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1. Psykisk arbetsmiljö och MTO 

a. 
Det finns många olika former av stressfaktorer, vissa vanliga än andra. En vanlig 
orsak är möjligheten att styra i och över sin arbetssituation, om vi inte har chans 
till att bearbeta stressorer ökar risken för stressymptom. Om vi istället har chans 
att fråga efter hjälp, ta en paus eller att prioritera våra arbetsuppgifter så 
minskar risken för skadlig stress. 
En annan vanlig orsak till skadlig stress är dagens krav på tillgänglighet, vi ska 
vara kontaktbara näst intill dygnet runt. Detta medför ofta att vi inte hinner 
varva ner, vilket för vissa medför en ökad risk för olika stressymptom. 
Dessa två orsaker är ofta kopplade till kontrollrum, då det för det mesta inte 
finns någon chans för operatören att ta paus eller prioritera sina egna 
arbetsuppgifter. Det är inte heller ovanligt att operatörerna har kvälls‐ och 
nattjour, vilket resulterar i en ökad stressnivå under dygnets 
nedvarvningstimmar. 
 
När en människa blir stressad aktiveras ett av kroppens alarmsystem, vilket i sin 
tur medför att kroppen gör sig redo för att möta faror eller problem på ett 
fysiskt, mentalt och emotionellt plan. En vanlig fysisk reaktion är att utsöndring 
av adrenalin ökar. När kroppen sedan anser att faran är över går systemet in i 
viloläge. De två stegen kallas för mobilisering och nedvarvning.  
Stress är för det mesta inte farligt så länge alarmsystemet är påslaget under en 
kortare tid, eller om individen anser att utmaningen är möjlig att klara av. Det är 
först när påslaget varar under en längre tid samt om problemet anses vara 
omöjligt att lösa som risken för skadlig stress blir påtaglig. 
Följderna av en långvarig skadlig stress kan bli en kronisk överaktivering av 
stresshantering. Kroppen reagerar då på stress väldigt tidigt och använder mer 
energi än vad som behövs. Detta ger kroppen för lite tid till nedvarvning, vilket 
kan leda till regleringssjukdomar. Såsom högt blodtryck, kronisk trötthet, 
utmattning, depression, smärtor samt ett sämre immunförsvar vilket resulterar i 
en generell ökning av ett antal ”vanliga” sjukdomar. Stress påverkar även 
kroppen på ett psykiskt sätt, uppgiften som ska lösas känns ofta meningslös 
vilket medför en minskad motivation och effektivitet. 
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b. 
För att främja en bra arbetseffektivitet är det viktigt med en väl fungerande 
grupp. Detta fås oftast genom ett de individer som ingår i gruppen hittar en roll 
som de trivs i. En grupp utför ofta en slags arbetsmiljö där hela gruppen bidrar 
till den enskildes arbetsmiljö. En grupp anses ofta pådriva konflikter men en 
grupp bidrar även till trygghet, normer och är grund till stabila relationer. 
För att en grupp ska fungera krävs det att gruppen i sig fungerar, medlemmarna i 
gruppen måste var för sig ha ett syfte till att de är med. Alla i gruppen måste 
jobba för att uppnå samma mål. För att en grupp ska fungera effektivt krävs en 
bredd inom gruppen, med detta menas att ett antal kompetensområden måste 
finnas inom gruppen. Detta medför att gruppens blir starkare och att den klarar 
av att lösa problem som varje individ inte klarar på egen hand. För att kunna 
genomföra komplexa uppgifter inom gruppen krävs en bra och öppen 
kommunikation.  
För att gruppen sedan ska fungera bra i en större organisation krävs att gruppen 
ser ett syfte i varför de finns. Vad och hur deras arbete påverkar övriga delar av 
organisationen. Det är även viktigt även här att en bra kommunikation uppehålls 
och att gruppens röst hörs. För att gruppen ska kunna utvecklas krävs också en 
chans till förbättring, i form av lön, position och status. 
Den sista delen i ett människa‐teknik‐organisationsystem är tekniken. Det ska 
finnas resurser för att utveckla ett område där gruppen har en chans utveckla sin 
kunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är viktigt att gruppen tar gemensamma beslut för att få hela organisationen 
att fortsätta utvecklas för att tillslut nå de mål som satts.

