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Sammanfattning 
Gryaab är verksamma på Ryaverken i Göteborg, deras uppgift är att rena vattnet 
från Göteborgs‐ och ett antal angränsande kommuner. Vattnet transporteras till 
Ryaverken genom tunnlar, för att väl framme pumpas in i verket. Här genomgår 
vattnet en rad reningsprocesser för att tillslut släppas ut i Göta älv. Under 
reningsprocessen tas det överblivna slammet tillvara för att omvandlas till 
biogas och biomull. 
Rapporten är utförd i syfte till att utvärdera hur interaktionen mellan människa 
och teknik ser ut, vilket resulterar i att ett antal förbättringsförslag tas fram. För 
att få en bra bild över operatörernas arbetsplats har rapporten avgränsats till att 
enbart ta hänsyn till de arbetsuppgifter som sker i kontrollrummet. Rummet som 
används är beläget på bottenvåningen av huset, i lokalen finns ett antal 
arbetsstationer och ett mötesbord. Styrsystemet som används för att övervaka 
och styra reningsprocessen heter DeltaV. 
För att analysera samspelet mellan människa och teknik har ett antal metoder 
använts. Närmare bestämt en uppgiftsanalys (HTA, LA), en interaktionsanalys 
(PHEA) samt en belastningsanalys (RULA). Vi har även mätt ett antal fysikaliska 
omgivningsfaktorer i form av ljus och buller. 
En analys av resultaten från ovan nämnda metoder resulterade i ett antal 
förbättringsförslag och slutsatser. Analysen visade på att ett nytt 
larmhanteringssystem bör utvecklas, en sammansättning av ett antal 
arbetsstationer bör utföras, den fysiska arbetsbelastningen är relativt låg, 
styrsystemets gränssnitt är ett lapptäcke av fortlöpande uppdateringar. För att 
lösa delar av dessa förbättringsförslag har en alternativ layout över 
kontrollrummet tagits fram.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med en snabb utveckling mot att allt fler tekniska områden samverkar i stora 
processer behövs ett styrsystem, vilket i många fall övervakas av en operatör. För att 
öka samspelet mellan människa och maskin behövs ett logiskt och användarvänligt 
gränssnitt. När samspelet mellan processen, styrsystemet och operatören fungerar väl 
medför detta att anläggningen har stor potential att fungera mer effektivt. För att 
operatören ska kunna utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt behövs även en 
bra och inspirerande arbetsmiljö. Genom att förbättra arbetsmiljön kan man även 
minska arbetsskador och sjukskrivningar, vilka har ökat de senaste åren (Thylefors, 
2008). 
Gryaab opererar vid reningsverket Ryaverken i Göteborg. Verket tar in avlopp från 
Göteborgs kommun samt ett antal angränsade kommuner, målet är att rena 
inkommande vatten via ett antal reningsprocesser innan det släpps ut i Göta älv. 
Under reningsprocessen tillverkas som biprodukter biogas samt biomull. Om 
övervakningen av anläggningen inte fungerar fullt ut ökar risken att orenat vatten 
släpps ut i älven, samt att risken för översvämningar ökar i vissa lågt belägna 
områden. Om allvarliga tillbud inträffar finns jourpersonal tillgängliga, som snabbt 
infinner sig på anläggningen för att lösa eventuella problem (Gryyab) (Tapper, 2010). 

1.2 Syfte och Mål 
Denna rapport syftar till att beskriva och ge en överskådlig blid av hur 
reningsprocessen på Ryaverken i Göteborg övervakas. Rapporten syftar också till att 
peka ut det som är bra, men framför allt det som kan förbättras i samspelet mellan 
människa och teknik vid Ryaverken. Målet med rapporten är att med hjälp av prövade 
metoder försöka påvisa eventuella brister i samspelet mellan operatör och styrsystem 
samt att ge förslag på förbättringar inom de områden vilka resultaten visar brister. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att analysera operatörens användargränssnitt, mental 
arbetsbelastning och de fysiologiska omgivningsfaktorerna då utvecklingspotentialen 
anses vara störst inom dessa områden. Rapporten avgränsas också till att enbart belysa 
samspelet inne i kontrollrummet. 



 

2. Gryaab 
Gryaab är ett företag som sköter och underhåller Göteborgs och ett antal angränsande 
kommuners avloppsrening vid Ryaverken. Ryaverken är beläget vid foten av 
Älvsborgsbrons norra sida. Avloppsvatten transporteras till verket via tunnlar under 
marken. Reningen av vattnet delas upp i flera delprocesser, från filtrering till kemiska 
och biologiska sedimenteringar. Innan vattnet släpps ut i Göta älv utvinner Göteborgs 
Energi även fjärrvärme. Den utvunna energin täcker ca 10-20% av Göteborgs 
fjärrvärmebehov (Gryyab). 

2.1 Beskrivning av arbetsmiljö 
Kontrollrummet på Gryaab är beläget i huvudbyggnaden på första våningen, separerat 
från övrig kontorsverksamhet då denna framför allt befinner sig på övre våningsplan. 
Detta medför att operatörerna är avskilda från övrig involverad personal, såsom 
ingenjörer och administrativa medarbetare. Kontrollrummets yta är begränsad till 
cirka 50m² och har två dörrar samt ett antal fönster. De båda dörrarna leder till 
huvudentrén samt en verkstad. I kontrollrummet utförs flera olika typer av 
arbetsuppgifter, det vill säga att inte endast bevakning av anläggningen bedrivs här 
utan även möten och loggning av information. I rummet finns även utrymme för 
personliga ärenden i form av en personaldator med tillgång till internet. Rummet är 
uppdelat i fem funktionsområden, två stycken stationer för övervakning av 
anläggningen, en personaldator, en loggdator samt ett mindre mötesbord. Vid varje 
övervakningsstation finns en dator med två skärmar varifrån hela processen 
övervakas. Skrivborden vid övervakningsstationerna är höj- och sänkbara samt att 
tillgång till alternativa möss finns. Mötesbordet är cirka 1.3m högt och har cirka 2m² 
arbetsyta. I anslutning på väggen till mötesbordet finns en LCD-skärm där generell 
information visas, bredvid skärmen finns även en ”white board” där lämplig 
information antecknas. Loggdatorn står i anslutning till en av övervakningsstationerna 
och består av en skärm, ett tangentbord och en mus. Personaldatorn är placerad 
mellan de båda övervakningsstationerna. Till varje dator finns en ställbar stol samt ett 
antal enklare reservstolar som står placerade bakom mötesbordet. 

2.2 Beskrivning av styrsystemet samt operatörens uppgift 
Operatörens uppgift är att övervaka, förebygga fel samt att kvittera larm och åtgärda 
incidenter som sker i anläggningen. Detta görs med hjälp av den amerikanska 
mjukvaran DeltaV, ett system som utvecklats för att kunna anpassas till diverse 
övervakningsmiljöer. DeltaV underhålls och uppdateras av två mjukvaruingenjörer 
anställda på Gryaab. Systemet är designat så att eventuella avvikelser i anläggningen 
automatiskt larmar operatören. Larmen är uppdelade i tre risknivåer, beroende på 
händelsens systempåverkan. Vid de mest allvarliga tillbuden vidarebefordras larmet 
till operatörens portabla telefon, medan mindre allvarliga incidenter enbart visas som 
blinkade rektangulära rutor vid foten av systemets gränssnitt. Gränssnittet är 
tvådimensionellt och uppbyggt i flertalet sektioner som var för sig går att utforska och 
navigera sig igenom enskilt och i detalj. Från en övergripande bild med anläggningen 
i större funktionsblock till detaljvisning av ett visst system och dess krets- och 
funktionsscheman. Oavsett i vilken detaljnivå användaren befinner sig i systemet 
visas de blinkande larmrutorna. Anläggningen är relativt omfattande och ofta krävs 
det att flera nivåer måste klickas igenom för att hitta en specifik del av systemet eller 



för att komma fram till de data som behöver analyseras. Samma upplägg gäller när 
reglage av variabler på indata eller justering av inställningar skall göras. Krets- och 
funktionsscheman är presenterade i olika färger beroende på typ av information som 
visas, exempelvis är pumpar presenterade med grön färg, vattenledningar med ljusblå 
färg och ledningar med slamprodukter med brun färg. Vid justering av indata eller 
inställningar krävs oftast endast en ändring av ett värde direkt i gränssnittet eller i 
vissa fall i en "pop-up" ruta, ingen verifiering finns vid till exempel justering, 
aktivering eller frånslag av instrument eller pumpar. Vid ett eventuellt nödstopp av 
anläggningen eller delar av den måste systemet ställas in och startas upp manuellt, det 
finns alltså ingen automatisk uppstart av funktioner eller inställningar. (Tapper, 2010) 



 

