga huvudflikar i programmet. Arkiverade 

meddelanden hittas igen under Meddelandefliken i huvudfönstret. 

3.11.3 Sökfunktionen 

För att minska tidsåtgången vid informationssök, som idag görs genom att leta i mappar och dylikt, samt 

minska risken för att inaktuell information används eller att information inte hittas, skapades 

sökfunktionen. Denna kan söka i vågsedlar, meddelanden och listor. Sökresultaten visas i det lilla 

sökfönstret och kan även läsas där. För att ge en bättre översikt vid flera sökträffar eller då träffen 

innehåller mycket information kan användaren gå in på sökfliken i huvudfönstret. Där presenteras 

informationen på samma sätt men över en större yta. Sökträffarna har även en länkfunktion så att 

användaren direkt kan gå till platsen där informationen finns alternativt direkt öppna en vågsedel. 

Sökfunktionen nås via samtliga huvudflikar i programmet. 
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3.11.4 Fordonsvågen 

Nedan presenteras de ändringar och tillägg som har gjorts för mjukvaran till Fordonsvågen. Se även figur 

4. 

 Skillnaden mellan utvåg och invåg har förtydligats genom färg- och mönsterkodning som 

motsvarar inramningen av monitorerna för in- och utvågen. 

 Funktionen för ut/taravägning har tagits bort eftersom den inte används. 

 Checkboxen för radiakmätning har byts ut mot en knapp för vägning och radiakmätning för att 

förenkla processen. 

 Ordningen på kodfältet har behållits då de är intränade hos användarna och följer en logisk 

ordning. 

 Löpnummerrutan har flyttats tillsammans med knappar för utvägning och utskrift för att gruppera 

dessa och visa att de hör ihop. 

 Möjlighet att genomföra ändringar (med undantag för vikter) direkt i programmet har införts för 

att användarna ska slippa kontakta en administratör. 

 I Huvudfönstret har radiakkolumnen getts tillägg för att visa om fordonet har godkänts, 

underkänts eller ej genomfört radiakmätning. Dessutom har en varningsfunktion tillkommit 

vilken varnar om ett fordon markerat för radiakmätning inte påbörjat mätning inom femton 

sekunder. Detta för att förenkla uppföljningen av mätningarna. 

 I huvudfönstret har ett kommentarskolumn lagts till för att förenkla läsandet av eventuella 

kommentarer. 

 Huvudfönstret har fått tillägget Medd (& Sök) där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än den i det lilla meddelandefönstret. 

 Huvudfönstret har fått tillägget (Medd &) Sök där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än i det lilla sökfönstret. 
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Figur 4. Fordonsvågen prototyp. 

3.11.5 Deponi- och truckvågen 

Nedan presenteras de ändringar som gjorts för mjukvaran till Deponi- och Truckvågen. Se även figur 5. 

 Placeringen av inmatningsfält ändrades för att göra utrymme för övriga funktioner. 

Ordningsföljden för inmatning av uppgifter behölls. Ordningen är logisk och användarna är vana 

vid den.  

 Huvudfönster med Vägningar idag, Taravägningar samt Meddelande & Sök lades till för att 

förbättra översikten. 

 Kommentarsfältet lades till för att förenkla identifiering av kommentarer. 

 I huvudfönstret har ett kommentarskolumn lagts till för att förenkla läsandet av eventuella 

kommentarer. 

 Huvudfönstret har fått tillägget Medd (& Sök) där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än den i det lilla meddelandefönstret. 
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 Huvudfönstret har fått tillägget (Medd &) Sök där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än i det lilla sökfönstret. 

 

 

Figur 5. Deponivåg prototyp. Truckvågen är likadan. 

3.12  Radiaken 
Nedan presenteras de ändringar som gjorts för mjukvaran till Radiaken. Se även figur 6. 

 Placeringen av inmatningsfält ändrades för att göra utrymme för övriga funktioner. 

Ordningsföljden för inmatning av uppgifter behölls. Ordningen är logisk och användarna är vana 

vid den.  

 I huvudfönstret har ett kommentarskolumn lagts till för att förenkla läsandet av eventuella 

kommentarer. 

 Huvudfönstret har fått tillägget Medd(& Sök) där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än den i det lilla meddelandefönstret. 
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 Huvudfönstret har fått tillägget (Medd &) Sök där användaren kan organisera och läsa 

meddelanden över en större yta än i det lilla sökfönstret. 

 

 

Figur 6. Radiak prototyp. 

