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1. Inledning

Datorer används i ökad utsträckning inom dagens industri för övervakning och styrning av
tekniskt komplicerade processer. Utvecklingen inom dator- och mikroprocessorområdet
har gått mycket snabbt och ställer till synes outtömliga resurser till förfogande. Samtidigt
som den innebär en utmaning kan den på olika sätt medföra problem för systemutvecklare,
fackföreningar, arbetare och företagsledningar. Hur skall tekniken användas och vilka nya
problemområden skapar den? Ett generellt svar på dessa frågor kan inte ges, men några
faktorer kommer att beröras.

Vid utformning av datorbaserade system för processtyrning bör hänsyn tas till en rad
faktorer av både mänsklig och teknisk natur. Interaktionen mellan människan,
organisationen och en relativt komplex teknisk process är ömsesidig och kontinuerlig;
samspelet ändras över tiden.

Ofta utvärderas dessa system endast före och strax efter installationen, vilket stundtals
begränsar kunskapen till en period, som inte är representativ för hur systemen används
under största delen av tiden. Användarna bedömer ett nytt system i hög grad utifrån
tidigare kunskap och erfarenhet - inte enbart utifrån de förutsättningar som råder för det
nya systemet.

Installation

S
I

E

1 år

S
IV

2år 15 år

FIGUR 1. Undersökta grupper U, S och en extern grupp (E) vid olika mättillfällen under 15 år.

I föreliggande studier har ett långsiktigt perspektiv varit av primärt intresse. Syftet har
varit att få en inblick i vilka krav, som kan ställas på ett datorbaserat verktyg för
processtyrning, för att det skall fungera under hela dess livscykel - kanske 10 år eller mer.
De undersökningar, som gjorts här, sträcker sig över en IS-års period; från tiden före
installationen till tiden strax innan ett nytt system kunde bli aktuellt.

I-Iuvudobjekt har varit anläggning U med produktion av pappersmassa. Där har besök
gjorts vid S tillfällen. Anläggning S har använts som jämförelsematerial, liksom E en
extern enhet till anläggning U.

När undersökningarna började var kunskapen inom området begränsad. Frågeställningen
rörde i första hand hur informationen skulle presenteras, för att underlätta problemlösning
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och beslutsfattande vid hanteringen aven dynamisk teknisk process i såväl vardagliga som
kritiska situationer. Det var vid den tidpunkten svårt att förutsäga hur operatörer i
samverkan med ett relativt avancerat tekniskt system skulle komma att uppleva sitt arbete
på lång sikt. Det som till en början verkar nytt och spännande skulle kunna kännas tråkigt
och påfrestande efter en längre tid.

Begreppet automatiseringsgrad brukar användas som mått på fördelningen av
arbetsuppgifter mellan människa och maskin. En ökad automatiseringsgrad anses i vissa
fall önskvärd för att minska fysiskt ansträngande eller hälsofarliga arbetsmoment och
sådana som kräver snabba ingripanden av personalen eller är direkt säkerhetsrelaterade, av
typen automatisk avstängning av processen. För tekniskt komplicerade processer behöver
införandet av datorer inte automatiskt innebära en ökad automatiseringsgrad. Det kan
dock medföra förändringar i personalens arbetsuppgifter, vars konsekvenser kan vara
svåra att skilja från dem som skapas genom en ökning av automatiseringsgraden. Att
manuellt sköta ett processavsnitt vid en terminal är inte detsamma som att gå runt i en
anläggning och kontrollera processtekniska funktioner, starta pumpar, stänga ventiler osv.
Arbetsuppgifterna är demsamma i båda fallen men bl a den datoriserade
kommunikationsutrustningen gör att sättet att utföra uppgifterna förändras.

Vilka fördelar uppnås med datorbaserade styrsystem och kontrollrum utrustade med
färgterminaler? Kan de uppväga de ekonomiska insatserna? Enligt Larsen (1971) fick man
med hjälp av ett datorbaserat systen1 bl a bättre kvalitetskontroll, färre produktionsstopp,
bättre rapporteringssystem och färre miljöproblem i form av kemiska utsläpp. Enligt
Fraser (1978) uppnår man genom ett centraliserat styrsystem ett fysiskt och funktionellt
oberoende mellan styrsystem och kommunikationsutrustning och att instrumentpaneler
minskar i storlek. Samme författare anger att den praktiska erfarenheten visat att
effektiviteten ökar och att operatörerna allmänt hanterar avvikande processtillstånd
snabbare än de skulle ha gjort med hjälp av konventionella instrumentpaneler. Smith och
Carayon (1995) visar på liknande bevekelsegrunder.

Vid en av de inledande intervjuerna med ledningen för den fabrik, som i huvudsak
studerats här, nämndes liknande orsaker till att man valt ett datorbaserat system för
processtyrning. Man angav bl a att operatörernas möjligheter att övervaka och
kommunicera med processen förväntades bli bättre; att ett sådant system tog liten plats i
anspråk; samt att det innehöll säkerhetssystem som förhindrade allvarliga operatörsfel.
Allmänt förväntades den avancerade kommunikationsutrustningen bli ett bra hjälpmedel
för operatörerna i deras arbete (Holmgren & Hol, 1981).

Vilka förändringar och eventuella nya problem kan man förvänta sig? En ökad
auton1atisering eller andra typer av förändringar av operatörernas arbetsuppgifter kan
påverka hela organisationsstrukturen. Installation av datorbaserade system sammanfaller
ibland med en ökning av processens komplexitet då nya maskiner eller processenheter
ersätter eller kompletterar en äldre anläggning. Bl a förmännen får helt eller delvis nya
arbetsuppgifter beroende på förändrade ansvarsområden för operatörerna när datorerna
övertar en del av deras mer traditionella arbetsuppgifter. När instrument och manöverdon
ersätts med datorer och terminaler ställs det krav på en annorlunda yrkesutbildning.
Förändrade organisatoriska relationer till underhållspersonalen kan visa sig nödvändiga.
Nya yrkesgrupper tillkommer och operatörernas ansvarsområde kan komma att innefatta
vissa reparationsarbeten, som komplement till övervakning av automatiserade
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processenheter. Ökade krav på effektivitet och större konsekvenser vid systembortfall kan
medföra ändrat arbetsinnehåll för flera yrkesgrupper.

I högt automatiserade system kan problemen bli allvarliga när automatiken sviktar och
man skall övergå till manuell styrning och övervakning och inte har erforderlig träning för
detta. Valet av "back-up" system (extra dator/mikroprocessorsystem; konventionella
instrument och manöverdon) påverkar operatörernas möjligheter att hantera sådana
krissituationer. I många anläggningar används datorbaserad utrustning för
informationspresentation som komplement till en mer traditionell utrustning. Man kan
fråga sig om denna blandning av kommunikationsutrustning är av godo och om säkerheten
bibehålls.

Det hävdas ibland att operatörerna förlorar kontakten med processen när kontaktytan
huvudsakligen utgörs av bildskärmar. Enligt författarens erfarenhet verkar denna
inställning ofta ha sarrlband med erfarenheter aven nära fysisk kontakt med processen, där
information från flera sinnesorgan kunnat användas och där manuella operationer ingått
som en viktig del av arbetet.

Den ökande användningen av bildskärmsterminaler i färg har medfört nya möjligheter
men även problem. Jämfört med en mer traditionell instrumentering är ett datorbaserat
system mer flexibelt och lättare att utfonna och anpassa efter arbetsuppgifter och
situationer. Man kan tänka sig att operatörerna arbetar med speciella bilder eller
sammanställningar av information för exempelvis uppstart aven processenhet medan
andra används för kontinuerlig övervakning. Personalen får därmed en tillrättalagd
uppgiftsorienterad kommunikation med processen. Svårigheten är att bedöma vad som är
relevant information i varje enskilt fall eller situation.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid utformning aven datorbaserad
kommunikationsutrustning. Som exempel kan nämnas, att samtidigt som man bl a av
utrymmesskäl vill ha så få bilder som möjligt skall varje enskild bild vara överskådlig.
Informationstätheten hos bilderna torde vara ett underordnat problem, om operatörerna
arbetar med dessa under lång tid. De lär sig var den relevanta informationen finns
placerad; något som visat sig fungera i traditionella kontrollrum med stora paneler fyllda
med lampor, instrument, osv, som för ett ovant öga kan te sig mer eller mindre kaotiskt.

San1n1anfattningsvis kan sägas att följande frågeställningar ansetts vara av primärt
intresse:

• för- och nackdelar med datorbaserad jämfört med konventionell utrustning;
hur operatörernas problemställningar ändras under en I5-års period

• attityder och processförståelse

• organisatoriska aspekter på införandet av datorbaserad utrustning för processtyrning

Studierna inriktar sig i huvudsak på en anläggning (U). Utformningen av styrsystemet har
endast beskrivits utifrån användan1as kommentarer. Ingen ergonomisk utvärdering har
gjorts.

Erfarenheter från administrativa system eller rena tillverkningsprocesser har inte beaktats
då författaren anser att styrsystem inom t ex den kemiskt - tekniska processindustrin, som
undersökts här, skiljer sig väsentligt från rena informationssystem där användaren
kommunicerar med en databas eller använder datorer för styrning av robotar.
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Processoperatörer har en dynamisk process som motpart. Datorsystemet är endast en
förmedlande länk från och till processen.

1.1 Systembeskrivning

Anläggning U

Anläggningen, som ägnats mest intresse i dessaa studie, hade en förhållandevis låg
automatiseringsgrad även om datorer användes för både styrning och övervakning aven
relativt komplex process: tillverkning av pappersmassa. Det gjordes via "fjärrstyrning"
från ett centralt kontrollrum med hjälp av bildskärmsterminaler i färg. För den nybyggda
anläggningen hade man valt en lösning, där processen i ett inledningsskede till stor del
sköttes manuellt. I ett senare skede, när erfarenheten ökat, avsåg man att öka
automatiseringsgraden. I och med detta betraktades systemet inte som färdigt vid
installationen.

I den gamla fabriken arbetade operatörerna i lokalt placerade kontrollrum med relativt
enkla instrument. Manövreringen sköttes lokalt ute i anläggningen, son1 var av gammalt
datum. I den nybyggda fabriken arbetade man huvudsakligen i ett centralt kontrollrum.
Vissa åtgärder vidtogs ute i fabriken där man också företog kontrollrundor.

Processen var mer komplex i den nya fabriken än i den gamla. Fiberdelen utökades med en
"miljödel"; totalt omfattade den 6 processavsnitt. I fiberdelen kokades, silades och
torkades flisen medan man i miljödelen bl a återvann en del kemikalier. Produktionen av
pappers-massa beräknades till ca 63000 ton/år. Vid tiden för undersökningen sköttes
anläggningen av 6 operatörer och en förman per skift (5 skift).

Den personal som flyttades till den nya fabriken konfronterades bl a med

• en mer komplex process (med högre automatiseringsgrad vid en del processavsnitt)

• ett datorbaserat styrsystem

• ett centralt kontrollrum

Det centrala kontrollrummet var utrustat med 5 bildskärmar; 4 av dessa användes för
styrning och övervakning av processen medan de!1 femte användes för övervakning och
ändringar i programvaran (Computer Design, 1979). Terminalernas tangentbord innehöll
funktionstangenter, alfanumeriska tangenter av skrivmaskinstyp och rullboll. Med dessa
kunde man ta fram önskade bilder, förändra gränsvärden för parametrar etc. Om man
exempelvis ville starta en pump kunde man med rullbollen placera markören på den
önskade komponenten i en bild och starta pumpen med hjälp av funktionstangenter.

I det aktuella fallet användes huvudsakligen bilder med förenklade flödesscheman av
processenheter innehållande tankar, rör, pumpar, ventiler osv. Till sin hjälp hade
operatörerna även kurvor, där utvecklingen hos processvariabler visades för längre eller
kortare intervall; stolpdiagram, som visade aktuellt status för ett valfritt antal variabler
samt larmtablåer, som i klartext gav besked om avvikelser från önskade tillstånd i
processen. Färg användes för att förstärka larminformation i alla bildtyper. För att
stimulera till extra uppmärksamhet användes även ljudsignaler. Färg användes också för
att visa nivåer i tankar, om ventiler var öppna eller stängda, om motorer var i drift eller ej
osv. Temperatur, tryck, nivåer, osv angavs i siffror. I utrustningen ingick även
pappersskrivande terminaler för bl a larmutskrifter och "hard copy" för överföring av
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bilder från skärmarna till papperskopia.

Anläggning S

I denna anläggning kompletterade man den befintliga styrutrustningen med ett
datorbaserat system av samma typ som vid anläggning U. De två arbetsplatserna i det
centrala kontrollrummet var utrustade med vardera 3 bildskärmar och ett tangentbord.
Man hade dessutom tillgång till enstaka instrument placerade på väggen bakom skärmarna
samt skrivande terminaler. Kontrollrummet hade en genomgående ljus färgsättning, vilket
inte var helt i överensstämmelse med gängse rekommendationer.

Arbetsstyrkan omfattade 5 operatörer per skift (3 stycken vid den ena arbetsplatsen och 2
vid den andra) samt en förman på dagtid.

Ca 3 år före den aktuella installationen hade nlan övergått från "manuell styrning" av
processen ute i anläggningen till 3 lokalt placerade kontrollrum utrustade med
instrumentpaneler och mikroprocessorutrustning. Installationen av det terminalbaserade,
centrala kontrollrummet gjordes ca ett halvt år efter den inledande undersökningen.

Ansvarsområdena för operatörerna vid de två arbetsplatserna innefattade det s k fyrhuset
respektive sprittillverkning och kemikalieåtervinning.
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2. Initialfasen

2.1 Inledning

Några av de erfarenheter och synpunkter som förelåg vid införande av ett datorbaserat
styrsystem för en relativt komplex teknisk process har sammanställts här. Resultat från tre
undersökningstillfällen under en tidsperiod av 15 månader presenteras. Intresset har här
speciellt koncentrerats på de initiala svårigheter som övergången från konventionell till
datorbaserad utrustning kan innebära för personalen.

2.2 Problem och syfte

Syftet med den aktuella studien var att kartlägga positiva och negativa aspekter på
införandet av färgterminaler för övervakning och styrning aven relativt komplicerad
industriell process. Det fanns också ett intresse av att på ett deskriptivt sätt belysa faktorer
som kan ha haft betydelse för operatörernas ställningstaganden angående det
datorbaserade systemet. Initialfasen omfattade 15 månader; under 12 av dessa var
systemet i drift.

Någon mer omfattande analys av arbetsuppgifterna i den gamla fabriken gjordes inte. Dels
påbörjades undersökningen strax före färdigställandet av den nya fabriken, när det kunde
antas att personalen i viss mån redan påverkats i sin uppfattning om arbetet i den gamla
fabriken och dels var de processtekniska skillnaderna mellan anläggningarna så stora att
en direkt jämförelse mellan arbetsuppgifterna ansågs mindre intressant. Intresset
koncentrerades i stället på attitydmässiga aspekter på införande och användning av ett
datorbaserat system för styrning och övervakning; både generella attityder till datorisering
och konkreta erfarenheter togs i beaktande.

För att få ytterligare belysning av problemen med datoriseringens effekter ombads
personalen vid en angränsande anläggning inom samma fabriksområde ge sin syn på det
egna arbetet och arbetet i det datoriserade kontrollrummet.

Den kanske angörande faktorn för ett positivt resultat vid införande aven ny teknologi
torde vara utformningen av systemet; huruvida det underlättar det dagliga arbetet eller ej.
Därtill gjordes ett försök att kartlägga uppbyggnaden av processförståelse.

Att installationsfasen ägnats speciellt intresse berodde på att vissa problem antogs vara
specifika för just denna period och att hanterandet av dessa kunde få långsiktiga
konsekvenser. De relativt frekventa besöken vid fabriken hade sin grund i att förtattaren
försökte fånga upp problemen medan de ännu var aktuella. Genomgående för denna
undersökning är försöken att klarlägga den tidsmässiga dynamiken hos och samspelet
mellan faktorer som kan ha betydelse för hur tekniken skall användas.

2.3 Metod

2.3.1 Deltagare

Materialet omfattar totalt 52 män, operatörer och förmän, som tillfrågades om sin
inställning till och erfarenhet av datoriserade kontrollrum vid tre olika tillfällen: före
installationen, ca ett halvt år efter anläggningens igångsättande samt efter ytterligare 4
månader.
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De personer sonl ingår i materialet varierade åldersmässigt mellan 19 och 63 år. För att
underlätta redovisningen av eventuella åldersdifferenser har de tillfrågade delats in i 2
åldersgrupper; över respektive under 45 år. Vid resultatredovisningen har personerna även
delats in i yrkeskategorier beroende på ställning och erfarenhet (Tabell 1).

TABELL 1. Indelning i yrkeskategorier och åldersgrupper
Kategori 915 år >45 år Summa

Förmän 2 5 7

Operatörer 9 5 14

Övriga 18 5 23

Slutat 1 7 8

Summa 30 22 52

Till kategorin "övriga" har förts operatörer som deltagit färre än 3 gånger. Framför allt vid
tillfälle III utgjordes denna grupp till stor del av nyanställda av vilka några helt saknade
erfarenhet från processindustrin. Kategorin "slutat" utgjordes av operatörer som deltagit
vid det första undersökningstillfället (före installationen) men sedan övergått till annan
sysselsättning samt av personer som avlidit.

2.3.2 Procedur

De 3 mättillfällena var ojämnt fördelade över de ca 15 månader som den aktuella studien
varade. Speciellt kort var tiden mellan andra och tredje tillfällena. Besöket gjordes ändå,
eftersom man under tiden haft en hel del problem med bl a miljöutsläpp och ett par bortfall
av datorerna, vilket ansågs kunna påverka operatörernas inställning till den datorbaserade
kommunikationsutrustningen.

Mätinstrument var frågefonnulär och ostrukturerade intervjuer. Antalet skriftliga frågor
varierade mellan testtillfällena beroende på vilka frågeställningar som var av intresse vid
de olika tidpunkterna. Frågefonnulären, som introducerades muntligt, besvarades under
pågående skift. Kompletterande muntliga intervjuer med flertalet operatörer utfördes vid
respektive tillfälle. Speciellt vid det andra testtillfället var dessa mer ingående.

De skriftliga attitydfrågorna behandlade följande on1fåden

• centralt, datoriserat kontrollrum

• datorbaserat system för styrning och övervakning

• utrustning - terminalarbete

• arbetstillfredsställelse.

Attitydformulären utgjordes av ett antal påståenden där graden av instämmande angavs på
en 7-gradig skala (7=helt enig; l=helt oenig).

Två mindre studier har utförts som komplement till materialet som presenteras här. I det
ena fallet intervjuades ett fåtal operatörer, leverantörer och driftledningen (Holnlgren &
Hol, 1981). Den nya fabriken var då under inkörning och drevs parallellt med den gamla
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anläggningen. Både fönnän och en del operatörer arbetade på båda ställena vid denna
tidpunkt.

I den andra studien ställdes ett urval frågor till personalen vid en angränsande enhet
(renseri) inom samma fabriksområde (N=27 ). De hade själva ingen erfarenhet av
terminalarbete och bara ett fåtal av dem hade besökt det datoriserade kontrollrummet vid
massafabriken. Personalen vid denna enhet hade en förhållandevis modern utrustn~ngav
traditionell typ och de arbetade inte i något centralt kontrollrum. Arbetsplatserna var
utspridda över anläggningen. En jämförelse har gjorts mellan denna grupp och de
operatörer från det datoriserade kontrollrummet som tillfrågades vid andra
undersökningstillfållet (Kapitel 3). Första och tredje tillfällena ansågs som mindre
lämpliga då operatörerna som arbetade i det datoriserade kontrollrun1met vid dessa
tidpunkter antingen saknade praktisk erfarenhet eller kunde var påverkade av faktorer som
inte var relaterade till datorsystemet.

2.3.3 Analys

Vid den aktuella anläggningen kunde ingen detaljerad jämförelse göras mellan
arbetsuppgifter i den gamla respektive nya fabriken då det endast var ett fåtal operatörer
från den gamla fabriken, som bibehöll sina arbetsuppgifter. Innehållet i dessa förändrades
delvis på grund av den större tekniska komplexiteten vid dessa processavsnitt. Övriga
processavsnitt var helt nya för personalen. De senare hade en något högre
automatiseringsgrad och en delvis annan personalrekrytering vilket gjorde en mer
ingående analys av skillnaderna i arbetsutfonnning för processavsnitt med olika
automationsnivåer mindre fruktbar.

Deskriptiva analyser har utförts med ovan nämnda åldersgrupper och yrkeskategorier som
indelningsgrund. X2 användes för signifikanstest (Dixon & Brown, 1977).

Antalet tillfrågade vid varje undersökningstillfälle var ca 30. 'Resultatsammanställningar
har gjorts för tre "tvärsnittsgrupper" och en longitudinell grupp. I den första analysen ingår
svaren från första undersökningstillfållet för alla operatörer (52 personer). Den kallas i
fortsättningen "initialgrupp". Vid de två följande analyserna bearbetades svaren från de
personer, som tillfrågades vid undersökningstillfällena II och III.

TABELL 2. Åldersfördelning (N=52)

Kategori N MD-ålder %~45 år %>45 år

Fönnän 7 44 28.6 71.5

Operatörer 14 30 64.3 35.8

Övriga 23 30 78.3 21.7

Slutat 8 52 12.5 87.5

Det förelåg signifikanta åldersskillnader mellan de olika yrkeskategorierna (p=.004).
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TABELL 3. Procentuell åldersfördelning vid analystillfällena

I II III Upprepade Totalt
mätningar

~45 år 40 65 71 58 58

>45 år 60 35 29 42 42

N 30 37 35' 19 52

Vid besökstillfälle II var det 8 personer från det första tillfället som inte deltog beroende
på dödsfall, sjukpension eller annan sysselsättning. Förutom de avlidna var alla över 50 år.
Vissa åldersmässiga förskjutningar förekom mellan första och tredje
undersökningstillfällena beroende på nyanställningar av yngre och avgångar hos de äldre.

Slutligen har en longitudinell analys gjorts utifrån svaren från de 19 personer, som deltagit
vid alla tre undersökningstillfällena. Den grupp som ingår i dessa "upprepade mätningar"
är åldersmässigt representativ för totalmaterialet.

Materialets ringa storlek, som beror på antalet tillgängliga operatörer vid denna
anläggning, har gjort att ovan beskrivna analyssätt använts. Vid tolkningen av resultaten
bör man ha i åtanke, att samma individ kan ingå i flera av de undersökta grupperna.

2.4 Resultat

Vid resultatredovisningen har frågorna översatts från norska till svenska. Detsamma gäller
citat från intervjuerna. Alla tillfrågade operatörer och fÖImän besvarade attitydformulären.
Bortfallet inskränkte sig till en något reducerad svarsfrekvens på en del frågor.

De procentuella fördelningarna för de 7 svarskategorierna presenteras som Enig (7, 6);
Tveksam (5, 4, 3); Oenig (2, 1). Eventuella skillnader mellan yrkeskategorier eller
åldersgrupper kommenteras verbalt.

2.4.1 Initiala Attityder; Tillfälle I

Den tillfrågade gruppen utgjordes av 52 personer. Speciellt kategorin "Övriga" tillfrågades
kon tid efter anställningen i det datoriserade kontrollrummet. Resultatet presenteras
numeriskt i Bilaga 1.

Datorer

Hälften av de tillfrågade instämde inte i påståendet att det "inte var bra att använda datorer
till automatisering av industriella processer". Det förelåg inga signifikanta skillnader
mellan åldersgrupperna men däremot instämde de flesta i gruppen "slutat" i påståendet. I
gruppen sonl helhet var det något över hälften som inte instämde i påståendet.

Svarsfördelningarna i frågan om - datorerna övertar för mycket arbete i dag - antyder en
skillnad i uppfattning mellan åldersgrupperna. En klar majoritet bland de äldre instämde.
Totalt instämde 35% i påståendet medan hälften var tveksamma. När hänsyn togs till
ålder, förelåg inga skillnader mellan de olika kategorierna.
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Nuvarande installation

Följande fråga ställdes: "Om vi tänker oss att en anläggning skall moderniseras och beslut
om typ av kontrollrum var upp till dig, hur länge skulle du ha väntat med att ta i brok
datamaskinbaserade kontrollrum med den erfarenhet du har i dag? Icke väntat (0)...(6) mer
än 5 år".

Även i denna fråga antyds en åldersskillnad. Flera bland de äldre hade gärna sett att man
väntat tills de själva gått i pension. I gruppen som helhet ansåg ca 70% att man inte skulle
ha väntat eller uppskjutit installationen.

I frågan om personligt val av utrustning - vanlig instrumentering gentemot datoriserat
kontrollrum - föredrog ca 80% bland de yngre ett datoriserat kontrollrum medan endast
hälften så n1ånga instämde i detta bland de äldre. Skillnaderna mellan grupperna var
signifikant (p=.003).

Även i frågan om arbetsmiljön blev bättre med nuvarande installation förekom
åldersskillnader (p=.04). Det var fler bland de yngre som instämde i påståendet.

Centralt/Datoriserat kontrollrum

I gruppen som helhet instämde 85% i att det var bra att samla processkontrollen i ett
centralt kontrollrum. Det fanns inga skillnader mellan åldersgrupperna eller de olika
kategorierna.

73% instämde medan 8% inte instämde i påståendet att "kontakten med arbetskamraterna
är bättre i ett centralt kontrollrum", resten var tveksamma. Inga skillnader förelåg mellan
åldersgrupper eller kategorier.

43 % instämde i att ett datorbaserat kontrollrum gav möjlighet till arbetsplanering medan
nästan lika många var tveksamma till påståendet. Kategorin förmän skilde sig inte från de
övriga kategorierna.

Datoriserat system för styrning och övervakning

I fråga om datorernas pålitlighet verkade åsikterna vara något delade. Frågans allmänna
formulering kan ha bidragit till att en del personer inte i första hand åsyftade den egna
anläggningen.

"Det är lättare att styra processen med ett datamaskinbaserat kontrollsystem än med vanlig
instrumentering" ansåg 62% i gruppen som helhet och speciellt de yngre, även om
skillnaden gentemot de äldre inte var helt statistiskt säkerställd. De som ingick i kategorin
"Slutat" var något mindre övertygade.

En klar majoritet (86%) ansåg att det var "lättare att få processinformation" med ett
datorbaserat system. Dessutom ökade informationsmängden (88%).

Beträffande påståendet att "det i datorpresenterad information inte är så många fel som i
vanlig instrumentering" fanns det en viss tveksamhet i gruppen som helhet. Det är
möjligen värt att notera att det var ungefär dubbelt så många i gruppen äldre som i
gruppen yngre, som instämde i påståendet. De äldre hade således större tilltro till
datorernas möjligheter att presentera ett korrekt resultat. Totalt instämde 32% medan 48%
var tveksamma.

Man var i stort sett överens om (75%) att arbetet i datorbaserade kontrollrum medförde
fler övervakningsuppgifter. Inga signifikanta ålders- eller kategoriskilInader förelåg.
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Arbetsuppgifter

Beträffande påståendet att datorer medför att "arbetsuppgifterna blir alltför rutinbetonade"
fanns det klara skillnader mellan äldre och yngre (p=.003). 3/4 av gruppen äldre instämde
i påståendet medan de yngre var uppdelade i två ungefär lika stora grupper, för respektive
emot (50 resp 43%). I kategorin "Slutat" instämde man i stort sett i påståendet. Däremot
ansåg man inte i lika hög grad att arbetet var enformigt. Båda åldersgrupperna hade
bimodala frekvensfördelningar. I den yngre åldersgruppen var den förskjuten mot icke
instämmande, medan den tenderade mot instämmande i den äldre gruppen.

I det följande påståendet att "arbetet i datorbaserat kontrollrum är jäktigt/intensivt",
samlade sig majoriteten av de yngre runt alternativet tveksam medan 3/4 av de äldre
instämde i påståendet. Skillnaden mellan åldersgrupperna var signifikant (p=.004).

Drygt hälften (55%) bland de äldre ansåg att arbetet i datorbaserade kontrollrum kunde
vara vanskligt/ansträngande medan 30% av de yngre ansåg detsamma(p=.03).

Utrustning - terminalarbete

"I ett centralt kontrollrum är det bättre att jobba med tastatur än med många olika brytare,
handtag, tryckknappar osv på paneler." Det fanns en tende~s till åldersskillnad (p=.07) i
denna fråga, som framför allt berodde på att endast 43% i kategorin "Slutat" helt instämde
i påståendet. Bland de yngre var det heia 92% som ansåg att det var bättre att arbeta med
tangentbord än med instrumentpaneler.

Även i frågan om det var bättre med färg-TV bilder än med enstaka instrument var det fler
(24%) bland de äldre som inte instämde än bland de yngre (3%) (p=.04). Trots detta
instämde 62% bland de äldre i påståendet att TV-bilder var att föredra framför enstaka
instrument. Siffran för de yngre var i detta fall 90%.

I frågan om acceptabel tid framför TV-skärm skilde sig kategorin "Slutat" från de övriga.
Bland dem ansåg 63% att högst en timme var acceptabelt framför TV-skärmarna medan
endast 16% av de övriga hade samma åsikt. Medelvärdet låg omkring 3 - 4 timmar.

Att sitta framför en TV-skärm kan medföra "problem med ögonen". I denna fråga skilde
sig åldersgrupperna åt (p=.007). Hela 71 % av de äldre jämfört med 28% bland de yngre
ansåg att det kunde bli besvär med ögonen.

3/4 i kategorin "Slutat" instämde inte i påståendet att de fysiska besvären minskade i det
nya jämfört med det gamla kontrollrummet, medan kategorin "Förmän" respektive
"Operatörer" var mer tveksamma i denna fråga. Den allmänna kommentaren var att det
inte blev samma typ av besvär som i den gamla fabriken. Kategorin "Övriga" med mindre
erfarenhet av den gamla fabriken instämde i större utsträckning i påståendet.

Terminalarbete

Det var signifikant fler bland de äldre (68%) än bland de yngre (30%) som instämde i
påståendet att det kunde vara stressande att sitta framför en TV-skärm medan 39% av hela
gruppen var tveksamma. När ålder hölls konstant förelåg ingen skillnad mellan
yrkeskategorierna.

Det var något fler bland de äldre (86%) jämfört med de yngre (63%) som ansåg arbetet
som krävande, men skillnaden var inte statistiskt säkerställd (p=.12). I kategorin "Övriga"
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med mindre erfarenhet av den gamla fabriken var åsikterna mer delade än i övriga
kategorier - även när åldersfaktorn hölls konstant.

I den äldre åldersgruppen ansåg 62% att det var tröttande att sitta framför en TV-skärm
medan 38% var tveksamma. Den yngre åldersgruppen innehöll färre tveksamma. Där
instämde 53% medan 37% hade motsatt uppfattning. Skillnaden mellan
svarsfördelningarna var statistiskt säkerställd (p=.0003).

Av de tillfrågade ansåg 60% att arbetet var stillasittande. Inga kategori- eller
åldersskillnader förelåg.