Operatör 

Organisation 

Tillverkare 

Gruppens position i ett 
MTO‐system 
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7. Automation 

a. 
När en fabrik automatiseras är det lätt att lägga för mycket fokus på de maskiner 
som man tror kan ersätta arbetarna fullt ut. Ofta läggs mycket energi, tid och 
pengar på att skaffa de bästa maskinerna som finns. Detta görs utan att 
reflektera över hur maskinerna ska underhållas, vad som händer om något går 
fel samt hur arbetarnas kompetens kan anpassas till deras nya uppgifter. 
 
Det är lätt hänt att arbetarna hamnar out‐of‐the‐loop, med andra ord utanför en 
direkt koppling till de system som övervakas. Om operatören befinner sig 
utanför loopen är det svårt för operatören att upptäcka fel samt att återta 
kontrollen över ett felande system. Om ett fel inträffar på någon av maskinerna 
riskerar hela processen att stå still, detta är oftast väldigt dyrt. Det är därför 
väldigt viktigt att ha operatörer som har bra koll på varje maskin samt förstår 
vilka konsekvenser en ej fungerande maskin kan medföra. Operatörerna bör ha 
en bra förståelse över vad som kan gå fel, hur man rättar till det samt vilka 
ändringar som kan göras för att minimera risker för att ett liknande problem 
inträffar igen. 
För att uppehålla operatören i loopen krävs fortsatt träning i hur systemet 
fungerar i verkligheten. För att inte ”hantverket” ska försvinna kan t.ex. 
simulatorer användas. 
Om operatören hålls utanför loopen påverkas denne på ett både fysiskt och 
psykiskt plan. För att en arbetare ska trivas på sin arbetsplats och därmed göra 
ett bra jobb, krävs att uppgiften som arbetaren utför är innehållsrik. Med andra 
ord att det krävs någon form av kunskap, det ska finnas variation i uppgiften, det 
ska finnas möjlighet till utveckling, det ska gå och se en framtid inom uppgiften 
eller yrket, arbetaren ska själv kunna fatta egna beslut samt att det ska gå att se 
ett sammanhang mellan operatörens deluppgift och den totala processen. 
Operatören behöver även befinna sig inne i loopen för att uppehålla sina 
kunskaper om processen. Om dessa delar av operatörens arbetsuppgift inte 
tillgodoses minskar operatörens vilja att lösa de problem som uppstår, vilket 
medför en sämre arbetsprestation. 
Det är därför viktigt att operatören har den verkliga processen i baktanke när 
denne övervakar och gör ändringar i systemet. Operatören bör även förstå vilka 
konsekvenser olika ändringar kommer att medföra i nutid och framtid. Samt vad 
som, i dåtid, kan ha påverkat processen. Detta kallas för ”situation awereness”. 
För att underlätta detta är det viktigt med ett transparant användargränssnitt. 
 
I kolafabriken är ett exempel på ett out‐of‐the‐loop problem att en maskin 
stannar, kolan hårdnar och blir oanvändbar. Maskinen kanske tror att den inte 
har stått still en längre tid och fortsätter använda den hårda kolan, operatören 
som inte har någon erfarenhet över att kolan kan hårda märker inget och låter 
processen fortsätta. Detta kan då medföra att den hårda kolan fastnar i nästa 
maskin vilken medför ett produktionsstopp som måste åtgärdas innan 
produktionen kan återupptas.  
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b. 
Om operatörens mentala modell av systemet inte stämmer överens med hur 
verkligheten ser ut har denne antingen övertro eller undertro till systemet. En 
maskin är ofta mer exakt, mer uthållig och effektivare. Dock klarar en maskin 
fortfarande inte av att lösa alla problem som kan uppstå. Det uppstår ofta en 
övertro på systemet då det hjälper till att åtgärda mindre problem som uppstår 
ofta. Ett tankesätt som ofta uppkommer är att ”systemet åtgärdar det av sig 
själv”. Om system i nio av tio fall klarar av att stabilisera ”sig själv” så 
uppkommer ibland fall tio av tio. Vilket kanske inte systemet klarar av att lösa 
vilket kan medföra stora ekonomiska skador samt skador på maskiner och i 
värsta fall människor. 
Om ett fel inträffar kontinuerligt eller om eftereffekterna av felet är stora 
kommer troligtvis operatören ha en ”undertro” av vad systemet klarar av. Detta 
gör att operatören i sin tur kommer dubbelkolla fler data och att dennes tilltro 
till systemet kommer att minska. 
 