3.13 Användartest 
Användartest genomfördes med åtta väktare under tiden de arbetade som vanligt i Uddebovakten. Testet 

genomfördes med en pappersprototyp där deltagarna fick läsa sju scenarier med 1-3 följande uppgifter, 

totalt 12 uppgifter (se appendix E). Målet med testet var att se om deltagarna kunde lösa uppgifterna, se 

hur de navigerar i programmet och slutligen ge dem en chans att komma med feedback på 

designlösningarna. Operatörernas knapptryckningar och navigationsvägar noterades. Data 

sammanställdes i en tabell där kommentar om hur de har gått till väga skrivits in om de avvikit från den 

optimala vägen. När operatören hade genomfört alla uppgifter förklarade försöksledaren hur varje ny del i 

designen fungerar och varför den lagts till. I detta skede frågade även försöksledaren vad operatören 

tycker om designlösningarna och om de saknar eller inte förstår några delar. 



21 

 

3.14 Användartestets resultat 
Uppgifterna löstes på ett mycket bra sätt och bortsett från några mindre kommentarer mottogs designen 

mycket positivt. Framför allt påpekade samtliga att sökfunktionen kommer att underlätta arbetet. 

Uppgifter som går att lösa med de nuvarande programmen, som till exempel vägning och radiakmätning, 

utfördes i prototypen utan problem. De nya funktionerna som till exempel möjligheten att söka, läsa 

meddelanden och ändra vågsedlar hade användarna något större problem med men i stort sett gick även 

dessa bra. Ingen del av användartestet visar på ett behov att genomföra några ändringar i designen. De få 

och enkla moment som ledde till problem kan täckas in i den utbildning på det nya systemet som 

operatörerna senare kommer att få. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat genom de utvärderingar som baseras på reflektioner och lärdomar 

som dragits under designprocessen. 

4.1 Utvärdering personas 
Att använda måldrivna personas i en verksamhet där användarnas övergripande mål styrs av deras 

arbetsuppgifter har gjort att det har varit svårt att hitta variabler som skulle kunna skilja dem åt, särskilt 

när arbetsuppgifterna inte är komplexa och inte heller varierar mellan operatörer. Att de övergripande 

målen delas mellan samtliga användare betyder dock inte nödvändigtvis att det inte finns underliggande 

skillnader som till exempel kan bero på hur de löser uppkomna problem eller vilket behov av stöd de har. 

Under denna designprocess visade det sig tydligt att operatörer med mer erfarenhet hade ett mindre behov 

av stöd från dokumentation och kollegor än operatörer med mindre erfarenhet. Det är troligt att en sådan 

skillnad kan ge upphov till två personas i en annan miljö än i denna studie, där beslutet att endast skapa en 

persona grundade sig i att även de mer erfarna användarna hade samma typ av problem som de mindre 

erfarna, men i mindre utsträckning. 

I en liten domän som denna har en designer möjlighet att komma nära huvuddelen av 

användarpopulationen. Det gör i sin tur att behovet av personas minskar, förutsatt att de inte behöver 

vidareförmedlas, men det finns en risk att skillnader mellan användare missas om man inte letar efter 

dem. Å andra sidan kan skillnader överdrivas om det blir ett för stort fokus. Det är viktigt att reflektera 

över om skillnaderna i sig har någon betydelse för hur designen ska utvecklas. 

Operatörerna var en homogen grupp, utifrån deras mål och behov för just denna verksamhet, vilket gjorde 

att problemidentifieringen gällde för samtliga. Under datainsamlingen har ett viktigt mål varit att förstå 

operatörerna och den verksamhet som dessa verkar i. Analysen mynnade sedan ut i en persona som 

därefter sällan använts efter att den fastställts då författaren hade fått en klar bild av operatörerna. Inget 

behov har funnits att prioritera mellan olika personas, inget behov har funnits att vidareförmedla personan 

till andra involverade förutom intressenterna som själva hade en god bild över operatörerna. Däremot 

gjorde arbetet med personan att författaren fick en god kännedom om operatörerna och deras 

arbetssituation vilket har varit viktigt för designprocessen. Personan som färdigt dokument har därför 

knappt använts men kunskaperna genererade från dess utveckling har använts i stor utsträckning. 