3. Teori 
3.1 Interaktion mellan operatör och teknik 
För att få ett väl fungerande system behöver alla delar i systemet betänkas, 
bakomliggande organisation, människan, tekniken, miljön och uppgiften. Träning och 
utbildning är en viktig del som människan ständigt strävar efter att få tillräckligt 
mycket av. Även att ha rätt person på rätt plats för vissa specifika arbetsuppgifter är i 
många fall av stor vikt. Att utforma arbetsuppgifter för att uppnå ett systems mål 
samtidigt som de är tillfredsställande att utföra är grundläggande för ett fungerande 
system. Även goda psykosociala och fysiska arbetsmiljöförhållanden är viktiga 
förutsättningar för säkra och effektiva människa-tekniksystem. Interaktion mellan 
operatör och teknik syftar på allt från konsumentprodukter, verktyg, mobiltelefoner, 
persondatorer, medicinsk utrustning, flygteknik och kontrollutrustning. Ämnet 
behandlar i stort sett allt från interaktionen människa-teknik mellan mindre tekniska 
ting som en fjärrkontroll till en TV, eller mellan mer avancerade tekniska system som 
exempelvis teknik vid ett kärnkraftverk (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 
När dagens teknik är såpass avancerad krävs att utformningen av 
interaktionssystemen underlättar förståelsen för hur tekniken fungerar. Fokus på 
utformningen av reglage och gränssnitt anpassas idag efter dess användare i största 
möjliga mån för att operatören skall klara av sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 
Information som presenteras via gränssnitt eller informationsdon skall på ett så 
effektivt sätt som möjligt presentera relevant data som medför en ökad effektivitet i 
styrning och hantering av systemet.  
Vid komplexa tekniska system såsom till exempel flygledning eller 
processövervakning finns uppgifter på att 60-80 procent av alla olyckor orsakas av 
den så kallade mänskliga faktorn. Närmare studier tyder på att dessa felhandlingar 
beror på bristande kommunikation mellan systemet och operatören. Med andra ord 
beror många av dessa felhandlingar, vilka leder till olyckor på ofullständig och 
bristfällig utformning av användargränssnitten. Detta betyder dock inte att så alltid är 
fallet, utbildning, erfarenhet samt andra faktorer har också sin påverkan. Norman 
(1986) beskriver dessa problem i interaktionen som kan uppstå som kunskapsklyftor 
mellan människa och teknik. Enligt Normas modell är gränssnittet nyckeln till att den 
information människan uppmärksammar och utvärderar också får den rätta effekten 
vid åtgärder mot systemet eller manöverdonet. 
När operatörens mentala bild av processen skiljer sig från den verkliga processen 
riskerar operatören att komma ”out-of-the-loop”. Vilket innebär att operatörens 
kunskap om den verkliga processen minskar. Om operatören litar blint eller inte alls 
på styrsystemet kapacitet, kallas detta övertro eller undertro. Övertro kan resultera i 
att operatören överlämnar delar av sina arbetsuppgifter till styrsystemet. Vid undertro 
tar istället operatören över arbetsuppgifter vilka är ämnade för styrsystemet (Osvalder 
& Ulfvengren, 2008) . 
Det finns diverse svårigheter mellan människa och teknik, både när det gäller 
utföranden och utvärderingar. Norman menar att dessa kunskapsklyftor måste 
överbryggas på två ställen för att interaktionen skall fungera. Han beskriver att en bro 
måste byggas både över utförandets samt utvärderingens kunskapsklyfta. Svårigheter 
vid utförandet kan vara:  



• Problematiskt för en operatör att översätta ett mentalt mål till ett fysiskt 
handlande. 

• Operatören vet vad han/hon vill göra, men vet inte hur detta skall göras. 
Frågor operatören kan tänka sig ställas: 

• Vad kan jag göra och vad händer om jag gör detta? 
• Vilka olika möjliga typer av handlingar finns det att utföra i 

operatörsgränssnittet? 
• Medför mina handlingar att jag kommer närmare mitt mål? 

Exempel på svårigheter vid utvärderingen: 
• Problematiskt för en operatör att utvärdera om maskinens svar 

överensstämmer med det önskade målet. 
• Operatören känner, hör eller ser något men vet inte vad. 

Frågor som designern bör ställa sig: 
• Är det som visas i operatörsgränssnittet begripligt? 
• Ger operatörsgränssnittet en bra bild av maskinens status? 
• Stämmer informationen som visas i operatörsgränssnittet överens med 

verkligheten?  
 

Om inte dessa broar mellan operatören och gränssnittet byggs finns risk för att 
kunskapsklyftorna medför inkorrekta handlingar och därför ökar risken för att 
eventuella fel begås. Utformningen av ett gränssnitt skall optimalt sett utnyttja så få 
mentala resurser hos operatören som möjligt, samt att en känsla av närhet till tekniken 
bör eftersträvas. Utförandets kunskapsklyfta är främst kopplad till manöverdonens 
utformning medan utvärderandets kunskapsklyfta främst kan sammankopplas med 
informationsdonens utformning (Osvalder & Ulfvengren, 2008) (Bligård, Andersson, 
Osvalder, & Thunberg, 2008). 
 

3.2 Mental arbetsbelastning 
Vad som är mental belastning är en subjektiv bedömning men att korttidsminnet 
även kallas arbetsminnet kan ge en fingervisning. De flesta personer kan hålla 5‐
9 processer i arbetsminnet (Bohgard, Akselsson, Holmér, Johansson, Rassner, & 
Swensson, 2008). Pågår många processer i arbetsminnet samtidigt blir den 
mentala arbetsbelastningen hög. En uppgift kan skapa olika nivåer av mental 
arbetsbelastning för olika personer beroende på individens erfarenhet och 
kompetens. En erfaren person med god kunskap inom ämnet behöver färre 
aktiva processer i korttidsminnet för att hitta information i långtidsminnet 
jämfört med en mindre erfaren person. Den mindre erfarna personen kommer 
att hålla en högre mental arbetsbelastning och mer energi går åt att analysera 
och utföra sin uppgift. Begränsningar i korttidsminnet och förmågan att plocka 
fram information ur långtidsminnet påverkar vårt beslutsfattande. Detta är 
ytterligare ett argument till att interaktionen mellan människa och teknik skall 
gå så smidigt som möjligt med minimal mental belastning, våra beslut blir helt 
enkelt mer precisa under bättre mentala förhållanden. Vid beslutsfattande är det 
viktigt att ha förståelse för att olika människor fungerar olika, därför behövs ofta 
flera beslutsstrategier i samma system för olika användare. Ett systems olika 
resurser måste hjälpa till att förbättra samtliga nivåer av beslutsfattande. För att 
underlätta beslutsfattande kan både utformningen på uppgiften ändras samt att 
göra system mer tillförlitliga. Detta kan uppnås dels genom väl anpassade 
beslutsstöd och träna operatören så att de får relevanta kunskaper och 



färdigheter. Beslutsstöd kan vara allt från "kom‐ihåg" lappar eller checklistor till 
stödsystem för beslut som snabbt kan ge information om vilka konsekvenser 
olika beslut kan få. Ett annat sätt att ge beslutsstöd är att presentera 
informationen på ett sätt som inte kräver onödig analys. Träning och 
upprepande av olika typer av utförande tills de blir automatiska är också ett bra 
sätt att underlätta beslut, framför allt vid stress eller nödsituationer. Om 
automationen fallerar kan det även vara nyttigt att ha övning och grundläggande 
kunskaper om hur systemet fungerar. 
Jens Rasmussen presenterade 1983 en modell som kategoriserar de olika beslut 
och handlingar människor dagligen utför. Rasmussen kallade sin modell för SRK‐
modellen och denna utgår från tre nivåer av beteende vilka i sin tur används för 
att beskriva olika typer av beslutsfattande. Dessa 3 nivåer kallas översatt från 
engelska för färdighetsbaserat, regelbaserat och kunskapsbaserat beteende 
(skill‐, rule‐ and knowledgebased behaviour) (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Färdighetsbaserat beteende 
Handlingar människor gör utan aktivt medvetande och helt rutinmässiga 
handlingar som till exempel att cykla eller att öppna en dörr. Vid 
färdighetsbaserade handlingar använder människan ingen eller en mycket liten 
del av korttidsminnet. Med andra ord har människan vid färdighetsbaserade 
handlingarna en stor träningsgrund bakom sig. Fokus kan ligga på helt andra 
uppgifter eller tankar än på vad som utförs samt att flera eller andra handlingar 
kan utföras samtidigt (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Regelbaserat beteende  
Handlingar som styrs av regler, rutiner och gammal kunskap, till exempel 
trafikregler eller genomgång av en checklista. Regelbaserat beteende uppstår då 
människan ställs inför en bekant situation denna tränats eller har erfarenhet av. 
Processen är ganska snabb eftersom människan känner igen de ledtrådar som 
presenteras. Det kan handla om till exempel reaktionen vid ett vägstopp med 
stoppskylt där föraren associerar stoppskylten med att stanna bilen och därför 
görs detta utan att vidare fundera. Dock sker själva bromsningen, det vill säga 
fottrycket mot bromspedalen på en färdighetsbaserad nivå. Vid regelbaserat 
beteende används inte speciellt mycket kapacitet i korttidsminnet och det finns 
utrymme för att fokusera på annat eller uppmärksamma annan information 
samtidigt (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Kunskapsbaserat beteende 
Handlingar som kräver aktivt tänkande och problemlösning, exempelvis när 
människor befinner sig i helt nya och okända situationer. I dessa situationer 
finns inga bestämda regler eller rutiner för individen utan denna måste ägna sig 
åt problemlösning och beslutsfattande. Ett exempel kan vara när en turist kör bil 
i en ny stad under rusningstrafik. Föraren kan då inte bli störd av till exempel 
medpassagerare eller ett mobilsamtal, utan måste rikta all sin uppmärksamhet 
till att studera trafiken och ta beslut om åtgärder för att undvika incidenter eller 
felkörning. Kunskapsbaserat beteende kräver mycket mental kapacitet och det 
finns inte utrymmer över för samtida handlingar på regel‐ eller kunskapsbaserad 
nivå. Däremot kan färdighetsbaserade handlingar utföras samtidigt. All kapacitet 
i korttidsminnet används till uppgiften och en mycket begränsad del finns kvar 
 