Ett exempel från kolafabriken är att systemet tillsätter för lite 
förtjockningsmedel, vilket medför att kolan kommer ut seg och kladdig. 
Operatören får då kritik över att maskinen inte fungerar som den ska, vilket gör 
att operatören måste ägna onödig tid åt att övervaka hur mycket 
förtjockningsmedel som används. Om ett liknande problem uppstår igen 
kommer troligtvis operatörens tilltro till systemet minska ytterligare och 
operatören anser sig inte hinna med sin uppgift. Vilket kan medföra stress som i 
sin tur resulterar i att operatören gör fel vid andra situationer. Det är även 
viktigt att inse att olika typer av systemfel (skill‐, rule‐ och knowledgebased) 
påverkar operatörens tilltro till systemet på olika sätt. 
 
När en kalibrerad tilltro mellan det verkliga systemet och operatörens mentala 
modell infinner sig, så resulterar detta troligtvis i en mer effektivt process. 

c. 
Vid en automatisering byts ofta stora delar av arbetarnas uppgifter ut mot 
maskiner, men det finns oftast ett par uppgifter kvar där människans närvaro 
fortsatt är nödvändig. Detta är automationens ironi. Kraven på de kvarvarande 
arbetarna förändras ofta för att anpassas till maskinerna. När en arbetsplats 
automatiseras pratas det ofta om att jobb kommer att försvinna, detta är inte 
alltid sant. När en arbetsplats förändras ändras även kraven på vilka kunskaper 
som behövs. Till exempel kanske det inte behövs lika många kokerskor som rör 
runt i kolasmeten och inte heller lika många som paketerar snörena. Däremot 
krävs fler tekniker som sköter maskinerna och även ett antal programmerare 
som konstruerar och underhåller mjukvaran. Även risken för mänskliga fel 
består, de är endast flyttade från kokerskan till t.ex. programmeraren.  
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8. Användargränssnitt 