4.2 Utvärdering CSCW-checklista 
Checklistan har använts som en bas att utgå från vid datainsamlingen och som ett stöd vid skapandet av 

scenarier. Vid det intressentmötet användes checklistan som ett stöd under diskussionen kring användarna 

och organisationen. Frågor som i huvudsak besvarades var angående organisationens mål, hur och varför 

genoms förs en aktivitet, exempelvis radiakmätning. Var och när vägningar och mätningar genomförs 

kunde också besvaras. Vid användarintervjuer och observationer gavs läge att besvara checklistans alla 

delar från ett användarperspektiv.  
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De punkter som finns i listan är generella vilket gör att de i ett senare skede av datainsamlingen bör 

mynna ut i mer precisa frågor angående den verksamhet som undersöks. Detta gör att den passar en 

iterativ datainsamlingsprocess med kontinuerlig analys av verksamheten. Ett exempel på detta är 

operatörernas problem att hitta information angående vägningar vilket senare visade sig till stor del bero 

på att kommunikationen mellan operatörerna var bristfällig. Punkten ”Vilka typer av kollaborativa 

kollapser sker i det dagliga arbetsflödet?” mynnade till exempel ut i frågor om hur operatörerna får 

information om vägningar, vilken information de anser sig behöva och i vilka tillfällen de inte kan lösa 

uppgifter på ett tillfredsställande sätt på grund av bristande information. Det visade sig bland annat att 

informationen sprids på olika sätt, via mail, telefon eller lappar och listor vid arbetsytan, vilket gör det 

svårt att hitta information och vara säker på att denna är aktuell. Verksamheten ställer kravet att de flesta 

vägningar görs med ”koordination enligt förutbestämd rutin” vilket gör att denna rutin måste kunna hittas 

så snabbt som möjligt om operatören inte kan den utantill. Lösningen på detta blev i detta fall en egen 

meddelandefunktion i programmet med tidsbestämda utskick samt en del av programmet som innehåller 

samtliga listor vilket gör att all information hittas och uppdateras på ett och samma ställe. CSCW-

checklistan är en mycket bra utgångspunkt för denna typ av frågeställningar även i en verksamhet som 

denna designprocess har inriktat sig på; där ett fåtal användare utbyter information som inte är komplex 

och utbytet sällan sker muntligt utan istället förmedlas skriftligt. 

Bardram (2000) har använt och utvecklat checklistan under utvecklingen av ett informationssystem vid 

danska sjukhus vilket är en komplexare miljö med betydligt fler användare än den miljö som denna 

designprocess har skett i. Trots detta har checklistan fungerat väl och det finns ingen del som kan sägas 

vara överflödig. Däremot har författaren två förslag till punkter som bör läggas till för att förbättra den, 

vilka presenteras nedan. 

 Vilken effekt för verksamheten har en icke löst eller icke tillfredsställande löst uppgift? Detta är 

viktigt av två anledningar. För det första kan vissa delar av en design behöva prioriteras i form av 

till exempel mer utrymme och lättare åtkomst eftersom den är en kritisk del av verksamheten. 

Dessutom är det bra att hela tiden fundera på designprioriteringar i de situationer då tid- och 

resursbrist gör att delar av en design måste nedprioriteras.  

 Finns det skillnader i hur användare löser uppgifter/problem? Om så är fallet, innebär det något 

problem? Är en metod bättre än en annan? Finns det behov av att sammanjämka metoder? Att 

identifiera skillnader kan identifiera användares olika behov vilket kan leda till olika 

designlösningar. Dessa typer av skillnader kan också vara upphov till problem. I sådana fall kan 

en design hjälpa till med att sammanjämka dessa. Det kan också vara så att en användare frångår 

den vedertagna rutinen och dennes metod är bättre för verksamheten. Som interaktionsdesigner 

kan man inte endast fokusera på den produkt man är där för att förbättra, även arbetssätten i sig 

kan behöva förbättringar. Den design som skapas bör inte bara möjliggöra dessa förbättringar 

utan också uppmana till dem. 

Det är sannolikt att de flesta verksamheter som innebär kommunikation mellan två eller flera agenter kan 

observeras utifrån CSCW-checklistan, med ovanstående tillägg, och leda till bra förutsättningar för analys 

av verksamheten och därigenom även bra förutsättningar för att skapa trovärdiga och omfattande 

scenarier för en designprocess. CSCW-checklistan i sig presenterar ingen klar analysmetod för att svara 
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på de frågor den ställer och säkerställa att en verksamhet kartläggs fullständigt. Vid analys av komplexa 

verksamheter och vid tillfällen större designteam involverats behövs sannolikt en mer strukturerad 

analysmetod än den som författaren använt i denna studie. Författaren ser ingen anledning till att 

checklistan inte kan användas till de flesta analysmetoder som förknippas till interaktionsdesign. Det är 

nog snarare så att den har ett större användningsområde. 

4.3 Slutsatser 
Personas fungerar väl i en miljö med få användare vars mål i huvudsak styrs av deras identiska 

arbetsuppgifter. Även om skillnaderna mellan användarna i denna studie var liten så är det i sig något som 

kan konstateras genom att försöka ta fram relevanta personas. Med den vetskapen kan man ta 

deisgnbeslut enbart baserat på en persona och vara mycket säkrare än om man direkt antar att skillnaderna 

inte är avgörande. Det är heller inte nödvändigtvis så att personer med samma arbetsuppgifter har samma 

behov för att lösa dem, vilket observerades under denna studie. Detta indikerar att personas är användbart 

även i sådana fall. 