ArbetstiHfredsställelse

Det fanns inga framträdande åldersskillnader i frågan om "arbetet i datoriserade
kontrollrum är mer meningsfullt" än i konventionella kontrollrum. 4 av 8 personer i
gruppen "Slutat" instämde dock inte i påståendet. Totalt instämde 46% av hela gruppen.

I gruppen som helhet instämde 53% i påståendet att "arbetet i datoriserade kontrollrum är
betydelsefullt". 390/0 var mer tveksamma. Inga signifikanta åldersskillnader kunde
återfinnas. Kategorin "Övriga", som till 78% bestod av yngre, hade en mer tveksan1
inställning än övriga kategorier möjligen med undantag för kategorin "Slutat", som till
övervägande del bestod av äldre.

"Arbetet i datoriserade kontrollrum ger möjlighet till befordran/löneförhöjning." I denna
fråga var gruppen som helhet splittrad. Nära hälften ställde sig tveksamma.

2.4.2 Sammanfattning och diskussion - Initiala attityder

I gruppen som helhet var man i stort sett överens om att det var bra att samla
processkontrollen centralt. Det innebar även att kontakten med arbetskamraterna blev
bättre. Med ett datoriserat system var det lättare att få processinformation (86%) och
lättare att styra processen (62%).

Informationsmängden ökade och det blev fler övervakningsuppgifter. 3 - 4 timmar
framför en bildskärm ansågs lämpligt aven majoritet av gruppen. Arbetet kunde bli
stillasittande. Ca hälften av gruppen ansåg att arbetet var betydelsefullt medan man hade
delade meningar om arbetet kunde medföra befordran eller ge ökad lön.

Åldersskillnader förekom i ett relativt stort antal frågor. Det var fler bland de äldre som
ansåg att datorer övertog alltför mycket arbete och att det inte var bra att använda dem till
automatisering av industriella processer. De ansåg även att man kunde ha väntat längre
med den nya installationen jämfört med de yngre. Ca hälften bland de äldre jämfört med
80% bland de yngre föredrog ett datoriserat kontrollrum framför ett mer traditionellt
sådant. Ungefär lika många förväntade sig en bättre arbetsmiljö i och med den nya
installationen. 3/4 bland de äldre ansåg att arbetsuppgifterna skulle bli alltför
rutiilbetonade och arbetet enformigt; ca hälften bland de yngre instämde i detta. Det var
också fler bland de äldre som ansåg att arbetet skulle bli stressande, krävande och kunde
medföra ögonbesvär.

I kategorin "Slutat", som till övervägande del bestod av äldre ansåg man att det inte var bra
att använda datorer till automatisering av industriella processer. Det var inte heller bättre
att arbeta med tangentbord än med instrumentpaneler och över hälften i gruppen ansåg att
man borde sitta högst en timme åt gången framför bildskärmarna. Ungefär lika många
instämde dock i påståendet att bildskärmsbilder var bättre än enstaka instrument samt att
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de gjorde det lättare att styra processen. Arbetet blev inte mer nleningsfullt. Det blev i
stället rutinbetonat. Man var även tveksamma till om det var särskilt betydelsefullt.

De personer som ingick i kategorin "Övriga" hade i genonlsnitt mindre erfarenhet från den
gamla fabriken. Denna bakgrund verkade ge utslag exempelvis i påståenden som att "det
inte är så många fel i datorpresenterad information som i vanlig instrumentering", där fler
i denna kategori jämfört med övriga kategorier inte instämde. I denna grupp var det även
fler som var tveksamma till påståendet att "arbetet är betydelsefullt". Man var inte heller
lika övertygade om att arbetet ledde till befordran eller ökad lön. Det var färre i denna
kategori som ansåg att terminalarbete var krävande och tröttande. I övriga frågor var
svarsfördelningarna i stort sett desamma som för kategorin "Operatörer", som de
åldersmässigt liknade mest.

Allmänt kan man nog säga att flertalet i den "Initiala" gruppen var positiva till att arbeta i
ett datoriserat kontrollrum. Speciellt de yngre verkade se arbetet som en utmaning medan
de äldre var mer negativa till den nya typen av utrustning och kanske i någon mån var
oroliga för att inte klara arbetet. De flesta i kategorin "Slutat" hade föredragit arbeten som
mer liknade dem man hade i den gamla fabriken.
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2.4.3 Tillfälle II & III

Resultaten från tillfälle II och III presenteras i detta avsnitt. Svarsfördelningarna återfinns i
bilaga 2. Det bör dock påpekas att det endast delvis är samma personer som deltagit vid
båda tillfällena. Kategorin "Slutat" ingår inte i materialet då de inte längre arbetade i
kontrollrummet.

Datorer

Påstående "Det är inte bra att använda datorer till automatisering av industriella processer"
instämde man inte i. 1/3 var tveksamma. Inga åldersskillnader förelåg.

I frågan om datorerna övertog alltför mycket arbete hade ca 1/3 denna inställning. De
äldre var något nled övertygade om riktigheten i påståendet än de yngre.

Nuvarande installation

Drygt 60% vid båda tillfällena ansåg att man inte borde ha väntat med installationen. Det
förelåg inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna.

Vid det andra undersökningstillfället föredrog 75% - drygt det vid det tredje tillfället - ett
datoriserat kontrollrum medan 17% hade en motsatt uppfattning. Vid det senare tillfället
förelåg signifikanta åldersskillnader (p=.02). De yngre ville gärna ha ett datoriserat
kontrollrunl. Meningarna var mer delade bland de äldre. Bland dem föredrog cirka hälften
vanlig instrumentering medan övriga var antingen tveksamma eller föredrog ett datoriserat
kontrollrum.

En bättre arbetsmiljö ansåg sig 64% ha fått vid tillfälle II. Andelen instämmanden var 10%
lägre vid det tredje tillfället. 28 respektive 36% var tveksamma. Åldersdifferenserna var
något större vid det andra jämfört med det tredje tillfället. I båda fallen var det de yngre
som i högre grad instämde i påståendet.

62% var optimister och trodde att arbetsförhållandena i det datoriserade kontrollrummet
skulle bli bättre inom ett år efter undersökningstillfället medan 32 % var tveksamma. Vid
det tredje tillfället ökade antalet tveksamma till 42%. Det förelåg inga skillnader mellan
yngre och äldre i denna fråga.

Av dem som tillfrågades om datorns tröghet vid tillfälle II ansåg 62% att den reagerade
för långsamt. Man hade en likartad inställning i båda åldersgrupperna.

Drygt hälften tyckte att antalet larm var onödigt stort. (Larmtablåerna användes i
varierande grad vid de olika processavsnitten.)

36% instämde i att datorn skulle kunna överta mer pappersarbete (t ex loggbokföring) än i
dag medan 56% var tveksamma. Pappersarbetet varierade något mellan de olika
processavsnitten, vilket kan ha påverkat svarsfördelningen.

"Det känns tryggt att systemet passar sig självt så mycket som det gör." Meningarna var
delade i denna fråga vilket till en del kan bero på formuleringen. Den låga
automatiseringsgraden vid en del processavsnitt gjorde att systemet inte skötte sig självt i
någon större utsträckning. Kategorin "Förmän" var i stort sett tveksamma till.påståendet,
medan de övriga kategorierna var relativt jämnt fördelade över de 7 svarskategorierna. Vid
en summering av kategorierna visade det sig att drygt hälften av de tillfrågade var
tveksamma medan resten fördelade sig lika mellan oenig/enig. De yngre såg ut att
instämma i något högre grad än de äldre (p=.055).
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Förmännen instämde i stort sett i att det saknades en del information i bilderna som var
nödvändig för driften, medan drygt hälften i kategorin "Operatörer" inte instämde.
Kategorin "Övriga" såg ut att vara mer tveksamma.

Knappt hälften av deltagarna vid det andra tillfället ansåg inte att den presenterade
informationen var för detaljerad.

Vid tillfälle nI bedömdes påståendet "När fel fortplantar sig i anläggningen ger inte det
nya kontrollrummet full översikt". Ca 30% instämde helt i detta påstående medan ca 20%
var tveksamma. Resten (43%) hade motsatt uppfattning.

Centralt kontrollrum

Man var i stort sett ense om att det var bra att samla processkontrollen i ett centralt
kontrollrum vid båda undersökningstillfällena. Det förelåg inga skillnader mellan
åldersgrupperna. Kontakten med arbetskamraterna blev bättre. En majoritet ansåg
samtidigt att det medförde mycket springande ut i anläggningen vid fel.

Datorbaserat system för styrning och övervakning

Endast 11% ansåg att datorn dirigerade arbetet för mycket medan 50% var tveksamma.
39% instämde inte. Inga åldersskillnader såg ut att finnas i denna fråga. För det följande
påståendet rörande möjligheterna till arbetsplanering var andelen instämmanden 31
respektive 42% vid de två undersökningstillfällena.

I frågan om "arbetet i datoriserade kontrollrum medförde mindre kontroll över
möjligheterna att ta pauser" var ca 40% oeniga med påståendet. Åldersskillnaderna var
inte tillräckligt uttalade för att de skulle vara statistiskt säkerställda på 5% nivå.

Ca hälften vid båda tillfällena ställde sig tveksamnla till påståendet att "arbetet i
datoriserade kontrollrum medförde mindre möjligheter att påverka arbetstakten". Den
tendens till skillnad (p=.04) mellan äldre (som instämde i något högre grad) och yngre vid
andra tillfället, fanns ej vid det tredje.

Vid båda tillfällena förelåg skillnader mellan åldersgrupperna i fråga om datorernas
pålitlighet. De äldre instämde i högre grad än de yngre. I gruppen som helhet instämde
nära hälften i påståendet vid båda tillfällena, medan resten i stort sett var tveksamma.

Uppfattningarna varierade i frågan om "arbetet i datoriserade kontrollrum gjorde att man
miste processkänslan". I kategorierna "Operatörer" och "Övriga" var ca 1/4 tveksamma
medan förmännen (dock endast 5 stycken) hade en mer bestämd uppfattning för eller
emot. De äldre instämde i något högre grad än de yngre. Totalt sett instämde 22% i
påståendet vid det andra tillfället medan 46% inte instämde. Vid Tillfälle III var siffrorna i
stort sett desamma. Speciellt bidrog kategorin "Operatörer" till det ökade antalet
instämmanden vid det tredje tillfället.

"Det är lättare att styra processen med ett datorbaserat system än med vanlig
instrumentering" löd ett påstående. Förmännen var mest positiva i denna fråga medan
övriga kategorier hade något mer delade meningar. Det var totalt drygt 60 % som ställde
sig positiva.

En klar majoritet vid båda tillfällena (83 respektive 79%) ansåg att det var "lättare att få
processinfonnation" med ett datorbaserat system.
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Att "informationsmängden ökade" verkade vara mer ett faktum än en åsiktsfråga.

"I datorpresenterad information är det inte så många fel som i vanlig instrumentering".
Här hade man delade meningar. Ca 50% var tveksamma vid båda undersökningstillfällena.
Andelen oeniga var något högre vid Tillfålle III (36 jämfört med 23%).

Nära hälften av de tillfrågade vid andra tillfället var tveksamma till påståendet att antalet
felgrepp minskade i ett datorbaserat kontrollrum medan 34% instämde.

Svarsfördelningen var likartad i nästa fråga - att konsekvenserna av fel blev mindre. Inga
åldersskillnader förelåg.

Hur ställde man sig då till påståendet att "ett datorbaserat styrsystem ökar tryggheten för
operatören"? Förmännen verkade ha en mer tveksam inställning till påståendet medan i
första hand kategorin "Operatörer" i stort sett instämde. "Övriga" låg i attitydhänseende
någonstans mitt emellan. Detta kan även ha påverkat tendenserna till åldersskillnader
(p=.06) där de yngre såg ut att i högre grad instämma i påståendet. Totalt var 51 %
tveksamma.

33% av de tillfrågade ansåg att produktionsresultatet blev bättre medan drygt hälften var
mer tveksamma. Det fanns en tendens till att de yngre hade en något mer positiv hållning
än de äldre (p=.106).

Man var i stort sett eniga om (69 respektive 81 %) att datorbaserade system gav en bättre
loggbokföring än den man fick med notat på papper.

Omkring 60% vid båda tillfällena ansåg att arbetet medförde fler övervakningsuppgifter.
Vid Tillfälle III instämde de äldre i något högre grad än de yngre (p=.002).

Det fanns inga större skillnader mellan kategorierna beträffande påståendet att "en alltför
stor del av tiden tillbringades framför bildskärmen" men däremot skilde sig
åldersgrupperna åt (p=.Ol). De äldre instämde i högre grad än de yngre. I gruppen som
helhet instämde 35% medan 43% var tveksamma.

Endast 17% ansåg att det fanns alltför n1ånga stilla stunder då det kunde vara svårt att
hitta på något att göra. Andelen tveksamma i kategorin "Övriga" var något fler än i
kategorin "Operatörer", vilket kan bero på att fler personer i den förra gruppen var relativt
nyanställda.

43% av de tillfrågade vid Tillfälle II tyckte att det blivit en ökning i antalet hektiska
jobbsituationer medan 11% inte instämde.

Vid en del processavsnitt utökades antalet arbetsuppgifter, exempelvis provtagning, som
under dagtid sköttes av laboratoriepersonal. Det föranledde att följande påstående togs
med "på nattskift är det en del jobb som är besvärliga". Ca hälften av de tillfrågade
instämde inte i detta medan resten var mer tveksamma. Speciellt gällde det kategorierna
"Övriga" och "Operatörer".

Arbetsuppgifter

20 respektive 30% instämde i att arbetet i datoriserade kontrollrum var enformigt medan
knappt 20% inte instämde. Signifikanta åldersdifferenser konstaterades vid båda
mättillfällena (p=.05 respektive p=.03). De äldre tyckte att arbetet var enformigare än de
yngre.
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41 % vid Tillfälle II ansåg inte att arbetet var jäktigt, medan 24% hade motsatt uppfattning.
Vid tillfälle III uppgick andelen instämmanden till 12% medan de tveksamma utgjorde
54%. De äldre instämde i högre grad än de yngre.

Vid Tillfälle II ansåg sig 41 % inte kunna instämma i påståendet att arbetet var besvärligt/
ansträngande. 25% hade motsatt åsikt. Kategorin "Övriga" hade dock en motsatt
svarsfördelning. Av de tillfrågade vid tredje tillfället utgjordes andelen tveksamma av ca
62% i hela gruppen. Kategorin "Övriga" uppvisade ungefär samma fördelning som de
övriga kategorierna. Andelen, som inte instämde, utgjordes av 18%. Speciellt vid det
andra tillfället instämde de äldre i högre grad i påståendet (p=.04) än de yngre. Skillnaden
var inte fullt så uttalad vid det tredje tillfället.

Datorer i processtyrning medför större krav på operatörernas noggrannhet. 76 respektive
68% instämde i detta vid de två tillfällena. Skillnaden mellan åldersgrupperna var inte
tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd.

Även i fråga om de ökade krav på uppmärksan1het, som ställdes på operatörerna, var man
i stort sett eniga vid båda tillfällena. Ca 80% instämde i påståendet.

Antagandet att uppmärksamhet var viktigare än fackkunskap vid hanteringen av ett
datorbaserat styrsystem stöddes inte av de tillfrågade (endast av 14%). De äldre instämde i
större utsträckning än de yngre.

"Ett datorbaserat system kräver snabbare ingrepp av operatören" ansåg 39% medan.42%
var tveksamma. Inga skillnader förelåg mellan åldersgrupperna.

Utrustning - terminalarbete

"I ett centralt kontrollnlm är det bättre att jobba med tastatur än med instrumentpaneler"
ansåg en klar majoritet (84 respektive 82%). Inga uttalade åldersdifferenser förelåg.

På samma sätt ansåg en majoritet (81 respektive 79%) att det var "bättre att arbeta med
TV-bilder i färg än med enstaka instrument". Nästan lika många (75%) trodde att det varit
sämre om bilderna varit svartvita. 20% av de tillfrågade vid Tillfälle II hade motsatt
uppfattning och det var speciellt kategorin "Övriga" som bidrog till det senare värdet men
även i någon mån kategorin "Operatörer".

En klar majoritet (89%) ansåg att man fick en bättre översikt över processen.
Åldersfaktorn såg inte ut att ha något inflytande i denna fråga (Tillfälle II).

Liknande resultat erhölls beträffande påståendet att "det är lättare att uppfatta störningar i
processen med färgbildskärmar"; 86% instämde. Inte heller här fanns det skillnader
mellan åldersgrupperna.

Vid Tillfälle II ansåg ca 10% att man borde sitta framför skärmen högst en timme; 30%
ansåg att ett par timmar räckte medan en majoritet tyckte att 3 - 4 timmat (57%) var en
lämplig tid. Medelvärdet för hela gruppen var 3 timmar. Personer tillhörande kategorin
"Operatörer" uppgav en något längre tid än övriga kategorier. Även vid tillfälle III låg
medelvärdet på 3 - 4 timmar. Vissa förskjutningar hade dock skett inom de olika
kategorierna.

Kan det innebära problem med ögonen att sitta framför en bildskärm så länge som det är
nödvändigt under ett skift? Åsikterna var något delade inom de olika kategorierna, vilket
torde bero på skillnader mellan åldersgrupperna. De äldre instän1de i större utsträckning
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än de yngre (p=.0002 respektive p=.015). Vid tillfälle II instämde 22% i påståendet medan
39% hade motsatt åsikt. Proportionerna var de omvända vid det tredje tillfället, när 40%
instämde medan 25% inte instämde.

"Man har inte så ofta fysiska besvär i det nya jämfört med det gamla kontrollrummet".
Den något vaga formuleringen bidrog troligen till att ca 50% vid tillfällena II och III
samlades omkring de mittersta svarskategorierna medan ca 25% instämde respektive inte
instämde.

28 respektive 38% betraktade terminalarbetet som stressande vid båda tillfällena medan
antalet tveksamma låg runt 45%. Inom kategorin "Operatörer" hade det skett en
förskjutning mot ökat instämmande jämfört med det andra tillfället. De äldre tenderade att
instämma i högre grad vid båda tillfällena (II:p=.OOl, III:p=.013) jämfört med de yngre.

Drygt 40% ansåg arbetet krävande och speciellt bland de äldre (p=.015 respektive
p=.004). Ungefär lika många var tveksamma.

"Bildskärmsarbete är tröttande". Liksom i föregående fråga instämde knappt 40% medan
ungefär lika många var tveksamma. Åldersskillnaderna var också likartade; de äldre
instämde i något högre utsträckning än de yngre (p=.003 respektive p=.036).

70% upplevde att arbetet var stillasittande vid båda tillfällena. De äldre instämde i högre
grad än de yngre; speciellt vid det tredje tillfället (p=.OO).

Arbetstillfredsställelse

"Arbetet är mer meningsfullt än i ett vanligt kontrollrum". Vid Tillfälle II instän1de 39%
medan 47% var tveksamma. Andelen instämmanden var något lägre bland dem som
tillfrågades vid det tredje tillfället (36%). Tendensen verkar vara att svarsfördelningarna
för de olika kategorierna förskjutits något mot icke-instämmande. Tilläggas bör att flera i
kategorin "Övriga" inte hade erfarenhet av ett traditionellt kontrollrum, vilket kan ha
påverkat svarsfördelningen för den kategorin.

"Arbetet är betydelsefullt". 37% av de tillfrågade vid tillfälle II instämde medan 54% var
tveksamma. Svarsfördelningen var ungefär densamma vid Tillfälle III. Vid båda
tidpunkterna låg andelen icke-instämmanden under 10%.

"Arbetet ger möjlighet till befordran/löneförhöjning". Meningarna verkade vara delade i
denna fråga. Kategorin "Förmän" instämde i högre grad vid det tredje jämfört med det
andra tillfället, medan tendensen var den motsatta för de båda övriga kategorierna.
Tilläggas kan att framför allt kategorin "Övriga" delvis innefattade olika personer vid de
två undersökningstillfällena.

Vid Tillfälle II ansåg 39% att den ökade specialiseringen medförde större trygghet i jobbet
medan 49% var tveksamma. Nästan hälften av medlemmarna i kategorin "Övriga" var
tveksamma, dock något färre vid det tredje tillfället, vilket påverkat den totala
svarsfördelningen mot ett ökat instämmande (46%) och en minskad tveksamhet (40%).
För de övriga kategorierna var svarsfördelningarna i stort sett oförändrade.

24 (II) respektive 27% (III) ansåg inte att den ökade specialiseringen medförde svårigheter
att byta jobb. Ungefär lika många hade motsatt uppfattning.

En ökad specialisering medförde mindre jobbrotation. Fördelningarna är relativt likartade
vid de båda undersökningstillfällena. Drygt 30% instämde medan de tveksamma utgjorde
53 (II) respektive 41 % (III).
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Inkörningsproblem

Med anledning av de speciella problem, bl a miljöutsläpp, som inträffat vid fabriken
relativt kort tid före det tredje undersökningstillfället, ställdes några frågor i anslutning till
detta.

"De händelser av den typ sonl inträffat kan förstärka eventuella organisationsproblem". Ca
1/3 instämde i detta medan 59% återfanns runt mittalternativen på den 7-gradiga skalan.
De äldre instämde i högre grad än de yngre (p=.04). 83% av de tillfrågade besvarade
frågan.

"Händelserna ökar känslan av kamratskap." 73% instämde i detta medan 20% var mer
tveksamma. De äldre gav uttryck för högre grad av instämmande än de yngre (p=.OOl).

"Har händelserna påverkat din syn på datoriserade kontrollrum?" 22% ansåg sig relativt
påverkade och lika många samlade sig runt mittalternativen medan 56% inte alls ansåg sig
påverkade.

"Har samhällets krav på anläggningen påverkat dig i ditt arbete?" 47% ansåg sig inte
speciellt påverkade medan 31 % tyckte sig relativt mycket påverkade i sitt arbete.

2.4.4 Sammanfattning och diskussion • Tillfälle II och III

Omkring 1/3 av de tillfrågade och framför allt de äldre ansåg att datorer övertog alltför
mycket arbete. Ungefär hälften kunde acceptera ett datoriserat kontrollrum framför ett
med traditionell utrustning - med undantag för några bland de äldre. Nästan lika många
ansåg sig ha fått en bättre arbetsmiljö. Även i detta fall var de äldre något mer skeptiska.
Trots de tidvis mycket besvärliga arbetsförhållandena man hade under den tid
undersökningen pågick med bl a utsläpp av miljöföroreningar, som kommenterades i
massmedia, var flertalet optimistiska och trodde sig kunna få det bättre inom ett år.

Av de tillfrågade ansåg över hälften att datorerna reagerade för långsamt och att antalet
larm var för stort. 36% ansåg att datorn skulle kunna överta mer "pappersarbete"; det
varierade dock mellan de olika processavsnitten.

På frågan om det kändes tryggt att systemet passade sig självt så mycket som det gjorde,
var man relativt oeniga, vilket kan bero på den varierande automatiseringsgraden mellan
de olika processavsnitten.

Med tanke på att terminalbildema för en ovan betraktare såg ut att vara översållade med
"information", är det värt att notera att 34% ansåg sig behöva mer information. 44% tyckte
inte heller att informationen var för detaljerad. Vid det tredje tillfället ställdes frågan OUl
det var svårt att få full översikt när fel fortplantade sig i anläggningen. Knappt hälften
ansåg i varierande grad att så var fallet medan 34% hade motsatt uppfattning. Detta kan
dels bero på antalet bildskännar, som man hade till sitt förfogande, men även på
utformningen av och innehållet i bilderna.

Det var hög uppslutning kring påståendet att det är "bra att samla processkontrollen
centralt" i stället för att ha den spridd runt fabriken, även om det kunde medföra mycket
springande ut i anläggningen när det uppstod fel. Kontakten med arbetskamraterna blev
bättre i ett centralt kontrollrum.

I den debatt som förts kring datorbaserade system har det ibland framskymtat farhågor om
att det är datorn som bestämmer. Därför ställdes några frågor, som möjligen skulle kunna
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belysa detta. I det aktuella fallet ansåg endast 11 % att datorn dirigerade arbetet för
mycket. 30 - 40% tyckte inte att arbetet i det datoriserade kontrollrummet gav mindre
möjligheter att ta pauser och påverka arbetstakten, medan 12 - 26% instämde i varierande
grad. 30 - 40% ansåg att arbetet gav möjlighet till arbetsplanering.

Det har även framförts farhågor om att införandet av datorbaserade system medför att
processkänslan försvinner. I den aktuella undersökningen ansåg 46% respektive 38% vid
de två undersökningstillfällena att man inte miste processkänslan medan drygt 20% hade
en avvikande uppfattning. Frågan utreds närmare nedan i avsnittet "Kontakt med
processen - processkänsla" (Avsnitt 6.2).

Meningarna var delade beträffande antalet fel i den datorpresenterade informationen;
ungefär hälften var tveksamma. Sensorer och regulatorer bidrog också till problemen.
Nära hälften ansåg att datorsystemet inte alltid var pålitligt (45%).

Ca 60% tyckte att det nu var lättare att styra processen. Ännu fler (ca 80%) ansåg att det
var lättare att få processinformation - men å andra sidan ökade informationsmängden.
Omkring 1/3 ansåg att antalet felgrepp minskade medan knappt hälften var mer
tveksamma. 19% menade att konsekvenserna av fel inte heller blev mindre. Hälften ställde
sig tveksamma till om produktionsresultatet skulle bli bättre.

Man bör ha i åtanke att utrustningen i den gamla fabriken var åldersstigenjämfört med det
helt datoriserade nya kontrollrummet. Automatiseringsgraden varierade mellan olika
processavsnitt men var i stort sett ganska måttlig. Det var snarast fråga om fjärrstyrning.
Trots detta ansåg ca 60% att det blev fler övervakningsuppgifter.

Hur är det då att arbeta med färgterminaler? 35% och speciellt de äldre ansåg att alltför
mycket tid tillbringades framför terminalen. Ännu fler (70%) ansåg att arbetet var alltför
stillasittande. Men å andra sidan instämde endast 17% i påståendet att det blev alltför
många stilla stunder då det kunde vara svårt att hitta på något att göra. Det hade blivit en
ökning i antalet hektiska jobbsituationer (43%). Tilläggas bör att frågorna ställdes under
en inkörningsperiod då man hade en hel del problem med själva anläggningen, dock inte
med datorsystemet.

Speciellt de äldre instämde i att arbetsuppgifterna blev alltför rutinbetonade (ca 50%).
20-30% tyckte att arbetet var enformigt men även jäktigt stundtals. Även här instämde de
äldre i något högre grad än de yngre, liksom när det gällde om arbetet kunde vara
besvärligt ansträngande.

Vilka krav ställs då på operatörer i system där datorer används för processtyrning och
övervakning? En majoritet ansåg att det ställdes större krav på operatörernas noggrannhet
(ca 70%) och uppmärksamhet (ca 80%) medan endast 14% ansåg att uppmärksamhet var
viktigare än fackkunskap. Speciellt en del bland de äldre ansåg att det kunde vara tveksamt
om inte uppmärksamhet kunde vara viktigare ibland. Ca hälften av operatörerna hävdade
att datorbaserade system krävde snabbare ingrepp av operatörerna medan 25% inte
instämde.

Vad ansåg man om utrustningen? En klar majoritet föredrog att arbeta med tangentbord
och bildskärmsbilder i färg framför traditionella instrumentpaneler. Det hade varit svårare
att använda svart - vita bilder. Med färgskärmar fick man en bättre översikt och kunde
lättare uppfatta störningar.

Flertalet ansåg att högst 3 - 4 timmar var en lämplig tid framför bildskärmen under ett
skift. Speciellt de äldre ansåg att det kunde medföra besvär med ögonen. Vid det andra
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undersökningstillfället ansåg 22% att det stämde medan 39% hade motsatt uppfattning.
Andelen instämmanden var ca 20% högre vid det tredje tillfället. Man hade delade
meningar i frågan om förekomsten av fysiska besvär i det nya kontrollrummet i
förhållande till den gamla anläggningen - d.elvis beroende på frågans vaga formulering. De
äldre ansåg i högre grad än de yngre att arbetet vid skärmarna var stressande, krävande och
tröttande. I gruppen som helhet instämde ca 40% av de tillfrågade i detta.

Vid de båda undersökningstillfållena ansåg 39 respektive 36% att arbetet var meningsfullt.
Ungefär lika många ansåg arbetet vara betydelsefullt medan man hade delade nleningar i
frågan om arbetet gav möjlighet till befordran eller löneförhöjning. Ca 40% ansåg att
specialiseringen medförde en ökad trygghet i jobbet; något färre att det inte innebar att det
blev svårare att byta jobb. Ca 1/3 instämde i att den ökade specialiseringen kunde medföra
mindre jobbrotation. Antalet tveksamma i dessa frågor varierade mellan 40 - 50%.

Rent allmänt verkar det som om operatörerna var relativt eniga i sina bedömningar rörande
den nya typen av utrustning medan de två åldersgrupperna hade delvis olika inställning till
arbetet i datoriserade kontrollrum.

Kategorin Övriga hade en något mer heterogen sammansättning än Förmännen och
Operatörerna. Åldersmässigt var det den yngsta kategorin. I frågor där åldersfaktorn hade
betydelse märktes detta ganska väl. En del av medlemmarna hade inte någon mer
omfattande erfarenhet av kontrollrum av traditionell typ och den i vissa fall kortare
anställningstiden gjorde att de inte heller hade samma erfarenhet av den datoriserade
kommunikationsutrustningen. Det gav utslag i en del frågor, där gruppen anslöt sig mer
till kategorin förmän än till kategorin operatörer, som de liknade mest rent åldersmässigt.
Kategorin Förmän hade även de mindre praktiskt eIfarenhet av terminalarbetet än
operatörerna. Kategorin Övriga var också de som "sprungit" mycket ute i anläggningen
beroende på att flera av dem som nyanställda befann sig i en inlärningsperiod vid
undersökningstillfällena. Vid mer allmänna jämförelser mellan traditionella och
datoriserade system fanns en antydan till mer konventionella åsikter. För övrigt är det svårt
att dra några entydiga slutsatser då materialet är litet och kategorin var mer heterogen i sin
sammansättning än de övriga.

2.4.5 Upprepade mätningar

För att närmare undersöka de mer långsiktiga effekterna har ett urval personer, som
deltagit vid alla tre undersökningstillfäl1ena, studerats mer i detalj.

Gruppen, bestående av Förmän och Operatörer, omfattade totalt 19 personer. Vid
resultatredovisningen omfattar kategorin Oenig skalvärdena l och 2; 3, 4 och 5 betecknas
Tveksam; 6 och 7 ingår i kategorin Enig. Svarsfördelningama är angivna i % och återfinns
i Bilaga 3. Differenserna mellan de 3 mättillfällena visas grafiskt i Bilaga 4.

Datorer

"Det är inte bra att använda datorer till automatisering av industriella processer." Vid det
första mättillfäl1et, före installationen, var det en majoritet i gruppen som instämde, medan
spridningen ökade vid de andra tillfällena. Det var speciellt de äldre som följde denna
utveckling. "Datorer övertar alltför mycket arbetet i dag." Gruppen som helhet såg ut att
ha förändrats mot ett ökat instämmande över tiden i denna fråga. De äldre var något mer
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enhetliga i sin uppfattning än de yngre. Vid tredje tillfället instämde ca hälften i påståendet
medan en tredjedel var tveksamma.