a. 
När en bankomat utformas är det viktigt att tänka på vilka huvuddelar 
bankomaten bör bestå av. I vårt fall en skärm, en knappsats, en utmatningslucka 
samt en inmatningslucka. Det är viktigt att tänka på att en bankomat används av 
en stor mängd olika människor, allt från basketspelare till pensionärer. Därför 
bör bankomaten utformas så att den är lättanvändlig både i ett ergonomisk och 
användarvänligt synsätt. Då det är svårt att anpassa bankomaten för samtliga 
bör 95 % regeln användas.  
Skärmen bör sitta på en höjd där den syns samtidigt som det ska gå att nå 
knappsatsen och följa ändringar på skärmen. Därför bör skärmen vara belägen 
ovanför knappsatsen. För att även blinda ska kunna använda bankomaten krävs 
att en röstuppläsningsfunktion implementeras. Då troligtvis uttagsfunktionen är 
vanligare samt att fler användare är högerhänta borde uttagsluckan finnas på 
höger sida av knappsatsen. Vilket medför att pengarna som tas ut dyker upp 
inom vårt synfält och vi kan ta pengarna utan att täcka över varken skärm eller 
knappsats. När pengar ska sättas in bor insättningsluckan befinna sig till höger 
om skärmen, detta medför att vi täcker för uttagsluckan samtidigt som vi får 
känslan av att ”stoppa in” pengar i automaten.  
För att göra det lätt för användaren att förstå hur bankomaten fungerar bör de 
data som presenteras vara relevanta för användaren. Om personen i fråga vill 
sätta in pengar bör information om hur pengar sätts in tas bort från 
informationsflödet. Medan information om hur mycket personen i fråga vill ta ut 
lyftas fram. Detta medför att besläktad data presenteras ihop vilket underlättar 
användningen. Detta gäller även vid utformningen av knappsatsen, där siffror 
bör grupperas ihop, ja‐, nej‐ och felknappar placeras ihop. Även knappsatsen bör 
utformas så att blinda personer kan använda den. Det är även viktigt att lyfta 
fram den luckan som används, genom att t.ex. lysa upp den aktuella luckan i 
grönt. 
När väl användaren använder bankomaten bör ändringar lyftas fram, såsom hur 
mycket pengar denne har tagit ut eller hur mycket som har satts in. Användaren 
bör även bli uppmärksammad på stora förändringar i saldo samt om en extra 
stor summa tas ut. Det är viktigt att användaren aldrig är osäker på vad som 
sker, hur mycket pengar som tas ut, sätts in och om operationen är slutförd samt 
att allt gick bra. 
För att minimera risken för interaktionen mellan bankomaten och användaren 
fungerar dåligt bör informationsflöden vara lågt och systematiskt upplagt. 
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b. 
Klockradion är uppdelad i två delar, en radiodel och en tid/alarm/sleep del. 
Detta för att gruppera de närliggande delarna som används ihop, vilket 
underlättar användningen. Även de olika displayerna är lokaliserade ovanför 
reglagen, detta för att göra det möjligt för användaren att direkt registrera de 
ändringar som görs. Tiden visas tydligt i grön färg, vilket även alarm och sleep 
tiden görs, detta för att ytterligare gruppera dessa delar tillsammans. Delen där 
tid, alarm och sleep ställs in är lokaliserade på ett ställe, detta för att på ett enkelt 
sätt gruppera de tre (fyra) delarna som går att ställa in på klocksidan. 
Frekvensen ställs in via rattreglaget under frekvensdisplayen. För att ställa in om 
radio eller summer ska användas löses genom att användaren får trycka två 
gånger på set för att stega förbi alarm. Radion har fått en minimalistisk fyrkantig 
form med avrundade kanter då denna är lätt att ta upp samt att placera på ett 
antal olika ytor. Den är gjord i ett gummimaterial för att inte halka ner från t.ex. 
en skev stol. Klockradion har en ljusgrå färg för att det ska vara lätt att urskilja 
text och siffror. (Mina kunskaper i Illustrator är som synes tyvärr bristfälliga!) 
 
 

 
 

 
För att lyckas få in de delar som behövs på en klockradio krävs många reglage, 
det är svårt att få plats med allting och därför behöver vissa knappar innehålla 
ett flertal funktioner. När en knapp har flera funktioner är det viktigt att använda 
ett gränssnitt som tydligt visar hur och vad reglaget påverkar. T.ex. SET knappen 
har flera funktioner och där visas vilken funktion som används genom att den 
aktiva funktionen visas i en skarp svart färg medan, som i bilden ovan, TIME och 
SLEEP visas i en nedtonad ljusgrå färg. 
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HTA:n för den ovan nämnda klockradion är uppdelad i fyra grenar, radio, tid, 
alarm och sleep. Under dessa finns de uppgifter som behöver utföras för att de 
fyra huvudgrenarna ska kunna utföras. Under varje uppgift finns en handling 
som utförs för att kunna uppfylla de deluppgifter som krävs. 

 

Klockradio 

Radio 

Sätt på radio 

Tryck på On/
Off‐ knappen 

Ställ in 
frekvens 

Vrid på 
frekvensreglag

et 

Följ angiven 
frekvens på 
frekvensdispla

yen 

Tid 

Ställ in tid 

Tryck på SET 
tills du 

kommer till 
TIME 

Tryck på +/‐ 
tills du når 
önskad tid 

Följ angiven tid 
på 

TIMEDISPLAYE
N 

Alarm 

Tryck på SET 
tills du 

kommer till 
ALARM 

Tryck på +/‐ 
tills du når 
önskad tid 

Följ angiven tid 
på 

ALARMDISPLA
YEN 

Sätt på Alarmet 

Tryck på 
ALARM ON/
OFF knappen 

Sleep 

Tryck på SET 
tills du 

kommer till 
SLEEP 

Tryck på +/‐ 
tills du når 
önskad tid 

Följ angiven tid 
på 

SLEEPDISPLAY
EN 



    
 