Resultatet av denna studie indikerar att CSCW-checklistan är ett verktyg för datainsamling som fungerar 

väl som hjälp för datainsamling i en miljö med ett fåtal användare, förutsatt att kommunikation användare 

emellan är viktigt för att de ska lyckas med sina mål. Författaren har dock förslag på två punkter som bör 

läggas till, se 4.2.  

4.4 Reliabilitetsdiskussion 
Kommunikationen mellan de användare som innefattades i denna studie var inte i samma utsträckning 

eller lika komplex som användarna i de studier där CSCW-checklistan har utvecklats genom. De sker 

dock kommunikation på ett flertal olika sätt och det visade sig att kommunikation användare emellan var 

det största problemområdet. CSCW-checklistan är startkt fokuserad på kommunikation och det är möjligt 

att studiens resultat därför är för vinklat mot just kommunikation när det istället kan ha funnits andra mer 

allvarliga användarproblem.  

Efter analys av de data som samlats in togs beslutet att endast skapa en persona. Det är möjligt att 

datainsamlingen inte var gedigen nog för att hitta underlag för fler personas. Det är också möjligt att 

andra analysmetoder hade kunnat upptäcka fler skillnader mellan användarna. 

Studien har endast genomförts av en person. I en process som denna studie har gått efter är det lämpligt 

att vara flera personer då man annars löper stor risk att en persons förutfattade meningar får för stort 

utrymme. Analysen kan alltså ha påverkas negativt då den inte är tillräckligt baserad på de faktiska data 

som samlats in.  
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Appendix A: Intervjuprotokoll 

 
Hur länge har du jobbat som väktare på SSAB? 

Vad gjorde du innan du började jobba med detta? 

Hur ofta använder du de olika vågprogrammen + radiaken? 

Var befinner du dig när du använder dem? 

För varje program: Finns det några problem med programmet i dagsläget? Vilka? 

För varje program: Finns det några välfungerande funktioner i programmet? Vilka? 

Vilka delar av programmet/programmen använder du och i vilken utsträckning? 

Använder du några hjälpmedel utöver programmet för att utföra vägningsuppgifter? (Exempelvis 

minneslappar) 

Tycker du att du har bra koll på hur vägningarna ska gå till? 

Får du den information du behöver i tid? 

Om du är osäker på något vad gäller vägning och last, hur går du till väga för att reda ut osäkerheten? 

Vilken information behöver du av förarna (ang. last osv.)? 

Utöver de problem du nämnt i programmet, finns det någonting runt omkring som påverkar arbetet? 

Vad vill du att det nya programmet ska hjälpa dig med? 

Vilka typer av förare kommer hit? 

Vilka typer av fordon kör dom? 

Vilken information brukar förare vilja ha av dig? 

Vilka är de största problemen i förarkontakten? 

Vill du göra några tillägg utöver de svar du gett? 
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Appendix B: Problemidentifiering 

 
Identifierat 

problem/förbättringspunkt 

Utdrag ur intervju Observationsanteckningar 

Svårigheter att minnas alla 

vägningsrutiner, koder m.m. 

”Sen är det ju så att det går tid 

mellan gångerna man sitter här, 

nästa går jag ju nattskift, så man 

glömmer ju en del.” – Väktare 

01, rad 29, Appendix A. 

Väktare 01, rad 45-57, Appendix 

A. 

” Man måste använda sig av lite 

fusklappar och kolla de listor 

med orderplaneringsnummer och 

annat som finns” – Väktare 02, 

rad 10, Appendix A. 

Väktare 04, rad 12-14, Appendix 

A. 

Väktare 05, rad 16-19, Appendix 

A. 

Väktare 06, rad 15-17, Appendix 

A. 

Väktare 07, rad 24-25, Appendix 

A. 

De flesta väktare använder i stor 

utsträckning minnesartefakter. 

Exempelvis minneslappar och 

pärmar med koder. 

Svårigheter att hitta information 

ang. vägningar. 

” …det är nåt som borde 

styras upp för att slippa alla 

dom här jävla lapparna, det är 

lappar här och där, det finns 

inget klart system för hur det 

fungerar…”  - Väktare 01, rad 

60-68, Appendix A. 

Väktare 01, rad 76-88, Appendix 

A. 

Väktare 02, rad 17-18, Appendix 

I vissa fall spenderar väktarna 

onödig tid på att leta information 

bland pärmar, mail och lappar. 
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A. 