för andra observationer. Vid framgång skapas nya regler som kan användas för 
liknande eller samma framtida situationer.  
Det finns ingen distinkt gräns mellan de tre nivåerna i SRK‐modellen, utan de 
beror på den enskilde individens träning och uppmärksamhet (Osvalder & 
Ulfvengren, 2008). 

3.3 Fysisk Arbetsbelastning 
Tidigare har ofta belastningsergonomi handlat om att minska amplituden av 
belastningen, alltså att minska den vikt som skall lyftas. I dagens arbetsliv 
handlar det oftare om låga belastningar under längre tid och det handlar även 
om frekvensen i vilken uppgiften utförs. Även vid låg belastning kan man efter en 
tid känna trötthet och smärta, belastningen kan vara så låg att det blir svårt att 
själv göra kopplingen till varför tröttheten eller smärtan har uppstått. Vid en 
statisk belastning på två till fem procent av maximal muskelstyrka har man hittat 
verifierbara sjukliga förändringar i muskler. Detta sker då få möjligheter till total 
avslappning i musklerna finns att tillgå. Dessa belastningar och arbetsskador är 
vanliga i kontorsmiljöer.   
En annan vanlig arbetsposition vid kontors‐ och kontrollrumsarbeten är en 
sittande ställning. Vid sittande ställning förekommer oftare ryggbesvär än vid 
stående ställning. Det beror på att ryggens naturliga svank blir mindre när man 
sitter ner. Därför är det viktigt att stolar som används ger ett stöd i svanken så 
att den naturliga svanken behålls även vid sittande arbete, svanken skall även 
behållas utan att muskler behöver användas för att den skall behållas. Stolen bör 
ha många inställningsmöjligheter vilka också frekvent bör användas för att 
variera den sittande ställningen ofta. 
Vid kontorsarbete betraktas bildskärmar stora delar av arbetsdagen. För att inte 
få besvär med nacken bör skärmen placeras på en höjd och med en vinkel som 
skapar en bekväm ställning för nacken. De flesta föredrar att titta någonstans 
mellan en horisontell siktlinje när nacken är rak och 30° under den (Hägg, 
Ericson, & Odenrick, 2008).  

3.4 Fysikaliska Omgivningsfaktorer 

3.4.1 Ljusergonomi 
Belysningsstyrkan mäts i lux vilket är ett mått på hur upplyst en yta är per 
areaenhet. Luminansen är en annan möjlighet till mätning och analys inom 
ljusergonomin. Den ger ett förhållande i ljusstyrka mellan arbetsytan, periferin 
och omgivningen. Rekommenderad ljusstyrka i kontorsmiljö är 500 lux och 
luminansförhållandena rekommenderas att inte överstiga 5:3:1 
(arbetsyta:periferin:omgivning) (Ljuskultur).  
Vad som är en bra belysning är personlig, det som kan vara bra för en person kan 
vara dåligt för någon annan. Därför görs bedömningen av belysningen subjektivt 
av den person vars arbetsplats analyseras. För att göra en bra subjektiv 
bedömning krävs dock att personen i fråga är medveten om vilka möjligheter till 
förändring som är möjliga. Man måste känna till sina egna personliga 
syndefekter såsom synnedsättning, åldersseende, färgblindhet osv. En 50 år 
gammal person kan behöva 50 procent mer ljus än en 20 åring och vid 60 års 
ålder kan det behövas upp emot 100 procent mer ljus. Andra faktorer som har 
betydelse är kontraster, omgivningens färger och ljuskällans färgtoner (Bohgard, 
Akselsson, Holmér, Johansson, Rassner, & Swensson, 2008). 



3.4.2 Buller 
Hörbart ljud är vibrationer som utbreder sig i något medium, oftast luft. Till 
skillnad från synen är hörseln alltid aktiverad, om människan blir utsatt för 
starkt ljus har den möjlighet att stänga ögonen men hörseln kan inte utestängas 
på samma sätt. Därför lyssnar människan även till icke önskvärt ljud, detta ljud 
kallas buller. Informationsbärande ljud kan också uppfattas som buller för det 
människor informationen inte är avsedd för. En informationsbärande diskussion 
kan vara just en diskussion för inblandade parter men för andra kan det 
uppfattas som buller. Med buller i omgivningen aktiveras ett stimuli mer än vad 
som kanske är önskvärt vilket leder till att en större del av arbetsminnet belastas 
än utan inverkan av buller. Ljudnivå mäts i dB (decibel) vilket kan mätas med 
olika filter. Det vanligaste filtret som används är A‐filtret. Då anges mätvärden i 
dB(A) för att påvisa att A‐filtret har använts. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter angående buller säger att exponeringen under en 
dag inte får överstiga 85dB och maximal ljudnivå får vara 115dB. Dock 
accepteras impulstoppvärden på 135dB. Det är riktlinjer för att skydda mot 
hörselskador men rekommendationer för miljöer där hög koncentration krävs är 
35dB. Dessa värden anger ljudnivå örat utsätts för och tar inte hänsyn till om 
hörselskydd används eller inte.  EU direktiv gör gällande att om ljudnivån är 
högre än 80dB måste möjlighet till att använda hörselskydd på arbetsplatsen 
erbjudas (Bohgard, Akselsson, Holmér, Johansson, Rassner, & Swensson, 2008). 



 

4. Metod 

4.1 Uppgiftsanalys(HTA, LA) 
Hierarkisk uppgiftsanalys(HTA) används för att på ett överskådligt sätt förstå 
den uppgift som ska utföras. Metoden beskriver på ett hierarkiskt sätt i detalj 
operatörens uppgift i kontrollrummet. Operatörens övergripande mål delas in i 
underordnade delmål som krävs för att uppfylla huvudmålet. I de lägst ordnade 
målen redovisas även handlingen som krävs för att uppfylla målet med 
operationen. Analysen redovisas oftast i diagram‐ eller tabellform (Osvalder, 
Rose, & Kalrsson, Metoder, 2008). 
 
Länkanalys utförs för att analysera hur en användare fysiskt förflyttar sig mellan 
olika stationer för att utföra en uppgift. Länkanalys kan behandla allt från fysisk 
förflyttning i ett rum till blickens rörelsemönster. Analysen används till att 
kartlägga användarens fokus på olika processområden. Detta kan underlätta 
utformningen av arbetsmiljön, i form av fysisk möblering (Osvalder, Rose, & 
Kalrsson, Metoder, 2008). 

4.2 Interaktionsanalys(CW,PHEA) 
Cognetive Walkthrough och Predictive Human Error Analysis används för att 
analytiskt utvärdera användarvänlighetsproblem och användningsfel hos redan 
existerande produkter eller system. Metoderna används även för att jämföra två 
liknande produkter, som ofta är tilltänkta att lösa samma problem. Det går även 
att utnyttja metoden på tidiga prototyper innan verkliga användartest utförs. 
Innan en interaktionsanalys utförs är det viktigt att en korrekt definition sätts på 
utvärderingen, detta görs i genom att svara på fem frågor. 
 

• Vad är syftet med utvärderingen?  
• Vilken produkt ska utvärderas?  
• Vilken användning ska utvärderas?  
• Vem är användaren?  
• Hur ser omgivningen ut där interaktionen mellan användare och 

gränssnitt sker?  
 

Därefter bör en ingående beskrivning av människa‐tekniksystemet skapas. Detta 
görs lättas genom intervjuer, observationer samt av instruktioner och manualer. 
Beskrivningen redogör för hur gränssnittet är utformat samt i stora drag hur 
tekniken fungerar. När dessa två punkter är utförda har vi tillräckligt med 
information för att kunna analysera användarvänligheten via CW eller PHEA. 
 