Hemtenta 2, Människa‐maskinsystem, Magnus Andersson, 840609‐5516 
 

9. Kontrollrum och larm 

a. 
Operatörsplatserna är lokaliserade i centrum av rummet, detta för att de på ett 
lätt sätt ska kunna ta sig till olika delar av rummet samtidigt som övrig personal 
ska kunna hjälpa till och ge råd bakifrån. Skrivborden är positionerade i en form 
som underlättar kommunikation mellan de tre operatörerna. 
Arbetsytan är lokaliserad nära operatörsplatserna, detta för att underlätta 
genomgång av förändringar mm utan att operatörerna behöver avbryta sitt pass. 
Det är även lätt för en ingenjör eller för skiftledaren att upplysa operatörerna om 
förändringar samtidigt som denne tar anteckningar. Det är även lätt att förflytta 
sig från mötesbordet till arbetsytan om det ansågs nödvändigt. Skiftledaren har 
också nära till arbetsytan om problem måste lösas ihop med en eller flera 
operatörer. 
Skiftledarens kontor ligger med utsikt över både operatörsplatserna, den 
gemensamma informationsskärmen samt arbetsytan. Vilket medför att 
arbetsledarens översikt av kontrollrummet är total. Rummets utgång är placerat 
för att inte störa operatörerna i onödan. Det är även nära till mötesbordet. För 
att inte telefonsamtal osv. ska störa operatörerna under arbetet sitter 
skiftledaren i ett rum. 
Mötesrummet är beläget långt bak i rummet för att inte störa operatörerna, men 
ändå öppet nog för att nås på ett lätt sätt. Översikten över den gemensamma 
skärmen medför att relevant data kan tas direkt från systemet. 
Sammanträdesrummet har utsikt över operatörsplatserna, detta för att de 
kvarvarande operatörerna, vid behov, ska kunna tillkalla sig de personer som 
sitter i sammanträde. Det är även lokaliserat vägg i vägg med köket för att 
minska spring genom huvudrummet. 
Ingången är placerad långt bak i rummet för att operatörerna inte ska bli störda 
av inkommande gäster och annan personal. 

b. 
Förslag 1: 
Dela upp kök/pausrum och sammanträdesrum i tre rum, där det första rummet 
är kök, det andra rummet är sammanträdesrummet och det sista rummet är ett 
vilorum. Där en operatör kan sätta sig och vila i ett par minuter. T.ex. läsa en 
tidning, skicka ett sms eller sova. Detta gör att om operatörerna tvingas vara 
kvar en längre tid så finns det en chans till detta i vilorummet. Det behöver inte 
nödvändigtvis finnas sängar i rummet, men dock fällbara fåtöljer eller soffor.  
Förslag 2: 
Skiftledarens kontor byter plats med sammanträdesrummet, detta medför att 
det är lättare för operatörerna att påkalla skiftledarens uppmärksamhet. 
Därefter förs mötesrummet och det nya sammanträdesrummet ihop till ett 
större sammanträdes‐ och mötesrum. Detta medför mindre spring i lokalen 
mellan ingången och det gamla sammanträdesrummet. Det är fortfarande nära 
till köket och det är lätt att få direkt information från systemet via den 
gemensamma storbildsskärmen. 
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c. 
Det tekniska systemet består av en bil, där det specifika larmsystemet hanterar 
dörrarnas läge. Om bilen färdas över en viss hastighet och någon utav bilens 
dörrar inte är stängda så varnar systemet. Detta är oftast bra, men om bilen 
behöver framföras med en öppen dörr så finns ingen kvittens funktion. 
 

• Bilen startas och en viss hastighet uppnås. 
• Systemet larmar (1). 
• Larmet uppmärksammas. 
• Instrumentpanelen visar vilken dörr som är öppen (2,3). 
• Beslut tas av användaren att det inte är möjligt att stänga bakluckan på 

grund av att den långa regeln vi fraktar inte får plats i bilen. 
• Kvittens om att det är ok kan inte ges till systemet. 
• Systemet fortsätter att larma. 

 
I det exemplet ovan ser vi att punkt fyra saknas, kvittens om att åtgärden fick 
avsedd effekt. I exemplet ovan blir operatören/chauffören uppmärksammad på 
larmet tar ett beslut om att det är ok, men det finns ingen kvittens funktion. 
Detta åtgärdas lättast genom att införa en kvittensknapp. Där operatören har 
möjlighet att kvittera de larm som denne blir uppmärksammad på. Då denna 
knapp inte används ofta är detta ett kunskapsbaserat beslut. Vilket medför att 
operatören måste tänka till och ta ett beslut innan larmet kvitteras. Detta gör att 
risken för felhandlingar från operatörens sida troligtvis inte ökar markant.  
 