Väktare 03, 65-68, Appendix A. 

Väktare 05, rad 25-27, Appendix 

A. 

Väktare 06, rad 21-23, Appendix 

A. 

Väktare 07, rad 24-25, Appendix 

A. 

Väktare 09, rad 22-23, Appendix 

A. 

Ny information missas. ”Nä det finns en risk att man 

missar information.” – Väktare 

02, rad 15, Appendix A. 

Väktare 02, rad 44-48, Appendix 

A. 

Väktare 01, rad 76-79, Appendix 

A. 

Väktare 03, 65-68, Appendix A. 

Väktare 04, rad 26-27, Appendix 

A. 

Väktare 06, rad 26-29, Appendix 

A. 

Väktare 07, rad 24-28, Appendix 

A. 

Väktare 09, rad 22-27, Appendix 

A. 

 

Inaktuell information finns kvar i 

systemet. 

”… alltså det som händer nu är 

att det hänger kvar mycket.” – 

Väktare 01, rad 91, Appendix A. 

Väktare 01, rad 97-99, Appendix 

A. 

Väktare 03, rad 61-63, rad 129-

Utskrivna lappar med inaktuell 

information finns vid 

arbetsbordet. 

Vissa fordon har inaktuella koder 

kopplade till sig. 
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130, rad 135-139, Appendix A. 

Väktare 04, rad 37-38, Appendix 

A. 

Väktare 05, rad 61-63, Appendix 

A. 

Språkproblem med utländska 

förare. 

”Dom här polackerna är ju 

svåra att tyda” – Väktare 01, rad 

101, Appendix A. 

Väktare 01, rad 103-113, 

Appendi x A 

Väktare 02, rad 29-30, Appendix 

A. 

Väktare 03, rad 115-118, 

Appendix A. 

Väktare 04, rad 54-55, Appendix 

A. 

Väktare 05, rad 43-48, Appendix 

A. 

Väktare 06, rad 31, Appendix A. 

Väktare 08, rad 60, Appendix A. 

Väktare 09, rad 43-45, rad 48-49, 

Appendix A. 

Utländska förare med ingen eller 

dålig kunskap i engelska 

missförstår vid ett flertal tillfällen 

givna instruktioner. 

Ingen möjlighet att korrigera 

felvägningar. 

”Bruttovikten hade vi ju när 

han vägde in och sen ut men 

fast jag visste taravikten på 

bilen gick det inte att få in i 

systemet.” – Väktare 01, rad 

133, Appendix A. 

Väktare 01, rad 120-137, 

Appendix A. 

Väktare 02, rad 24-26, Appendix 

A. 

Observerat försök att korrigera 

kundnummer i efterhand. Detta 

har misslyckats. 
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Väktare 03, rad 91-94, Appendix 

A. 

Väktare 04, rad 38-40, Appendix 

A. 

Väktare 05, rad 57-59, Appendix 

A. 

Väktare 07, rad 67-68, Appendix 

A. 

Väktare 08, rad 30-32, Appendix 

A. 

In- och utvåg kan förväxlas. ” På fordonsvågen kan jag tycka 

att det kan vara en tydligare 

skillnad mellan in- och utvåg.” – 

Väktare 02, rad 20-21, Appendix 

A. 

Väktare 03, rad 94-95, Appendix 

A. 

Uppmärksammade fall där de 

förväxlades men upptäcktes i 

sista stund. 

Sökning går endast på 

kundnummer. 

”…det är jobbigt att inte kunna 

söka på kunder i text, enbart 

siffror vilket ställer till det.” – 

Väktare 02, rad21-22, Appendix 

A. 

Väktare måste scrolla i lång lista 

för att hitta rätt om denne inte 

kan kundnummer utantill. 

Alternativt kolla upp detta i de 

pärmar som finns. 

Inmatning av felaktigt 

ordernummer på Nordkalks 

körningar orsakar 

programkrasch. 

”När man skriver in ett felaktigt 

LU-nummer på nordkalks bilar 

kruppar hela programmet ur och 

man måste starta om.” – Väktare 

02, rad 26-27, Appendix A. 

Väktare 03, rad 14-21, Appendix 

A 

Väktare 06, rad 119-123, 

Appendix A. 

 

Krångligt att göra produktuttag ” Det är samma hur man gör 

produktuttag, det gör man inte så 

ofta och kanske inte lärt sig, det 

finns ingen gör så här.” – 
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Väktare 03, rad 77-78, Appendix 

A. 

Väktare 03, rad 97-110, 

Appendix A. 

Svårt att kontrollera att fordon 

kör igenom radiak. 