• Kommer användaren att göra rätt? (CW) 
• Varför gör användaren inte rätt? (PHEA)  
 

Om CW används analyseras om användaren använder produkten på ett korrekt 
sätt, medan om PHEA väljs så fokuseras på vilka fel användare gör eller kommer 
att göra. 
När en eller båda analyserna är utförda, sammanställs och utvärderas resultaten. 



Detta framställs oftast i tabellform som tydligt visar möjliga 
användarvänlighetsfel eller användningsfel. Ur dessa tabeller är det sedan lätt att 
upptäcka de fel och brister som produkten har i form av användarvänlighet. Det 
är även viktigt att inse att vissa delar av analysen kan komma att peka ut 
användarvänlighetsfel som kanske inte uppkommer i en verklig situation 
(Osvalder, Rose, & Kalrsson, Metoder, 2008). 

4.3 Belastningsanalys (RULA, REBA) 
Rapid Upper Limb Assessment (RULA) och Rapid Entire Body Analysis (REBA) är 
två metoder som används för att göra en bedömning av kroppsställningar och 
fysisk bedömning. RULA inriktar sig på sju olika kroppsregioner, beroende 
vilken position regionen har så tilldelas den en sifferkod. Med hjälp av 
kroppsbedömningarna för varje region så räknas en totalpoäng ut. Vid höga 
poäng ökar risken för att arbetet kan resultera i skador. Den slutgiltiga 
totalpoängen jämförs med en aktionsskala för åtgärd, vilket medför att olika 
åtgärdsförslag kan tas fram. De sju kroppsregionerna som bedömningen grundar 
sig på är överarm, underarm, handleden, vridning på handleden, nacke, 
överkropp och ben. [Arbete och teknik på människans villkor] En totalpoäng 1‐2 
ger på aktionsskalan en etta vilket betyder att det är en acceptabel 
belastningsnivå. En totalpoäng på 3‐4 ger aktionsskala 2 vilket betyder att vidare 
undersökning krävs. Totalpoängen 5‐6 betyder att vidare undersökning krävs 
och att ändringar bör göras inom kort. Sista aktionsnivå 4 fås genom en 
totalpoäng på 7‐8 och betyder att vidare undersökning och ändring av 
arbetsplatsen så fort som möjligt krävs (Hedge, 2000). REBA är fokuserar mer på 
hela kroppen, medan RULA tar mest hänsyn till hand‐ och armbelastning. RULA 
tar även hänsyn till hur bra fysiskt grepp människan har om objektet/lasten, 
samt att hänsyn även tas till tyngdkraften samt stora dynamiska förändringar i 
kroppsställningen. Ut över detta så fungerar REBA på samma sätt som RULA, 
med poäng, totalpoäng samt aktionskategorier (Osvalder, Rose, & Kalrsson, 
Metoder, 2008).  
Vid genomförande av RULA och REBA bör proceduren ha följande upplägg: 
 

1. Val av urvalsprincip 
a. Identifikation av dåliga arbetsställningar 
b. Analys utifrån tidssampling 
c. Analys utifrån uppgiftsanalys 

2. Insamling av kroppspositioner 
a. Observation 
b. Kamera/Videokamera 

3. Bedömning av kroppsställning 
a. RULA 
b. REBA 

4. Sammanställning av resultat 
a. Aktionskategorisering 
b. Åtgärdsbeskrivning 

 
(Osvalder, Rose, & Kalrsson, Metoder, 2008). 



4.3.1 Ljusmätning 
Metoden för att analysera ljusförhållandena på arbetsplatsen består av både 
mätningar och en vägvisning för att operatören själv skall göra en personlig 
bedömning.  
Mätningarna görs på arbetsytan och stegvis ut till omgivningen. Det ger 
mätvärden på ljusstyrkan direkt i arbetsytan samt förhållandena mot direkt och 
mer avlägsen omgivning. Med dessa mätningar kan jämförelser med 
rekommendationer göras för att få en fingervisning till den personliga 
bedömningen. 
Operatören själv avgör om belysningen vid arbetsplatsen är bra eller dålig. 
Bedömningen göra bäst då operatören känner till möjligheter till förändring och 
bakomliggande fakta. Operatören får grundläggande information om belysning 
och får sedan göra en bedömning utefter egen upplevelse (Ljuskultur).  
 

4.3.2 Bullermätning 
Metodiken som kommet att användas vid mätningarna är att mäta det ljud som 
operatören utsätts för under arbetet. Mätningar sker med dB(A) filtret med en 
multimeter under en minuts tid i höjd med operatörens öron (se Appendix 11.3). 
För att få ljudnivåer operatören kan utsättas för genomförs mätningar under 
olika arbetsmoment (Osvalder, Rose, & Kalrsson, Metoder, 2008). 



 

5. Genomförande 

5.1 Uppgiftsanalys 

5.1.1 HTA 
En HTA togs fram genom intervju med operatören. Vid första besökstillfället 
gavs en övergripande förklaring om hur styrsystemet fungerar från vilket en 
första HTA togs fram. Vid nästa besök bads operatören verifiera att den HTA som 
utarbetats beskrev systemet på det sätt operatörerna använde det. Operatören 
ombads också att beskriva det som behövde korrigeras så att systemet 
presenteras på ett rättvisare sätt. Då operatören utför flertalet arbetsuppgifter 
med varierande komplexitet begränsas HTA:n till en övergripande 
uppgiftsbeskrivning. För att få en bättre insikt över hur larm hanteras tas detta 
upp i större detalj, även justering av data och operatörens mentala bild av 
styrsystemet analyseras. 

5.1.2 LA 
Länkanalysen gjordes med hjälp av en ritning över kontrollrummet och dess 
funktioner. Operatören ombads beskriva en genomsnittlig arbetsdag och 
uppskatta hur ofta han rörde sig mellan de olika arbetsstationerna och 
kontrollrummets utgångar. Därefter fylldes rörelsemönstret i på ritningen där 
ett tjockt streck visar en vanligt förekommande förflyttning och gradvis tunnare 
streck visar mindre vanliga förflyttningar. 

5.2 Interaktionsanalys 
För att analysera hur interaktionen mellan operatören och styrsystemet 
fungerade användes två längre intervjuer, med två operatörer, samt en 
övergripande genomgång av systemet. För att vidare utvärdera vilka fel som kan 
uppstå och varför användes en PHEA. Valet av PHEA framför CW gjordes med 
tanke på systemets omfattning och komplexitet. Detta gör det lättare att 
analysera vad som går fel och varför (PHEA) än tvärtom (CW). 

5.2.1 PHEA 
Genom att göra en PHEA fås en tabell där tillbud presenteras i tabellform. Detta 
underlättar problemidentifiering vilket även underlättar sökandet efter källan 
till problemet. I denna PHEA granskas styrsystemet i vilket operatörerna arbetar 
dagligen. De användningsfel som har valts att analyseras är de vanligt 
förekommande felen som ofta uppstår i mer eller mindre stressade situationer. 
När operatören har bråttom eller av misstag råkar ändra vissa parametrar, till 
exempel för stor ändring av ett pumpflöde. Användarna som utför dessa 
uppgifter är operatörer vilka är väl insatta i systemet samt reningsverket i stort. 
Grundövervakningssystemet som används heter Delta V vilket senare har 
anpassats efter reningsverkets behov. Systemet är uppbyggt efter hur 
reningsverkets olika processer ser ut, där första blocket består av inpumpar 
samt grovgaller och det sista blocket övervakar utpumpning av det renade  
 



vattnet till Göteborg Energi. Varje block går att öppna vilket visar en mer 
detaljerad bild över den valda processen, varje delprocess kan därefter utforskas 
ytterligare.  
 

 
      Figure 1  Styrsystemet Överblick 

5.3 Belastningsanalys 
Vid valet av arbetsställningar att analysera valdes de arbetsställningarna 
operatören intar vid operatörsplatsen, då det är den arbetsplats operatören 
oftast arbetar vid. Överkroppen belastas mest därför valdes, som metod, RULA 
framför REBA. Ett annat skäl till att RULA valdes framför REBA är att observation 
visade att operatören inte ansågs vara högt belastad. Operatören ombads inta 
vald arbetsposition och fotograferades därefter för att senare kunna analyseras. 
Med hjälp av fotografierna och RULA metoden gjordes sedan analysen (se 
Appendix 11.1) 

5.4 Fysikaliska omgivningsfaktorer 

5.4.1 Ljusmätningar 
Ljusmätningar genomfördes på de fyra olika arbetsplatser som operatörerna 
arbetar på i kontrollrummet (se Appendix 11.3). Mätningarna gjordes på 
arbetsytan, i operatörens periferi och i omgivningen. Arbetsytan avgränsades till 
den yta där operatören fäster blicken. Periferin mättes vid skrivbordets 
ytterkant. Omgivningen mättes en bit utanför skrivbordets kant i höjd med 
skrivbordet.  
Operatören informerades om saker att tänka på vid en objektiv personlig 
bedömning av ljusförhållandena. Därefter ombads han bedöma sin arbetsplats 
med ljusförhållanden som utgångspunkt.  