Syftet med det befintliga larmsystemet är troligtvis att larma operatören om att 
dörren inte är stängd. Vilket är ett syfte som uppfylls. Detta mål förbiser dock ett 
antal vanliga användningsområden hos bilen vilket medför att ett nytt syfte bör 
sättas upp. Syftet med larmet är att uppmärksamma operatören om att en dörr 
inte är stängd, varvid operatören fattar ett beslut och därefter ger en kvittens 
tillbaks till systemet. Systemet ger även en kvittens till användaren om dörren 
skulle stängas, samtidigt som ett grafiskt larm fortsätter att visas även efter att 
användaren har tryckt på kvittensknappen. Om en kvittensknapp implementeras 
så täcker det nya larmsystemet båda de ovan nämnda syftena. 
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10. Risk, olyckor, säkerhet, barriärer 

a. 
1. En anledning till varför Claude krockade var på grund av hans vana att 

köra på torra underlag i Frankrike. Detta medför att hans beslutsfattande 
inte fullt ut lämpar sig för Svenska vägar. Han tar fel beslut i både de skill‐ 
och knowledgebased kategorierna. Han tar först ett beslut om att han kan 
hålla samma fart som i Frankrike även då han vet att vägbanan kan vara 
hal. När väl bilen svänger in framför honom reagerar han enligt de regler 
han satt upp och väljer att bromsa. Då vägbanan ofta är torr i Frankrike 
trycker han av vana hårt på bromsen, vilket medför i att lastbilen får 
sladd och en krock är oundviklig. Detta fel ligger på den skarpa änden i 
organisationen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Nästa anledning till att han krockar är att terminalen har ett mediokert 

gränssnitt. Texten är för lite för Claude att läsa, vilket troligen består av 
ett antal faktorer såsom dålig upplösning, ljusstyrka och kantrast på 
terminalens skärm. Det krävs även att Claude manuellt för över 
information från terminalen till navigatorn. Detta är ett steg som 
använder stor del av Claudes korttidsminne vilket lämnar mindre plats 
för beslut angående körningen. Det medför även att Claude riktar för stor 
uppmärksamhet åt navigatorn och därmed minskar sin uppmärksamhet 
av omgivningen, andra fordon osv. Vilket i sin tur resulterar i att Claude 
inte märker av bilen som svänger in framför honom innan det är försent. 
Detta fel ligger till stor del på den trubbiga delen av organisationen. Detta 
för att terminalen inte var utformad för på ett sätt som passar även äldre 
människor med försämrade synegenskaper. Det görs även ett stort fel i 
längre in i organisationen när det anses att Claude kan få information från 
terminalen vilken sen ska föras över till navigatorn. 
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11 
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3. Anledningen till att Claude inte stannar innan han läser informationen i 
terminalen och för över den till navigatorn är troligtvis att han känner sig 
stressad. Detta beror på ett flertal faktorer, delvis det hala väglaget vilket 
är någonting nytt för Claude. Också på grund av den tidspress han känner 
från både företagets policy och för att han ska få sin bonus. En 
kombination av tidspress, nya situationer, dålig sömn och ett otillräckligt 
energiintag påverkar Claudes resistens mot stress. Han blir stressad 
tidigare än normal och Claudes beslutsprocess blir annorlunda. När 
stressen faller över honom lägger han mer fokus på det som för honom 
verkar viktigt för stunden. Han har svårt att fokusera på flera saker 
samtidigt vilket är mycket viktigt i trafiken. När Claude får meddelandet 
på terminalen läggs all fokus på att lösa det problemet, medan övriga 
problem anses som sekundärt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
1. För att åtgärda att Claude trycker för hårt på bromsen så bör ABS 

bromsar installeras på lastbilen, Claude bör även gå en kurs där han lär 
sig att köra på vinterväglag. Detta kommer förändra Claudes 
beslutstagande både på en skill‐, och knowledgebased nivå. Detta då 
Claude kommer få en bättre kunskap om hur väglaget fungerar och då 
förhoppningsvis väljer en lägre hastighet. Han får även lära sig hur 
lastbilen beter sig på halt underlag och i sladd, detta medför i att vissa av 
Claudes skillbased baserade beslut under vissa omständigheter kanske 
lyfts upp och blir ett rulebased baserat beslut, vilket med rätt kunskap 
troligtvis skulle medföra i att Claude klarar av att undvika en kollision. 
Detta medför att den bakomliggande organisationen behöver ha en större 
kontroll på utbildningen av chaufförerna i företaget.  
 