Nuvarande installation

I gruppen som helhet ser det ut att ha skett en förskjutning mot att man börde ha väntat
längre med installationen. Det var speciellt de yngre som bidrog till denna utveckling,
medan de äldre i högre grad bibehöll inställningen att man borde ha väntat något. Vissa
mindre fluktuationer gjorde att man vid tredje tillfället delvis återtog den senareläggning,
som man önskade sig vid det andra tillfället.

De yngre var stabila i sin uppfattning - att det var bättre med datorbaserad utrustning än
med vanlig instrumentering - medan de äldres något iller positiva inställning vid det andra
tillfället åter minskade vid det tredje tillfället. Man var i den äldre gruppen relativt oense
om vilket som var bäst.

Man var i stort sett ense om att arbetsmiljön var bättre i den nya anläggningen jämfört med
den gamla. Några, speciellt bland de äldre, blev dock mer tveksamma mellan andra och
tredje undersökningstillfällena. Ca hälften av de tillfrågade ansåg att arbetsförhållandena
skulle bli bättre om ett år jämfört med nu, men det fanns en tendens till något mindre
optimism vid tredje jämfört med andra tillfället.

Centralt kontrollrum

I stort sett ansåg man att det var bra att samla processkontrollen i ett centralt kontrollrum.
Inga större variationer förekom mellan olika undersökningstillfällen. Detsamma gällde det
något omformulerade påståendet.

I nästa fråga gick tendensen mot ett ökat instämmande i båda åldersgrupperna, vilket
innebar att man vid det tredje tillfället var nästan helt eniga om att kontakten med
arbetskamraterna var bättre i ett centralt kontrollrum. I den gamla fabriken var
kontrollrummen utspridda över hela anläggningen.

Datorbaserat system för styrning och övervakning

Beträffande frågan om arbetet i det datoriserade kontrollrummet gav möjlighet till
arbetsplanering skedde inga klart signifikanta förändringar mellan de tre tillfällena.
Speciellt de yngre uppvisade ett relativt stabilt mönster där en mindre andel inte instänlde;
resten var tveksamma eller instämde i varierande grad. Några bland de äldre blev
tveksamma vid det andra tillfället medan svarsfördelningen från det första tillfället
återkom vid Tillfälle III med 1/3 tveksamma och hälften positiva.

I de närliggande frågorna - om datorbaserade system gav mindre kontroll över möjligheten
att ta pauser respektive påverka arbetstakten, sonl ställdes vid tillfälle II och III, höll sig
andelen som inte instämde konstant över tiden medan andelen instänlmanden sjönk på
bekostnad aven ökad tveksamhet.

När det gällde datorernas pålitlighet skedde en viss förändring i gruppen som helhet.
Andelen icke-instämnlanden reducerades till en mindre del, som sedan i stort sett
bibehölls. Ca hälften av de tillfrågade ansåg att datorer inte var helt pålitliga.

Vid det andra tillfället ansåg hälften av de tillfrågade att man inte miste processkänslan
nledan 1/4 var tveksamma. Vid det tredje tillfället var andelen för respektive emot lika
stora (37%).
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En majoritet bland de yngre ansåg att det var lättare att styra processen i ett datorbaserat
kontrollrum än med vanlig instrumentering. Alla var i stort sett överens om att det var
lättare att få processinformation i ett datorbaserat system och att mängden information
ökade.

Ca hälften var genomgående tveksamma till påståendet att det inte var så många fel i
datorpresenterad information jämfört med vanlig instrumentering. Speciellt de äldre
ändrade inställning vid Tillfälle II; därefter blev åsikterna åter mer delade. Trenden var
inte lika klart uttalad bland de yngre, där det skedde en förskjutning mot större tveksamhet
först vid det tredje tillfället.

Med datorer får man en bättre loggbokföring än om man för notat på papper. En annan
självklarhet verkade vara att antalet övervakningsuppgifter ökade.

Arbetsuppgifter

Efter att ha varit uppdelade i två grupper (för respektive emot påståendet att
arbetsuppgifterna blir alltför rutinbetonade) vid de två första tillfällena skedde en .
förskjutning bland de yngre mot ökat instämmande vid det tredje tillfället. De äldre
däremot bibehöll i stort sett sin inställning hela tiden; dvs de ansåg att arbetsuppgifterna
blev alltför rutinbetonade.

Ca hälften var tveksamma om arbetet skulle bli/var enformigt. Drygt hälften av de yngre
trodde före installationen att arbetet inte skulle bli enfornligt men ändrade markant
inställning vid det andra tillfället och bibehöll sedan i stort sett sin uppfattning. Bland de
äldre hade hälften redan från början uppfattningen att arbetet kunde bli enformigt, vilket
de sedan bibehöll. I båda åldersgrupperna fanns en tendens över tiden till ökad tveksamhet
bland dem som till en början inte trodde att arbetet skulle bli så enformigt.

De äldre ansåg i stor utsträckning att arbetet kunde bli och blev jäktigt medan de yngre
hade något mer delade meningar. Inga markanta förändringar över tiden förelåg i gruppen
som helhet.

Betraktades arbetet som besvärligt/ansträngande? Uppfattningarna varierade bland de
yngre över tiden. Före installationen var halva gruppen tveksam medan resten i stort sett
inte instämde. Vid det andra tillfället var det en klar majoritet som inte instämde medan
meningarna åter delades vid det tredje tillfället. De äldre var mycket mer stabila i sin
uppfattning - att arbetet kunde vara både besvärligt och ansträngande (cirka hälften). En
mindre del hade motsatt uppfattning.

Vid Tillfälle II och III ställdes frågan om användningen av datorer i processtyrning
medförde större krav på operatörernas noggrannhet och uppmärksamhet. Man instämde i
stort sett i detta; speciellt vid det tredje tillfället. Däremot hade man delade meningar om
uppmärksamhet var viktigare än fackkunskap och om det krävdes snabbare ingrepp av
operatören

Utrustning • terminalarbete

Man var i stort sett ense om att det var bättre att arbeta med tangentbord än med
manöverbord och instrumentpaneler.
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Flertalet bland de yngre föredrog även att använda bildskärmsbilder i färg i stället för
enstaka instrument. Till en början fanns det några bland de äldre som var tveksamma till
detta och de kunde inte helt bestämma sig vid de övriga undersökningstillfällena.

Gruppen som helhet ansåg före installationen att ett par tre timmar vid skärmen vore
lämpligt. Vid det andra tillfället ansåg man att 3-4 timmar var passande medan man vid
tredje tillfället kunde skönja en viss tillbakagång, om än måttlig.

Flertalet bland de äldre ansåg att det kunde medföra ögonbesvär att sitta framför en skärm
så länge som det var nödvändigt under ett skift - men inte de yngre. Speciellt vid det andra
tillfället ansåg en majoritet bland de yngre att så inte var fallet medan ca hälften inte
instämde vid de övriga tillfällena. I gruppen som helhet fanns inga klara förändringar över
tiden.

Man får inte så ofta fysiska besvär (ryggont, huvudvärk osv) i det nya som i de ganIla
kontrollrummen. Till att börja med - före installationen - var båda åldersgrupperna något
tveksamma, möjligen på grund av frågans formulering. Ca hälften bland de äldre hade vid
det andra tillfället ändrat uppfattning mot icke-instämmande medan de yngre i ännu högre
grad än de äldre såg ut att ändra uppfattning från tillfälle till tillfälle.

3/4 bland de äldre ansåg att terminalarbetet kunde vara stressande medan flertalet bland de
yngre hade motsatt uppfattning vid det andra tillfället; före installationen och vid det
tredje tillfället hade de något delade meningar.

De äldre betraktade arbetet som krävande. De yngre däremot varierade något från tillfälle
till tillfälle. Före installationen var de i stort sett ense med de äldre medan man vid de två
senare tillfällena hade delade meningar.

Även när det gällde påståendet att arbetet var tröttande var meningarna delade och
speciellt bland de yngre; 2/3 instämde före installationen, för att vid det andra tillfället
dela upp sig i två lika stora grupper, för och enlot; vid tredje tillfället instämde drygt
hälften medan ca 1/4 var mer tveksamma. De som initialt var tveksamma bland de äldre
(Tillfälle I) anslöt sig till dem som redan tidigare tyckte att arbetet med bildskärmar var
tröttande.

Alla var i stort sett överens om att arbetet var stillasittande.

Arbetstillfredsställelse

Betraktade man arbetet som mer meningsfullt och betydelsefullt i det nya datorbaserade
kontrollrummet jämfört med konventionellt utrustade kontrollrum? Beträffande den första
frågan skedde det så småningom en viss förskjutning mot icke-instämmande för gruppen
som helhet. Andelen instämmanden sjönk och oenigheten gentemot påståendet ökade.

Före installationen var man i stort sett ense om att arbetet var betydelsefullt. Denna
inställning bibehölls även av de äldre medan ca hälften bland de yngre blivit nler
tveksamma. Gav då arbetet möjlighet till befordran/ökad lön? Det hade man delade
meningar om i båda åldersgrupperna.

Vid andra och tredje undersökningstillfällena ställdes även ett par frågor om
konsekvenserna av den "ökade specialiseringen". På detta svarade man i allmänhet att den
medförde en ökad trygghet i jobbet och att de inte ansåg att det skulle inverka på
nlöjligheten att byta jobb.
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2.4.6 Sammanfattning och diskussion · Upprepade mätningar

I frågor rörande attityder till datorer i allmänhet hade det under den aktuella tidsperioden
skett vissa förändringar. Även om flertalet kunde tänka sig att använda datorer till
automatisering av industriella processer fick det inte ske på bekostnad av antalet
arbetstillfällen.

Den erfarenhet man fått under det första året efter igångsättningen av den nya fabriken ser
ut att ha bidragit till att de som tidigare inte såg någon anledning att vänta nled
installationen nu gärna sett att den uppskjutits något. De yngres positiva inställning till
datorbaserad utrustning jämfört med traditionell sådan, verkar ha varit stabil. De äldre
tyckt~s mer osäkra i sin uppfattning.

De relativt höga förväntningarna på en bättre arbetsnliljö, som man hade före
installationen, såg i stort sett ut att ha infriats. Den optimism inför framtiden som fanns
hos drygt hälften av de tillfrågade vid det andra tillfället såg ut att ha dämpats något vid
det tredje. På frågan om de händelser som inträffat mellan de två senare tillfällena
påverkat deras syn på datoriserade kontrollrum svarade nästan 3/4 att så inte var fallet.

Alla var i stort sett överens om att det var bra att samla processkontrollen i ett centralt
kontrollrum. Bl a var kontakten med arbetskamraterna bättre. I den gamla fabriken hade
man de lokala kontrollrummen spridda runt anläggningen.

Endast en mindre andel ansåg att datorn dirigerade arbetet för mycket och att arbetet i
datoriserade kontrollrum inte gav möjlighet till arbetsplanering. Förmännen, som utgjorde
en relativt stor andel bland de äldre, var något tveksamma till möjligheterna till
arbetsplanering vid det andra tillfället. En bidragande orsak kan möjligen ha varit att flera
av dem även arbetat i den gamla fabriken under tiden före testtillfället och därmed inte helt
kommit in i arbetet vid den nya anläggningen.

Man hade delade meningar om datorbaserade system gav mindre kontroll över
möjligheterna att ta pauser och påverka arbetstakten vid andra respektive tredje tillfället.
Tveksamheten ökade snarare än minskade. Den tendens till övertro på datorernas
pålitlighet, som kunde spåras före installationen hos en del operatörer, försvann senare. De
yngres mer positiva hållning till datorn såg ut att ha påverkat svaren i denna fråga.

I stort sett ansåg gruppen som helhet att det var lättare att styra processen, möjligen med
undantag för några av de äldre, som ändrade inställning mellan andra och tredje tillfällena.
De ansåg även att det var lättare att få processinfonnation samtidigt som
informationsmängden ökade.

Beträffande antalet fel i datorpresenterad information, verkade den gamla regeln gälla - att
resultatet inte blir bättre än de data man förser datorerna med. De många rent tekniska
problemen med själva anläggningen kan ha bidragit till variationerna i svarsmönstren.
Medan en majoritet före installationen ansåg att det inte fanns så många fel i
datorpresenterad information jänlfört med vanlig instrumentering var nästan hälften av de
tillfrågade mer tveksamma vid det tredje tillfället.

Antalet övervakningsuppgifter ansågs öka med ett datorbaserat system. Det kan ha
bidragit till de äldres inställning att arbetsuppgifterna betraktades som alltför
rutinbetonade. I den yngre åldersgruppen var meningarna mer delade till en början och det
dröjde till tredje tillfället innan man delvis instänlde. Utvecklingen var i stort sett
densamma för arbetets enformighet. De äldre bibehöll i stort sett hela tiden sin uppfattning
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- att arbetet kunde vara jäktigt och ansträngande - medan de yngre var mer splittrade i sin
uppfattning.

De äldre hade något svårare att förlika sig med den nya typen av instrumentering.
Växlingen mellan akuta ingrepp vid fel och perioder av lugnare övervakning kan ha
inverkat på sättet att svara. Variationerna i automatiseringsgrad mellan olika processavsnitt
kan också ha påverkat svaren.

Man verkade vara i stort sett ense om att det ställdes större krav på operatörernas
uppmärksamhet och noggrannhet, kanske speciellt bland de äldre. De senare ansåg även
att det krävdes snabbare ingrepp av operatörerna, något som de yngre var mer tveksamma
till. Denna uppfattning kan ha påverkats av den datorbaserade utrustningen. Processen var
relativt långsam både i den nya och den gamla anläggningen. Å andra sidan var
anläggningen inkörd i den gamla fabriken och nlan kände den väl medan den nya
anläggningen inte var helt stabil. De äldre ansåg t o m att uppmärksamhet kunde vara
viktigare än fackkunskap, en inställning som inte delades av de yngre.

Man var i stort sett ense om att det var bättre att arbeta med tangentbord och
bildskärmsbilder i färg än med traditionell instrumentering - med undantag för några
bland de äldre. Färgskärnlar gav en bättre överblick och gjorde det lättare att uppfatta
störningar i processen.

Lämplig tid framför skärmarna varierade runt 3 timmar. Flertalet äldre ansåg att arbetet
kunde ge ögonbesvär medan de yngre inte var lika övertygade. Arbetet med färgterminaler
gjorde att man satt mycket still - men å andra sidan ville man inte heller ha någon
konstruerad motion i form av onödiga checkrundor eller dylikt. Enligt Padmos (1988)
erhölls klagomål om "visuell trötthet" beroende på tid vid bildskärm, arbetsbelastning och
erfarenhet.

De äldre uppfattade arbetet som krävande, ibland stressande och tröttande medan de yngre
hade mer delade meningar, som även varierade över tiden.

Hur upplevde man då arbetet som helhet? De äldre betraktade arbetet som betydelsefullt
men inte alltid så meningsfullt. De yngre blev med tiden mer tveksamma om arbetets
betydelse medan man i viss mån bibehöll uppfattningen om meningsfullheten. Man hade
delade meningar när det gällde frågan om operatörernas arbete kunde leda till befordran
och löneförhöjning.

Sammanfattningsvis kan man säga att bortsett från dem som hela tiden föredrog en mer
traditionell instrumentering, får man intryck av att den något överdrivna optimism som
fanns på sina håll nled tiden blivit mer nyanserad. De tekniska problem som förekom
under inkömingsfasen såg inte ut att ha påverkat attityderna på samma sätt som problemen
med utsläpp av miljöföroreningar, vilka diskuterades allmänt bl a i massmedia. Det tredje
undersökningstillfället var därför troligen inte heller representativt vad gäller att
generalisera bedömningar av datorbaserade styrsystem. Denna slutsats bör dock bekräftas
av fortsatta undersökningar under nler normaliserade förhållanden.

2.4.7 Sammanfattning. Tillfälle I, II och III

Övergången från en gamnlal fabrik, där processen sköttes med hjälp av få instrument och
många manuella ingrepp till en nybyggd fabrik med en mer komplex process och ett
datorbaserat system för både styrning och övervakning innebar för de anställda ett delvis



30

nytt arbete med annorlunda krav. Till skillnad från andra anläggningar gick man direkt
från en gammal teknologi till en modem anläggning - utan mellanled med
instrumentpaneler och manöverpulpeter.

I den undersökta gruppen hade man således ett något speciellt jämförelsen1aterial vid sina
bedömningar. Fortsatta studier skall förhoppningsvis belysa vilken betydelse det kan ha
haft för erhållna resultat. Detsamma gäller den allmänt positiva hållningen till systemet,
som flertalet tillfrågade hade före installationen. De förändringar i inställning, som kunde
skönjas i det för övrigt relativt stabila svarsmönstret, rörde bl a datorns pålitlighet och
förlusten av arbetstillfällen. Insikten om datorernas "mänskliga egenskaper" och en
konkret upplevelse av allmänt debatterade frågeställningar bidrog till en ändrad inställning
hos en del av de tillfrågade.

Man fick en bättre arbetsmiljö, bortsett från de besvär som uppkom i samband med de
kemiska utsläppen. Erfarenheterna från inkömingsproblemen kan i en del fall ha bidragit
till ändrade svarsmönster. Förändringen från lokala enheter till ett centralt kontrollrum
upplevdes entydigt som positiv. Bl a blev kontakten med arbetskamraterna bättre.

Den initialt något överdrivna respekten för denna typ av arbete och för datorsystem
minskade med tiden. Färre upplevde arbetet som meningsfullt, betydelsefullt och
krävande i slutet av undersökningsperioden än i början. Fler upplevde det som mer
enformigt och rutinbetonat än förväntat. Den minskade fysiska rörligheten betonades
samtidigt som det periodvis kunde vara jäktigt. Klart är att ett med tiden ökande antal
personer tyckte att man kunde ha väntat med installationen. Det torde i första hand bero på
de tekniska problen1en.

Vid jämförelser mellan konventionell instrun1entering och tangentbord/färgbildskärmar
rådde stor enighet beträffande utn1ärkande drag hos de senare;

· de gav bättre överblick

· det var lättare att få processinformation

· informationsmängden ökade, vilket kan bero på en ökad teknisk komplexitet och att
antalet processvariabler, som presenterades, var större än det antal instrument man
tidigare använt; information av typen titta på klockan, gå och lyssna osv verkade inte
ingå i jämförelsen

· mängden övervakningsuppgifter ökade.

Något mindre enighet och större variation över tiden förekom i frågor son1

· man mister processkänslan i ett datorbaserat kontrollrum

· det är lättare att styra processen.

Fortsatta undersökningar under mer stabila förhållanden kan eventuellt visa hur stort
inflytande som problemen vid de aktuella mättillfällena kan ha haft på svaren.

Den jämförelse, som gjorts mellan operatörer och en grupp arbetare vid en annan del av
samma fabriksanläggning (Avsnitt 3), antyder vissa skillnader. De senare var mer
representativa för synpunkter som framkonlmit i den allmänna debatten. Operatörerna
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upplevde sig inte vara styrda av tekniken eller förlora kontakten med processen i samma
utsträckning som antogs av den andra gruppen. Skillnad fanns också i frågan om
användning av datorer för automatisering av industriella processer. Man var mer ense om
att datorn övertar alltför mycket arbete och att datorbaserade system gör det lättare att
styra processen och att de medför en ökad trygghet för operatören. Ett datorbaserat
övervakningssystem, som via larm talar om för operatören när ingripanden krävs, ger
förutom en viss trygghet operatören möjlighet att ta pauser i övervakningen av processen.

Som förväntat förelåg vissa åldersmässiga skillnader. De äldre, som till en början
betraktade arbetet med viss respekt och oro, ansåg med tiden det vara alltför enformigt och
rutinbetonat samtidigt som det ibland kunde vara jäktigt och stressande. Denna
uppfattning bibehölls till stor del. De yngre, som i högre grad såg det nya arbetet som en
utmaning, ändrade med tiden delvis inställning i riktning mot de äldres.

Den relativt låga automatiseringsgraden samt de många tekniska problemen bidrog till att
operatörerna utvecklade individuella skillnader i sättet att betrakta och hantera
processen.Speciellt betydelsefulla verkade de händelser vara, som inträffade efter det att
operatörerna lärt sig procedurerna för ett normalt fungerande system. De personliga
erfarenheterna från dessa tillfällen verkade ha stor betydelse för utvecklingen av deras
värderingssystem avseende processegenskaper: instabilitet, konsekvenser av
processtekniska fel och instrumentfel, mänskliga felbedömningar osv. Inte minst de
emotionella upplevelserna i dessa situationer (personligt engagemang) tycktes ha haft ett
avgörande inflytande på utfonnningen av deras värderingssystem (viktning av
systemattribut).

Som framgått av systembeskrivningen användes huvudsakligen förenklade flödesscheman
för styrning och övervakning av processen (processorienterad information).
Färgsättningen av dessa bilder överensstämde någorlunda med markeringar ute i
anläggningen. Detta förfaringssätt underlättade inlärningen av sambanden mellan bilder
och teknisk anläggning.

Utformningen av bilderna överensstämde inte helt med de rekommendationer, som fanns i
litteraturen (Derefeldt,1981; Derefeldt & Berggrund,1994). Antalet färger översteg det
som vanligen kunde erhållas i dåtidens processystem. Man hade bl a flera röda nyanser,
som visade både larm och media. Detta verkade dock inte störande på operatörerna, då de
bl a integrerade färgkategoriseringen med den rumsliga placeringen av informationen på
bilderna. För textinfonnation i exempelvis larnltablåer hade därenl0t färgkategoriseringen
inte samma redundanta betydelse.

Infonnationstätheten på bilderna verkade inte heller utgöra något problem, delvis av
samma anledning. Det sonl för en ovan betraktare verkade överbelastande såg ut att till
största delen endast fungera som referenspunkter för det fåtal värden eller komponenter
som var av aktuellt intresse för operatören.

Den datortekniska konfigurationen medgav bortfall av datorer och bildskärmar utan att
kommunikationen med processen bröts. En vanligare lösning vid denna tidpunkt var att
konventionell instrumentering fungerade som ersättning vid systembortfall (back-up
utrustning). Frågan är om det är ett bättre sätt att bibehålla den säkerhet man eftersträvar.
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Den generellt positiva hållningen till systemet bibehölls alltså i stort sett under den
aktuella perioden. De variationer, som förekom, verkade vara knutna till ett personligt
engagemang där de emotionella faktorerna tycktes ha betydelse. Det gällde även
utvecklingen av värderingssystem för den tekniska processen.
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3. Skillnader i attityder till datoriserade respektive icke-datoriserade
kontrollrum

Syftet med studien har varit att belysa huruvida erfarenhet av arbete med datorbaserad
utrustning påverkar den allmänna inställningen till datorisering och vilka eventuella
skillnader i uppfattning om arbete i ett datorbaserat kontrollrum, som kan förekomma hos
erfarna operatörer respektive utomstående observatörer.

Den ena gruppen arbetade i ett renseri, där arbetet bestod i att timmerbuntar lades till rätta
i vattnet, för att sedan med hjälp av kran transporteras till kapning, sortering och
flistillverkning. Man arbetade enligt 5-skift system vid 3 huvudenheter. En jämförande
grupp utgjordes av operatörer, som arbetade i ett datorbaserat kontrollrum inom samma
fabriksområde; operatörer som deltagit i den redan presenterade studien.

För den första gruppen utformades ett frågeformulär bestående av 43 frågor. Av dessa var
15 frågor mer specifikt inriktade på det egna arbetet. Resten av frågorna behandlade
datoriseringen som sådan och arbetet i det datorbaserade kontrollrummet, som beskrivits i
tidigare avsnitt. Formuläret kompletterades med muntliga intervjuer.

Vid bearbetningen jämfördes de tillfrågades inställning till sitt eget arbete med deras
uppfattning av arbetet i det närliggande datoriserade kontrollrummet, utrustat med
färgterminaler för övervakning och styrning. Vidare jämfördes attityderna hos de anställda
vid renseriet med kontrollrumsoperatöremas (i fortsättningen kallade "cellulosan")
inställning till sitt eget arbete.

3.1 Resultat

Formulären besvarades i de flesta fall under pågående skift. 27 av 28 formulär lämnades
in. Svarsprocenten var av naturliga skäl något lägre för avsnittet med datorfrågor (i
genomsnitt 75%), då dessa ibland var aven något datateknisk natur. För övriga avsnitt var
svarsprocenten 90. Kontrollrumsoperatörerna ("cellulosan") var 35 till antalet. Svaren från
undersökningstillfälle II användes som jämförelsematerial. Svarsfördelningarna återfinns i
Bilaga 5.

Det något begränsade antalet försökspersoner gör att resultatet bör tolkas med en viss
försiktighet. Av integritetsskäl var en uppdelning i undergrupper mindre lämplig.

Personalen vid renseriet, som saknade egen erfarenhet av arbetet i datoriserade
kontrollrum ansåg med viss tvekan, att datorer kunde användas till automatisering av
industriella processer medan ca hälften tyckte att de övertog alltför mycket arbetet i dag.

Ökad automatisering ansågs eventuellt kunna leda till bättre produktionsresultat, men
samtidigt kunde det innebära att

• arbetet blev alltför rutinbetonat och att

• datorn dirigerade arbetet för mycket. Man trodde att det kunde bli svårt att själva
påverka arbetstakten och ta pauser.

Man var relativt positiva till att samla processkontrollen i ett centralt kontrollrum, då det
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bl a medförde att kontakten med arbetskamraterna blev bättre. Ett datorbaserat styrsystem
medförde även en ökad trygghet för operatören (71 %). Till det negativa sidorna hörde att
man miste kontakten med processen; 38% instänlde dock inte i detta påstående.

Man ansåg att datoriserade system kunde medföra att

• det var lättare att styra processen jämfört med vanlig instrumentering (74%)

• Antalet felgrepp minskade (50%) men samtidigt krävdes snabbare ingrepp av
operatören.

Det var mer tveksamt om konsekvenserna av fel nlinskade och om datorpresenterad
information innehöll färre fel än vanlig instrumentering. Man verkade inte vara ense om
att "uppmärksamhet är viktigare än fackkunskap" i datorbaserade kontrollrum.

Flertalet ansåg att både det egna arbetet och arbetet i det datorbaserade kontrollrummet var
rutinbetonat med någon övervikt för "cellulosan". Speciellt gällde detta för dem som
besökt det datoriserade kontrollrummet. Arbetet ansågs även stressande, tröttande,
stillasittande och mindre omväxlande än det egna jobbet.

Bland besökarna i det datorbaserade kontrollrummet ansåg ca en tredjedel att jobbet var
krävande medan 40% var mer tveksamma. Bland icke-besökare däremot, var det en
uppdelning i 50% för, respektive emot, påståendet att "arbetet är krävande". Ungefär
samma skillnad i svarsfördelning erhölls för påståendet att "arbete vid färgterminaler
kunde medföra ögonbesvär" mellan besökarna och icke-besökarna. Besöken verkade i
båda frågorna ha lett till större tveksamhet.

Arbetet vid sorteringen var det jobb, som ansågs vara mest likt arbetet i det datoriserade
kontrollrummet på cellulosan (med något undantag). Med den dåvarande ergonomiska och
tekniska utformningen vid sorteringen var kraven i vissa avseenden större än vid andra
delar av renseriet, t ex utearbetet. Arbetet upplevdes ibland som stressande och krävande.
Den ergonomiska utformningen av arbetsplatsen ställde krav på snabbhet i visuell
uppfattningsförmåga och kort reaktionstid för manuellt ingripande.

Förhållandena vid "kapningen Il var ergonomiskt bättre så till vida att kaparen bl a hade ett
större visuellt arbetsområde, där stockarna rörde sig med förhållandevis låg hastighet.

Utearbetet ansågs vara mindre rutinbetonat än kapning och sortering. Det var friare och
mer omväxlande.

Det var endast några som ansåg att arbetet i det datorbaserade kontrollrummet på
cellulosan verkade bra och ännu färre som själva skulle vilja arbeta där. De yngre verkade
vara mer positivt inställda till datorer, en tendens som återfinns i andra liknande
undersökningar.

Ca 50% i båda grupperna ansåg att datorn övertar alltför mycket arbetet i dag. När det
gällde användningen av datorer för automatisering av industriprocesser var nära hälften av
arbetarna i renseriet tveksamma medan 38% i renseriet och 62% i cellulosan inte var
motståndare till användningen av datorer för detta ändamål. Nästan hälften i båda
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grupperna (R=42%; C=47%) trodde att det kunde bli bättre produktionsresultat med ett
datorbaserat system.

Grupperna hade delvis olika uppfattningar när det gällde påståendet att "datorn dirigerar
arbetet för mycket" och att "man har mindre möjlighet att ta pauser eller påverka
arbetstakten". Det var fler vid renseriet som instämde i detta än vid cellulosan, där
operatörerna hade praktisk erfarenhet av ett datorbaserat system.

För övrigt hade man även olika uppfattning om man miste kontakten med processen eller
inte med ett datorbaserat kommunikationssystem. Det var betydligt fler vid renseriet som
trodde att så var fallet än vid cellulosan. Resten av personalen vid renseriet hade motsatt
uppfattning medan en fjärdedel av operatörerna var tveksamma och ca hälften inte
instämde.

I ytterligare en fråga var skillnaderna mellan grupperna statistiskt säkerställd, nämligen
huruvida det är bra att samla processkontrollen i ett centralt kontrollrum. En majoritet i
båda grupperna instämde i detta; men medan uppslutningen var nästan hundraprocentig
bland operatörerna rådde en viss tveksamhet bland personalen vid renseriet (instämde
gjorde 61 %; tveksamma var 26%). På cellulosan arbetade man i ett centralt kontrollrum
medan man vid renseriet var utspridda till lokala enheter. Resultatet kan delvis ha
påverkats av att man ansåg det praktiskt omöjligt att genomföra en centralisering vid
renseriet. Nästan utan undantag ansåg man i båda grupperna att kontakten med
arbetskamraterna var bättre i ett centralt kontrollrum.

3/4 i båda grupperna ansåg att det var lättare att styra processen från ett datoriserat
kontrollrum än ett med vanlig instrumentering. Nästan lika många instämde i att ett
datoriserat styrsystem medförde en ökad trygghet för operatören. Å andra sidan kunde det
innebära att arbetsuppgifterna blev alltför rutinbetonade.

Det förelåg inte heller några skillnader i uppfattning mellan grupperna (ca hälften
instämde) avseende följande påståenden: antalet felgrepp och konsekvenserna av dessa
minskar; det är färre fel i datorpresenterad information; datorbaserade system kräver
snabbare ingrepp av operatören. En relativt god överensstämmelse erhölls vid
bedömningen av tenninalarbete. Det ansågs till övervägande del vara stillasittande,
tröttande och i viss mån stressande. Det fanns en tendens att fler bland operatörerna
upplevde arbetet som krävande och inte särskilt omväxlande än bland de utomstående
observatörerna från renseriet.