5.4.2 Bullermätningar 
Ljudnivån i kontrollrummet mättes upprepade gånger under mätningstillfället, 
både under pågående konversationer samt med enbart bakgrundsljud. 
Mätvärdena var de samma under samtliga mätningar och gjordes, i öronhöjd, vid 
sittande arbetsställning. Operatören uppgav att ljudnivån låg på en, för 
kontrollrummet, normal nivå. Eftersom de första mätningarna visade låga 
ljudnivåer gjordes inga ytterligare mätningar. Efter samspråk med operatörerna 
konstaterades att mätning av impulsljud inte var nödvändigt (se Appendix 11.3). 



 

6. Resultat 

6.1 Uppgiftsanalys 

6.1.1 HTA 
Den hierarkiska uppgiftsanalysen ger en förenklad översikt över de uppgifter 
som operatören utför i styrsystemet. Uppgiftsanalysen som presenteras ger en 
förenklad översikt av tre huvuduppgifter, övervakning av biogas och 
reningsprocesserna samt reglage av indata. Det finns ytterligare ett antal 
uppgifter som inte tas upp i HTA:n då de anses ligga utanför operatörens 
huvuduppgifter eller inte ha tillräckligt stor inverkan i samspelet mellan 
operatören och tekniken, såsom uppgifter som utförs utanför kontrollrummet, 
morgonmöten och så vidare. Övervakningen sker på två sätt, antingen via 
observationer av utstickande värden eller med hjälp av larm i tre klasser. Om ett 
värde, via observation, anses ha fel värde utförs en mindre utvärdering av vad 
det bakomliggande problemet är. Beroende på problemets vidd kontaktas 
antingen fältpersonal eller ingenjör, vid mindre problem löses detta av 
operatören. Om operatören uppmärksammas på ett larm så är larmet av klass A, 
B eller C. Där ett klass A larm är mest allvarligt. Om operatören får ett klass B 
larm identifieras larmet och en bedömning görs om det går att lösa problemet på 
plats, om så är fallet löser operatören problemet och ger en kvittens om att det är 
åtgärdat. Om larmet inte går att lösa på plats kontaktas antingen fältpersonal 
eller ingenjör för vidare åtgärder. 
 
Övervakningen av biogasprocessen görs med hjälp av larm, om ett larm fås 
vidarebefordras larmet till aktuell personal och åtgärdas av fältpersonal. Om 
reglage av indata behövs görs detta i samspel med ingenjörer vilket följs upp av 
operatören (se Appendix 11.4) (Tapper, 2010).



 
      Figure 2 – HTA 

 



 

6.1.2 LA 
Länk analysen visar de platser i kontrollrummet där operatören befinner sig vid 
dagligt arbete. Hur operatören rör sig i rummet visas med hjälp av de streck och 
punkter (se Figure 3). Där streck visare en förflyttning och punkter står för en 
arbetsplats eller slutet av en förflyttning. De tjocka strecken påvisar att 
operatören rör sig här ofta, medan de lite tunnare strecken tyder på att 
operatören endast rör sig här enstaka gånger under dagen. 
Genom intervju togs det fram att operatören befinner sig vid den primära 
styrstationen ungefär 60 % av dagen, vid loggdatorn ca 20 %, vid personaldatorn 
ca 15 % samt vid de övriga delarna av rummet de resterande 5 %. Dessa värden 
bygger på att den tid operatören spenderar i kontrollrummet under en dag ses 
som 100 %, alltså ingen hänsyn tas till den tid som operatören befinner sig 
utanför kontrollrummet (Tapper, 2010). 
 

 
          Figure 3  Länk Analys på Befintligt Kontrollrum 

 

6.2 Interaktionsanalys 

6.2.1 PHEA 
Några olika potentiella misstag som kan uppstå mellan operatören och 
styrsystemet har identifierats och listats i Table 1. De orsaker som identifierades 
till felhandlingarna var av varierande natur. Bristande informationspresentation, 
kvittensfunktioner i styrsystemets grässnitt och svårigheter för operatören att 
tolka viss presenterad information är några generella orsaker. 



 
Användningsfel  Orsak  Konsekvens  Upptäckt  Återhämtning 
Skriver in för 
högt värde på 
vattenpump 

Ingen 
kvittensfråga 
eller 
felinformerad 

En viss mängd 
mindre renat 
vatten släpps 
ut 

Stora mängder 
slam 
produceras 

Minska 
vattenpumpens 
värde 

Råkar av misstag 
stänga av en 
pump 

Ingen 
kvittensfråga 

Avstannad 
reningsprocess 

Minskad 
vattennivå 

Sätt på pump 

Råkar av misstag 
kvittera ett oläst 
c‐larm 

Överflöd av c‐
larm 

Missar att laga 
viss hårdvara 
vilket kan leda 
till tillbud 

Larmrelaterat 
tillbud sker 

Åtgärda 
problemet 

Felrapportering i 
loggbok 

Svårigheter 
att tolka 
information 
från diagram 
ur DeltaV 
systemet 

Övrig personal 
blir 
felinformerad 

Upptäcks inte 
alltid. Utfört 
arbete 
vidarebefordras 
fel 

Vid upptäckt, 
skriv om logg.  

Felaktig åtgärd 
av larm 

Otillräcklig 
information 
från systemet 

Obalans i 
systemet, 
problemet 
kvarstår 

Kvitterat larm 
återkommer 

Åtgärd av det 
nya larmet 

Feltryckning i 
gränssnittet vid 
genomsökning av 
systemet 

För mycket 
information 
och alternativ 
på skärmarna 
samtidigt  

Proceduren 
måste göras 
om 

Skärmen visar 
inte önskad 
information 

Gå tillbaka och 
göra om 
proceduren 

Table 1  PHEA 

6.3 Belastningsanalys 
Belastningen som analyserades med RULA gav liknande resultat vid både 
stående och sittande arbetsposition (se Table 2). Delpoängen för arm och 
handledsanalysen blev en tvåa vilket det även blev för nacke, bål och 
benanalysen. Den slutgiltiga sammanlagda poängen blev även den en tvåa vilket 
kategoriseras som aktionsskala 1.  
 
 
Position/ Poäng 
[Aktionsskala] 

Arm och 
handledsanalys 

Nacke, bål och 
benanalys 

Slutlig poäng 

Sittande 
arbetsställning 

2  2  2 

Stående 
arbetsställning 

2  2  2 

Table 2  RULA, Action Level 



6.4 Fysikaliska omgivningsfaktorer 

6.4.1 Ljusmätning 
Ljusmätningarna visade att ljusstyrkan vid operatörsplatsen både höjd och 
nedsänkt samt mötesplatsen hade över minsta rekommenderad ljusstyrka. 
Däremot hade platsen för loggboksskrivande för låg ljusstyrka. 
Luminansförhållandena och ljuskontrasterna var bra för operatörsplatsen men 
lite för stora skillnader i ljusstyrka uppmättes vid mötesplatsen (se Table 3). 
 
Synfält/Arbetsplats 
[Lux] 

Arbetsyta  Periferi  Omgivning  Luminans 
förhållande 

Operatörsplats 
upphöjd 

780  480  270  2,8 : 1,8 : 1 

Operatörsplats 
nedsänkt 

580  450  270  2,1 : 1,7 : 1 

Mötesplats  610  270  90  6,8 : 3 : 1 

Loggboks skrivande  220  220  240  0,9 : 0,9 : 1 

Table 3  Ljusmätning 

Trotts avvikelser från rekommenderade ljus‐ och luminansförhållanden var 
operatören nöjd. 

6.4.2 Bullermätning 
Mätresultat visar att ljudnivån ligger, med marginal, under de riktvärden vid 
vilka skador på hörseln kan inträffa. Vid pågående konversation låg dock 
värdena över de riktvärden som finns för att en koncentrationskrävande uppgift 
inte ska påverkas. 
 

Medelvärden av 
ljudnivån 

Bakgrundsljud  Konversation 

Ljudnivå  35‐40 dB(A)  60‐65 dB(A) 

  Table 4 – Bullermätning 



 

7. Analys 

7.1 Uppgiftsanalys 

7.1.1 HTA 
Den hierarkiska uppgiftsanalysen ger en bra överblick över de uppgifter som 
operatören utför dagligen. Reningsprocessen övervakas genom observation eller 
larm. Detta medför att operatörens dagliga arbete till stora delar består av att 
invänta larm. Vilket medför att operatören till stor del intar ett passivt 
övervakningsläge. HTA:n visar även att klara tillvägagångssätt finns om ett fel 
uppstår, det är klart vad och hur operatören ska göra för att lösa uppgiften. 
 