”…så ska han radiakas, men man 

får ingen bekräftelse att han kört, 

man måste ju titta där [pekar på 

radiak], å jag menar här på 

vintern är det fullt med snöhögar 

och allt helvete…” – Väktare 03, 

rad 85-88, Appendix A. 

Väktare 04, rad 61-63, Appendix 

A. 

Väktare 06, rad 92-97, Appendix 

A. 

Mätning kan godkännas trots att 

fordon inte kört igenom radiaken.  

Det är svårt att se radiaken från 

Uddebovakten. 

Begreppsförvirring  ”…det uttrycket är gammalt, nu 

var det tur man hade rutinen, 

annars hade man inte vetat.” – 

Väktare 03, rad 126-127, 

Appendix A. 

Gamla benämningar gör att 

väktare får lista ut vad som 

egentligen menas. 

Bristande struktur på 

ordernummer. 

”…har ni prata nåt om 

ordernummer och struktur för det 

är som ett sprängt skithus, det 

har ju vuxit med olika personer 

som har byggt det under tjugo 

års tid. Olika människor har 

byggt på med olika logik.” – uttal 

av väktare ”Y” i Väktare 03, rad 

132-134, Appendix A. 

 

Utskrivning av vågsedlar inte 

möjligt för alla berörda. 

” Det hade varit optimalt att dom 

som behöver komma åt utskrifter 

eller vågprotokoll kan hämta det 

själv. Annars måste man ju själv 

gräva och kanske har annat att 

göra.” – Väktare 05, rad 51-53, 

Appendix A. 

Väktare 06, rad 112-116, 

Väktare blir uppringda och 

ombeds skriva ut vågsedlar. 
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Appendix A. 

Invägda miljöbilar syns ej i lista 

över första vägning.  

” Nja, ja det är väl det här med 

så kallade miljöbilar, dom ser vi 

ju inte att de är inne även då vi 

väger in dom…” – Väktare 06, 

rad 74-78, Appndix A. 

 

Avståndet till vågarna försvårar 

kommunikationen. 

” Vad som är ett problem är ju 

också att det är ganska långt till 

vågarna, å funkar inte 

högtalarna så…” – Väktare 06, 

rad 85-86, Appendix A. 

Väktare 09, rad 37-38, Appendix 

A. 

Förare måste ofta upprepa sig 

pga. störande ljud fån 

omgivningen. Leder i vissa fall 

till missförstånd. 

Bristande information angående 

saknad konakt med deponi- och 

truckvåg. 

” …men man kan ju missa att det 

inte är kontakt å börja väga 

ändå…” – Väktare 06, rad 108-

109, Appendix A. 

För att se om kontakt finns måste 

man öppna upp deponi- eller 

truckprogrammet.  

Ingen tidsangivelse för vägningar 

i truck/deponivåg. 

”Jag har datum men inte tid…” 

– Väktare 07, rad 39-42, 

Appendix A. 
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Appendix C: Kravspecifikation 
I detta dokument presenteras inledningsvis nya funktioner och dess prioritering enligt ”måste”, ”bör” och 

”kan”. Under ”exkluderas” listas funktioner som ej ska finnas med i designen . Därefter presenteras i 

dagsläget befintliga funktioner som ska finnas kvar. Denna version av kravspecifikationen har reviderats 

under möte med intressenterna. 

Måste 

Sortera kundnummer och orderplaneringsnummer efter namn. Inte endast nummer som i dagsläget. (1)(8) 

Sökfunktion för att hitta kundnummer, orderplaneringsnummer, material, följesedel, firma. (1)(2) 

Orderplaneringsnummer och eventuella vägningsmeddelanden ges datum för utgång. (4) 

Tydlig skillnad mellan ut- och invåg. (7) 

Användarbaserat. Kortlösning? 

Möjlighet för regelbundna förare att väga själv. 

Kameraövervakning radiak. (11) 

Varning i program om fordon ej passerat radiak? (11) 

Dubbelkommando, vågoperatör – förare, om förare har egen vägningsmöjlighet. (16) 

Tidsangivelser för vägning. (18) 

Visa miljöbilar i invägningslista. (15) 

Miljöbil +/- 200kg – varning, spärr. 

Möjlighet att ändra felaktiga vägningar (markeras tydligt att ändring gjorts). (6) 

Bör 

Sökning i fritext för att hitta begrepp och rutiner. (1)(2) 

Möjlighet för användare att lägga in förklaring av begrepp och rutiner. 