Arbetstillfredsställelse

Följande rangordning erhölls för faktorer som ansågs viktiga för arbetet (N=80):

• Trygg arbetsmiljö

• Kamratskap

• Meningsfulla arbetsuppgifter

• Lön

• Självständighet

• Omväxling
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Ovanstående variabler ingår i begreppet arbetstillfredsställelse (Forslin, 1978, 1992). Båda
grupperna var enstämmiga i bedömningen att en trygg arbetsmiljö (liten risk för
uppsägning) var det allra viktigaste. Kamratskap och meningsfulla arbetsuppgifter ansågs
i stort sett jämbördiga medan lönen kom på fjärde plats. Därefter följde självständighet
och slutligen omväxling.

Ingen av de ovanstående variablerna bedömdes som oviktiga, om man betraktar den
tillfrågade gruppen som helhet. Enstaka undantag förekom dock. Speciellt variabeln
omväxling hade en relativt stor spridning, dvs åsikterna var delade i gruppen.

3.2 Sammanfattning och diskussion: datoriserade - icke-datoriserade kontrollrum

Det var en relativt stor överensstämmelse mellan de båda grupperna beträffande allmänna
attityder till datorer och deras inverkan på arbetsutformningen. Svarsfördelningarna var
relativt likartade för påståenden som

• datorer övertar alltför mycket arbetet i dag

• produktionsresultatet blir bättre med datorbaserade system

• arbetsuppgifterna blir alltför rutinbetonade

• datorbaserade styrsystem medför ökad trygghet för operatören

• det är lättare att styra processen från ett datoriserat kontrollrum.

Även beträffande terminalarbetet hade man i stort sett likartade åsikter med undantag för
de krav som ställdes på operatören. Det var något fler bland operatörerna som ansåg
arbetet som krävande än bland arbetarna vid renseriet.

Däremot verkade personlig erfarenhet av arbetet i datoriserat kontrollrum ge utslag i
frågor som rörde kontakten med processen och n1änniskans möjligheter att dirigera arbetet
och påverka arbetstakten. Operatörerna upplevde sig inte vara styrda av tekniken i den
utsträckning som antogs av betraktarna utifrån. Flertalet bland operatörerna ansåg inte
heller att man n1iste kontakten med processen med denna typ av utrustning. Tilläggas bör
att automatiseringsgraden var måttlig vid flera processavsnitt.

De åsikter som framfördes av personalen vid renseriet ser ut att i många stycken
överensstämma med tankar som framskymtat i den alln1änna debatten, där det ibland satts
likhetstecken mellan datorisering och auton1atisering.

Ett par av de variabler som anses ingå i begreppet arbetstillfredsställelse verkade vara
relativt väl tillgodosedda i denna typ av operatörsarbete. Ett datorbaserat
övervakningssystem, som via larm talar om för operatören när denne bör ingripa medför
en ökad trygghet. Det ger bl a personalen möjlighet att ta pauser i övervakningen av
processen. Båda grupperna var även eniga om att kontakten med arbetskamraterna
bedömdes vara bättre i ett centralt kontrollrum. Bland operatörerna ansåg ca hälften att
arbetet var mer meningsfullt i ett datorbaserat kontrollrum än i ett konventionellt; 1/4 var
tveksamma och lika många instämde inte i detta.

Automatiseringsgraden bestämmer i vilken utsträckning datorn kan överta styrning och
övervakning av processen. Det begränsade antalet personer omöjliggjorde en mer
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detaljerad uppdelning på specifika arbetsuppgifter. De inte helt enstämmiga åsikterna
torde i relativt hög grad bero på skillnader i arbetsuppgifter och erfarenheter hos de
tillfrågade.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet vid sorteringen bedömdes av personalen vid
renseriet som till vissa delar jämförbart med arbetet i det datoriserade kontrollrummet. Det
kunde vara både stressande och krävande. För övrigt betraktade man sina egna arbeten
som mindre stillasittande, stressande, tröttande och rutinbetonade än terminalarbetet, där
deras skattningar i stort sett överensstämde med operatörernas egna.

Båda grupperna ansåg att datorbaserade system gjorde det lättare att styra processen och
innebar en ökad trygghet för operatören. Däremot hade de inte samma inställning till
frågor som rörde kontakten med processen och möjligheten att exempelvis påverka
arbetstakten; frågor som ofta anges som nackdelar med datorbaserade system. Resultaten i
denna undersökning stöder inte dessa antaganden.
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4. Jämförelse med annan anläggning

Tidigare gjordes bl a en uppföljning av operatörernas inställning till fårgterminaler och
datorbaserade system som arbetsredskap. Första undersökningstillfället - före
installationen - följdes av ytterligare två mättillfållen inom loppet av 15 månader.
Jämförelser gjordes även med en extern grupp, som arbetade inom samma fabriksområde.
De saknade erfarenhet av datorbaserad kommunikationsutrustning.

En överensstämmelse mellan grupperna erhölls avseende allmänna attityder till
datoriseringen samt åsikten att datorbaserade system gjorde det lättare att styra processen
och innebar en ökad trygghet för operatörerna. Vissa arbetsuppgifter betraktades som
likartade vid de båda anläggningarna men det fanns även skillnader t ex i form av fysisk
aktivitet. De utomstående betraktarna av det datorbaserade kontrollrummet bedömde det
egna arbetet som mindre stillasittande, stressande, tröttande och rutinbetonat än
terminalarbetet; synpunkter som operatörerna själva i viss mån instämde i. Däremot hade
de två grupperna inte samma inställning till frågor avseende kontakten med processen och
möjligheterna att själva påverka exempelvis arbetstakten. Operatörerna kände sig mindre
bundna och kontrollerade än vad som antogs av externgruppen.

Utifrån operatörernas egna bedömningar visade det sig att datorbaserade system och
färgterminaler bl a gav

• en bättre överblick över processen med snabb och enkel tillgång till information

• trygghet utan direkt upplevelse av kontroll och styrning

• fysisk inaktivitet jämfört med vissa mer konventionella arbeten.

Åldersmässiga skillnader förekom liksom variationer över tid i frågor som rörde
datoriseringens effekter, beroende bl a på konkret erfarenhet av systemet. Bedömningarna
av vissa systemegenskaper och de mer personliga preferenserna uppvisade en större
stabilitet över tid.

Den datorbaserade utrustningen för processkommunikation tillkom i samband med att
produktionen flyttades från en äldre fabrik till en nybyggd. Operatörernas
jämförelsematerial gentemot den nya anläggningen var således en utrustning av gammalt
datum; kanske inte så representativ för andra anläggningar.

För att bl a försöka avhjälpa denna brist har operatörer från en annan processindustri med
likartad produktion och samma typ av kommunikationsutrustning tillfrågats om sina
erfarenheter. Vid den senare anläggningen ansågs färgterminalerna utgöra ett komplement
till den redan befintliga utrustningen. Tidigare nämndes också det dominerande inslaget av
tekniska och processtekniska problem som kan ha påverkat inställningen till den
datorbaserade utrustningen. Denna typ av problem hade man inte vid den andra fabriken,
då processen endast utökades med ett par mindre enheter i samband med installationen av
den datorbaserade utrustningen.

Fabrikerna hade något skilda filosofier avseende säkerhetsaspekter på datorbaserade
system, som framgår av de inledande systembeskrivningarna. Vid den fabrik som
behandlats tidigare (i fortsättningen kallas anläggning U) var säkerheten inbyggd i
datorkonfigurationen, för att operatörerna i möjligaste ll1ån skulle besparas problem vid
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enstaka datorbortfall; de skulle inte behöva byta typ av kommunikationsutrustning. Vid
den andra fabriken (anläggning S) däremot hade operatörerna vid bortfall av
färgterminaler tillgång till ett mikroprocessorbaserat system med displayer, som visade ett
värde åt gången, alternativt konventionell instrumentering. Med andra ord - vid
datorbortfall och frånvaro av bilder på färgterminalerna, utgick man ifrån en mer
konventionell säkerhetsfilosofi.

Vid installationen av de datorbaserade systemen var operatörerna mer involverade vid den
fabrik som behandlats tidigare (U) än vid den andra (S). De tidigare resultaten antydde att
operatörerna vid den förra fabriken hade en något okritisk och positiv hållning till
systemet före installationen - ett förhållande som senare skulle komma att ändras. En
jämförelse mellan operatörernas uppfattningar vid de två fabrikerna skulle kunna ge en
antydan om graden av representativitet hos det första materialet samt visa hur bestående
en allmänt positiv/negativ inställning kan vara i ett längre tidsperspektiv.

Vid den nybyggda fabriken (U) var det centrala kontrollrummet huvudarbetsplats, även
om vissa åtgärder vidtogs ute i anläggningen. I den andra fabriken (S) hade man förutom
ett centralt kontrollrum även lokala manöverutrymmen utrustade med instrumentpaneler
och de mikroprocessorbaserade systemen. Man hade också i det senare fallet utvecklat en
arbetsordning, som gjorde att man endast tillbringade ca hälften av tiden under ett skift i
det centrala kontrollrummet.

Operatörerna vid de båda fabrikerna var vid tidpunkten (Tillfälle IV) för den aktuella
undersökningen relativt erfarna. De initiala problemen var inte längre aktuella och man
hade kommit in i en period av normal drift, vilket inte var fallet i de tidigare
undersökningarna. Man hade även i stort sett lika lång erfarenhet av den datorbaserade
utrustningen, vilket gjorde att eventuella skillnader mellan fabrikerna inte torde bero på
dessa faktorer.

Syftet med den här studien är att i första hand undersöka de eventuella skillnader i
bedömningar av datorbaserade system n1ed färgterminaler, som kan finnas mellan
operatörerna vid de två fabrikerna samt att se om dessa kan hänföras till någon eller några
av de ovan nämnda olikheterna.

Tidigare har beskrivits skillnader i inställning till dessa system, som antogs bero på
åldersskillnader hos de tillfrågade. Föreliggande studie komn1er förhoppningsvis att
närmare belysa om dessa skillnader var åldersbundna eller om de berodde på olikheter i
erfarenhet och konkreta upplevelser.

4.1 Metod

4.1.1 Deltagare

Operatörer vid två olika anläggningar inom samma typ av processindustri deltog i
undersökningen. De varierade åldersmässigt mellan 20 och 63 år. Med samma
indelningsgrund för ålderskategorisering som tidigare ser fördelningarna ut som i
Tabell 4.
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TABELL 4. Åldersfördelning för operatörer vid två anläggningar U och S uttryckt i
% och medianålder (Md).

Anläggning ::;;45 år >45 år N Md-ålder

U 83,9 16.1 31 30.0

S 63.6 36.4 22 42.5

Totalt 75,5 25,5 53 34.0

Inga signifikanta åldersskillnader förelåg mellan anläggningarna. Vid tiden för
undersökningen uppgav ca hälften av de tillfrågade att de haft tidigare erfarenhet av arbete
inom processindustrin (U: 45%, S: 59%). Antalet månader i det nya kontrollrummet var
något högre för operatörerna vid anläggning U (Md (U): 22 mån, Md (S): 18 mån).
Skillnaderna var dock inte statistiskt säkerställda i något av fallen. Operatörerna hade
endast undantagsvis någon vana vid datorbaserade system före installationen av de system
som är aktuella i denna studie.

4.1.2 Procedur

Den studie som redovisas här utgör en del av ett större studie enligt beskrivning i Tabell 5.
Tidsmässigt inföll den knappt 2 år efter installationen av den terminalbaserade
utrustningen. Vid anläggning U skilde det ca 1 år mellan Tillfälle III och IV. För båda
anläggningarna sammanföll Tillfälle I respektive IV tidsmässigt.

TABELL 5. Antalet mättillfällen och ingående grupper i hela studien. I före
installationen; II introduktionsfas; III datorbortfall och kemiska utsläpp; IV "normala
driftförhållanden".

Mättillfällen

Anläggning I II III IV a) V

U X X X X X

S X X

Extern grupp (U) X

a) aktuell deIstudie

Operatörerna vid de båda anläggningarna besvarade ett frågeformulär som behandlade
följande områden:

• datorer i allmänhet

• aktuell installation

• centralt kontrollrum

• datorbaserat system för styrning och övervakning

• arbetsuppgifter
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• utrustning - terminalarbetet

• arbetstillfredsställelse

Fomlulären besvarades under pågående skift. De kompletterades med muntliga intervjuer
av samma typ som tidigare.

Beskrivande statistik och jämförelser mellan de två anläggningarna har utförts varvid
huvudsakligen icke-parametriska metoder har använts (Siegel, 1956; Dixon & Brown,

1977), exempelvis X2 test och Kruskal-Wallis en-vägs ANOVA alternativt
Mann-Whitneys U-test.

Frågorna har framställts som påståenden där instämmande respektive icke-instämmande
angetts på 7-gradiga skalor. Vid bearbetningen har dessa skalor (helt enig - helt oenig)
reducerats till 3 kategorier, där värdena 7 och 6 fått beteckningen "enig", 5 4 3 "tveksam"
och 2 och 1 "oenig".

4.2 Resultat Tillfälle I

Som framgår av Tabell 5 hade anläggningarna två gemensamma mättillfallen. Avsikten
har varit att Tillfälle I skulle utgöra en referens för senare mätningar. Resultaten från
Tillfälle I, anläggning S, har inte tidigare redovisats (Bilaga 6). Svarsprocenten var i detta
material 87, vilket var något lägre än vid övriga studier. Försöksledaren var en annan än i
övriga studier, vilket troligen till en del förklarar den lägre svarsprocenten. Som
jämförelsematerial finns angivet svarsfördelningar från Tillfälle I, anläggning U, där
urvalet bestod av de 19 operatörer som deltagit vid de 3 första mättillfällena (N=19). Inga
åldersskillnader förelåg nlellan de två materialen.

Det allmänna intrycket var att operatörerna vid S verkade vara mer skeptiska och negativa
till det nya systemet än operatörerna vid U. Det var något färre som förväntade sig

• en bättre arbetsmiljö

• ett mer meningsfullt och betydelsefullt arbete

• att arbetet gav möjlighet till arbetsplanering

• att det skulle bli lättare att styra processen och få processinformation

• att antalet övervakningsuppgifter skulle öka

medan fler förväntade sig

• ett stressande och tröttande arbetet

• att datorer inte var helt pålitliga

• att arbetsuppgifterna skulle bli enformiga

• ett besvärligt/ansträngande och krävande arbete.

Det förhållandet, att man även i fortsättningen tänkte sig att arbeta vid de lokala enheterna
i tillägg till det centrala kontrollrummet, verkade ge utslag i frågor som rörde preferens för
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centralt kontrollrum. Man ställde sig mindre positiva till ett sådant än operatörerna från
den andra fabriken.

På frågan om "försvarlig tid framför TV-skärm" låg nledelvärdet något lägre än för
operatörerna vid U. Det var också ett något större antal som förväntade sig problem med
ögonen, medan det inte fanns några större skillnader mellan grupperna för preferens
avseende typ av utrustning. Ungefär lika många i båda grupperna förväntade sig ett
stillasittande och ibland jäktigt arbete.

Resultatet antyder att operatörerna vid de två fabrikerna före installationen hade något
olika förväntningar på sina respektive datorbaserade system. En viss del av skillnaderna
kan troligen förklaras av det gjorda urvalet av operatörer vid U. De kan ha varit något mer
positiva än gruppen operatörer som helhet, beroende på att de varken bytt arbete eller
slutat på grund av negativ inställning till det kommande arbetet.

Sammanfattningsvis kan man säga att operatörerna vid de två undersökta fabrikerna
påbörjade arbetet i de terminalbaserade kontrollrummen med skilda förväntningar; en
positiv utgångspunkt vid U, en negativ vid S. Man frågar sig om denna skillnad var lika
nlärkbar ett par år senare.

4.2.1 Tillfälle IV

Vid det fjärde mättillfället utgjordes bortfallet aven operatör vid respektive anläggning.
Vid S avstod en person från att delta medan ett formulär från U var så bristfälligt ifyllt att
det inte tagits med vid analyserna. Svarsfrekvensen på enskilda frågor var hög - i
genomsnitt 97%.

Materialet presenteras numeriskt i Bilaga 7. En verbal beskrivning av resultaten görs här.

Datorer

Gruppen som helhet (V och S) verkade i stort sett inte motsätta sig användningen av
datorer inom industrin. Få var entydigt negativa medan hälften angav något av
mittalternativen på skalorna.

Nuvarande installation

Beträffande den egna anläggningen ansåg nära 80% att man inte borde ha väntat längre än
högst något år med installationen av systemet. 66% föredrog ett datorbaserat kontrollrum
medan ca 10% hade motsatt uppfattning. Flertalet upplevde också en förbättrad
arbetsmiljö. Ca hälften angav mittalternativen på frågan om den förväntades bli ännu
bättre inom det närmaste året.

Man hade något delade meningar om

• datorer reagerar för långsamt (41 % instämde)

• antalet larm var onödigt stort (35% eniga)

• det saknades nödvändig information för driften (drygt hälften instämde vid S; 25% vid
U)
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• det nya kontrollrummet inte gav full översikt när fel fortplantade sig i hela
anläggningen (37%). Något mindre eniga i detta var de yngre vid U.

En viss tveksamhet rådde också beträffande möjligheten att datorer skulle kunna överta
fler arbetsuppgifter (20%) respektive skulle leda till mer pappersarbete (30%).

Man ansåg inte att den presenterade informationen var för detaljerad (62%).44%
upplevde en trygghet i att systemet skötte sig självt så mycket som det gjorde; speciellt de
yngre vid U.

Upplevelserna av hur ofta datorerna, som betjänade terminalerna, krånglat verkade vara
något olika vid fåbrikerna (74% vid U respektive 25% vid S uppgav många gånger). Vid S
hade man endast i undantagsfall använt andra skärmar än den egna och i stället kört
processen lokalt. Vid U hade man vid sådana tillfällen i större utsträckning kunnat
använda andra skärmar. Svaren återspeglar de olika systemfilosofier man hade avseende
"back-up" utrustning (Figur 1).

Anläggning S

Bildskärms
terminaler

i färg

I
I

Lokala
Lokal

Micro- kontroll-
styrning

processor- rum
baserat
system

Anläggning U

I

r
Bilds~ärms- 'I
terminaler

i färg
\...

FIGUR 2. Skillnader i "back-up" utrustning vid fabrikerna S och U.

Centralt kontrollrum

Lokal
styrning

Det rådde stor enighet om fördelarna med ett centralt placerat kontrollrum. Flertalet ansåg
att kontaktt(n med arbetskamraterna var bättre i ett sådant. Det förelåg en tendens till
skillnad mellan fabrikerna avseende behovet av att "springa ut" i anläggningen vid
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uppkomna fel. Andelen instämmanden var något högre vid S än vid U. Det kan bero på att
man vid S inte utnyttjade den terminalbaserade utrustningen för manövreringsuppgifter i
full utsträckning.

Datorbaserat system/ör styrning och övervakning

Det rådde något delade meningar angående pålitligheten hos datorer. 40% instämde i att
de inte var helt pålitliga medan 23% hade motsatt uppfattning. Större enighet rådde
beträffande påståendet att informationsmängden ökade (75%). Ett bättre
produktionsresultat ansåg nära hälften hörde samman med dessa system liksom en bättre
loggbokföring (75%) (speciellt de äldre vid S) och fler övervakningsuppgifter (62%).76%
vid S instämde i påståendet att det blev fler övervakningsuppgifter, vilket inte förvånar då
systemet till stor del användes för detta ändamål.

Det rådde en viss tveksamhet gentemot påståendet att det "i datorpresenterad information
inte finns så många fel som i vanlig instrumentering"; speciellt bland de yngre vid U och
äldre vid S. Nära hälften av de övriga instämde dock. 16% ansåg att det blev en ökning i
antalet hektiskajobbsituationer. Nära hälften av de yngre hade motsatt uppfattning.

25% var eniga om att man miste processkänslan; 33% hade motsatt uppfattning. De äldre
vid S hade i högre grad motsatt uppfattning (63%) än övriga. Det rådde större enighet
beträffande

• bättre översikt över processen med färgterminaler (92%)

• lättare att få processinformation (79%)

• lättare att uppfatta störningar i processen (81 %)

• lättare att styra processen (nära 75%).

Att antalet felgrepp minskade ansåg nära 40% medan 17% hade motsatt uppfattning. De
yngre instämde i högre grad än de äldre. Ungefär lika många ansåg att konsekvenserna av
fel minskade. Att felen inte blev så allvarliga ställde sig 55% tveksan1n1a till.

Med undantag för de äldre vid U ansåg man endast i undantagsfall att en alltför stor del av
tiden tillbringades framför terminalen. Vid S vistades man endast halva arbetstiden i det
centrala kontrollrummet och man betonade även behovet av rutinmässiga rundor ute i
anläggningen i högre grad än man gjorde vid U, vilket i någon mån kan ha återspeglats i
svaren. Man ansåg sig inte ha några problem med alltför många stilla stunder eller att en
del jobb skulle vara besvärliga på nattskift.

Operatörerna vid U fick även frågan om de skulle ha velat ha konventionella
instrumentpaneler i kontrollrummet som säkerhet vid de tillfällen då datorerna inte
fungerade. 66% instämde i detta.

Endast 8% instämde i att "datorn dirigerar arbetet för mycket". På frågor rörande
eventuellt minskade möjligheter att planera arbetet, ta pauser samt påverka arbetstakten
förelåg tendenser både till ålders- och arbetsplatsskillnader. Totalt instämde ca 20% i
påståendena och ca 1/2 angav något av mittaltenativen. Drygt 50% av de yngre och 23%
av de äldre instämde dock inte.
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Speciellt de yngre (54%) var eniga i att datorbaserade styrsystem ökade tryggheten för
operatören. Siffran var 23% bland de äldre.

Arbetet

Vissa åldersskillnader kan noteras för frågor rörande arbetet, I hela gruppen var det en
mindre del som ansåg arbetet som stressande (22%), krävande (28%), omväxlande (16%),
"intenst" (16%) eller besvärligt/ansträngande (4%). Ca hälften av gruppen angav något av
mittalternativen i dessa frågor. De äldre ansåg arbetet som något mer stressande, krävande,
mindre omväxlande, mer "intenst" och besvärligt än de yngre. Beträffande enformigheten
så instämde de yngre vid S och de äldre vid U i högre grad än övriga.

Man ansåg i rätt hög utsträckning att det ställdes större krav på noggrannhet och
uppmärksamhet men ansåg i stort sett inte att uppmärksamhet var viktigare än
fackkunskap. Man ställde sig tveksam till om ett datorbaserat system krävde snabbare
ingrepp av operatörerna. Vissa nyanseringar i detta mer generella mönster visar bl a de
äldre operatörerna vid U, som angav något större krav på operatören än övriga. De äldre
vid S däremot hade en motsatt uppfattning. Vad gällde påståendet att "uppmärksamhet är
viktigare än fackkunskap" var det en större andel bland operatörerna vid S som direkt
motsatte sig detta. Även i denna fråga kan skillnader i arbetsrutiner vid fabrikerna ha
påverkat svaren. Samma tendens återfanns i påståendet att "datorbaserat system kräver
snabbare ingrepp av operatören". Det var fler vid S än vid U som tog avstånd från
påståendet.

Ca 75% föredrog bildskärmar i färg och tangentbord framför konventionella instrument
och manöverdon. Lämplig tid framför TV-skärm ansågs vara 3-4 timmar. Den uppgivna
tiden var något kortare vid S än vid U.

Terminalarbete

Arbetet vid terminalerna utgjorde en väsentlig del av det totala arbetet varför man kunde
förvänta sig ungefär samma svarsmönster i dessa frågor som när det gällde arbetet som
sådant. Åldersfaktorn verkade ha viss betydelse.

Ca 1/4 uppgav farhågor för problem med ögonen medan huvudvärk och ryggbesvär inte
betonades särskilt (5 respektive 10%). I dessa frågor utgjorde de äldre en något högre
andel av kategorin instämmande än de yngre. Det gällde även upplevelsen av arbetet som
stressande och krävande. Ca 15% instämde entydigt i att så var fallet. Endast 22% uppgav
att arbetet var tröttande; speciellt bland de yngre vid S ansåg lllan det inte vara särskilt
karakteristiskt. 37% uppgav att arbetet var stillasittande medan 16% hade motsatt
uppfattning.

Arbetstillfredsställelse

Man ställde sig tveksam till om arbetet var mer meningsfullt eller betydelsefullt än i
konventionella kontrollrum eller om det ledde till befordran/ökad lön. Beträffande
konsekvenserna av den "ökade specialiseringen" uppgav 42% att den kunde leda till ökad
trygghet i jobbet medan 14% trodde att den skulle medföra minskade möjligheter att byta
jobb. Meningarna var delade när det gällde "minskad jobbrotation" (24% eniga). Speciellt
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de yngre vid S respektive äldre vid U ansåg inte att den ökade specialiseringen ledde till
minskad jobbrotation.

I stort sett ansåg gruppen som helhet att arbetet var relativt bra med avseende på

• säkerhet mot uppsägning

• kamratskap

• överordnade

• självständighet i jobbet

• arbetsförhållanden

• meningsfulla jobb

Man uppgav en viss tveksamhet avseende

• möjligheterna till befordran

• lön

• utvecklingsmöjligheter

• omväxling

Att upplevelsen av utvecklingsmöjligheter delvis var åldersbundna är inte särskilt
förvånande. En tendens till skillnad mellan fabrikerna förelåg också. Något fler vid U än
vid S uppgav att arbetet var självständigt. Svaren visar också att fönnännen fått andra
funktioner än man traditionellt haft tidigare.

Sammanfattningsvis torde man kunna säga att flertalet föredrog en tenninalbaserad
kommunikationsutrustning. Det rådde stor enighet beträffande systemegenskaper som

• bättre processöversikt och lättillgängligare information, som bl a gjorde det lättare att
uppfatta störningar och underlättade processtyrningen

• informationsmängden ökade liksom antalet övervakningsuppgifter men infonnationen
var inte alltför detaljerad

Många ansåg att arbetsmiljön blev bättre samt att denna typ av system kunde medföra en
ökad trygghet utan att självständigheten minskade. Vissa åldersbundna variationer
förekom i frågor som rörde arbetet som sådant. Det hade bl a fått en något annan status än
tidigare. Det tycktes ha skett en viss stabilisering i arbetsförhållandena; man verkade ha
komn1it tillrätta med de initiala problemen.

De frågor, där svarsmönstret inte var entydigt, har studerats närn1are med syfte att klargöra
om uppkomna skillnader kan ha motiverats av olika designfilosofier, arbetsrutiner,
åldersvariationer etc.

4.2.2 Ålder och erfarenhet

Några statistiskt säkerställda differenser i åldershänseende förekom inte n1ellan fabrikerna
vid det aktuella tillfället. För enskilda variabler fanns ofta endast tendenser till



48

åldersskillnader. En direkt jämförelse mellan mättillfällena låter sig inte göras då de
tillfrågade personerna inte var demsamma vid Tillfälle I och IV.

I tidigare studier vid U förekom till en början vissa skillnader i åldershänseende avseende
inställning till den nya tekniken. De äldre betraktade datorer med en viss respekt och oro
medan de yngre såg dem som en utmaning; en uppfattning som med tiden blev mer
nyanserad. Vid det tredje tillfället överensstämde framför allt de äldres åsikter rätt väl med
de synpunkter som flertalet operatörer vid S hade före installationen.

De äldre upplevde arbetet som stillasittande, enformigt och tröttande samtidigt som det var
stressande och krävande. Man betonade också mindre personlig frihet och större krav på
uppmärksamhet än de yngre, som i stället framhöll en bättre arbetsmiljö och en större
trygghet.

Skillnaderna mellan åldersgrupperna verkade i stort sett ha bibehållits i dessa frågor. Enda
undantaget tycks vara upplevelsen av arbetet som enforrpigt och rutinbetonat, där
åldersgrupperna sinsemellan bytt plats främst beroende på att de yngre vid S starkt
framhävde detta. De äldre vid U verkade ha bibehållit en relativt negativ inställning, vilket
gjorde att de skilde sig från övriga tillfrågade på ett markant sätt.

En tolkning av detta kan vara att de yngre i större utsträckning än de äldre betraktade de
datorbaserade systemen endast som arbetsredskap, vilket förlorat något av nyhetens behag
och inte längre ansågs som särskilt speciella. Operatörerna inom den äldre åldersgruppen
hade skilda förutsättningar när det gällde möjligheterna till val av utrustning. Medan
operatörerna vid U var helt beroende av utrustningen vid den nybygga fabriken hade de
äldre vid S fortfarande möjlighet att låta den terminalbaseade utrustningen få endast ett
begränsat inflytande på arbetet.

Vid en genomgång av resultaten nled avseende på åldersfaktorn uppträdde en misstanke
om att uppdelningen vid 45 år, som gjordes vid Tillfälle I, inte längre var den mest
lämpliga för att åldersskillnaderna skulle framträda på ett entydigt sätt. Som stöd för
denna tanke kan påpekas att variabler som

• datorer övertar alltför mycket arbetet

• preferens för typ av utrustning

• datorbaserade system ger fler övervakningsuppgifter

• uppmärksamhet är viktigare än fackkunskap

• arbetet stressande, tröttande

i tidigare studier uppvisat åldersdifferenser medan de vid Tillfälle IV i stället gav en
antydan om skillnader mellan fabrikerna. Troligare är dock att det inte var åldersfaktorn i
sig som haft betydelse utan att den styrande faktorn i stället hörde samman med vana och
erfarenhet av datorbaserade system; en slags "miljökännedonl".

Vid fabrikerna hade man något olika syn på särkerhetsaspekter avseende datorer, olika
rutiner för vistelse i det terminalbaserade kontrollrummet samt olika användningssätt för
systemen. Vid S användes systemet till stor del för övervakning medan man vid U
utnyttjade det för både styrning och övervakning av processen; med andra ord, man hade
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en mer konventionell syn på datorbaserade system vid S jämfört med vid U, en syn som
till vissa delar överensstämde med de äldre operatörernas vid U.

Något förenklat torde man kunna säga att operatörerna vid de två fabrikerna hade skilqa
erfarenheter som de grundade sina förväntningar på. Därtill kom de olika sätt på vilka man
använde systemen.

Anlä u

Anläggning S

FIGUR 3. Förändringar i typ av utrustning vid fabrikerna U och S.

Det har redan tidigare noterats att de äldre vid U avvek från övriga grupper. Lika markanta
avvikelser visade inte de yngre vid S med de verkade ställa sig positiva till den nya
tekniken i något högre grad än de yngre vid U. Dock betraktade de inte arbetet som
särskilt speciellt och betonade det rutinbetonade och enformiga i detta.

Om de skilda förväntningarna som operatörerna hade jämförs med deras erfarenhet av den
nya utrustningen kan man tänka sig att

• de äldre vid U torde ha haft de största anpassningssvårigheterna

• de yngre vid S inte fått sina "datorbehov" helt tillfredsställda

• de äldre vid S uppfattat det nya systemet som endast ett komplement till tidigare
utrustning

• de yngre vid U fått sina förväntningar i stort sett uppfyllda.