Då stora delar av övervakningen sker passivt finns en risk för att operatörens 
kunskap om hur den verkliga processen fungerar tappas. Om detta går 
tillräckligt långt så riskerar operatören att befinna sig ”out‐of‐the‐loop”, vilket 
betyder att operatörens mentala bild av processen skiljer sig från den verkliga 
processen.  
 
Då systemet är relativt komplext ökar risken för att operatören låter 
styrsystemet utföra för många uppgifter, detta kan leda till att operatören får en 
övertro eller undertro av styrsystemets kapacitet. Vilket betyder att operatören 
litar blint på att styrsystemet löser de delar av processen där operatörens 
kunskap inte är tillräcklig. I de delar av processen där operatörens kunskap är 
god får vi istället en undertro av styrsystemets kapacitet och operatören väljer 
då att arbeta manuellt. Detta kan leda till att operatören fokuserar på de 
uppgifter som är menade för styrsystemet, vilket kan leda till slöseri med 
resurser. Om operatören inte håller uppe sin kunskap om den verkliga 
processen, genom till exempel dagliga besök ute på anläggningen eller med hjälp 
av simulering, finns risken att ovan nämnda scenarion resulterar i att processens 
effektivitet minskar.  

7.1.2 LA 
Länkanalysen visar att kontrollrummet består av tre huvudoperatörsplatser, den 
primära styrstationen, personaldatorn och en loggboksdator. Utöver dessa utförs 
även en del av arbetet på mötesbordet, vilket också används som arbetsyta. 
Länkanalysen påvisar att det inte finns någon bakomliggande tanke vad gäller 
utformningen av kontrollrummet. De datorer, skärmar och mötesbord har 
placerats där det ansågs finnas plats, utan tanke på varken samspelet mellan 
människa och teknik eller ergonomi. Detta beror till stor del på att det rum vilket 
är avdelat för övervakningsverksamhet anses vara tillfälligt (för en större bild av 
LA se Appendix 11.2). 
 



 
Figure 4  LA på Befintligt Kontrollrum 

 

7.2 Interaktionsanalys 
Eftersom gränssnittet omfattar hela systemet på endast två skärmar ökar risken 
för både mindre och mer omfattande felhandlingar. Allt från mindre felklick med 
musen till att fel värden ställs in eller analyseras. Mycket information behandlas 
på små ytor i gränssnittet, det vill säga en potentiell oreda uppkommer när 
många delar av styrsystemet behandlas på en liten skärmyta. De 
färgkombinationer och den struktur gränssnittet har är viktiga verktyg för 
förståelsen och tydligheten, särskilt för nya eller oerfarna medarbetare. På grund 
av att inställningar och justeringar ofta saknar verifiering minskas 
användarvänligheten. Detta medför att konsekvenser av möjliga felhandlingar 
blir svårare att uppmärksamma. Ständigt blinkande larmrutor kan påverka 
operatören, särskilt när fokus behöver riktas på andra uppgifter än just 
larmhanteringen. 

Att systemets struktur är komplext innebär en kraftig variation av 
ansträngningsgrad, i hur stor grad operatören påverkas beror på hur tränad och 
erfaren denna är. Tränad personal, vilka har varit med om flertalet situationer 
och känner till systemet väl, kan utan problem arbeta sig igenom systemet på en 
regelbaserad nivå. Det vill säga att en tränad operatör kan hantera navigering 
genom systemet och har kapacitet över i korttidsminnet att rikta till annat som 
till exempel larmövervakning eller ett inkommande telefonsamtal. Däremot kan 
detta vara betydligt svårare för en mindre van operatör. Denne kommer istället 
arbeta mer på en kunskapsbaserad nivå. Endast två skärmar begränsar också 
tillgängligheten i systemet, det vill säga att endast två olika delar av det 
omfattande systemet kan visas samtidigt. Flertalet musklick och ansträngning 
krävs för att navigera sig till en annan del av systemet än den som aktuellt visas. 
"Pop‐up" rutor hamnar ofta direkt ovan annan information, istället för att 
presenteras på en separat plats eller på en annan skärm. Detta betyder att 
mycket onödigt arbete lägger sig på den regelbaserade nivån i SRK‐modellen, 
vilket medför att operatören använder mer minneskapacitet än nödvändigt. 



7.3 Belastningsanalys 

7.3.1 RULA 
För att delpoängen för alla olika uppdelningar av kroppen visade samma resultat 
kan vi se att arbetsbelastningen är jämnt fördelad över hela kroppen. 
Arbetsbelastningen är alltså inte skevt fördelad. Den totala slutpoängen, två, gav 
en aktionsskala 1 (action‐level 1) vilket betyder att arbetsbelastningen ligger på 
en acceptabel nivå, utan större risk för fysiska arbetsskador på längre sikt.  

7.4 Fysikaliska omgivningsfaktorer 

7.4.1 Ljusmätning  
Mätresultaten visade att ljusstyrkan på arbetsytorna låg över rekommenderade 
minimum för kontorsmiljöer på tre av fyra arbetsytor. De arbetsytor vid vilka 
tillräcklig ljusstyrka uppmättes var mötesplatsen och styrstationerna, både vid 
upphöjd och nedsänkt läge. Loggboksstationen är den arbetsyta som var sämst 
upplyst, här uppmättes värden långt under framtagna riktvärden.  
 
Luminansen, skillnaderna i ljusstyrkan mellan arbetsytan och omgivningen 
mättes också. Större delen av belysningen var allmänbelysning vilket resulterade 
i att ljusstyrkan inte varierade mycket. Dock var luminansen större än 
rekommenderat vid mötesplatsen.  

7.4.2 Bullermätning 
Mätresultat visar att ljudnivån, med marginal, är under de rekommenderade 
nivåer som kan leda till skador på hörseln. Bakgrundsljudet från ventilation och 
datorer låg strax över de rekommenderade värdena för de arbetsuppgifter där 
en hög koncentrationsnivå krävs. När diskussioner fördes var ljudnivån mycket 
över denna nivå. För koncentrationskrävande arbetsuppgifter utförs i en bullrig 
miljö resulterar det i att arbetsminnet belastas mer än nödvändigt. 



 

8. Diskussion 

8.1 Interaktion mellan operatör och teknik 
Den huvudsakliga interaktionen mellan operatören och processen utgörs genom 
systemet DeltaV, vilket inte är designat för att övervaka en reningsprocess. Detta 
har medfört att stora ändringar har gjorts i övervakningssystemet, där ofta fokus 
har lagts på själva processen. Detta har medfört att systemet till en viss grad är 
rörigt och att operatören utsätts för ett stort informationsflöde. Detta kan 
medföra att operatören missar en del viktigt information. Då till exempel 
skillnaden mellan ett allvarligt A‐larm och ett mindre viktigt C‐larm endast 
skiljer sig i vilken färg de har resulterar detta i att ett A‐ och C‐larm 
uppmärksammas av operatören på samma sätt och i lika stor utsträckning. 
 
Systemets är uppbyggt för att underlätta förståelsen över hur den verkliga 
processen fungerar, detta gör att systemet till en början kan anses vara plottrigt. 
Dock ökar detta förståelsen för hur det verkliga systemet fungerar vilket 
resulterar i att övervakningssystemets genomskinlighet ökar. Detta betyder att 
operatörens mentala bild av processen stämmer överens med den verkliga 
reningsprocessen. Dock kan det ibland bli för mycket information på den 
aktuella monitorn och det kan bli svårt för operatören att lokalisera rätt 
parameter, värde eller inställning. Dock anser operatörerna att detta överflöde 
av information är bra, då operatörerna själva anser att all information behöver 
finnas tillgängligt. Detta beror troligtvis på att de operatörer som idag arbetar i 
det aktuella kontrollrummet har gjort så sen systemet infördes och därmed har 
vant sig vid att se det som är viktigt, samtidigt som den mindre använda 
informationen inte fångas upp. Den mindre erfarna operatören skulle istället 
gynnas av mindre parallell information och en struktur utan ständigt blinkande 
larm och ett överflöd av ”pop‐up” rutor. 
Då operatören tar sig djupare in i systemet, för att få mer detaljerad information 
om vissa delar av processen, öppnas varje steg i ett nytt fönster. Detta gör att det 
ofta finns mycket rutor att stänga samt att varje ruta öppnas där det anses finnas 
plats. För att lösa detta anses att ytterligare en monitor bör läggas till vid den 
primära‐ och sekundära styrstationen. Detta kan sedan införas någon form av 
regel för hur rutorna öppnas. Ett sätt vore att alltid ha en översikt över det totala 
systemet i monitorn längst till vänster. När operatören sen vill utforska en del av 
systemet så öppnas den nya rutan på monitorn i mitten. Där operatören sen har 
möjlighet till att ytterligare gå djupare in i systemet och de nya rutorna öppnas i 
den högra monitorn. Detta skulle resultera i att operatören vet i vilken monitor 
han ska titta i för att hitta den information som söks.  
 