Användarbaserad upplysning om ny information via programmet. (3) 

Förenkling produktuttag. (10) 

Möjlighet att söka i kommentarsfält vid produktuttag och framplockning av vågsedlar. (10) 

Miljöbil egna vägningar om inte +/- 200kg – varning, spärr. 
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Senast stabila vikt ligger kvar (kan vara användbart vid de tillfällen då fel görs och lastbil lämnar vågen 

för tidigt). 

Kan 

Nya ordernummer, textbaserat? (13) 

Tydliggöra om kontakt finns med deponi/truck. (17) 

Exkluderas 

Funktionen för markering av Lastning/lossning/arbete. (görs automatiskt, används sällan) 

Knapp för Vägning In/Tara. (används aldrig enl. uppgift) 

Egen vägning för ej regelbundna förare. (svårt att genomföra) 

Ursprungliga funktioner som skall finnas kvar  

Fordonsvåg: 

Identifiera fordon med registrerings- eller fordonsnummer. 

Koppla till/från. 

Möjlighet att se om programmet har kontakt med vågarna. 

Väga in fordon (första vägning). 

Vägning + direkt utskrift av vågsedel. 

Vägning ut/in. 

Väga ut fordon. 

Taravägning av fordon. 

Möjlighet att se om vikten på vågen är stabil. 

Markera fordon för radiakmätning. 

Koppla löpnummer till vägning. Dvs. vägningens ID. 

Makulera vägningar. 

Skriva ut vågsedel. 

Spara vägning (vågsedel). 

Söka vägning (vågsedel). 
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Dokumentera: orderplaneringsnummer, kund, underkung, firma, materialbenämning, materialkod, 

följesedelsnummer samt kommentarer till vägningen. 

Möjlighet att se tara-, brutto- och nettovikt. 

Möjlighet att se invägda fordon med fordonsnummer, tidpunkt för vägning, vikt samt radiak: ja/nej. 

Möjlighet att se taravikter med fordonsnummer, tidpunkt för vägning, taravikt, fast tara: ja/nej och radiak: 

ja/nej. 

Möjlighet att se utvägda fordon med fordonsnummer, tidpunkt för vägning, taravikt, nettovikt, 

löpnummer samt makulerad: ja/nej. 

Varna om: genomför utvägning på invåg och vice versa, väger ut ej radiakmätt fordon,  

Radiak: 

Välja fordon enligt fordonsnummer. 

Ange pall/ränna. 

Starta mätning. 

Dokumentera vem som utfört mätning. 

Möjlighet att se genomförda mätningar. Dagens och samtliga. 

Söka mätning.  
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Deponi- och truckvåg: 

Se taravägningar. 

Se dagens genomförda vägningar. 

Söka vägningar (fordonsnummer, löpnummer). 

Genomföra vägning. 

Genomföra taravägning. 

Makulera vägning. 

Skriva ut vågsedel. 

Möjlighet att se om programmet har kontakt med vågen. 

Koppla löpnummer till vägning. Dvs. vägningens ID. 

Se vem som genomfört vägning. 

Möjlighet att se taravikt för pall/ränna och tara-, brutto- och nettovikt fordon. 

Dokumentera: fordonsnummer, pall/ränna, materialbenämning, materialkod, intern kund samt kommentar 

till vägning. 
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Appendix D: Key path-scenarier 

 
Vägning och radiakmätning med orderplaneringsnummer 

Mats ser en lastbil med skrot passera grinden och köra upp på invågen. Han känner igen den sen förut och 

väger in den med fordonsnummer och markerar att den ska radiakas. Han behöver inte meddela föraren 

eftersom denne är van vid proceduren. När lastbilen lämnar vågen går Mats in på Radiakfliken, väljer 

fordonsnumret och startar mätningen. Mätningen godkänns och lastbilen kör vidare. 

 

Trettio minuter senare kör lastbilen upp på utvågen. Mats frågar vad föraren har lämnat och svaret blir: 

”Kuusakooski, klass 11”. Mats markerar orderplaneringsrutan, trycker ”K” och väljer sedan 

”Kuusakoski”. Övriga uppgifter fylls då i med undantag för materialet där Mats väljer ”Klass 11”. 

Vägning och radiakmätning utan orderplaneringsnummer 
En förare kommer upp till vaktkuren och visar en fraktsedel till Mats. På den står det ”AlCl” och att det 

ska till SSAB. Mats är osäker på vad AlCl så han använder sökfunktionen och väljer att söka i samtliga 

databaser. Han får ett flertal träffar på vågsedlar och en träff från listor. Han klickar på listträffen och ser 

att AlCl är ett legeringsämne som ska radiakas. Han tar en kopia på fraktsedeln och därefter instruerar han 

föraren som blir invägd och passerar godkänd genom radiaken. 

En stund senare står lastbilen på utvågen. Mats matar in intern kund, fraktsedelsnumret och material. 