Som framgår av Figur 4 var förändringarna inte särskilt genomgripande vid S. Man kunde
i princip klara sig utan det terminalbaserade systemet. Den helt nybyggda fabriken vid U
med alla de processtekniska problem som förekom, gjorde att man även fick en något
annan erfarenhet i användningen av kommunikationssystemet. Rent spekulativt kan man
också tänka sig att de skilda erfarenheter man haft vid U respektive S kan ha medfärt att
operatörerna vid U fått en mer omfattande och genomgripande erfarenhet av datorer än
dem vid S.

Materialet är för litet för att det skall vara möjligt att statistiskt säkerställa om ovannämnda
tankar är giltiga. En viss samvariation mellan åldersfaktorn och de olika "filosofier" vid
fabrikerna kan också tänkas ha förekommit, varför en genomgång av materialet gjorts med
hänsyn till systemutforrnning och arbetsrutiner.
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4.2.3 Systemutformning och arbetsrutiner

Även om den terminalbaserade utrustningen i princip var densamma vid fabrikerna fanns
vissa skillnader vid tiden för den aktuella undersökningen. Bl a uppgav 88% av
operatörerna vid S att det saknades information i bilderna, som var väsentlig för driften,
medan endast 7% vid U instämde i detta. Skilda datorkonfigurationer omöjliggjorde
"användningen av andra skärmar" vid bortfall av de egna skärmarna vid S (S: 100% Nej,
U: 40% Ja, 37% Ibland).

Den mest påtagliga skillnaden tycktes vara att man vid S huvudsakligen använde den
terminalbaserade utrustningen för övervakningsuppgifter medan utrustningen vid de
lokala enheterna ofta användes vid manövrering. Man angav bl a den alltför långa
svarstiden som orsak till detta.

Man hade också skilda arbetsrutiner vid fabrikerna. Vid S hade man utvecklat rutinen att
fördela arbetstiden mellan det centrala kontrollrummet och de lokala enheterna. Vid U
däremot användes det centrala kontrollrummet som huvudarbetsplats. Dessa skillnader
påverkade troligen svaren på frågan om hur lång tid, som var lämplig att tillbringa vid
skärmarna. Operatörerna vid U uppgav här en något längre tid än de vid S.

Då man vid S till stor del använde det terminalbaserade systemet för övervakning, ter det
sig naturligt att man i högre grad än operatörerna vid U betonade uppmärksamhet och en
viss grad av stress. Syftet med övervakningen var bl a att så tidigt som möjligt
uppmärksamma eventuella avvikelser, vilka i sin tur ofta ledde till ingripanden.

Vid U användes systemet för både styrning och övervakning, vilket möjligen kan förklara
varför operatörerna vid denna anläggning i stället betonade att datorbaserade system
ställde större krav på operatörernas noggrannhet och att det krävdes snabbare ingrepp av
dem samt att konsekvenserna vid felgrepp blev nlindre jänlfört med om man använt
konventionell instrumentering.

Samma tolkning kan eventuellt göras för påståendet att "ett centralt kontrollrum innebär
mycket springande när det uppstår fel". Andelen instämmanden var här något högre vid S
(55%) än vid U (36%). När man upptäckt avvikelser från önskvärda tillstånd i processen
gjordes manövreringarna ofta vid de lokala enheterna vid S medan man vid U primärt
använde terminalerna för detta.

Sammanfattningsvis torde man kunna säga att åldersdifferenser förekom men att även
systemutformning, användningssätt och arbetsrutiner hade stor betydelse för hur
terminalarbetet upplevdes.

4.2.4 Förändringar

Före installationen var förväntningarna olika vid de två fabrikerna. Medan operatörerna
vid U ställde sig positiva var man mindre förväntansfulla vid S. Man frågar sig om
förväntningarna infriats att par år efter installationen eller om skillnaderna minskat?
Resultaten verkar tyda på det senare. I tidigare undersökningar gjorda vid U, fran1kom att
man där fått en mer nyanserad syn på datorbaserade system och att man dämpats i sin
entusiasm. En fråga man ställer sig är om den nedåtgående trenden är bruten ett år efter det
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tredje mättillfället. En annan fråga är om man blivit mer positiv vid S jämfört med före
installation. En sådan utveckling skulle kunna förklara de begränsade variationerna vid det
nu aktuella tillfället i det totala materialet.

Anläggning U

För att i någon mån belysa dessa frågor har bl a en jämförelse mellan tillfällen gjorts för de
19 individer vid U som deltog vid tillfällena III och IV. (Det var inte samma grupp som i
"upprepade mätningar").

Rent allmänt verkar det ha skett en förskjutning mot mindre extrema ställningstaganden
(medelvärdet beräknat på 39 variabler och 19 individer var vid III - 4.9 och vid IV - 4.4)
för flertalet individer och variabler. För ett mindre antal variabler neutraliserades
förändringarna genom att dessa gick i båda riktningarna (7 variabler). Likaså var
förekomsten av "mer extrema" svar mycket sparsam (ökad preferens för datorbaserat
kontrollrum; bättre samla processkontrollen centralt).

Av resterande frågor märktes mer markanta förändringar mot minskat instämmande (15
frågor). Genomgående för dessa var att de negativa sidorna av arbetet mildrats. Variabler
som "mister processkänslan, bättre arbetsmiljö, lättare få processinformation, lättare styra
processen, fler övervakningsuppgifter" bibehöll i stort sett sin ursprungliga nivå. Den
negativa trenden verkade ha brutits.

Anläggning S

En rent statistisk jämförelse mellan Tillfälle I och IV vid S lät sig inte göras, då deltagarna
vid Tillfälle I inte kunde identifieras. Vid Tillfälle IV uppgav 5 av de 22 operatörerna att
de arbetat mindre än något år i det nya kontrollrummet. När hänsyn tagits till detta verkar
den allmänna tendensen vara att man nu

• ställde sig mer positiv till användningen av datorer inom industrin

• upplevde en bättre arbetsmiljö

• ställde sig mer positiv till ett centralt kontrollrum

• upplevde arbetet som mindre besvärligt, krävande, tröttande och stillasittande

• uppfattade arbetet som mindre betydelsefullt än förväntat.

Med det resultatet som bakgrund torde man kunna säga att operatörerna vid båda
fabrikerna fått en mer moderat inställning till systemen. Vid S hade man generellt sett fått
en mer positiv hållning medan utvecklingen var den motsatta vid U.
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5. Efter 15 år

En uppföljning gjordes av hur systemt vid U fungerade efter 15 år.

5.1 Inledning

Vissa förändringar hade genomförts sedan förra besöket. Produktionen hade minskat.
Operatörerna hade reducerats från 6 till 4 per skift. Förmännens ansvarsområde hade
utökats till att gälla även andra enheter inom fabriken, t ex TMP. Frånvaron var alltjämt
låg. De s k yrkeskonferenserna, där man tog upp aktuella problem, fungerade fortfarande.
Vid tidpunkten för besöket hade man då och då illaluktande utsläpp.

Jobbrotation tillämpades. Speciellt de yngre var positiva till detta. Man hjälptes också åt
om någon inte var närvarande, t ex på grund av ronder ute i anläggningen.

Arbetsplatserna hade flyttats i det centrala kontrollrummet. De 4 ordinarie arbetsplatserna
var utrustade med 2 skärmar vardera medan den femte användes som
underhållsarbetsplats. Vanliga s k B-paramerar ändrades från de vanliga arbetsplatserna
medan övriga parameterjusteringar utfördes från underhållsarbetsplatsen.

Hårdvaran var utbytt. Enda problemet nled datorsystemet var att man inte fick någon
indikation på att någon dator stannat.

Sekvensstyrning hade införts. Det fungerade bättre än på den tiden man körde manuellt
enligt någon. Automatiken fungerade dock inte om det t ex blev fel på en pump eller
ventil. Å andra sidan skedde det så ofta att "man inte hinner glömma bort" hur man kör
manuellt. Man undvek därmed de problem som bl a Edsley & Kiris (1995) beskriver.

Bilderna såg i stort sett likadana ut. Av de olika bildtyperna användes i första hand
scheman. Kompletterande värden fanns i särskilda tabellbilder för kokarna; men
ytterligare bilder "användes inte så mycket då man i så fall måste byta bild". Det var mest
cheferna som ville ha fler värden. Någon betonade att det var dålig upplösning på
kurvorna. Lamllistan användes för kvittering av larm. Funktionstangenterna hade
lysdioder som blinkade vid larm. Någon uppgav dock att de inte användes.

Viss manuellloggbokföring utfördes. Den ansågs dock inte som betungande.

5.2 Resultat

Deltagare i undersökningen var 24 operatörer och 4 förmän. 5 av operatörerna var kvinnor.
Ett par av operatörerna gick på upplärning. Svarsfördelningarna presenteras numeriskt i
Bilagorna 8 och 9.

Inställning till datorer generellt

Allmänt ställde man sig positiva till användningen av datorer inom processindustrin.
Meningarna var dock delade i frågan onl datorer övertog alltför mycket arbete/
arbetsuppgifter. Eniga var man i frågan om deras datorbaserade system kunde
rekommenderas till andra liknande anläggningar. Det kunde det.
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Skiftledarna var något mer positiva i frågor som rörde möjligheterna till befordran och
meningsfullheten i jobbet.

5.2.2 Erfarenhet av arbete i datorbaserat kontrollrum

Erfarenhet av arbetet i det datorbaserade kontrollrummet varierade mellan 5 månader och
den tid kontrollrummet varit i bruk. För att få en uppfattning om det fanns frågor där
erfarenheten kunde påverka svaren gjordes en indelning av operatörerna i 3 grupper.

Med en längre erfarenhet skulle man kunna tänka sig en större trygghet i jobbet och en
mer positiv inställning till det datorbaserade styrsystemet. Den allmänna bedömningen var
att det tog 1 till 2 år att lära sig jobbet. Man kan därmed möjligen förvänta sig skillnader
mellan grupperna.

De sammanlagt ca 200 åren av erfarenhet fördelade sig något olika mellan skiftlagen.

TABELL 6. Erfarenhet i år fördelat på olika skiftlag.

Skiftlag 0-3.5 8 -12 14 -18 Mår

1 1 2 2 10.5

2 3 - 1 5.0

3 2 3 - 6.5

4 - 2 2 12.0

5 1 2 2 10.1

Antal
personer 7 9 7 23

Som framgår av Tabell 6 varierade erfarenheten mellan olika skiftlag.

Av svaren i Bilaga 9 att döma gällde för dem med längst erfarenhet att de

• var mest nöjda med systemutfornlningen

• saknade inte information i bilderna

• ansåg inte att det var mycket "strul" med systemet

• tyckte i större utsträckning att systemet var pålitligt

• ställde sig tveksamma till frågan om det blev mycket springande ut i anläggningen vid
fel.

Det var endast någon enstaka som instämde i påståendet att man miste processkänslan
med ett datorbaserat system. De med längst erfarenhet ställde sig tveksamma (86%)
medan de med 8 - 12 års erfarenhet i flertalet fall inte alls instämde (89%). Bland de
yngsta sjönk andelen instämmanden till 57%; övriga ställde sig tveksamma till påståenden
i den kategorin.
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I gruppen med längst etfarenhet ställde man sig tveksamma till påståendet att det inte var
så många fel i datorpresenterad information som i vanlig instrumentering. Övriga grupper
var något mer splittrade i den frågan.

Gruppen n1ed n1inst erfarenhet tyckte att det var något mer omständligt att få fram
informationen. Det var fler bland dem som ställde sig tveksamma till om datorsystemet
fungerade tillfredsställande vid driftstörningar. Arbetet i det datorbaserade kontrollrummet
upplevdes av fler i denna grupp som krävande och att det ställde större krav på
noggrannhet. Det var färre som var oeniga med påståenden om att arbetet var stressande,
"intenst", omväxlande och att uppmärksamhet var viktigare än fackkunskap.
Bildskärmsarbetet ansågs i större utsträckning medföra huvudvärk och ryggbesvär samt
kunde vara tröttande.

Mån var inte helt överens med övriga grupper om att den ökade specialiseringen

• gav ökad trygghet i jobbet

• gjorde det svårare att byta jobb

• medförde mindre jobbrotation

Arbetet ansågs inte vara speciellt säkert med avseende på uppsägning eller gav möjlighet
till befordran. Det ansågs också som mindre bra med avseende på självständighet i jobbet
jämfört med övriga grupper.

5.2.3 Jämförelse mellan Tillfälle IV och V

En jämförelse gjordes för hela gruppen mellan Tillfälle IV (N=31) och V (N=27).

Datorer

Vid tillfälle V var man mer positiva till användningen av datorer inom industrin.
Meningarna var dock fortfarande delade avseende risken för att datorer skulle överta fler
arbetsuppgifter.

Nuvarande installation

Datorer regerade inte längre för långsamt. Pålitligheten var ungefär densamma. Nära
hälften vid båda tillfällena ansåg dem som mycket pålitliga.Tveksamheten ifråga om man
miste processkänslan med ett datorbaserat system hade minskat. Antalet larm såg ut att ha
minskat men för övrigt var informationen densamma.

En större andel vid Tillfälle V tyckte inte att datorn dirigerade arbetet för mycket. Andelen
oeniga hade ökat från 50 till 75% i frågor som rörde möjligheterna att planlägga arbetet, ta
pauser och påverka arbetstakten.

Flertalet ställde sig fortfarande tveksamma till om antalet fel minskade i datorpresenterad
information jämfört med konventionell instrumentering.

Däremot ansåg flertalet att produktionsresultatet blev bättre. Man var fortfarande helt ense
om att man med färgterminaler fick en bättre överblick över processen.
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Arbetet

I dagsläget var det fler som såg arbetet som

• rutinbetonat

• mindre omväxlande

• mindre besvärligt/ansträngande

Man ställde sig tveksamma till om arbetet var speciellt krävande eller stillasittande.
Avseende de krav som ställdes på personalens uppmärksamhet och noggrannhet hade
dessa mildrats med tiden. Dock var man lika tveksamma till om uppmärksamhet var
viktigare än fackkunskap.

Bildskärmsarbete

I frågor som rörde bildskärmsarbetet var svarsfördelningarna i stort sett demsamnla.
Likaså när det gällde konsekvenserna av den ökade specialiseringen.

Arbetsförhållanden

I frågor rörande kamratskap och överordnade var man lika positiva. Jobbet betraktades
fortfarande som i stort sett självständigt. Säkerheten mot uppsägning var i stort sett
densamma som tidigare liksom arbetsförhållandena i stort (ungefär hälften tyckte att det
var bra medan den andra hälften var tveksamma). Man ställde sig fortfarande tveksamma
till lönen. Fler var också tveksamma till förekomsten av "meningsfulla jobb".

Sämre hade det blivit i frågor som rörde

• möjlighet till befordran

• utvecklingsmöjligheter

• omväxling

Mer än 14 års erfarenhet

I de jämförda grupperna ingick endast delvis samma personer. För att om möjligt renodla
materialet gjordes en jämförelse mellan gruppen med mer än 14 års erfarenhet med
gruppen från Tillfälle IV. En sådan jämförelse var tänkt att ge en indikation på hur
systemet utvecklats och arbetsförhållandena ändrats under de år som gått.

Avseende attityder till datorer i allmänhet förelåg inga skillnader.

I dagsläget reagerade datorerna snabbare. De ansågs pålitliga. Infornlationen i bilderna
hade kompletterats. Antalet larm tycktes vara lika processberoende som tidigare.
Instrumentfelen var inte kopplade till datorsystemet.

Man kände sig mindre styrda av datorerna. De påverkade inte processkänslan.

Produktionsresultatet blev bättre med ett datorbaserat system, delvis beroende på ökad
automatisering.
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Inställningen till arbetet hade genomgående ändrats i riktning mot att bli

• rutinbetonat/enformigt och mindre omväxlande

• mindre stressande och "intenst"

• mindre krävande och besvärligt/ansträngande

Man ställde sig mer tveksamma till om arbetet ställde större krav på på noggrannhet.
Däremot ansåg ca 3/4 att kraven på uppmärksamhet var större. Fackkunskapen var dock
viktigare än uppmärksamhet.

Besvären i form av ögonproblem, huvudvärk och ryggbesvär tycktes vara mer främmande
vid Tillfälle V jämfört med tidigare.

Det var något fler som upplevde trygghet i jobbet. Utvecklingsnlöjligheterna hade dock
inte stärkts.

Allmänt tycktes arbetsförhållandena fortfarande upplevas som ganska positiva.

5.3 Sammanfattning och diskussion efter 15 år

Skiftlagen hade varierande erfarenhet i den undersökta gruppen. Det kan vara en
förklaring till varför olika skiftlag ofta har olika önskenlål om hur gränssnittet människa 
makin bör utformas. Så också i detta fall. De yngre, med erfarenhet från från andra
system, framförde önskemål om speciella funktioner, som man använt i andra
sammanhang.

Resultaten visar också att de med längst erfarenhet av det aktuella systemet var mest nöjda
med systemutformningen. De upplevde mindre "strul" med systemet och ansåg det vara
mer pålitligt än övriga. Man anpassar sig med åren, får kontroll över sin arbetssituation
och kan jämföra med tidigare problemsituationer.

På frågan om man miste processkänslan med datorbaserade system var gruppen med
längst erfarenhet tveksam till skillnad från övriga, som inte alls ansåg att så var fallet.
Noteras bör att de tillfrågade vid tillfälle IV också var tveksamma. De med längst
erfarenhet tycktes således inte ha ändrat uppfattning. I gruppen med 8 - 12 års erfarenhet
däremot ansåg hela 89% att man inte miste processkänslan. Andelen var 57% bland de
yngsta. Den gruppen hade å andra sidan ingen större erfarenhet av konventionell
utrustning.

Sammanfattningsvis tycktes man vara så nöjda med systemet att man kunde tänka sig att
rekommendera det till andra liknande anläggningar. Man hade nytta av det under alla
driftförhållanden, kanske speciellt under störningar. Systemet var relativt pålitligt - dock
saknade nlan indikering för datorbortfall.

Systemet var lätt att använda och det gav en bra överblick över processen. Bilderna var
läsliga och färgerna urskiljbara. Systemets ålder gjorde att man såg fram mot
installationen av ett nytt datorsystem även om arbetsuppgifterna därmed inte förväntades
bli mer intressanta. Man kände sig inte styrda av det datorbaserade systemet. Det verkade
tvärt om underlätta planläggningen av arbetet. Produktionsresultatet blev också bättre.
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I de frågor som rörde fysiska problem i samband med terminalarbete fanns det en tendes
till sådana bland de yngsta. Vid Tillfälle IV var det ögonproblem som man befarade bland
de äldre. För övrigt upplevdes arbetet som tämligen rutinbetonat men relativt
självständigt. Yrkeskunskapen ansågs fortfarande vara viktigare än uppmärksamhet.

Kamratskepet och överordnade verkade vara bra. De ll1ed längst erfarenhet upplevde ingen
risk att bli uppsagda, vilket däremot var fallet bland de yngsta. I mellangruppen rådde en
viss tveksamhet i frågan.

Vilken ytterligare information hade då uppföljningen efter 15 år gett jämfört med den efter
15 månader? Till de frågeställningar där skillnader förelåg mellan de två mätti11fällena
hörde bland annat

• systemet var kompletterat med information och funktioner

• ll1an kände sig ll1indre styrda av datorsystemet

• produktionsresultatet ansågs förbättrat

• arbetet upplevdes som mer rutinbetonat och mindre meningsfullt än tidigare

Den allmänna uppfattningen var att det tog 1 - 2 år att lära sig arbetet. På 15 månader hade
inte datorfunktioner hunnit testas i praktiken och skiftgående personal fått praktisk
erfarenhet i att hantera oförutsedda situationer i tillräcklig utsträckning för att uppnå
expertkompetens. För det krävs det längre tid än 15 månader. Man bör ha i åtanke att det i
det aktuella fallet gällde att både lära sig en ny process och ett datorbaserat styrsystem.

Det kan noteras att resultatet vid Tillfälle IV avseende arbetet bättre överensstämde med
det som Buchanan & Bessant (1985) erhöll än det vid Tillfälle V. Deras uppföljning aven
kontinuerlig process för färgframställning efter 3 år visade hur operatörerna fann arbetet
både intressant och utmanande. De visade också behovet av erfarna operatörer i en högt
automatiserad process om ett bra produktionsresultat skulle erhållas; att automatisering
inte automatiskt medför att antalet personer kan reduceras utan konsekvenser.

Organisationen hade också märkbart förändrats. Antalet operatörer per skift hade minskat,
man kunde hantera flera processavsnitt och fönnännen hade fått utvidgade
ansvarsområden. Något som fanns kvar var yrkeskonferenserna, där man kunde ta upp
aktuella problem.

Resultaten tyder på att den senaste uppföljningen gav information som inte förelåg vid
Tillfälle lY.
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6. Speciella frågeställningar

6.1 Mänsklig informationsbehandling och datoriserat presentationssätt: en
referensram

Interaktionen människa-dator-process grundar sig på utbytet av information mellan
människan och en avancerad tekniska process med datorn som verktyg. När det gäller
utformningen av datorbaserade verktyg har forskningen tidigare varit inriktad på
människans perceptuella processer. Genom den allt högre graden av automatisering och
datorisering har det skett en förskjutning av inriktningen från de perceptuella och
psykomotoriska till de kognitiva funktionerna hos människan. Även organisationens
betydelse har uppmärksammats.

Många av dagens processtekniska system kräver så snabbt beslutsfattande att människan,
trots hög grad av inlärning och träning, inte har möjlighet att hinna med, vilket medfört att
datorerna i stor utstäckning fått ersätta människan i många traditionella arbetsuppgifter. I
de nya systemen får människan ofta övervakningsuppgifter och/eller ställs inför problem
eller beslut av mer långsiktig karaktär. Tyngdpunkten vid informationsbehandlingen ligger
inte längre på de perceptuella processerna utan snarare på de kognitiva.

Vid utformandet av den teoretiska ansatsen i denna avhandling har hänsyn tagits till skilda
forskningslinjer inom experin1entell psykologi samt utvecklings- och
personlighetspsykologi. Även statistiska metodsynpunkter har tagits i beaktande, för att
möjliggöra en empirisk utvärdering av modellen.

6.1.1 Allmän teoretisk bakgrund

Allmänt kan sägas att informationsbearbetningen hos människan bestäms av

• informationens åskådlighet eller stimulusnärhet

• typen av kognitiva operationer

vilken typ av minnesutnyttjande. som tillämpas

Enligt den indelning för informationsbearbetning som bl aSperling (1960) har, varierar
förståelsen efter en skala där nollpunkten utgörs av den snabbt försvinnande perceptuella
bilden. Denna relativt obearbetade information kvarhålls under en kort period efter
simulusexponeringen. Nästa nivå syftar på hypotetiska, symboliska representationer i
form av konkreta bilder för objekt eller auditivt-motoriska representationer för verbala
stimuli. På den tredje nivån antas associativa samband mellan föreställningsmässiga och
verbala representationer förekomma. Det sker genom att ett objekt eller en bild kan få ett
namn, som i sin tur kan hjälpa till vid framtagningen av bilden i fråga ur minnet. Den sista
nivån syftar på sekvenser eller mönster av associationer, som innehåller ord och/eller
bilder.

6.1.2 Informationsinnehåll, representation, kodning och bearbetning

Informationsinnehållet har även stor betydelse vid bearbetningen. Åtkomligheten är större
för konkret än för abstrakt infonnation. Bilder är lättare att komma ihåg än verbalt
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material i form av meningar och historier. Antalet fel är däremot större vid erinring av
bilder än verbalt material (Bower, 1970, 1971).

Falmage (1975) betonar vikten av lämplig kodning av informationen, för att den skall
kunna bearbetas. Han skiljer mellan informationens representation och de
transformationer som görs på denna utifrån individens logiska kunskap.
Transformationerna görs inom ramen för algebraiska, bildmässiga, mängd-teoretiska eller
andra koder. '

I denna redogörelse betonas vikten av överensstämmelse i typ och modalitet mellan
stimulus och inre representation, för att onödig omkodning av information skall kunna
undvikas. Det finns annars risk för att ett material bearbetas som en händelse helt skild
från den lagrade representationen.

Med typ av information menas här i första hand verbal, numerisk och bildmässig/spatial
sådan. Enligt Posner (1973) är erinran och reproduktion av mönster beroende aven verbal
beskrivning medan igenkänning är mer en funktion aven visuell bild.

6.1.3 Subjektiv informationspåverkan

Vid val mellan uppgifter, som varit svåra att särskilja, har det visat sig att försökspersoner
väljer de mest bekanta (Faw & Pien, 1971). Det är inte den objektiva klassen av stimuli
som bestämmer individens preferens utan snarare de operationer som utförs under
kategoriseringsprocessen (Freeman & Parker, 1973). Individen kan exempelvis föredra
komplexa och svåra uppgifter endast därför att de är välkända.

Infonnationen påverkas av subjektiva upplevelser. Framgångsrika situationer har visat sig
gynna helhetsperception medan misslyckande gynnar delperception (Goodman, 1973).
Enligt samma författare kan både personlighets- och situationsvariabler påverka
perceptuella helhets- och delperceptioner. "Man ser inte skogen för bara trän".
Misslyckande och frustration kan medföra svårigheter att överblicka hela situationen
vilket leder till att man i stället ägnar sig åt detaljerna.

Vana vid en speciell situation kan även påverka sättet att bearbeta information, något som
beskrivs av Rasmussen (1974). Han betonar även uppdelningen i medveten och
omedveten bearbetning. Nybörjare använder ofta ett logiskt-analytiskt angreppssätt. Man
vågar inte förbise någon information, vilket leder till en detaljinriktning. Samma inverkan
kan en stressande miljö ha. Med ökad bekantskap med situationen eller problemet har man
lättare att endast ta med den information man anser relevant, vilket möjliggör ett mer
globalt angreppssätt.

Som tidigare nämnts kommer huvudsakligen kognitiva aspekter på problemlösning och
beslutsfattande att tas upp. Det har ansetts lämpligt att göra en uppdelning i funktionssätt
eller nivåer i enlighet med Figur 1 för att underlätta beskrivningen av mänsklig
bearbetning av datorpresenterad information. Motsvarande uppdelning kan även göras för
den perceptuella delen i figuren.
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Kognitiv
process

Beteende

FIGUR 4. Modell för informationsbearbetning

6.1.4 Funktionssätt

Användningen av begreppet funktionssätt eller bearbetningsnivåer innebär inte att ett sätt
skulle vara överlägset något annat. Det är snarare fråga om en artskillnad. Syftet med
denna uppdelning är att försöka klargöra sambandet mellan uppgift, presentationssätt och
bearbetningsstrategier med hänsyn tagen till individuella skillnader och exempelvis
stressfaktorer.

En av utgångspunkterna har varit de utvecklingsstadier som presenterats av bl a Thurstone
(1926), Piaget (1950) och Bruner (1966). De talar om tre huvudstadier, som i Thurstones
fall betecknas det perceptuella, föreställningsmässiga respektive begreppsmässiga. I denna
redogörelse antas dessa stadier även avspegla olika sätt att bearbeta information hos
vuxna.

Perceptuell bearbetning

Den första nivån (ltperceptual, sensimotor, enactive") är av stimulus-responskaraktär och
relativt stabil, dvs beteendet är i hög grad predicerbart utifrån givet stimulus. Den kan även
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jämföras med S-R-delen i Atkinson & Shiffrins minnesmodell, som den beskrivs av
Nilsson (1976).

För denna nivå är exempelvis psykofysiska mätmetoder lämpliga, med vars hjälp samband
kan fås mellan objektens fysiska egenskaper, t ex våglängd, ljusstyrka, söthet och de
subjektiva upplevelserna av dessa.

Till denna nivå kan även ett beteende aven något annan karaktär räknas, nämligen
rutinbeteende, t ex maskinskrivning och cykling. Informationen utgörs av vissa "cues"
som mer eller mindre direkt leder till ett stabilt, predicerbart beteende med individuell
utformning. Exempel på denna typ av beteende återfinns hos människor med
övervakningsuppgifter i tekniska system.

Analog bearbetning

Den andra nivån ("imaginal, preoperational, iconic") är mer flexibel än den föregående
och även relativt snabb (Miller et al., 1960) på grund av den parallella bearbetningen
(Paivio,1971). Informationsinnehållet är huvudsakligen av konkret (konkretiserat) slag.

Enligt Atkinson & Shiffrin (1968) styrs föreställningar, som förekommer i det visuella
arbetsn1innet aven aktiv kontroll- eller filtreringsprocess uppkommen genom
förväntningar och tidigare erfarenheter (i vårt fall motsvaras kontrollmekanismen av de
verbala processerna).

Neisser (1972) definierar föreställning som en kvasiperceptuell process, där ungefär
samma kognitiva funktioner används som vid perception, men där de stimuli, som normalt
skulle ge upphov till perception, saknas. Den är beroende av lagrad information, som dock
inte behöver vara identisk med sitt ursprung, då individen aktivt kan bilda en ny
representation.

Den analoga föreställningsnivån antas här ha en hypotesgenererande inriktning och ett
nära samband med intuitivt beteende.

Logisk-analytisk bearbetning

På den tredje nivån ("conceptuel, operational, symbolic") med en verbal modalitet,
bearbetas informationen sekventiellt (Paivio, 1971). Innehållet är mer abstrakt än i det
föregående fallet och har anknytning till det verbala minnet, som förutom ordens betydelse
och verbala begrepp innehåller regler och strategier för hur man kan "gå till väga". Det
beteende som närmast återspeglar denna nivå är ett logiskt-analytiskt agerande.

I fortsättningen kommer huvudsakligen de intuitiva och logisk-analytiska nivåerna att
behandlas. Dänned inte sagt att den perceptuella nivån är mindre betydelsefull. I denna
redogörelse läggs dock större vikt vid de kognitiva processerna.

Samverkan mellan nivåerna

En jämförelse mellan de två nivåerna kan åskådliggöras genom Miller - Galanter 
Pribams (1960) "Cybernetic hypothesis", som säger att föreställningen består av
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organiserade representationer av fakta och värderingar medan planer (närmast knutet till
logiskt-analytiskt tänkande) är en uppsättning hierarkiskt ordnade representationer som
kan styra organismens aktiviteter.

En samverkan mellan analogt och logiskt-analytiskt bearbetningssätt är nödvändigt enligt
Paivios (1971) experiment, då föreställningssystemet inte ensamt klarar av den
tidsmässiga ordningen mellan t ex händelser. Det fungerar utifrån organisatoriska
principer medan det logiskt-verbala systemet har en mer sekventiell styrande inriktning.

Speciellt vid informationsbearbetning i samband med problemlösning kommer man in på
problemet med hypotestestning. I den ovan beskrivna modellen är generering av hypoteser
knuten till den analoga föreställningsmässiga delen medan testningen av hypoteser hör
samman med den logisk-analytiska delen.

Lane et al (1976) för fram en teori för hypotestestning, som bygger på följande
antaganden:

De första problemen med lösningar (N stycken), som individen träffar på, bildar en s k
"universe". När sedan det (N + l):a problemet uppstår, tas hypoteser från denna domän.

individen fortsätter att ta stickprov och eliminera hypoteser från en domän tills den är
tom. När detta inträffar kan han antingen ta stickprov från en annan domän eller börja
om från början med den gamla domänen.