För att minska antalet arbetsstationer i kontrollrummet bör loggboksdatorn och 
personaldatorn föras ihop till en station med en gemensam monitor, som i sin 
tur kan placeras till höger eller vänster om övervakningsstationens tre 
monitorer. Detta ökar möjligheten till en bättre interaktion mellan operatör och 
teknik. 
 



 
 
Vid användning av PHEA var det relativt enkelt att se vilken felhandling som 
utfördes och från detta hitta kopplingar till de bakomliggande 
problemfaktorerna. Det är dock svårt att dra indirekta kopplingar till de problem 
som uppstår längre in i organisationen. Resultaten från Länkanalysen var 
konkreta och givande, vilket resulterade i att bra slutsatser kunde kopplas till 
denna metod. 
 
För att undersöka interaktionen mellan ett specifikt och specialanpassat 
kontrollsystem som DeltaV och en operatör krävs stor kunskap om både 
bakomliggande teori samt hur styrsystem fungerar. Därför är en bedömning av 
ett styrsystem mycket tidskrävande. En noggrannare undersökning av 
interaktionen skulle kunna genomföras om större kunskap om styrsystemet 
skaffats. Man skulle även kunna göra en Länkanalys över hur operatören flyttar 
blicken över skärmen.  
 

8.2 Mental arbetsbelastning 
Den mentala arbetsbelastningen är varierande. Under perioder passerar övrig 
personal genom kontrollrummet samtidigt som ansträngande delar av 
övervakningssystemets gränssnitt används. Under andra perioder krävs en 
mindre arbetsinsatts samtidigt som färre rör sig i kontrollrummet. Att ha mindre 
att göra behöver inte heller betyda en mindre mental arbetsbelastning utan det 
är hur situationen upplevs som skapar en mental arbetsbelastning. Att vara 
understimulerad och ha lite att göra kan vara nog så jobbigt mentalt. 
  
Det arbetsmoment som upplevdes ge upphov till störst mental belastning var då 
avloppstunnlarna skall rengöras. Då krävs handlingar på regelbaserad och 
kunskapsnivå kombinerat eftersom operatörerna manuellt måste reglera 
vattennivån. Den extra mentala belastningen mot normal övervakning är att 
personer som arbetar i avloppssystemet kan skadas om något går fel. Att 
människor kan skadas och inte bara maskiner ökar medvetandenivån, 
koncentrationen ökar för att inte göra fel just under den tiden och det medför att 
den mentala arbetsbelastningen höjs. 
 
För att analysera den mentala arbetsbelastningen användes intervju och allmän 
observation, detta gör att resultatet kopplas till operatörens personliga åsikt. 
Detta kan ge en skev bild av problemet. För att får en bredare bild bör fler 
operatörer intervjuas samt observeras. 
 
Undersökningen om den mentala arbetsbelastningen skulle kunna göras mer 
utförligt om mer tid spenderats på arbetsplatsen. Operatörerna själva hade ingen 
åsikt om någon mental belastning utöver den personal som passerade genom 
operatörsrummet. Därför behövdes observationer av arbetsplatsen vid 
besökstillfällena för att hitta annan potentiell mental belastning. Vid besöken 
arbetade operatörerna inte som vanligt utan riktade sin uppmärksamhet mot 
besöket. Den mentala arbetsinsatsen skulle därför bättre analyseras om en 



längre tid skulle analyseras vilket skulle fånga upp de vanliga arbetsmoment som 
har en större mental belastning.  
  
För att minska den mentala arbetsbelastningen är ett första och kanske det 
lättaste steget att minska buller från personer som passerar genom lokalen. 
Såsom att bygga en korridor runt passagen. För att minska den mentala 
belastningen på operatören när avloppstunnlarna rengörs bör systemet vara 
utformat på ett sätt så att en felhandling från operatören inte kan resultera i att 
människor skadas. 
 

8.3 Fysikaliska omgivningsfaktorer 
Belysningen i kontrollrummet var övervägande utformad som allmänbelysning. 
Att en högre ljusstyrka uppmättes vid arbetsplatserna beror på att belysningen 
är placerad ovanför varje arbetsplats. Då vissa arbetsstationer har lagts till efter 
hand medför detta att ingen belysning är avsedd för denna plats, vilket 
resulterar i att belysningen på denna plats inte var av samma sorts belysning 
som omgivningsbelysningen för övriga arbetsplatser. Ljusergonomin är 
personlig och operatören ansåg att ljusförhållandena var tillräckliga. Dock var 
ljusstyrkan mindre än hälften av rekommenderade nivåer. Därför anses att en 
belysning som är avsedd för att lysa upp även denna arbetsplats, tills en 
ordinarie arbetsplats för loggboksskivande har utformats, förbättras. 
 
Mötesplatsen har en stor kontrast mellan arbetsytan och omgivning vilket ger en 
svag känsla av att mötesbordet är placerat lite i skym undan. Belysningen är inte 
placerad utefter vart mötesbordet är placerat. Bordet är högt och hamnar 
relativt nära belysningen vilket gör att belysningen blir stark precis på 
arbetsytan men avtar snabbt mot mötesplatsens omgivning. Belysningens närhet 
till bordet skapar lätt starka skuggor över arbetsytan när föremål eller personer 
sträcker sig över mötesbordet. En förbättring vore att placera belysningen 
längsgående med mötesplatsen istället för tvärs över samt att öka avståndet 
mellan arbetsytan och belysningen. En något starkare belysning i omgivningen 
skulle öka trivsamheten vid mötesplatsen då ögat slipper ställa om sig efter 
ljusare och mörkare förhållanden lika ofta. 
 
Omgivningens utformning med möblering och placering av arbetsstationer var 
en blandning av anpassning för behov som fanns för länge sedan och nya 
temporära arbetsstationer som placerats där de fått plats. Då arbetsstationerna 
var spridda över kontrollrummet anses en stor förbättring kunna genomföras 
med en ommöblering. Med nuvarande möblering behöver operatörerna röra sig 
fram och tillbaka över stora delar av operatörsrummet för att utföra olika 
arbetsmoment(se Appendix 11.2). Arbetsmomenten är av liknande karaktär och 
bör därför kunna samlas till en operatörsplats. Ommöbleringen bör göras med 
en tanke på hur dagens behov ser ut, alltså att göra en uppdatering utefter hur 
operatörernas arbete sker i nuläget. Ett exempel pressenteras i Appendix 11.2.  
 
Ovan har förbättringar som är möjliga med nuvarande resurser och möblering 
nämnts. Vid en upprustning, renovering eller nybygge som diskuteras 
rekommenderas att införskaffa armaturer där rengöring är lättåtkomligt för att 



inte smuts skall minska ljusstyrkan successivt. Då behovet av ljusstyrka är 
personligt och att ljusstyrkan varierar beroende på om arbetsytan är upphöjd 
eller nedsänkt föreslås en möjlighet till att variera ljusstyrkan från belysningen 
stegvis. Det skapar en högre medvetenhet av hur ljuset påverkar arbetsplatsen 
och ger en möjlighet för operatören att själv välja rätt belysning och anpassa den 
efter personliga behov. 
  
Ljudnivåerna på arbetsplatsen var tillfredsställande. De diskussioner som pågår i 
rummet är önskvärt ljud av vissa och inte av störande karaktör för andra och 
behöver därmed inte dämpas. Däremot skulle ventilationen kunna göras tystare, 
datorer var också en källa till buller som med enkla medel kan skärmas av och 
minska det totala bullret. Däremot anses att det effektivaste sättet att minska 
buller i lokalen är att minska antalet personer som passerar genom lokalen för 
att komma till verkstaden. Dörrar öppnas och stängs ofta vilket resulterar i att 
oönskat ljud sprids i lokalen. För att minska genomgången behöver strikta regler 
för vem som får passera kontrollrummet, sättas upp. Om detta inte följs kan en 
innervägg sättas upp vilket medför att endast finns en ingång till 
kontrollrummet. 
 
Ljud‐ och bullermätningarna gav konkreta resultat som var lätta att analysera. 
För att få en bättre bild över omgivningsfaktorerna i kontrollrummet bör fler 
operatörer intervjuas angående ljus‐ och bullerförhållandena. Länkanalysen gav 
konkreta resultat vilka lätt kunde omvandlas till förbättringsförslag. 
  