Därefter väger han ut fordonet och skriver ut två vågsedlar; en till föraren och en som han ska skicka 

vidare för fakturering. 

Ändring av vågsedel 

Mats har just vägt ut en lastbil, skrivit ut en vågsedel och gett den till föraren. När föraren ser den påpekar 

han att materialet som står angivet är fel; det ska vara kylskrot och inte klass 11. Mats skriver in 

vågsedelsnumret som finns i fordonsvågsfönstret och trycker enter. Vågsedeln kommer upp direkt och 

han ändrar materialet till klass 11, trycker därefter på genomför ändring och skriver ut en ny vågsedel. 

 

Sökning vågsedel 
Mats blir uppring av en stressad förare som tappat bort en av vågsedlarna han fick förra veckan. Föraren 

uppger fordonsnumret ADG135, materialet kylskrot och säger sig tro att det var vid 13-tiden på tisdag 

som vägningen gjordes. Mats använder den lilla sökrutan, skriver in ”ADG135”, markerar vågsedel och 

trycker sök. Han får 85 träffar så han väljer att se dom i den stora sökrutan. Där sorterar han vågsedlarna 

efter tid och material och hittar det som eftersöks.  

 

Skicka meddelande 
Föraren i scenariot ovan är osäker på när han kan hämta vågsedeln men är säker på att det görs denna 

vecka. Mats har sin sista dag denna vecka så han bestämmer sig för att skicka ett meddelande till 

kollegorna angående vågsedeln. Han klickar på skicka i inbox-rutan, meddelandefönstret poppar upp, han 

väljer giltighetstid för meddelandet från idag till fredag 24.00, förklarar läget och skriver att vågsedeln 

ligger i vågsedelsfacket och klickar sedan på skicka. 
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Läsa meddelande 
Mats har precis loggat in i vågprogrammet och märker i inbox-rutan att ett nytt meddelande har kommit. 

Han klickar på det, meddelandet expanderas i inboxen och han kan läsa att mellan tisdag och torsdag 

denna vecka kommer stuveriet att köra ferromangan vilket ska vägas på det nya orderplaneringsnumret 

102110. 
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Appendix E: Scenarier och uppgifter till användartest. 

 
Scenario 1 
Tidigare idag genomfördes en vägning av ABC123 på fordonsvågen. Föraren angav att han körde Klass 

11 skrot men återkommer nu och uppger att detta är fel, det ska egentligen vara Klass 12. 

Din uppgift: Ändra den sparade vågsedeln så att angivet material är Klass 12 istället för det nuvarande 

Klass 11. 

Scenario 2 
En förare tar kontakt med dig och uppger att han ska lämna stålrusor till SSAB men han är osäker på var 

han ska. Du är själv osäker på hur denna vägning ska gå till och undrar om något meddelande skickats ut 

angående detta. 

Uppgift:  

1) Hitta och öppna meddelandet med information angående stålrusor. 

2) Arkivera meddelandet. 

3) Leta rätt på meddelandet och placera det i Inboxen. 

Scenario 3 
En lastbil (DEF 456) kör upp på invågen, ropar upp dig via radion och uppger att han kör Klass 11 skrot 

åt Skrot AB. 

Din uppgift:  

1) Ta reda på vilket ordernummer vägningen ska genomföras på. 

2 ) Väg in fordonet och ange att det ska radiakmätas. 

3) Fordonet närmar sig radiaken. Genomför mätning av lasten. 

Scenario 4 
Förra gången du satt i Uddebovakten (2011-03-05) fick du ett meddelande angående vägningar av 

kylskrot. Du kommer inte riktigt ihåg vad som stod i det och bestämmer dig för att ta reda på det. 

Din uppgift: 

Använd sökfunktionen för att ta reda på vad som står i meddelandet. 

 

Scenario 5 
En förare kommer upp till vaktkuren och sträcker fram en fraktsedel. Enligt denna ska han lämna ”AlCl” 

på SSAB. Du är osäker på om detta ska radiakmätas eller inte. 

Din uppgift: Ta reda på om ”AlCl” ska radiakmätas eller ej. 
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Scenario 6 
En förare ropar efter ”deponin” på radion. När du svarar får du följande uppgifter: 

 

Fordon: 111 

Ränna: 7 

Material: 5 

Kund: 100 

 

Din uppgift: Genomför vägningen. 

Scenario 7 
Enhetschefen från Skrot AB ringer upp och vill ha ett produktuttag faxat till sig. Uttaget ska täcka 2011-

01-01 t.o.m. 2011-04-01 och görs på orderplaneringsnummer 102020. 

Din uppgift: Genomför produktuttaget. 
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