Byte av domän har dock visat sig vara svårt och speciellt ett byte från en komplex till en
enklare don1än. Efter det att en serie komplexa problem har lösts med positivt resultat,
har de flesta individer svårt att lösa ett enkelt diskrimineringsproblen1.

Det sista antagandet innebär att man inte kan lösa ett problem om man tar stickprov
från en felaktig eller oändligt stor domän.

Speciellt det sista fallet är inte alltför ovanligt. Om däremot tillräckligt mycket tid och
möda läggs ner på att definiera problemets kärna, är det ofta inte särskilt svårt att hitta en
lösning. Man har därmed begränsat domänens storlek. Hjälp med val av domän kan man i
ett datoriserat system få via förslag som genereras utifrån tidigare erfarenhet. För de två
övriga nivåerna har bearbetningsprocessen större betydelse.

Garner (1991) talar om den intuitive eleven, den traditionella studenten och experten. Han
menar att tidigare forskning i alltför hög grad har koncentrerats på enkelt mätbara
fenomen. Därtill är utbildningen ofta prestationsinriktad i stället för kunskapsinriktad. Det
gör att eleverna ibland har svårt att tillämpa sina kunskaper. I stället återgår de till den
intuitive eleven. Det gäller dock inte experterna. Garner nämner också individuella
differenser avseende inlärning. Vissa personer uppvisar ett språkligt angreppssätt medan
andra föredrar ett spatialt eller kvantitativt sådant. Han poängterar också människans
minimum av 7 intelligenser, varav flertalet också är tillämpliga på kontrollrun1sarbete;
språk, logisk - matematisk analys, spatiala representationer, musikaliskt tänkande,
användning av kroppen vid problemlösning eller tillverkning av saker samt en förståelse
av sig själv och andra personer.

Sammanfattningsvis kan man säga att rutinbeteendet är ett handlingsmönster som är väl
integrerat med erfarenhet. Här förekommer ingen ingående bearbetning av det
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inkommande materialet. I nedanstående tabell ges en översikt över minne, representation
och process, som den antagits i denna framställning.

TABELL 7. Infonnationsbearbetning vid problemlösning och beslutsfattande

Intuitiv Logisk-analytisk

Minne ikoniskt/episodiskt semantiskt

Representa- fysisk utformning ordens betydelse

tion händelser (konkret) lagar, regler (abstrakt)

Statistisk distansmodeller via hierarkisk modell

modell namnkoder ev indirekt gm multivarita
tekniker

Process analog, spatial, parallell verbal, sekventiell,
hög hastighet &flexibilitet temporal
organisatoriskt styrning & kontroll
global detaljinriktat
hypotesgenererande hypotestestande

Beteende intuitivt logiskt-analytiskt

Statistisk linjär processmodeller

modell Andersons "cognitive algebra" klustermodeller o dylikt

Beskrivningen av representationerna har en strukturell karaktär, dvs man kan endast få en
uppfattning av deras innehåll vid en bestämd tidpunkt. Det är också viktigt att påpeka att
den individuella representationen i en given situation inte nödvändigtvis behöver vara
densamma för en likartad situation vid en senare tidpunkt.

För beskrivning av själva bearbetningsprocesserna krävs andra typer av statistiska metoder
än för representationerna. Resultatet av den intuitiva bearbetningen kan approximeras
genom linjära modeller (Slovic & Lichtenstein, 1971) eller Andersons (1974) "cognitive
algebra".

Den logisk-analytiska processen har man försökt beskriva genom processmodeller, som
exempelvis bygger på tänka högt protokoll. Det har visat sig att människan använder olika
heuristiker, förenklade strategier, för att lösa problem eller fatta beslut (Montgomery &
Svenson, 1976; Svenson, 1977; Kahneman et al., 1982).

Det tredje stadiet utmärks av rutinbeteende, där ingen egentlig bearbetning behöver
utföras, förutom ett slags mönsterigenkänning. Svaret/handlingen är direkt knuten till
denna perception.

Den uppdelning som gjorts här i intuitivt respektive logiskt-analytiskt beteende innebär
inte att det går att dra en klar gräns mellan dem. Ofta krävs båda typerna vid
problemlösning och beslutsfattande. I vissa situationer kan dock det ena sättet vara
lämpligare än det andra.
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Erfarenhet aven viss typ av situationer och problem medför att man tränar upp sin
förmåga att handskas med verbalt, numeriskt och/eller spatialt material.

Vana vid behandling av material av viss typ kan yttra sig som preferensskillnader mellan
exempelvis yrkesgrupper för en speciell typ av material (Glimell & Holmgren, 1975).

Om lösning aven uppgift kräver stor noggrannhet är kanske en numerisk informationstyp
nödvändig. Vid problem sonl innehåller flera faktorer är numerisk noggrannhet ofta inte
möjlig. Man måste då övergå till en högre abstraktionsnivå, spatial/bildmässig eller verbal.

6.1.5 Individuella differenser

Andra sätt att klassificera mänskligt beteende har gjorts via studier av individuella
differenser. Då angreppssättet härstammar från "trait"-psykologin kan man få intrycket att
människor beter sig på ett visst sätt i alla situationer, men det är ett ytterst förenklat
betraktelsesätt. Resultaten kan vara värdefulla även i detta sammanhang, om man i stället
betraktar kategorierna som olika sätt att behandla information beroende på varierande
kunskaps- och erfarenhetsnivåer.

Enligt Neisser (1967) och Paivio (1971) skiljer sig individer åt när det gäller att bilda och
använda olika representationer.

Lefcourt (1976) skiljer mellan "internals" och "externais". "Internals" visade sig vara mer
engagerade i de preliminära stegen vid datainsamling och använde informationen på ett
bättre sätt än de senare. De var nyfikna och uppmärksamma. Tiden för beslutsfattande
ökade som en funktion av ökande svårighetsgrad medan "externaIs" använde ungefär
samma tid för enkla som för svåra problem. Uppgifter som krävde mindre skicklighet
medförde att "internals" blev något vårdslösa och impulsiva.

Cropley (1972) använder i stället beteckningarna "wide" respektive "narrow categorizers".
De förra är människor som behandlar data vars samband inte är omedelbart uppenbara
som grovt sett likartade, medan "narrow categorizers" gör ytterst fina diskrimineringar
mellan informationsbitar, men kräver i stället stor likhet mellan dessa innan de ser
samband. De senare antas lagra informationen som om den bestod av ett antal specifika
icke relaterade delar.

"Wide categorizers" begränsar inte i onödan antalet informationsenheter. Den relativt stora
uppsättningen informationsbitar ges etiketter, som därefter "scannas". På det sättet har de
relativt lätt att organisera materialet och får till slut ett fåtal etiketter att hålla reda på.
"Narrow categorizers" däremot är mer detaljinriktade och kan inte på samma sätt
manipulera etiketter med hjälp av ett stort antal olika regler. De utgår snarare från enskilda
informationsbitar som undersöks noggrant. De har ett mer deduktivt sätt att tänka, medan
"wide categorizers" använder ett induktivt tänkesätt i större utsträckning.
Osäkerhetsmomentet är betydligt mindre för "narrow"-kategorin, men å andra sidan
medför det nackdelen att flexibiliteten för samband blir begränsad.

Cropley (1972) anger i sin beskrivning av "wide categorizers" att dessa kontinuerligt löper
risken att göra misstag och att de inte litar till välkända, väl utprövade principer. För dem
är principen snarast att anpassa sig, att hela tiden förändras.
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"Divergent thinkers", ett begrepp som tagits upp i samband med kreativitet, tar risker,
använder mycket information och har snabba växlingar mellan olika synpunkter. De kan
riskera en intelligent gissning i en problemsituation, medan "convergent thinkers" är mer
benägna att säga att problemet är olösligt eller situationen "dum" när det visar sig att logik,
regler och principer inte leder till en lösning. "Convergent thinkers" har ofta en klar bild av
logiska samband och deras värld är "välorganiserad och snygg" (Mc Clelland, 1963, Roe,
1963).

Sammanfattningsvis kan man säga att "wide categorizers" på grund av sitt sätt att arbeta
inte vill ha detaljerad information utan snarare "cues" som anger tendenser och riktlinjer.
"narrow categorizers" däremot föredrar detaljerad information, som bör vara utformad på
ett sådant sätt, att den passar in i ett redan existerande referenssystem, som till största
delen består aven faktaavdelning med regler och principer. Vid ny och ovan information,
som förekommer vid exempelvis laboratorieexperiment, kan den förväntan som
experimentledaren har på försökspersonerna medföra att "narrow categorizers" inte löser
problemet, utan säger att det är illa definierat, eller uppvisar ett slags "regelauktoritet" , dvs
att de mer eller mindre desperat använder sig av de regler som de just då kan erinra sig.

"Wide categorizers" som har större vana vid osäker information, vilket en ovan
experimentsituation kan innehålla och ett mer subjektivt uppbyggt referenssystem,
behandlar variabler utöver själva problemet. Exempel på dessa kan vara timersättning och
experimentledarens mimik. Försökspersonerna växlar mellan själva problemet och hela
experimentsituationen, vilket innebär att han är mer uppmärksam på eventuella
förändringar i situationen, ändrade typer av uppgifter etc.

En komplettering av Tabell 7 med den information som avsnittet om individuella
differenser gett finns i Tabell 8.

TABELL 8. Informationsbearbetning, process och beteende

Process Beteende

spatial, global, analog wide categorizers
föreställning internals
samtidig bearbetning divergent thinkers

verbal, sekventiell narrow categorizers

bearbetning
I

externals
convergent thinkers

Det är lättare och går fortare att skaffa sig en global bild aven uppgift eller en händelse vid
en spatial (bildmässig) representation och en analog bearbetning, om man som "wide
categorizers" använder etikettsystem. Dessa kan sedan struktureras på olika sätt utifrån ett
globalt perspektiv. Det innebär inte att "wide categorizers" enbart använder sig aven
spatial process, endast att tyngdpunkten ligger där. På samma sätt är ett sekventiellt,
analytiskt betraktelsesätt med detaljinriktning, det viktigaste för "narrow categorizers".
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Som tidigare antytts kan vana vid stimuli medföra en förskjutning från "narrow" till
"wide" kategorisering. Förmågan att generera multipla perspektiv genom sammanvägning
av faktorer på olika sätt är betydelsefull för utvecklingen av skicklighet inom olika
områden. Det medför en minskning i rigit tänkande och en ökning av antalet alternativa
bedömningar. En ökning i komplext tänkande medför emellertid större risk för osäkerhet
och motsägelser (Schroder et al., 1967).

Låg komplexitet och rigit tänkande har en viss överensstämmelse (Frenkel - Brunswik,
1949). Det senare innebär intolerans mot emotionella, sociala och kognitiva
inkongruenser; en oförmåga att tolerera existensen av positiva och negativa faktorer
samtidigt hos ett objekt.

6.1.6 Sambandet mellan tänkande och uppgift/problem

Den modell för komplext tänkande som Schroder et al (1967) har föreslagit, implicerar
optimalt fungerande om individens strukturella nivå matchas av uppgiftens
komplexitetsgrad. Det innebär att en individ som befinner sig på en hög begreppsnivå
löser komplexa problem bättre än enkla.

Allt eftersom informationsmängden ökar, förändras de perceptuella strukturerna från
enkla till mer abstrakta, högre ordningens strukturer genom integrering. Om
informationsmängden ökar ytterligare, ökar även mängden enkla beslut baserade på mer
och mer begränsade perceptioner på bekostnad av antalet komplexa beslut. Kvaliteten
sjunker medan antalet beslut kan öka (Schroder et al., 1967). En mer komplex nivå kan
uttryckas i form aven normalfördelning över olika skalvärden medan en lägre nivå ger en
bimodal fördelning - endast extrema skalvärden används (Schroder, 1971).

Antal lösta
uppgifter

Informationsmängd

hög komplexitetsnivå

låg konlplexitetsnivå

FIGUR 5. Integrationsnjvåer
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6.1.7 Presentationssätt

Som titeln antyder försöker författaren finna ett samband mellan presentationssätt och
informationsbearbetning. Utgångspunkten har varit människans sätt att bearbeta
information. En uppdelning i två huvudtyper har gjorts, analog respektive logisk-analytisk
bearbetning. Tanken har varit att dessa bearbetningssätt kräver olika presentationssätt, för
att onödig omkodning av information skall undvikas. Som alltid är en viss generalisering
nödvändig.

Vid ett logiskt-analytiskt bearbetningssätt används lagar, regler och strategier för lösning
av uppgifter vars innehåll ofta är detaljerat. För att underlätta exempelvis beslutsfattande
och problemlösning där informationen presenteras via dator verkar följande hjälpmedel
lämpliga:

• Regler och strategier presenteras i "menyform".

• Informationen presenteras i första hand i numerisk och/eller verbal form beroende på
önskad noggrannhet och komplexitetsgrad hos uppgiften.

Ett analogt-intuitivt bearbetningssätt är lämpligt vid komplexa uppgifter, där regler och
strategier inte är givna samt där informationen är av kvalitativ och osäker natur.
Detaljinformation torde enbart vara störande för den helhet som eftersträvas.

• I första hand kan en grafisk/bildmässig presentation ge en överskådlig bild av ett stort
antal faktorer samtidigt.

• Verbal presentation kan vara en lämplig abstraktionsnivå i många fall.

Exempelvis "Obs! index stiger" kan säga mer än en grafisk kurva, som kan vara svår att
tolka (Wagenaar & Timmers, 1977). Det förutsätter att funktioner finns inlagda i systemet
där ökningar/minskningar, gränsvärden etc beräknas. Det kräver också att viss
hypotestestande verksamhet sköts av datorn.

Vid rutinbeteende är bildmässig presentation att föredra. Operatören skall endast reagera
om något ovanligt inträffar. Då denna abstraktionsnivå inte möjliggör detaljerad
information uppfattas endast markanta ändringar. Ofta behöver en annan sinnesrnodalitet
tas med (t ex ljud) för att operatören skall uppmärksamma förändringen.

6.1.8 Slutsats

Informationsbearbetningen hos människan har uppdelats i en logisk-analytisk och en
analog del. Vilken som överväger beror på

• Abstraktionsnivå, där både komplexiteten i uppgiften och integrationsnivån hos
människan har betydelse.

• Tidsaspekter; i faktisk tid och upplevd stress.

• "Individuella differenser", där vana vid uppgiften och emotionella faktorer som
framgång och misslyckande har betydelse.
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TABELL 9. Beteende och presentationssätt

Rutin Bildmässig presentation

Intuitivt Spatial/bildmässig/verbal

Logiskt- Numerisk och/eller verbal

analytiskt

De synpunkter som framtagits här utgörs till stor del av hypoteser som närmare bör
undersökas genom studier. Både laboratorieförsök med simulerade uppgifter/situationer
och fältmässiga studier är nödvändiga för att klargöra sambanden mellan datorpresenterad
information i tekniska system och informationsbearbetning hos människan.

6.2 Attityder

En uppföljning av operatörer i deras arbete under en längre tidsperiod, dvs ett
undersökningsdesign baserat på upprepade mätningar, kräver visserligen extra
noggrannhet vid den statistiska analysen (Nesselroade et al., 1980) men kan samtidigt ge
värdefull information på en deskriptiv nivå. I det aktuella fallet förväntades operatörernas
ökande erfarenheter av systemet ge utslag i attitydmätningarna. Genom de upprepade
besöken kunde också problemen fångas upp medan de fortfarande var aktuella och de
emotionella faktorerna ännu var skönjbara (s k "hot cognitions" enligt AbeIson, 1963). De
upprepade observationerna av operatörernas agerande i problemsituationer utgjorde ett
värdefullt bidrag till förståelsen av deras utveckling i processkunskap.

Under den aktuella tidsperioden kan förväntningarna på operatörsrollen antas ha
begränsats av de rådande tekniska förutsättningarna samt av leverantörernas och senare
arbetsledningens övergripande ansvar för systemet. Därmed skulle operatörerna kunna
uppfatta kontrollen ("locus of controI") av systemet som extern, dvs något som de själva
inte förväntades kunna göra något åt. Individuella differenser i upplevd kontroll har
troligen också bidragit till variationer i bedömningarna. Enligt den av Rotter (1966)
utvecklade teorin skulle dessa kunna ha inflytande på attityder, motivation och prestation
(Spector, 1982).

Den första pionjärandan gav utrymme åt egna initiativ och uppfinningsrikedom samt gav
operatörerna möjlighet att misslyckas utan alltför stora konsekvenser. De hade möjlighet
att utveckla personliga synsätt på processen, något som bl a visade sig i de
processbeskrivningar som gavs. Med tiden fick de som betjänade samma processavsnitt
olika synsätt på processen och därmed olika arbetsrutiner.

y tterligare en bidragande faktor till heterogeniteten i materialet är de stora
åldersvariationerna. De äldre hade inte samma möjlighet att välja operatörsjobbet som
många av de yngre. Den osäkerhet och respekt, som några av de äldre kände inför det nya
systemet, kontrasterade mot de yngres mer utmanande attityder.
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De varierande betingelser som rådde vid de tre första undersökningstillfällena förväntades
ge utslag i mätningarna. Vid första tillfället hade operatörerna liten eller ingen erfarenhet
av datorbaserade system. De förändringar som arbetet i den nya fabriken förväntades
medföra omfattade mycket mer än ett nytt datorbaserat system även om detta kunde tänkas
utgöra en karakteristisk del av det nya arbetet. Man grundade mycket av sin bedömning på
den information man fått under utbildningstiden. Den relativt långa förprojekteringen
gjorde att man hade god tid på sig att diskutera och anpassa sig till de nya förhållandena.
Den allmänna "bruks- och pionjäranda" som rådde under den aktuella tidsperioden kunde
förväntas påverka attityderna i positiv riktning. Likaså kunde det uppfyllda behovet av
trygghet i anställningen ha bidragit till en allmänt positiv hållning.

Vid det andra undersökningstillfället hade man tekniska problem med processen och
personalen var fortfarande relativt oerfaren. Båda faktorerna kunde tänkas bidra till en
förändrad inställning i negativ riktning. Ännu värre skulle det objektivt sett bli vid det
tredje undersökningstillfället, när de kemiska utsläppen allmänt kommenterades i
massmedia och man bl a fick besök av tillsynsmyndigheten. Därtill kom
företagsekonomiska problenl, som kan ha bidragit till en ökad press på personalen.

Enligt litteraturen tycks dock attityder vara ytterst stabila; man låter sig inte lätt övertalas
till ändrad inställning. I det aktuella fallet skulle det innebära att en initialt positiv
alternativt negativ inställning till det tekniska systemet kunde förväntas bestå, oberoende
av den ytterligare information som operatörerna fick genom sitt dagliga arbete.

Man kan tänka sig att denna stabilitet beror på att attityder inte grundas på den analytiska
bearbetningen av data, som antagits i många hittillsvarande attitydmodeller (t ex Fishbein
& Azjen, 1975). Bl a Sjöberg har i sitt arbete (Sjöberg & Biel, 1983) betonat att attityder
snarare fungerar som en selektionsmekanism för nytillkommen information än att de
grundas på en analytisk bearbetning av tillgängliga data. Man fann även att graden av
engagemang i attitydobjektet i fråga kan ha samband med hur extrem inställning som
angavs. Abeison (1979) betonar bl a betydelsen av inträffade episoder och personligt
engagemang medan Zajonc (1980) starkt framhåller de emotionella faktorernas betydelse.

De undersökningar som gjorts om sambandet mellan attityder och beteende tyder på att
personlig erfarenhet och engagemang bidrar till en ökad överensstämmelse mellan dessa
(Regan & Fazio, 1977; Songer-Nocks, 1976). Enligt en av de referenser, som Ciaidini et al
(1981) tar upp i sin översiktsartikel, finns det ett samband mellan attityd och beteende
även hos personer, som endast agerat åskådare (Fazio et al., 1978). I det aktuella
materialet verkade det som om besök i det datoriserade kontrollrummet av personal från
renseriet medfört en delvis ändrad uppfattning beträffande terminalarbete hos dessa
medan man bibehöll mer allmänt hållna attityder till datorer. Dessa resultat kan tyda på att
attityder bör grundas på konkret erfarenhet (engagenlang) innan de blir så stabila att de
påverkar beteendet.

I det aktuella fallet ansågs förutsättningar för personligt engagemang föreligga genom
operatörernas kontakt med systemet i arbetet. Därtill kom de känsloladdade
arbetssituationer, som flertalet operatörer var personligt engagerade i. Frågan är om
erfarenheterna från dessa medförde förändringar i de initialt hållna föreställningarna.
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Med tiden ökade operatörernas erfarenhet av systemet och dess egenskaper i både normala
och avvikande situationer. Förutsättningarna för bedömningar av mer specifika
systemegenskaper och värderingar rörande operatörsarbetet torde därmed avvika från dem
som berörde mer allmänna frågeställningar rörande datoriseringen och dess effekter.

Ytterligare en faktor belystes aven av deltagarna i undersökningen. Han undrade om han
skulle besvara frågorna rörande mer allnlänt hållna attityder till datoriseringen 
exempelvis anväridningen av datorer för automatisering - utifrån rollen som
samhällsmedborgare eller den som operatör av ett speciellt system.

Som synes kan ett antal faktorer tänkas ha bidragit till erhållna resultat. Ett par av dessa
har ansetts kunna motivera ett närmare studium. Följande frågeställningar har befunnits
vara av intresse:

• Om attitydstrukturer, som hunnit stabilisera sig, fungerar som selektionsinstrument för

nytillkommen information kan man tänka sig att åsikterna bibehålls eller blir mer
extrema med tiden. Man koncentrerar sig på systemegenskaper som överensstämmer
med egna värderingar och negligerar annan typ av information. Alternativet skulle vara
att attityder bygger på logisk-analytisk bearbetning av informationen. Nytillkommen
erfarenhet skulle i så fall kunna verka i samma riktning som det statistiska fenomenet
"regression towards the nlean". Resultatet över tid skulle bli en mindre extrem
inställning med allsidig information.

• En ökad systemerfarenhet skulle dels kunna tänkas medföra ett utökat sortiment av

argument för den egna inställningen men även att man vid bedömningar av den egna
anläggningen jämfört med allmänna frågeställningar utgick från ett mer omfattande och
nyanserat begreppssystem.

• En komplicerande faktor vid bedömningen av dessa variablers giltighet verkar vara det

känslomässiga engagemangets betydelse för eventuella attitydförändringar. Man kan
tänka sig att emotionella upplevelser i extrema fall kan leda till en mer extrem,
alternativt ändrad, inställning beroende på graden av överensstämmelse mellan de
inträffade händelserna och tidigare erfarenhet. Det är dock troligen ett övergående
fenomen. När större "distans" till attitydobjektet erhållits torde en mer nyanserad bild
kunna framträda. Med distans menas här att det gått en tillräckligt lång tid mellan
mä,ttillfället och de känslomässigt laddade händelser som påverkat stabiliteten i
attitydstrukturerna; dvs, att sannolikheten för att nya situationer rörande objektet skall
vara emotionellt provocerande är liten. Preferenser förblir oförändrade men objektet i
fråga anses ha både för- och nackdelar. Sambandet mellan preferens och objektets
egenskaper blir successivt lägre - mindre förutsägbart. "Systemet är bra (dåligt) på
dessa punkter men personligen föredrar jag (ej) någon annan typ av system."
Värderingar och egenskaper kan hållas åtskilda. Därmed blir det också lättare att
"ikläda sig olika roller" vid besvarandet av exempelvis frågeformulär.

För att belysa giltigheten i ovanstående frågeställningar har en del variabler i det aktuella
materialet studerats närmare; även om materialets storlek gör det svårt att dra några
vittgående slutsatser. Antalet personer, som deltog vid alla tre mättillfällena, var endast 19.

Bl a har variabeln "preferens för typ av kommunikationsutrustning (traditionell
instrumentering gentemot färgtenninaler) valts för detta ändamål då den ansetts
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grundläggande för inställningen till datqrbaserade system. På den 7-gradiga skalan har
värdena 1 och 2 respektive 6 och 7 ansetts indikera en extrem uppfattning medan
skalvärdena 3, 4 och 5 tolkats som tveksamhet. De förändringar som inträffat finns
angivna i Tabell 10. Variabeln har en något sned fördelning - endast 2 av 19 föredrog
genomgående en traditionell instrumentering medan 9 personer hade en motsatt
uppfattning. Tillsammans bildade de en stabil grupp på 11 personer.

TABELL 10. Antal personer med preferens för traditionell instrumentering

respektive färgbildskännar vid 3 mättillfällen. N=19 (E=extrem; T=tveksam)

Kategori Tillfälle I & II Tillfälle II & III Tillfälle I & III

E E 13 X) 16X) 13 XX)

T E 5 1 4

T T O O 1

E T 1 2 1

x) i gruppen ingår 1 person som bytt extrem. xx) I gruppen ingår 2 personer som bytt extrem.

En majoritet i gruppen bibehöll en mer extrem ståndpunkt vid Tillfälle II än initialt - före
installationen. En person hade bytt extrem vid Tillfälle II medan en annan vid samma
tillfälle blivit tveksam efter att från början ha haft en extrem uppfattning. Vid jämförelse
mellan II:a och 111:e tillfällena blev resultatet att den stabila gruppen utökades, medan 4
personer fanns representerade i övriga kategorier.

Slutsatsen torde bli att preferens för typ av utrustning i denna grupp var relativt stabil. I
flertalet fall bibehölls en initialt extrem inställning, vilket inte direkt stöder hypotesen om
att ett logiskt - analytiskt förfaringssätt alltid skulle gälla. För dem som före installationen
inte tagit ställning skedde en stabilisering i san1band med den direkta kontakten med
systemet. Endast undantagsvis verkade man gå i motsatt riktning; detta trots att uppkomna
fel och andra besvärligheter skulle ha kunnat bidra till en omprövning.

Frågan är om det erhållna resultatet också gällde frågor av mindre personligt engagerande
natur. Den kommentar angående olika "svarsroller", som en av operatörerna gav i
samband n1ed ifyllandet av frågeformuläret, tyder på att så kanske inte är fallet. Därför
gjordes en jämförelse mellan "personlig preferens" och inställning till "användningen av
datorer till automatisering av industriella processer", en variabel av mer allmän
socialpsykologisk karaktär. Den visade att medelvärdesskillnadema mellan dessa två
variabler ökade med ett halvt skalsteg vid vart och ett av de 3 mättillfällena
(differensvärden ; Tillfälle I - 3.0; Tillfälle II - 3.5; Tillfälle III - 3.9). Resultatet tyder inte
på en parallell utveckling av de båda variablerna i gruppen som helhet. En närmare analys
visade också att endast 5 av 18 personer bibehållit en extrem uppfattning beträffande
användningen av datorer vid de 3 mättillfäl1ena; 2 personer bytte extrem mellan l:a och
111:e tillfällena; ytterligare 2 var genomgående tveksamma medan övriga (9 personer)
växlade svarskategori mellan mättillfällena. Resultatet tyder på att omvärderingar skett
hos flertalet i gruppen under den aktuella perioden.
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Om avståndet från ett perfekt samband mellan "preferens avseende instrumentering" och
"inställning till användningen av datorer vid automatisering av industriella processer"
används som mått på "konsistens" i bedömningarna, visade det sig att Tillfälle II avvek
från de övriga - en avvikelse om i medeltal ett halvt skalsteg (Tillfälle I; 0.9; Tillfälle II:
1.4; Tillfälle III: 0.9). San1ma trend återfanns också bl a i frågan om meningsfullt arbete.
Resultatet kan tyda på att gruppen som helhet omvärderade sin inställning i dessa frågor
vid Tillfälle II.

Efter dessa stickprov på materialets egenskaper frågar man sig

om bedömningar av typen preferenser skiljer sig från sådana som rör

arbetsförhållanden respektive specifika egenskaper. Om så är fallet - visar det sig då
som variationer i stabilitet över tiden? Är vissa typer av bedömningsvariabler mindre
stabila än andra - mer påverkbara för information? Vid en ökad erfarenhet av både
positiv och negativ natur skulle i så fall medelvärdet bibehållas men variationen öka.
För den aktuella gruppen med en något sned fördelning avseende allmän inställning till
datorbaserade system i positiv riktning skulle påverkan av negativ natur kunna ge större
utslag rent n1ättekniskt, då "taket" i många fall redan nåtts i positiv riktning.

om bedömningarna gjorda vid Tillfälle II generellt avvek från dem som gjordes vid

övriga tillfällen; dvs att en situationsspecifik faktor hade ett avgörande inflytande vid
denna tidpunkt.

Enligt den ovan beskrivna tankemodellen skulle en ökad erfarenhet kunna medföra

en ökad differentiering; dvs, man skulle objektivt sett kunna ta hänsyn till flera faktorer

vid generella bedömningar av attitydobjekt; något som dock inte visat sig vara fallet
(Kahneman et al., 1982). Det är kanske snarare så att man bedömer utifrån olika
"synsätt" - utökar antalet "värderingssystem" (å ena sidan - å andra sidan). Vid
besvarande av frågefoffilulär väljs värderingssystem utifrån exempelvis den förväntan
man känner eller man byter värderingssystem alltefter frågornas natur, osv.

• en minskning av de emotionella faktorernas inflytande; exempelvis att de

situationsspecifika effekterna försvinner.

Materialets utseende är inte anpassat för en direkt analys av ovanstående frågeställningar.
Därtill kommer att antalet frågor, som ställdes vid de tre tillfällena begränsar sig ti1129 och
antalet personer till 19, vilket nödvändiggör en viss försiktighet vid tolkningen av
resultaten.

Medelvärde och spridning beräknades för varje individ vid respektive tillfälle (29 frågor).
Resultatet i Tabell 11 visar att medelvärdet över alla individer vid respektive tillfälle är
konstant medan en viss ökning av spridningarna sker f o m Tillfälle II. Variationen
(variansen) hos dessa spridningar är något större vid Tillfälle II än vid övriga tillfällen.
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TABELL 11. Medelvärde (M) och spridning (s) för 29 frågor vid 3 tillfällen samt

variationerna (v) hos dessa spridningar.

Tillfälle M s v

I 5.2 1.85 .16

II 5.2 1.99 .20

III 5.2 1.98 .17

Beräkningen av sambandet mellan individens relativa positioner i gruppen vid olika
tillfällen (Spearmans rangkorrelation) visade att

• det för medelvärdena fanns ett relativt högt samband mellan mättillfällena (I & II .87; il
& III .64; I & III .66). men att

• det för spridningarna endast fanns ett signifikant samband mellan Tillfällena II & III (I

& II .31; II & III .47; I & III .32).

Resultatet tyder på att omstruktureringar skedde vid Tillfälle II och att en viss stabilisering
kan skönjas vid det tredje tillfället.

Antalet personer är litet och de individuella differenserna kan märkbart ha påverkat
resultatet - eventuellt kamouflerat olika utvecklingsförlopp. Preferens för typ av utrustning
bedömdes som en intressant variabel i detta hänseende. De som genomgående hade en
extrem preferens jämfördes med dem som växlade preferens vid minst ett tillfälle.