Ljusnivåerna mättes under korta delar av dagen och gav en medelnivå. För att 
göra en rättvisare bedömning av ljud och ljus skulle mätningar under längre tid 
kunna göras. Om ljuset skulle mätas under hela dygn skulle variationer under 
dygnet kunna visa hur mycket solljus som kommer in i kontrollrummet och hur 
det påverkar arbetsförhållandena. Ljudet i kontrollrummet mättes även den 
under kortare tider under besöken. Om en mätning skulle göras under hela 
arbetsdagar skulle ett mer rättvisande medel hittas samtidigt som högsta 
impulsljud skulle kunna registreras. Att mäta impulsljud ger ytterligare en 
dimension till ljudanalysen. 
Likt mätningar för ljus och ljud skulle en mer genomarbetad LA kunnat göras. 
Det skulle innebära att betrakta hur operatörerna rör sig i kontrollrummet 
istället för att få denna information från operatörerna genom intervju. En mer 
helhetstäckande LA skulle även kunna göras om avgränsningarna inte var satta 
till hur operatören rör sig inom operatörsrummet. Med mer tid avsatt för arbetet 
med denna rapport hade även en LA kunnat göras på gränssnittet mellan 
processerna och operatören. Med en sådan LA skulle även små repetitiva 
rörelser med låg belastning kunna analyseras för att hitta potentiella 
utslitningsskador såsom musarm och liknande.  

8.4 Fysisk arbetsbelastning 
Operatörerna i kontrollrummet anses ha en relativt stillasittande arbetsuppgift 
med väldigt få ansträngande positioner och tunga luft. Detta resulterade i att den 
utförda RULA:n inte gav en hög action‐level siffra, vilket betyder att ingen direkt 
åtgärd behöver göras. Dock är det viktigt att inse hur liten del av operatörens 
arbetsuppgift analysen tar upp.  



Detta då operatören befinner sig vid den primära styrstationen ca 60 % av den 
totala tid operatören befinner sig i kontrollrummet. Då denna station är utrustad 
med höj/sänkbart bord, en relativt modern arbetsstol samt två olika möss anses 
denna del, ur en belastningsanalytisk synvinkel, vara relativt bra. Detta då 
operatören har möjlighet att ändra ställning utan att arbetsuppgiften blir 
påverkad. Med hjälp av den utrustning som finns tillgänglig för operatören kan 
denne själv bestämma vilka muskelgrupper som ska belastas vilket minskar 
risken för arbetsskador.  
Då operatören ska utföra loggboksarbete finns inte något höj/sänkbart bord, 
detta då denna arbetsstation anses vara tillfällig. Detta medför att operatören 
behöver rulla i sidled för att komma till den aktuella stationen, ett alternativ är 
att byta stol till den tillfälliga stol som placerats vid loggboksdatorn. Då 
operatören befinner sig vid loggdatorn ca 20 % av dagen blir det ett påfrestande 
moment för operatören att ofta byta arbetsstation. Det är en belastning som 
påverkar operatören både ur ett fysiskt samt ett psykiskt perspektiv. Då ingen 
anledning finns till att endast en loggboksdator finns anses att loggboksstationen 
bör sammankopplas med den primära övervakningsstationen. Även vid den 
sekundära övervakningsstationen bör en loggstation finnas tillgänglig.  Då behov 
av en extern loggboksdator finns rekommenderas det att en loggstation placeras 
utanför den zon, inom vilken, de två operatörerna normalt befinner sig. 
 
Även den personliga datorn är placerad som en enskild arbetsstation. Detta 
medför att antalet stationer, mellan vilka, operatörerna behöver förflytta sig 
ökar. Då operatören befinner sig här ca 15 % av dagen påverkar detta 
operatören i samma utsträckning som förflyttningen mellan 
övervakningsstationerna och loggdatorn. Det finns ingen anledning till placera 
datorn utanför övervakningsstationen och bör därmed flyttas. Det bör finnas en 
personaldator i samband med både den primära och sekundära 
övervakningsstationen.  
 
För att få en bra avgränsning mellan operatörernas zon och de besökare som 
befinner sig i kontrollrummet kan mötesbordet flyttas närmare de två 
övervakningsstationerna. Detta medför att en naturlig avgränsning skapas 
mellan besökare och operatörerna, vilket i sin tur medför att operatörerna inte 
uppmärksammas av oönskade störningsmoment, såsom diskussioner, extern 
personal vid loggboksdatorn osv.  
 
När rummet är uppdelat i två zoner finns möjligheten till att placera den externa 
loggboksdatorn utanför operatörszonen. I denna zon kan även en soffgrupp 
placeras vilket möjliggör att operatörerna här har en plats dit de kan gå om de 
vill ta en snabb paus. Det finns även möjlighet för operatörerna att ta emot 
besökare samt att den externa personal som befinner sig i rummet har möjlighet 
till en mer välkomnande miljö om de till exempel väntar på att föra loggbok. En 
soffa medför även att möjligheten till att sova på arbetsplatsen finns, detta är 
ofta av stor vikt om operatörerna av någon anledning har behövt jobba längre än 
normalt. 
 



För att analysera den fysiska arbetsbelastningen användes en RULA. Det är dock 
svårt att få ut relevant data med hjälp av metoden. Den täcker en väldigt liten del 
av operatörens många arbetspositioner. 
 
Den fysiska arbetsbelastningen är analyserad kring operatörens vanligaste 
arbetsplats, alltså styrstationen. Dagens utformning av operatörsrummet gör att 
det finns många olika arbetsplatser. För att göra en mer heltäckande bedömning 
av de fysiska arbetsbelastningarna bör en RULA genomföras även vid de andra 
arbetsplatserna. En koppling mellan arbetsplatserna bör även göras för att hitta 
gemensamma rörelser som görs vid alla arbetsplatser samt de rörelserna som 
krävs för att förflytta sig mellan dessa. Då en liknande rörelse genomförs på alla 
arbetsplatser bör detta kommas ihåg då varje enskild arbetsplats skall bedömas 
och eventuellt göras om. 



 

9. Slutsatser 
De slutsatser som tagits fram bygger på en analys av de resultat som tagits fram 
genom de metoder som använts. För att koppla samman de analyserna som 
gjorts med de valda fördjupningsområdena fördes en diskussion, ur vilken ett 
antal slutsatser tagits fram. Enligt de uppsatta målen för rapporten skall 
slutsatsen innehålla eventuella lösningsförslag där brister uppmärksammats. 
Slutsatser från de analyser baserat på resultaten presenteras nedan: 
 

• För att minska informationsöverflödet i övervakningssystemet bör en 
genomgång av systemet göras, när denna görs bör det tänkas mycket på 
hur interaktionen mellan operatör och system fungerar. Vilken 
information som är nödvändig att lyfta fram i de olika delarna, vilken 
information som används ofta osv. Denna åtgärd bör resultera i ett något 
klarare system där mindre parallell information visas samtidigt.  

• En genomgång av larmhanteringen bör utföras, en klar skillnad mellan A‐, 
B‐ och C‐larm bör finnas samt för att få bort det ständiga störande 
blinkandet. 

• Antalet mindre viktiga larm som visas i huvudfönstret av systemet bör 
minskas, både för att reducera antalet aktiva rutor samt de blinkande 
inslagen i gränssnittet. 

• Kontrollrummets layout (möblering) bör ändras för att på ett bättre sätt 
vara anpassat för dagens styrsystemsarbete. Med en annorlunda 
möblering bör operatörerna få en bättre anpassad miljö, både för sin 
uppgift och för sin komfort (se nytt layoutförslag i Appendix 11.2). 

• Antalet skärmar per operatörsplats bör utökas till tre, från nuvarande två. 
Detta för att få en bättre översikt av styrsystemet samtidigt som mindre 
delar studeras i detalj. Åtgärden skulle också minska informationsflödet 
per skärm vilket bör underlätta för operatören. 

• Ljusförhållandet bör anpassas till var arbetsstationerna är placerade. Med 
andra ord bör det finnas korrekt armatur över de arbetsstationer som 
finns, det bör även finnas möjlighet till att stegvis ställa in ljusstyrkan i 
rummet. 

• Bullernivåerna i kontrollrummet ligger på en bra nivå, inga höga 
bullernivåer identifierades. Dock uppkommer buller från förbipasserande 
personal, vilket bör reduceras. Detta kan göras genom att sätta upp en 
innervägg. 

• Den fysiska arbetsbelastningen är låg, detta då ergonomiska stolar, möss 
och skrivbord finns. 
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11. Appendix 

11.1 RULA 
 

 
      Figure 5  RULA Stående Arbetsställning 

 
          Figure 6  RULA Stående Arbetsställning Bild 



 
    Figure 7  RULA Sittande Arbetsställning 

 
  Figure 8  RULA Sittande Ställning Bild 



 

11.2 LA 
 

 
              Figure 9  LA på Befintligt Kontrollrum 



 
Figure 10  LA på Förslag av Kontrollrum 



 

11.3 Buller‐ och Ljusmätning 

 
Figure 11  Ljud och Bullermätning 



 

11.4 HTA 
 
 

 