För att lyckas avbryta olyckskedjan innan den når ett kritiskt skede 
används ofta olika slags barriärer. I detta fall är implementeringen av ABS 
en funktionell barriär vilken på ett fysiskt sätt minskar risken för lastbilen 
får sladd. Det skulle även vara möjligt att införa en symbolisk barriär i 
form av en ”varning för halt väglag” påvisning, antingen i form av en skylt 
vid sidan av vägen eller som att det på något sätt påvisas på 
instrumentpanelen. 
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2. Problemet med terminalen och navigatorn ligger till störst del hos 
tillverkaren och organisationen. Organisationen bör ha en bättre översikt 
över hur lastbilarnas utrustning är utformad för att passa förarens behov. 
I detta fall var terminalen för dåligt utformad, detta borde dock ha 
uppmärksammats innan de installerades i lastbilarna. Även tillverkaren 
borde ha en större insikt i vilka som använder deras terminaler och hur 
de används. En ny typ av terminal bör därför tas fram, dagens navigator 
borde lämpligen integreras tillsammans med terminalen. Detta medför att 
Claude behöver lägga mindre fokus på informationshantering och lägga 
mer fokus på de faktorer som omger en förare. Den nya rutten bör därför 
fastläggas på företagets kontor, där den sedan skickas över till lastbilens 
navigator. Detta resulterar i att Claude inte behöver använda sitt 
korttidsminne för att föra över informationen och kan istället koncentrera 
sig på körningen. Han hade då troligtvis sett bilen i ett tidigt skede och 
därmed kunnat undgå en kollision. 

 
En barriär i detta falla kan utgöras av en funktionell barriär, det kan 
finnas en spärr som gör att terminalen inte går att använda då lastbilen 
framförs över en viss hastighet. Vilket medför att Claude måste stanna vid 
en rastplats för att föra över den mottagna informationen till navigatorn. 

 
3. För att öka säkerheten för föraren på vägen krävs en relativt stressfri 

miljö, detta motverkas av en rad faktorer från organisationens sida. Att 
pressa en förare till att köra även om personen är trött får inte hända. Det 
är därför väldigt dåligt från organisationens sida att utföra belöningar 
eller att låta föraren jobba med accordlön. Det är en säkerhetskultur som 
det idag ofta tummas på men som borde vara strikt kontrollerad och inte 
på något sätt accepterad av organisationen. Det är även ett beslut som 
Claude måste ta, om han inte känner sig tillräckligt pigg för att köra bör 
han låta bli. Detta ska då inte, från organisationens sida, straffas eller på 
något sätt ha en nedvärderande effekt på Claude. Belöningssystemet 
borde istället grundas sig i om Claude kommer fram med godset säkert 
och i bra skick. För att generellt öka säkerhetstänkandet inom det företag 
Claude jobbar för borde ett ledningssystem för säkerhet (Safety 
Management System, SMS) införas. Ett införande av något slag av 
systematisering av säkerhetstänkandet kommer medföra stora 
förändringar inom hela organisationen, från tillverkare till förare. 

 
För att avbryta olyckskedjan hos de stressrelaterade faktorerna är det 
viktigt med ett antal okroppsliga barriärer i form av regler, lagar och 
normer. Det bör inom organisationen finnas en moral vilken medför att 
förarna känner att de gör fel när de kör under hög press eller när de är 
trötta. Detta kan även registreras genom olika former av ”svarta lådor” 
vilka skickar information till företaget om hur länge en förare har kört 
utan sömn eller paus. Det går även att införa funktionella barriärer som 
inte tillåter lastbilen att starta om föraren inte har fått tillräckligt med 
sömn. 