TABELL 12. Svarsfördelning i % för 29 frågor vid Tillfälle I, II och III för en

extremgrupp avseende preferens för typ av utrustning (N=ll) respektive grupp med
växlande preferens (N=8). A och C anger extrem inställning; B står för Tveksam

Extrem Växlande

Tillfälle A B C A B C

I 54 28 18 49 42 9

II 49 29 21 54 32 14

III 53 32 15 53 33 15

Resultatet i Tabell 12 tyder på att urvalskriteriet "preferens för typ av utrustning" med
tiden fått ett minskat inflytande på svarsfördelningarna för övriga frågor. En något större
andel tveksamma fanns inom gruppen Växlande än gruppen Extrem vid Tillfälle I. Inga
medelvärdesskillnader förelåg dock mellan grupperna vid något tillfälle. Extremgruppen
uppvisade en signifikant lägre spridning endast vid det första tillfället (Mann-Whitneys U
test).

Utifrån detta material visade det sig svårt att entydigt acceptera hypotesen om en ökad
differentiering nled stigande erfarenhet, bl a beroende på det begränsade antalet
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mättillfällen. En viss återgång till tidigare uppfattningar kan spåras, vilket kan tyda på en
situationseffekt vid Tillfälle II. Den kan ha kamouflerat differentieringsfaktorn.

Vid en närmare granskning av enskilda frågor visade det sig att dessa kunde indelas i olika
kategorier m a p förändringar i svarsfördelningarna över tid.

En extrem inställning och liten variation återfanns hos följande påståenden:

- informationsmängden ökar
- det är lättare att få processinformation
- bättre loggbokföring
- bättre med centralt kontrollrum
- bättre kontakt med arbetskamraterna
- fler övervakningsuppgifter

Ett monotont samband över tid visade

- arbetet (inte) så meningsfullt
- arbetet är rutinbetonat, enformigt och stillasittande
- (inte) färre fel i datorpresenterad information

Förändringar vid Tillfälle II, som sedan bibehållits i följande frågor:

- arbetet (inte) krävande
- (inte) möjlighet till arbetsplanering
- (inte) befordran/ökad lön

Tillfälliga förändringar vid Tillfälle II för variabler som rörde arbetet:

- (inte) stressande
- (inte) jäktigt
- (inte) besvärligt ansträngande
- (inte) problem n1ed ögonen

Tillfälliga förändringar vid Tillfälle II gällde även

- preferensfrågor rörande typ av utrustning
- datorer är inte helt pålitliga
- inte bra att använda datorer för automatisering av industriprocesser.

Ändringar i svarsfördelningen vid Tillfälle II återfanns för

- det är inte lättare att styra processen
- inte bättre arbetsmiljö
- fysiska besvär
- arbetet tröttande.

Det bör kanske påpekas att de beskrivna förändringarna är relativa mått. De säger inget om
nivåerna absolut sett. Gruppen som helhet kan nog betraktas som generellt sett positiv
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jämfört med personal vid andra anläggningar. Det är möjligt att de förändringar som finns
i negativ riktning medfört att gruppen närmat sig populationsgenomsnittet. Ytterligare
mätningar skulle kunna visa om Tillfälle III är representativt för en grupp operatörer med
dessa arbetsuppgifter. Har det då hunnit ske en stabilisering efter installationen eller
behövs det ytterligare tid?

Resultatet antyder att situationsbetingade faktorer spelat in vid bedömningen av
ovanstående frågeställningar. De kemiska utsläppen har exempelvis påverkat
bedömningarna avseende arbetsmiljön. Det relativt stora antalet frågor rörande arbetets
natur, där svarsfördelningarna i flertalet fall var omvänt U-fonnade, gav utslag i materialet
som helhet.

Kännetecknande för Tillfälle II var en konkret erfarenhet av arbetet. De tekniska
problemen och bristen på kunskap gjorde att arbetssituationen var något speciell. Flertalet
operatörer var vid denna tidpunkt inne i ett utvecklingsskede när problemen hopade sig; de
misslyckades personligen med uppgiften att få processen att fungera och deras
processkunskap var otillräcklig för att uppkomna problemsituationer alltid skulle sluta
lyckligt.

Mot denna bakgrund är det förståeligt om bedömningsunderlaget ändrats vid denna
tidpunkt. Vad som är mer anmärkningsvärt är att några av de mer systemspecifika
egenskaperna tycktes vara undantagna. De U-formade fördelningarna, bl a i vissa frågor
rörande arbetet, kan bero på situationseffekter av något olika art vid det andra respektive
tredje tillfället (varandra motverkande) men det kan också bero på att man återgått till sin
tidigare uppfattning; dvs att förhandsinställningen är ytterst stabil. Följande utveckling är
också tänkbar. Vid Tillfälle I saknas konkret systemerfarenhet och man hade svårt att
föreställa sig de problem, som man senare skulle komma att ställas inför. Vid Tillfälle III
förekom visserligen problem men de var aven annan karaktär än vid Tillfälle II. De till
synes likartade resultaten hade något olika grund. I båda fallen trodde man sig ha
överblick över systemet i meningen att man trodde sig kunna hantera det; osäkerheten var
i båda fallen mindre än vid Tillfälle II då vissa ändringar i uppfattning tycktes nödvändiga.

Bedömningar av systemegenskaper och ett centralt kontrollrum var ytterst stabila och
samvarierade inte med övriga bedömningar vilket kan tyda på skilda bedömningssystem,
alternativt att man redan före installationen fått en realistisk uppfattning i dessa frågor. Ett
par frågor rörande datorer följde inte mönstret. Det verkar dock troligt att informationen
före installationen inte innefattat datorernas inbyggda "mänskliga svagheter" sett med
användarnas ögon; att felaktig information presenteras när sensorer och givare inte
fungerar; att datorer endast fungerar under givna förutsättningar.

Bestämda uttalanden om "förlorad processkänsla" vid införandet av datorbaserade system
förekom. Ofta motiveras detta med att "avståndet till processen förlängdes" och man gick
miste om den direkta kontakten. För att få en uppfattning om vilka faktorer som kan ligga
bakom bedömningen av processkänsla beräknades sambandet mellan denna variabel och
några andra variabler, som den kan tänkas samvariera med. Resultatet presenteras i Tabell
13.
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TABELL 13. Samband mellan processkänsla och andra variabler vid Tillfälle II och

III. (Spearmans rangkorrelation) Koefficienterna med kursiv stil avser Tillfälle II

Förlorad
pro-
cesskänsla

Preferens -.44 -.39
utrustning

Lättare att -.38 -.58 .46 .71
styra proc-
essen

Ej datorer .33 .80 -.36 -.49 .30 .51
till automa-
tisering

Lättare pro- -.28 -.39 .54 .34 .41 .33 -.14 .29
cessinfor-
mation

Mer men- -.24 -.49 .56 .75 .55 .56 .14 -.67 .38 .36
ingsfullt
arbete

Vid fel- ej .59 -.49 .79 .48 -.22
full över- .22
blick

Händelser -.44 .37 .28 -.50 .07 .45 -.25
påverkat
inställning

De i Tabell 13 presenterade resultatet tyder på att en förändring i bedömningsgrunderna
skett mellan tillfällena II och III. Det relativt svaga sambandet mellan "förlorad
processkänsla" och "preferens för typ av utrustning" har i viss mån ersatts av samband
mellan förlorad processkänsla och variabler som

• det är inte bra att använda datorer till automatisering

• det är inte lättare att styra processen

• när fel fortplantar sig i hela anläggningen ger inte det nya kontrollrummet full överblick

• arbetet blir inte mer meningsfullt med datorbaserade system.

Däremot finns inget säkerställt samband med variabeln "lättare att få processinformation".
När inflytandet från "ej datorer till automatisering" tas i beaktande (Kendalls partiella
rangkorrelation) sjunker koefficienterna med ca 1/3. En tolkning av detta skulle kunna
vara att uttalandet om processkänslan har ett relativt nära samband med

• allmän inställning till datorers användbarhet

• känslan av att kunna styra och överblicka processen (att ha kontroll).
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Att inte uppleva sig ha kontroll över processen verkar således endast delvis bero på
systemet och dess utfonnning. Den mer systemanknutna variabeln "det är lättare att få
processinfonnation med ett datorbaserat system" verkar inte ingå i detta komplex - vilket
är tänkvärt. Vid Tillfälle II däremot finns ett samband mellan informationsvariabeln och
"lätthet att styra processen" respektive preferensfaktorn.

För att fortsätta spekulationerna så verkar det som om man övergått från att vid Tillfälle II
betona sambandet mellan processkänsla och preferens för utrustning till att vid Tillfälle
III betona sambandet mellan processkänsla och "allmännyttan hos datorer" respektive
möjligheterna för kontroll över processen. Det till synes svaga men logiska sambandet
mellan styrning och tillgänglighet som finns vid Tillfälle II försvagas ytterligare vid det
tredje tillfället. Vid tillfredsställda infonnationsbehov verkar dessa inte ha med
processkänslan att göra. Det tyder enligt författaren på en relativt snabb mognad hos
operatörerna; samn1a utveckling son1 även börjat uppträda hos dem som utformat
datorbaserade system. Den överdrivna betydelsen av den utökade möjligheten till
informationspresentation, son1 gavs i och med dessa systems inträde på marknaden, har
nyanserats efter en period av extrem återhållsamhet med infonnationen.

Några entydiga svar på de frågor som ställts i detta avsnitt kan helt naturligt inte ges i
denna typ av studie men de tendenser som framkommit verkar vara väl värda fortsatta
undersökningar. Speciellt gäller det inflytandet från erfarenhet, emotionella upplevelser
och engagemang på stabiliteten hos och utvecklingen av attitydstrukturer.

6.3 Kontakt med processen • processkänsla (V och S)

En vanlig farhåga man träffar på är att datorbaserade system ökar "avståndet" till
processen och att "känslan" för den därigenom försvinner. Vid Tillfälle IV instämde 25%
av de tillfrågade i detta. Förlorad processkänsla kan också ses som något av ett
nybörjarproblem beroende på att man tillfälligt inte upplevde sig ha samma "kontroll" som
tidigare, då man arbetade i en bekant miljö och med en process man kände väl.

Bland dem som hade en extrem inställning avseende processkänsla (30 av 53 personer)
.ansåg 13 att man miste den (enig) medan 17 hade motsatt uppfattning (oenig), Inga
skillnader i inställning förelåg mellan de båda anläggningarna U och S eller åldersmässigt.

Även om processkänslan ansågs förlorad uppgav man i likhet med övriga operatörer att

• färgterminaler gav en bättre överblick (100%)

• de gjorde det lättare att uppfatta störningar (83%)

• datorbaserade system underlättade tillgången på processinformation (85%)

Den antydan om ett samband mellan processkänsla och en allmänt negativ inställning till
datorisering i alln1änhet fanns även i detta material. Speciellt gällde det påståendet att
"datorer övertar för mycket arbetet i dag". Gruppen var något splittrad i frågan om datorer
bör användas för automatisering av industriella processer.
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Liksom tidigare fanns det ett samband mellan förlorad processkänsla och preferens för
konventionell instrumentering, även om det inte var helt entydigt.

Några av orsakerna till den förlorade processkänslan verkar vara att

• ett datorbaserat kontrollrum inte gör det lättare att styra processen

• datorer inte är helt pålitliga

• ett datorbaserat styrsystem inte ökar tryggheten för operatören

• ett datorbaserat system kräver snabbare ingrepp

• man får en ökning i antalet hektiska jobbsituationer.

Men det fanns även ett visst samband mellan förlorad processkänsla och följande
variabler:

• ett centralt kontrollrum medför mycket springande vid fel

• en alltför stor del av tiden tillbringas framför terminalen

• arbetet är stressande och inte särskilt omväxlande (stillasittande)

• arbetet kan medföra fysiska besvär

Gruppen var dock inte helt enig. Det verkade som om en del medlemmar kunde tänka sig
att använda färgterminaler - men kanske endast för vissa ändamål. Bristande
processkänsla kan troligen även bero på annat än terminalbaserade kontrollrum och
datorbaserade styrsystem. En väl utvecklad processkänsla torde innebära att man tror sig
kunna kontrollera processen. Ett hjälpmedel för detta är lättillgänglig information men
även möjlighet att kunna ingripa vid fel.

En undersökning av sambandet mellan variabeln "när fel fortplantar sig i hela
anläggningen ger inte det nya kontrollrummet full översikt" och övriga variabler visade,
att ett sådant förekom i följande frågor:

• arbetet är stressande

• det blir mycket springande vid fel

• ett datorbaserat system kräver snabbare ingrepp

• man får en ökning i antalet hektiska jobbsituationer

• man upplever sig ha mindre kontroll över möjligheterna att ta pauser, påverka
arbetstakten och planlägga arbetet.

Resultatet kan tyda på att man inte kände sig särskilt trygg med systemet och att man
upplevde att ett terminalbaserat kontrollrum inte löste alla problem i sådana situationer.
De ovan beskrivna verkningarna stämmer väl in på beteendet under den s k
utvärderingsfasen för processförståelse.

Ett bristande förtroende för denna typ av system kan leda till uppkomsten aven viss
otrygghet. Men resultaten kan även förklaras av att man känt en viss leda inför de
"uppreklamerade" systemen, som gärna presenterades för besökare och att operatörerna
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velat poängtera att arbetet som processoperatör innebar något utöver tillgången på ett
färgterminalbaserat kommunikationssystem; att processförståelsen var det väsentligaste.

Processkänsla vid U

Det visade sig vara svårt att utifrån den statistiska bearbetningen ge ett generellt svar på
frågan om införandet av datorbaserad kommunikationsutrustning gjorde att man miste
processkänslan. En noggrannare analys klargjorde emellertid att den grupp, som
genomgående ansåg att man miste processkänslan eller ändrat uppfattning i denna riktning
hade en överrepresentation från ett av processavsnitten. Operatörerna, som skötte detta
processavsnitt, hade delvis en annan bakgrund än de övriga. Resten av gruppen utgjordes
huvudsakligen av äldre.

Gemensamt för den negativa gruppen var att de händelser, som inträffat, påverkat dem i
deras inställning till datoriserade kontrollrum. Flertalet uppgav vid det tredje
undersökningstillfållet att det nya kontrollrummet inte gav full översikt när fel
fortplantade sig i anläggningen. De ansåg inte att det var lättare att styra processen med ett
datorbaserat system. Flertalet föredrog vanlig instrumentering. De tyckte att arbetet var för
rutinbetonat och att det krävdes snabbare ingrepp av operatören än vid konventionella
system. I stort sett ansåg man att det fanns fler fel i den datorpresenterade informationen
och - med,ett par undantag - man hade föredragit att installationen uppskjutits några år. De
instämde även i högre grad än övriga operatörer i de mer allmänna attityderna - att det inte
är bra att använda datorer till automatisering av industriella processer och att datorer
övertar alltför mycket arbete i dag.

Allmänt kan sägas att dessa åsikter inte delades av flertalet operatörer vid den aktuella
anläggningen. Däremot stämmer det väl överens med de farhågor, som kommit fram i den
allmänna debatten och som ibland återspeglades i media under denna tid. Trots att den
aktuella undersökningen gjordes under relativt påfrestande förhållanden för personalen,
gav den knappast något belägg för att datorbaserad utrustning automatiskt medför en
försämrad processkontakt. Man var i stort sett överens om att denna typ av utrustning gav
en bättre överblick över processen och att den underlättade kontrollen av denna.

6.4 Intervjuer vid U Tillfälle II

Vid det andra besökstillfället gjordes 15 mer omfattande intervjuer med operatörer från
olika processavsnitt. Antalet begränsades av att nyanställda operatörer inte tillfrågades
samt av processtekniska hänsyn. Intervjuerna utfördes under pågående arbete vid
bildskärmarna och måste ibland avbrytas, för att störningar i operatörernas arbete inte
skulle uppstå.

Vid intervjuerna, som var relativt ostrukturerade, behandlades bl a systemutformning
(svarstider, bilder osv), utbildningsaspekter och initiala problem. Operatörerna fick även
beskriva sina respektive processavsnitt.

6.4.1 Systemutformning

Datorsystem

Konfigurationen för datorsystemet, bestående av 5 minidatorer, hade inbyggda
säkerhetsfunktioner (back-up system) enligt följande. Den ena processn1askinen hölls
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uppdaterad för att snabbt kunna överta arbetet om något skulle inträffa med den andra. En
automatisk övergång från den ena processmaskinen till den andra skulle i princip knappt
vara märkbar för operatörerna. Vid tiden för undersökningen var programmet för
automatisk övergång mellan maskinerna ännu inte infört. Om en av datorerna slutade
fungera var tre av de 5 skärmarna (varav en övervakningsskärm) fortfarande i bruk.

Följande kommentarer gjordes när den mest hektiska installationsfasen var över: "Även
om datamaskinen faller ut går det ju för det. Det reglerar även onl du inte kan styra
härifrån; det går att styra lokalt ute i anläggningen."

Automatiseringsgrad

Begreppet automatiseringsgrad är inte alltid så klart definierat. Ofta syftar man på andelen
åtgärder som vidtas av ett "automatiskt styrsystem".

Ibland gav kommentarerna ett intryck av att gränsen mellan automatiserad och manuell
reglering kunde vara något flytande, exempelvis i följande kommentar; "... går allt
automatiskt och det bara är att trycka på knappar (lär man inte känna anläggningen)". Den
är dock inte helt representativ.

En intressant fråga är om det fanns något samband mellan en persons tidigare erfarenheter
av exempelvis en konventionell kommunikationsutrustning och dennes uppfattning om var
gränserna för en automatiserad övervakning går. Hur stor roll spelar de rent manuella
momenten?

Med konventionell utrustning menas, att manövrering kan ske dels vid en komponent
lokalt ute i anläggningen och/eller från ett kontrollrum försett med instrumentpaneler och
manöverdon. I det aktuella systemet kunde regleringen göras på tre olika sätt (mode):
kontrollsystemet skötte regleringen; operatörerna reglerade med hjälp av ett tangentbord
och bilder; manövreringen skedde lokalt ute i anläggningen. Övergången mellan olika
"mode" sköttes vanligen av operatörerna, men under speciella förhållanden kunde
styrsystenlet automatiskt överföra regleringen till manuell "mode".

I kontrollrum med både konventionell utrustning och bildskärmsterminaler kan man tänka
sig att regleringen kan ske via

• lokal reglering vid komponent

• manöverdon i ett kontrollsystem

• reglering via terminal (tangentbord)

• styrsystem (automatiserat)

I den allmänna debatten fick man vid tidpunkten för den aktuella undersökningen ett
intryck av att gränsen för automatisering gick mellan alternativen manöverdon och
terminal. Att använda tangentbord är dock inte likvärdigt med att vrida en ratt eller ett
vred. Man kan eventuellt fundera över sambandet mellan denna inställning och mer
allmänna attityder till datorisering. Någon uttömmande förklaring ges dock inte i denna
rapport.

En annan funktion hos de automatiserade styrsystemen är att meddela operatören när icke
önskvärda förändringar inträffar i processen, s k larm. En funktion som bidrar till
tryggheten i arbetet.
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Väntetider

Processen var relativt långsam jämfört med andra typer av kemiskt tekniska processer.
Det innebar dock inte att långa svarstider upplevdes som acceptabla av operatörerna.
Huvudkriteriet för bedömning av tidsfaktorn var snarare operatörernas arbetsbelastning 
till övervägande del beroende på arbetsuppgifterna i en speciell situation. Den bestämdes
endast indirekt av hastigheten hos den tekniska processen.

Hur upplevdes svarstiderna i det aktuella fallet? Det berodde på när och vem man frågade.
Svarstiderna var irriterande långa när något inträffade som krävde aktivt ingripande (både
mentalt och manuellt). Under nonnal drift använde vana operatörer hellre dialogfält och
koder för att få information än bildväxling. "Det tar tid för en bild att komma fram; det går
fortare att använda dialogfältet - koderna har jag i huvudet." Detta förfarande medförde att
man kunde arbeta med en bild samtidigt som man höll sig informerad om vad som skedde
på övriga bilder tillhörande det egna processavsnittet.

Bildskärmar

Den vanligaste fördelen med färgbildskärmar för informationsinhämtande och styrning av
processen angavs vara att man fick en god överblick och en omedelbar "feed-back" (utan
att man förflyttade sig) - mycket bättre än konventionell utrustning. "I den gamla
anläggningen fick man bl a springa en del i trappor och under tiden man gjorde det kunde
man glömma något." Informationen presenterades på traditionellt sätt i lokala kontrollrum
medan manövreringen gjordes ute i anläggningen. "Man får bra kontakt med processen;
man ser vad som händer när man trycker på en knapp - ofta på färgen".

Den omedelbara återkopplingen minskar bl a risken för glömska och därmed ökas
säkerheten och tryggheten för operatören. Har den vidtagna åtgärden inte fått avsedd
effekt kan man snabbt vidta andra åtgärder.

Färg

Färg användes för att visa

• media, innehåll i rör och tankar

status, t ex öppen/stängd ventil

• larmtillstånd.

För att få överensstämmelse mellan bilderna på skärmen och själva anläggningen,
förseddes t ex rör ute i fabriken med färgade plastremsor, som i görligaste mån
överensstämde med de färger som presenterades på skärmen. Man 'kunde på detta sätt göra
enkla, konkreta jämförelser mellan de tvådimensionella kretsdiagrammen på bildskärmen
och den faktiska anläggningen, något som underlättade för nybörjarna.

"Färg är ett för grovt mått vid körning"; "Om vi bara skall ha en översikt använder vi
färger men om vi skall följa med använder vi tal"; "Så sn1åningom ser man på färgen"; var
några av kommentarerna.

Vid den mer procedurinriktade körningen krävdes ibland en högre detaljnivå på
informationen än antalet fårgkategorier kunde ge; undantag var t ex ventiler, som kunde
anta två tillstånd - öppna eller stängda. Till den senare kategorin (grova klassificeringar)
hörde även den färgkodade larminfonnationen, där graden av avvikelse från önskat
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tillstånd angavs i gult eller rött. Operatörerna ansåg inte att det var något problem att skilja
den röda larmfärgen på exempelvis parametervärden (siffror) från närliggande nyanser,
som användes för att ange media.

Alla var överens om att användningen av färg underlättade arbetet. Den var dessutom
behagliga att se på.

I litteraturen finns rekommendationer om lämpligt antal färger och att dessa bör vara lätta
att diskriminera (Derefeldt, 1981; Derefeldt & Berggrund, 1994). I det aktuella fallet var
nyansskillnaderna mellan vitt och grönt för en del komponenter alltför liten när markören
täckte dem. Exemplet tyder på att man inte följt de allmänna rekommendationerna. Å
andra sidan såg vi i det andra exemplet, att operatörerna inte sade sig ha några problem
med att skilja mellan den röda larnlfårgen och den orangeröda mediafärgen, där
differenserna var mycket mindre än mellan vitt och grönt. I det senare fallet hade man inte
heller följt rekommendationerna men inte med samma konsekvenser.

"Röda siffror ser du med en gång - de är lätta att skilja ut - en vanesak... "; "...bara genom
att kasta en blick på bilden så ser man." Man kan eventuellt tänka sig att de vid avsökning
av bilden (för eventuelllarminformation) endast intresserade sig för områden som kunde
förväntas ändra fårg; mediafärgerna hade en annan placering. Man hade inga problem med
färgskiftningar i dessa fixeringspunkter. Det kan tyda på att rumslig placering kom i första
hand och att färgens informationsinnehåll var av underordnad betydelse.

Kretsbilder

De s k kretsbilderna, förenklade flödesscheman av olika processavsnitt, var den bildtyp
som användes mest. Antalet bilder (1 - 10 stycken), varierade mellan olika processavsnitt
men en del av dem användes bara någon eller några gånger per skift.

Bilderna var förhållandevis kompakta och kunde ge ett något oöverskådligt intryck för en
ovan betraktare på samma sätt som ett traditionellt kontrollrunl med stora
instrumentpaneler. Operatörerna själva hade däremot inga svårigheter att hitta i bilderna.

"När du fått översikten ser du på fasta punkter"

"Ögonen söker efter det riktiga med en gång... "

Antalet bilder ansågs som tillräckligt och endast smärre förändringar var nödvändiga 
eller som någon uttryckte det - "Det är tillräckligt med bilder men det är en del småsaker
på andra bilder som vi måste ta fram för att få genomfört en operation." Vid ett par
processavsnitt kunde det bli en hel del bläddrande fram och tillbaka mellan bilderna.

Man betraktade dock inte utformningen av kommunikationsystemet som slutgiltigt, utan
såg det som ett naturligt utvecklingsarbete allt eftersonl erfarenheten ökade.

Stolpdiagram

Bilder som endast innehöll stolpdiagram användes i stort sett inte alls. Tanken bakonl
denna bildtyp torde vara att man skulle få en analog presentation av viktiga parametrar på
samma sätt som man får från analoga instrument på paneler i konventionellt utrustade
kontrollrum. Det enda användningsområde för denna bildtyp man eventuellt kunde tänka
sig var att nybörjare kunde få hjälp av dem vid inlärning av gränsvärden. Dessa markeras i
färg och siffror.
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Ett klart bättre användningsområde för stolpdiagram fick man, när de placerades i ett mer
konkret och för operatören "naturligt" sammanhang, exempelvis i en kretsbild. Exempel
på detta användningssätt var

• färg som användes som nivåindikator för innehållet i en tank. Stolpdiagrammet täckte i

princip tankens bredd och höjd. Med hjälp av fårgkoden fick man ofta en tillräckligt
noggrann information om den aktuella nivån.

• Vid ett processavsnitt hade man två stolpdiagram (i olika fårg) intill varandra i samma

tank. Vid ett arbetsmoment användes relationen mellan dessa och förflyttningen i
höjdled som mått på att allt fungerade.

Kurvor - historik

Kurvor hade ett relativt mångfacetterat användningsområde. Bl a nämndes följande

• vid felsökning kunde man få en uppfattning om när något inträffat och den följande

utvecklingen

• SOUl hjälpnledel vid kontroll och uppföljning - att något utvecklat sig som förväntat
under den tid man inte haft kontinuerlig uppsikt, men de kunde även användas som
kontroll på att en vidtagen åtgärd fått önskad effekt

• i samband med skiftavlösning kunde man få information om eventuella problem som

förekommit under pågående skift, som tillägg tillloggbokföring och muntlig
information

• vid tillfållen när tiden inte räckte till kunde kurvor användas i efterhand som underlag

för loggbokföring.

Dialogfält

Ett dialogfält var placerat längst ner på skärmen. Den direkta regleringen av komponenter
som pumpar och ventiler gjordes med hjälp av funktionstangenter på tangentbordet, sedan
den avsedda komponenten adresserats på ett kretsdiagram med hjälp aven rullboll. Vid
adressering av exenlpelvis en komponent på ett kretsdiagram presenterades den
processtekniska koden (bokstäver och siffror) i dialogfältet. Den användes som kontroll på
att det var den avsedda komponenten man ville åtgärda. Man kunde även skriva koderna

. direkt med hjälp av det alfanumeriska tangentbordet. Förutom koder presenterades
gränsvärden och aktuella värden för variablerna.

Färgsättningen av dialogfåltet gjorde att tidsangivelsen var mycket svårläst på de
papperskopior man kunde få via bildkopieringsenheten.

Tangentbord

Med tangentbordets funktionstangenter kunde man kalla fram bilder, öppna och stänga
ventiler, starta och stoppa pumpar osv. Dessutom innehöll tangentbordet alfanumeriska
tangenter av skrivmaskinstyp.

I den aktuella installationen hade konstruktörerna tänkt sig att man skulle använda en
tangent för att kalla fram en kretsbild med ett urval av - som de bedömde - väsentlig
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information. Om ytterligare mätvärden önskades, kunde de trycka på ännu en tangent.
Syftet var att inte belasta operatörerna med alltför mycket data. I praktiken visade det sig
inte fungera särskilt bra. Alla operatörer tryckte på båda tangenterna varje gång de kallade
fram en bild. Orsakerna är troligen flera.

Urvalet överensstämde inte med det som operatörerna betraktade som väsentlig
information, något som dessutom varierade över tiden. När man på detta sätt önskade
reducera informationsmängden tänkte man inte heller på att en van operatör i första hand
kontrollerar sina egna "käpphästar", som mycket väl kan vara ett personligt utval byggt på
erfarenhet. Man kan inte heller bortse från att ovana operatörer kände sig säkrare när de
fick mer information.

Erfarenheten gjorde att en av de två tangenterna försvann så småningom.

En av funktionstangenterna användes för stegvis reglering aven ventil. I det aktuella
systemet kunde det ibland uppstå problem vid användningen av denna tangent. Om
ventilen skulle öppnas 1% (motsvarande en tryckning) kunde resultatet ibland variera
mellan 1/2 och 2%. Ur operatörernas synpunkt hade det varit önskvärt med ett mer exakt
resultat. En justering behövdes.

Larmsystem

Operatörerna uppmärksammades på närvaron av mer allvarliga lanntillstånd i processen
med ljudsignaler. Den mer detaljerade infonnationen om vad som inträffat kunde dels fås i
klartext på skärmen (när man bad om det) men även som färgkod i kretsbilderna, som man
normalt arbetade med.

Texttablåerna med information om överskridna gränsvärden osv användes inte särskilt
mycket eller inte alls vid undersökningstillfället, beroende på att den värdefulla
informationen drunknade i mängden ovidkommande meddelanden; ett inte ovanligt
förhållande.

Redundant information

Ett visst mått av redundant information i bilderna underlättar exempelvis upptäckten av
felaktig information men kan även förenkla felsökning. En operatör som saknar erfarenhet
av datorbaserad utrustning kan även ha glädje av dubblerad information innan han/hon
känner sig säker på att systemet är pålitligt.

"Ett mindre instrumentfel tror jag; den ventilen visar stängd, men den är i själva verket
öppen." "Den visade ett innehåll på 20% men tanken är full. Det såg vi på att det slutade
gå i röret.."

6.4.2 Utbildning

De operatörer, som arbetade i den gamla fabriken, fick under ca 1 års tid huvudsakligen
teoretisk utbildning inför arbetet i den nya fabriken. Sedan dröjde det ca 3 månader efter
avslutad utbildning innan den nya anläggningen kördes i gång - en alltför lång tid tyckte
en del av operatörerna. Det var först under intrimningsfasen, som de fick möjlighet till mer
praktisk träning. Leverantörerna fungerade då delvis som lärare. Deras uppgift var dock i
första hand att trimma in anläggningen och operatörernas möjligheter till praktisk träning
blev begränsad. Under de första månaderna efter igångsättningen upprätthölls dessutom
produktionen vid den gamla fabriken.
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För förmännens del dröjde det flera månader innan de flyttade över till den nya fabriken,
vilket hade till följd att de till en början fick ännu mindre praktisk erfarenhet än
operatörerna under den kanske mest kritiska inkörningsperioden. Att direkt överföra
förmännen från en gammal till en ny fabrik utan specialutbildning kan medföra en del
problem. I det aktuella fallet fick förmännen även ett utvidgat ansvarsområde. Den
tekniska processen var mer komplicerad i den nya fabriken och ett par processavsnitt var
dessutom helt nya. Operatörerna lärde sig till en början endast en del av processen.
Förmännen hade inte haft möjlighet att själva agera operatörer. I den gamla fabriken
däremot befordrades man till förman.

En del av förmännen hade gärna sett att den teoretiska utbildningen reducerats - till hälften
enligt någon - och att större vikt lagts vid den praktiska utbildningen. Någon poängterade
att man gärna velat få mer undervisning av leverantörerna. Bristen på operatörserfarenhet
medförde helt naturligt att man till en början inte längre kände sig som expert på samma
sätt som i den gamla fabriken. Å andra sidan innebar bristen på operatörserfarenhet hos
förmännen att operatörerna fick större ansvar. Speciellt under inkörningsfasen fick de
anlita leverantörer och andra operatörer. Till förmännens uppgifter hörde även att se till att
underhåll och reparationer gjordes så snabbt som möjligt. Senare tillkom även andra
arbetsuppgifter.

En utbildning med omväxlande teori och praktik hade i det aktuella fallet inneburit stora
praktiska svårigheter; speciellt som den gamla fabriken kördes parallellt med den nya
under flera månader.

Teoriundervisningen bedrevs innan den nya fabriken var uppbyggd. Under
inkörningsperioden ställdes stora krav på lösning av akuta problem och
utbildningsfrågorna kom i skymundan. Vid ett processavsnitt fick man så småningom en
erfaren person för utbildning och samordning under dagtid. Så småningom aktualiserades
utbildningsfrågorna på nytt.

De operatörer, som anställdes under inkörningsfasen (med eller utan processerfarenhet)
hade fördelen att få en relativt grundlig praktisk träning men inte särskilt mycket teoretisk
utbildning.

Den pionjäranda som rådde under den första tiden och den positiva inställning till arbetet i
det datoriserade kontrollrummet, som man hade, underlättade till en del de problem man
ställdes inför. Under speciellt de första månaderna fick operatörerna en god träning i
felsökning och erfarenhet av åtgärder och konsekvenser, något som de under mer normala
driftförhållanden endast kunnat få genom sinlulatorträning.

I-Iur lång tid behöver man för grundutbildningen? Det beror naturligtvis på tidigare
erfarenhet av liknande datorsystem och processerfarenhet. Enligt operatörerna själva tog
det 2 - 3 månader innan man började känna sig någorlunda säker; även kortare tider
angavs. En förhållandevis kort inlärningstid krävdes för datorutrustningen.

Hur bör utbildningen läggas upp? Operatörerna hade något delade meningar om detta.
Någon uttryckte det på följande sätt; "Först bör man lära sig att använda skärmen och
sedan lära sig anläggningen manuellt och så kombinera de två. På skärmen får man
överblicken (liksom flytet i det) över vad som händer och när du är ute i anläggningen kan
du tänka tillbaka på hur det är på skärmen eller på ett flödesschema; faktiskt nästan
kombinera alla tre." Andra ansåg att nyanställda inte borde få använda datorsystemet innan
de kunde anläggningen manuellt; "annars kan de inte köra manuellt om datamaskinen
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faller ut; då sitter de där". "Om allt går automatiskt och det bara är att trycka på knappar
lär man inte känna anläggningen."

Operatörer som genomgått den teoretiska utbildningen (och hade den praktiska träningen)
ansåg kanske att de var bättre rustade än dem som fick en mer praktiskt inriktad
utbildning. Bland de nyanställda var meningarna något delade angående värdet av den
teoretiska delen. Till en början hade man ju både leverantörer och mer erfarna operatörer
att fråga.

"När man har arbetat en längre tid har man konfronterats med många situationer, men det
sker hela tiden nya saker", en konlmentar som antydde att man ständigt lärde sig något
nytt i det dagliga arbetet.

6.4.3 Initiala problem

Någon operatör uppskattade inkörningstiden till ett år; det gällde "inte bara maskineriet
utan också oss", en bedömning som visade sig vara ganska träffande. Följande
kommentarer är också belysande för den omställning som krävdes av personalen. "För
min del är systemet i stort sett detsamma, men andra maskiner. Om data placerats vid de
gan1la maskinerna tror jag inte det hade varit något problem men här måste man lära sig
tänka i andra banor - det är så mycket (mer tekniskt komplicerat). Det systemet där (på
bilden) är ju ganska förenklat mot vad det är i verkligheten." I det aktuella fallet upplevdes
de tekniska problemen med anläggningen (speciellt vid en del processavsnitt) som mer
omfattande än dem som kunde härledas till datorutrustningen. Den datorbaserade
utrustningen kan till en del ha bidragit till större krav på noggrannhet från operatörernas
sida än vad som skulle ha varit fallet om utrustningen varit av konventionell typ.

Till en början var det något stressande för operatörerna och "mycket springande" i onödan.
Senare blev man "så förtrolig med den att man inte blir nervös även om det blir stora
utslag; i regel så (händer inte så mycket)". Det fanns även inbyggda förreglingar som
bidrog till tryggheten.

Till de vanliga nybörjarproblemen hörde förväxlingar av olika slag, som bl a gjorde att
felaktiga komponenter manövrerades. När en serie komponenter skulle opereras hände det
att man alltför snabbt flyttade markören till nästa komponent utan att kontrollera att man
hade rätt kod i dialogfältet. Denna typ av fel kunde eventuellt ha undvikits om man klarare
markerat, exenlpelvis genonl att låta komponenten i fråga blinka, vilken som adresserats.
"Numera tar man inte fel. Man kommer ihåg bättre vad man håller på med. Till en början
var det svårt."

"Det är den här bilden som är värst (mest grötig); i början förstod jag ingenting - nu
behöver jag bara se på den... ". De ovane operatören upplevde bilderna på ungefär samm3:
sätt som en besökare. Efter förhållandevis kort tid placerade man markören på en blank
skärm - innan kretsbilden kommit fram - över den komponent man önskade adressera.

De tekniska beskrivningar av anläggningen, som fanns tillgängliga, var alltför detaljerade
för operatörerna. Det fanns inte heller skrivna procedurer för alla processavsnitt. Man
efterlyste också procedurer för driftstörningar.

Jämfört med arbetet i den gamla fabriken medförde den nya operatörsrollen ett utökat
ansvar. Förflyttningen till den nya fabriken innebar även förändrade arbetsuppgifter för
förmännen (Holmgren & Hol, 1981).
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För att uppkomna problem skulle kunna kanaliseras på ett konstruktivt sätt inrättades
yrkeskonferenser. Till dessa regelbundet återkommande möten samlades deltagare från
olika yrkeskategorier.

Ett av måtten på arbetstillfredsställelse antas vara sjukfrånvaro. I den gamla fabriken var
sjukfrånvaron mycket låg. Den låga nivån såg ut att ha bibehållits i den nya fabriken.

6.4.4 Processbeskrivningar

Vid processbeskrivningarna använde operatörerna terminalbilderna som
åskådningsmaterial. Syftet med dessa beskrivningar var bl a att få en antydan om
eventuella skillnader i betraktelsesätt hos operatörer, som arbetade vid processavsnitt med
olika automatiseringsgrad. Vid mer manuellt styrda avsnitt skulle man kunna förvänta sig
att beskrivningarna koncentrerades på procedurrelaterade ingrepp av typen öppna/stänga
ventiler osv. Beskrivningar gjorda vid avsnitt med högre automatiseringsgrad borde enligt
samma betraktelsesätt innehålla en större andel teoretiskt funktionella beskrivningar
eventuellt hemmahörande på en högre abstraktionsnivå. Bakgrunden till dessa
förväntningar grundar sig i första hand på de olika andelar av styrning respektive
övervakning som ingick i arbetsuppgifterna. Utbildning och erfarenhet torde även ha ett
avgörande inflytande. Det presenterade urvalet av beskrivningar är inte statistiskt
representativt och avser endast att utgöra ett steg mot ökad förståelse av operatörernas
"arbetsmodeller".

Vid ett processavsnitt med relativt låg automatiseringsgrad innehöll en av beskrivningarna
huvudsakligen manuella manövreringar av komponenter enligt inlärda procedurer; där
ingick även redskapen - tangentbord osv. Automatiserade delar av processen ingick inte;
"...då går vi bort dit och öppnar den och även den och sedan ... ", åtföljt aven manuell
demonstration på skärmen. De aktuella operationerna företogs i praktiken vid terminalen.

En annan beskrivning av samma processavsnitt hade nedanstående struktur:

• kontroll av startbetingelser; att alla förutsättningar var uppfyllda

• manuella sekvenser; start/stopp av pumpar (öppnar och stänger ventiler osv) samtidigt

som information om t ex pumpens funktion ofta angavs

• information om vilken effekt en åtgärd förväntades få; förklaringar av orsakssamband

och fysik/kemi

• kontroller av att automatiska sekvenser avslutats nonna1t; exempel på händelser

(orsakssamband och åtgärder) som inträffat.Däremot ingick inte automatiserade delar
som inte hade kontakt med manuella sekvenser.

Vid ett annat processavsnitt erhölls en konkret funktionsbeskrivning om massans väg
genom anläggningen via pumpar, rör osv. Även här ingick funktionsbeskrivningar av
enskilda komponenter men däremot inga procedurinriktade sekvenser av åtgärder (varken
automatiserade eller manuella).

Ytterligare två beskrivningar med delvis olika karaktär gavs vid ett processavsnitt med
högre automatiseringsgrad. I det ena fallet gavs en allmän och detaljerad teoretisk
funktionsbeskrivning där även funktionen hos subsystemen ingick liksom fysikaliska och
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kemiska orsakssamband. En viss personifiering (identifiering) med anläggningen antyddes
i ordvalet Gfr båtägare), samtidigt som det fanns en distans till processen.

Den något procedurinriktade beskrivningen gjordes i man/vi-form medan beskrivningen
av automatiserade delar gjordes i objektsform (t ex, "den ventilen stänger automatiskt").
Inom parentes kan nämnas att beskrivningarna övergick till jagform och ibland "tänka
högt-protokoll" när något inträffade, som krävde uppmärksamhet, eller när
beskrivningarna kom in på delar av processen som man hade under uppsikt medan
intervjun pågick.

I den teoretiskt-ideella delen av den aktuella beskrivningen, där de automatiska och
manuella delarna blandades på ett balanserat sätt, ingick inte systemets svagheter. De
sammanfördes i stället till händelser som inträffat eller i redogörelser av "kritisk (viktig)
information". Stor vikt lades vid prediktion; att man så tidigt som möjligt kunde vidta
förebyggande åtgärder. Noggranna konsekvens-orsakssamband och tidiga indikationer på
avvikelser förekom (analytiskt betraktelsesätt). Indikationer på tidiga symtom utgjorde
kärnan i den viktiga informationen. Vid beskrivningen av händelser nämndes även
tillfälliga åtgärder av uppehållande natur, som kunde vidtas tills felet lokaliserats. Där
ingick även framgångsrika åtgärder som lett till önskat resultat även om orsaken till detta
inte helt kunnat lokaliseras.

Den aktuella personen hade tidigare processerfarenhet och vana vid konventionell
instrumentering. Det hade troligen påverkat inställningen till arbetet, dess innehåll och
utformning. "Det fina med anläggningen är - att när man måste gå ut och skifta..
manuellt, så får man i alla fall göra lite..". Vid beskrivningen av oförutsedda händelser såg
det ut att ligga nära till hands att felen åtgärdades ute i fabriken.

Den andra beskrivningen av samma processavsnitt började med en skildring av de
viktigaste subsystemen och deras funktion, fysikaliskt och kemiskt. En teoretisk
referensram fungerade som en röd tråd i berättelsen. Beskrivningen omfattade mer än det
egna processavsnittet. Den gjordes i vi/man-form med en viss distans men på ett engagerat
sätt. Inga klara distinktioner kunde skönjas mellan automatiserade och manuella delar av
systemet. Manövrering av pumpar, ventiler osv ingick inte heller. "Vi gör (detta med hjälp
av (det), som är ett ... ämne. Det gör vi i olika steg och när vi kommer till det översta steget
....; ... och så släpps det ut här..och resten pumpar vi in i tanken...". Det fanns ingen klar
uppdelning mellan den fysiska anläggningen och det som presenterades på skärmen.
Därefter gavs "praktiska" undantag från den ideella, teoretiska beskrivningen. Urvalet av
viktig (kritisk) information var situationsbunden; ibland beroende av aktiviteter vid andra
processavsnitt. Ett annat urvalskriterium byggde på tidigare händelser som medfört
problem (inklusive orsakssanlband).

Den relativt höga autonlatiseringsgraden kan ha bidragit till att den intervjuade ansåg att
det ibland kunde vara en fördel att kon1ma ut lite (från kontrollrummet).

Viktig (kritisk) information.

Frågan som ställdes gällde vilken information man betraktadel som mest väsentlig; det
man först kontrollerade när man kom in i kontrollrummet.

Det verkade finnas skillnader i urvalet hos operatörer vid samma processavsnitt. En del av
dessa skillnader kan bero på att intervjuerna inte gjordes vid samma tidpunkt. De gjordes
under 5 dygn och det kunde ha inträffat händelser som förskjutit uppmärksamheten, men
det är troligen inte hela förklaringen.
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Allmänt kan sägas att den kritiska informationen var begränsad (oberoende av antalet
presenterade item) till mindre än 10 variabler, ofta 4 - 5 stycken. Urvalet grundade sig på
händelser som de själva varit med om eller som inträffat under något annat skift. En annan
vanlig typ av variabler/komponenter var relaterade till snabba förlopp eller - ännu oftare 
sådant man tidigare fått felaktig information om på grund av brister hos sensorer/
regulatorer (instrumentfel). Gemensamt för dessa variabler/komponenter var att de borde
uppmärksammas, för att det inte skulle bli framtida problem. Man eftersträvade att
förebygga larmtillstånd och akuta ingripanden.

En annan typ av variabler var helt naturligt de som hörde samman med aktuella aktiviteter
då intervjuerna utfördes under pågående arbete. Det rörde sig om kontroller av
automatiserade funktioner och egna procedurrelaterade åtgärder.

6.4.5 Sammanfattning och diskussion • Intervjuer vid U

I den aktuella anläggningen hade man större problem på den rent tekniska sidan än på
datorsidan. Operatörerna ägnade mer tid åt att lära känna processen än att hantera
kommunikationsutrustningen.

Automatiseringsgraden varierade mellan olika processavsnitt liksom mängden tekniska
problem. De senare kan ha bidragit till att man vid vissa processavsnitt upplevde sig ha en
lägre automatiseringsgrad än om de tekniska komplikationerna inte funnits. Kontaktytan
gentemot processen (kommunikationsutrustningen) ser även ut att i vissa fall ha format
uppfattningen om automatiseringsgraden.

I datorkonfigurationen fanns en viss redundans inbyggd. Operatörerna kunde även
manövrera lokalt ute i anläggningen. Manövreringen från bildskännsterminalerna föreföll
dock vara mer attraktiv - speciellt för de nyanställda. Med informationen samlad på
skärmarna ansåg man sig få en god överblick över processen; åtminstone under normal
drift. Det något undermåliga larmsystemet underlättade inte arbetet på annat sätt än att
man på kretsbildema fick meddelande (i färgkod) om att gränsvärden överskridits. Å
andra sidan var det betydligt mer information än man fick i den gamla fabriken.

Under normal drift och i kända störningssituationer fick man en relativt god översikt med
tillgängliga bilder. Det kunde ibland bli problem med överblicken vid övriga tillfällen.
Andra presentationsformer och datorbaserade operatörshjälpmedel hade troligen kunnat
underlätta problemlösning och beslutsfattande i diagnossituationer. Användningen av
färgkoder för klassificeringen av larminformation är endast ett sätt att värdera information.

Systemkonstruktörernas något instrumentella sätt att begränsa informationsmängden
visade sig inte fungera. Det berodde troligen i första hand på att urvalet av information är
dynamiskt betingat. Man kan inte på förhand veta vad som kommer att inträffa och vilken
information operatörerna behöver i varje enskild situation. Urvalet gjordes förmodligen
utifrån processtekniska aspekter och erfarenheter medan operatörerna ofta konfronterades
med komponent- och intrumentfe1.

Arbetsuppgifterna ställde krav på noggrannhet och detaljrikedom i datapresentationen.
Tillgänglighet, vana och personliga önskemål såg också ut att bidra till användningen av
olika presentationsformer.

Av processbeskrivningarna framgick att automatiseringsgraden såg ut att påverka
operatörernas beskrivningar av respektive processavsnitt. Vid avsnitt med låg
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automatiseringsgrad uppehöll man sig gärna vid procedurer för manövrering och
åtföljande processtekniska effekter samt kontroller av dessa. Man inriktade sig på
komponenter och deras funktion. Det var också viktigt att inte glömma något.

Vid processavsnitt med högre automatiseringsgrad lades större vikt vid funktionen hos
processen som helhet, där även automatiserade delar ingick på ett naturligt sätt. De
automatiserade delarna krävde sin speciella övervakning och sannolikheten var större att
det skulle inträffa störningar i dessa än vid processavsnitt med låg automatiseringsgrad.
Vid de senare förekom sällan störningar på de automatiserade delarna under den aktuella
undersökningsperioden.

Operatörernas intressen och erfarenheter kunde också skönjas i processbeskrivningarna.
Ett exempel på detta var den redogörelse, som till stor del inriktades på förebyggande
åtgärder. Denne operatör ägnade en del av fritiden åt felsökning och reparation av
elektronisk utrustning.

Skillander i utbildning och erfarenhet kunde i någon mån skönjas i abstraktionsnivån hos
beskrivningarna. Materialet är dock för litet för att man skall kunna dra några entydiga
slutsatser. Man kan eventuellt spekulera i onl arbetet vid ett processavsnitt med hög
automatiseringsgrad underlättar utvecklingen aven mer differentierad processförståelse.
Klart är att individuella skillander grundade på erfarenhet, intresse osv gör det svårt att
utifrån ett begränsat material kunna dra några entydiga slutsatser om vikten i detta fall av
automatiseringsgrad respektive utbildning/erfarenhet. Materialet ger dock en antydan om
att båda verkar ha inflytande på de begreppsapparater som operatörerna använde i sitt
arbete.

6.5 Intervjuer vid S

6.5.1 Utveckling

Utvecklingen från manuella rutiner vid mer konventionell instrunlentering till
datorbaserad presentationsutrustning gick relativt snabbt vid anläggning S. Det gjorde att
operatörerna hade möjlighet att göra jämförelser. Man upplevde en större förändring vid
övergången från manuell styrning till lokala kontrollrum än från dessa till de
färgterminalbaserade centrala kontrollrummet. I båda fallen fick man nya arbetsrutiner
beroende på ökad automatisering och ändrad kommunikationsutrustning.

Arbetsplatserna förbättrades rent miljömässigt (minskat buller osv) samtidigt som
manövrering och övervakning underlättades. De datorbaserade styrsystemet bidrog till en
ökad trygghet - det var inte så lätt att göra fel. "På den tiden man reglerade själv blev det
mycket springande; jobbet var inte svårt men ibland stressande; nu kanske man ibland rör
sig för lite."

Enligt några av operatörerna innebar denna modernisering samtidigt att man distanserades
från själva processen och därmed förlorade "känslan" för den. Mer om detta senare.
Attitydmässigt sade sig flera ha varit kritiska till den datorbaserade terminalutrustningen
till en början, men vid tiden för undersökningen (Tillfälle IV) kunde man inte tänka sig att
återgå till de lokala kontrollrummen.
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Man fick en mjuk övergång till det centrala kontrollrummet bl a genom att operatörerna
till en början inte använde det under hela skiftet. På dagtid kunde de få hjälp av de
systemansvariga.

De till en början långa svarstiderna vid S, orsakat av den underdimensionerade
datorkapaciteten, förbättrades när arbetsplatserna inte längre behövde dela på
maskinutrymmet. Vid tiden för den aktuella undersökningen verkade dock problemen i
någon mån kvarstå då svarstidema tycktes ha bidragit till arbetsrutiner, där man inte helt
utnyttjade systemets tänkta möjligheter.

"Om du skall stoppa (en processenhet) från terminal måste du ju använda alla bilderna och
här har du alltsammans på plats (lokalt kontrollrum)." "Det tar för lång tid när något
verkligen sker - då måste Ulan slänga sig på instrumenten". "Om vi har en misstanke om
att det är något fel så skall vi söka fram den (infonnationen). Då tycker jag det går sakta.
När det är något fel så har vi ett nog så stort område att springa på - om vi börjar springa...
När vi inte riktigt vet var felet är så .. då kunde det ha varit bra om man fått information så
snabbt att man kunnat utesluta en del." "Erfarenhetsmässigt vet man (ofta) vad man bör
vara observant på".

På den tiden man hade manuell styrning "ingrep man på de platser där det gick dåligt".
Med konventionella instrument och den mikroprocessorbaserade utrustningen blev
informationen ännu mer samlad. Man behövde inte längre förflytta sig för att kunna
inhämta information (eller manövrera); kanske speciellt betydelsefullt vid mer omfattande
eller komplexa problem. En förutsättning för att systenlet skall kunna utnyttjas till fullo är
då korta svarstider och samtidig informationspresentation.

6.5.2 Informationspresentation

Det argument, som vanligen användes för att ange en positiv effekt av det
terminalbaserade systemet, var att det gav en bättre överblick. En sådan fick man
huvudsakligen via förenklade flödesscheman över olika processavsnitt. De innehöll
förutom symboler av fysiska komponenter, kategoriinformation uttryckt i färg samt
siffervärden för nivåer, flöden etc. Huvudprincipen för presentation var densamma som
vid U.

Den uppdelning i s k "översiktsbilder" och "underbilder" enligt hierarkiska principer, som
förekom vid S, verkade inte helt vällyckad, då de senare inte utnyttjades i någon större
utsträckning (bl a på grund av svarstiderna). Vid U förekom inte denna uppdelning. Där
använde man bilder på i stort sett samma detaljnivå.

Användningen av trendkurvor (historik) var densamma vid båda anläggningarna.
Stolpdiagrammen användes inte heller vid S med undantag för den i bilderna inlagda
kompletterande funktionen för förändringar av börvärden. Vid U utnyttjades i stället det
oberoende dialogfältet för denna funktion.

Innehållsmässigt sade man sig vid S sakna en del information som var nödvändig för
driften. Det medförde bl a, som någon uttryckte det, "vi vet ju inte förrän vi får alarm och
då har det redan hänt". Den önskade informationen fanns i de lokala kontrollrummen och
med de rutiner man utvecklat bevakades denna information aven annan operatör.
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Vid felsökning påpekades även vikten av redundant infoffilation. "... viktigt att ha både
ventilöppning i % och flowmängd för då kan jag se om det är ventilen eller något annat
som blockerats."

6.5.3 Larmsystem

En ökad autonlatisering medför ofta att det ställs större krav på larmsystemets utformning.
Önskemålet är att så tidigt som möjligt kunna meddela operatörerna vad som håller på att
ske. Problemet är att välja information som är lämplig för varje tillfälle.

Speciellt viktigt är det att antalet larm ej bör vara för stort i en kritisk situation, så att den
värdefulla informationen försvinner bland mängden meddelanden. Alltför ofta
introduceras system med denna svaghet, vilket ibland resulterat i att inte ens
presentationsutrustningen klarat anstormningen av meddelanden. En av de första
åtgärderna efter installationen blir då att minska antalet onödiga meddelanden.

En annan svårighet är att justera gränsvärden så att man åtminstone inte under s k normal
drift får meddelanden uppkomna genom att "larmen kommer och går". Viktiga
meddelanden kan då lätt ignoreras i tron att det är "de vanliga larmen".

Vid anläggning S förelåg inte full överensstämmelse för gränser och meddelanden mellan
de olika systemen (terminaler respektive övrig utrustning), vilket inte underlättade arbetet.
Larmen kom också något senare i det centrala kontrollrummet. En inte helt adekvat
utformning av larmsystemet och/eller begränsad tilltro till detsanlnla gjorde att
operatörerna kanske ibland ägnade en onödigt stor del av tiden till övervakning.

Eventuellt kunde detta förhållande ha bidragit till att en del personer, speciellt nattetid,
kände av sina ansträngda ögon. Det senare kan även ha orsakats av bristen på lämpliga
glasögon och väl justerade terminaler (vanligt förekommande) och skilda personliga
preferenser avseende ljusnivåer i bilderna.

Vid U hade man kommit något längre i fråga om filtrering av meddelanden än vid S.
Presentationsmässigt fanns några smärre skillnader mellan anläggningarna. Bl a kunde
operatörerna vid S sätta in egna gränsvärden för larm ("vita"), som inte behövde kvitteras;
en komponent, intill vilken det inte presenterades siffervärden, blinkade vid larm. F ö
presenterades larm i form av färgförändringar för siffervärden på flödesdiagrammen
förutom tabeller med skriftliga meddelanden, liksom vid U.

Förhållandena var inte helt likartade vid de olika processavsniuen. Allmänt torde man
dock kunna säga att operatörerna upplevde vissa "onödiga problem" med det inte helt
färdigutvecklade systemet vid S. Vid exempelvis bortfall av terminalerna kunde man
visserligen utnyttja de lokala kontrollrummen, där man hade den nödvändiga
informationen, med det var lättare att hitta felen på skärmarna i det centrala
kontrollrummet, där informationen var mer samlad och där man på ett enkelt sätt hade
tillgång till redundant information.

Något tillspetsat torde man kunna säga, att operatörerna vid S valde den för dem optimala
utrustningen; bildskärmar för övervakning och konventionell utrustning för manövrering.
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Det terminalbaserade systemet lämpade sig inte så väl för manövrering på grund av dess
utformning med flera bildnivåer och långa svarstider. Undantag fanns dock.

Problemen med svarstiderna kan också ha medfört att operatörerna bibringats
uppfattningen att datorsystem är så långsamma att vissa åtgärder inte går att automatisera;
"om en ventil skär sig måste åtgärder vidtas med en gång, det går inte att automatisera".

6.6 Förändringar

Bland annat Sell (1980) tar upp några av de faktorer som underlättar ett positivt resultat
vid införande av datorbaserade system. De har även visat sig relevanta i de aktuella
undersökningarna. Erfarenheterna visar att man bl a kan förvänta sig

• organisatoriska förändringar (både i sidled och vertikalt) beträffande arbetsinnehåll och
ansvarsområden; även utanför de direkt berörda

• större tidsåtgång än planerat

• att ett positivt resultat underlättas om det finns ett helhjärtat stöd från ledningens sida
och om de direkt inblandade engageras; dvs att man inte endast koncentrerar sig på lätt
mätbara s k objektiva (hårdvarumässiga) faktorer.

Vid de aktuella fabrikerna visade sig operatörernas utvidgade ansvarsområden inverka på
förmännens traditionella arbetsuppgifter, vilket gjorde att dessa förändrades eller nästan
helt försvann. Det fanns även en tendens till både ökade och nya krav på underhållssidan.
Möjligheterna till engagemang och stöd från ledningens sida konkretiserades vid
anläggning U bl a genom de s k yrkeskonferenserna, där uppkomna problem och ideer
kunde ventileras.

Tidsfaktorn torde ha en viktig betydelse på ett flertal sätt. Det tar tid att förändra
arbetsrutiner och förhandsinställningar. En väsentlig skillnad mellan konventionell
instrumentering och en datorbaserad utrustning är skillnaden i flexibilitet. Utbyte eller
omplacering av instrument i efterhand kan innebära stora svårigheter. Arbetet betraktas
ofta sonl avslutat i och med att instrumenten kommit på plats och fungerar. Detsan1n1a
behöver i princip inte gälla för den datorbaserade presentations/manöverutrustningen.
Bortsett från arbetet "bakom panelerna", så tillåter den att bilder förändras, nya bilder
tillkommer etc i takt med behoven; givet tillräckliga minnesutrymmen etc. Det gör att
förarbetet med installationen kanske förlängs tidsmässigt men misstag kan senare rättas
till och resultatet kan därmed bli bättre på lång sikt. Svårigheterna att förutse ändrade
arbetsrutiner orsakade av systemet eller den tekniska processen behöver inte bli
överväldigande eller riskfyllda under förutsättning att principen om "kontinuerlig
förändring" tas i beaktande på planeringsstadiet.

Sell (1980) tar i sin artikel också upp mätproblemen i samband med utvärderingar av
denna typ av system. Bl a ändras ofta förutsättningar för att en direkt jämförelse med
tidigare arbete skall kunna göras. Införandet av ett datorbaserat system medför ändrade
arbetsrutiner, vilka i sin tur bl a medför ändrade systemkrav samtidigt som personalen
anpassar sig till nya förutsättningar. Dessa svårigheter har också visat sig giltiga i de
aktuella studierna. Dessutom har en eventuell upplevd förändring hos personalen inte
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visat sig ge samma resultat som en beräknad skillnad, eventuellt beroende på att man vid
de tidigare mätningarna uppnår en takeffekt eller att den upplevda förändringen är
situationsbunden (Herold & Thomas, 1981).

Faktorer av ovan nämnda slag torde ha medverkat till de initiala olikheterna i
attitydhänseende mellan operatörerna vid de undersökta anläggningarna och även
påverkat resultatet vid mätningarna gjorda 2 år senare. Det är dock svårt att bestämma
graden av inflytande; speciellt som det troligen varierar över tiden.

Wiener & Curry (1980) tar upp problemen med en lämplig automationsgrad. En ökad
automatisering har ibland ansetts som ett lämpligt alternativ för att minska problemen med
den mänskliga tillförlitligheten. De anser att gränsen för utvecklingen mot en förbättrad
systemsäkerhet har nåtts, åtminstone för flygplanssystem.

Trots att automatiseringsgraden var relativt låg i de aktuella systemen, noterades de vid
sytembortfall uppkomna problemen med att hantera processen. Man poängterade att
nyanställda lätt kunde få en bristande kunskap om placeringen av de fysiska
komponenterna ute i anläggningen (nödvändig för kontroll och lokal manövrering); en
kunskap som var speciellt nödvändig vid dessa tillfällen.

Efter installationsfasen blev tillfällena för träning inte lika många som tidigare. De
möjligheter till "simulatorträning" man hade under installationsfasen fanns inte längre. I
det sammanhanget kan det vara viktigt att liksom Kessel & Wickens (1982) poängtera
skillnaden mellan aktiviteterna övervakning och manövrering. De menar att det inte är
självklart att goda övervakare blir bra manövrerare fastän goda manövrerare kan fungera
utmärkt som övervakare bl a beroende på att man vid manövrering uppmärksammar och
tolkar information på ett annat sätt än vid övervakning. För de aktuella anläggningarna
med deras begränsade automatiseringsgrad utgjorde växlingarna nlellan övervakning och
manövrering inte något allvarligt problem.

Martinko et al. (1996) har en attributionsmodell för individuellt motstånd mot
informationsteknologin, som bygger på positiv/negativ erfarenhet i användningen av den
nya tekniken. De visar också hur ett eventuellt motstånd skulle kunna förhindras genom att
det finns personer i närheten med en positiv inställning, en bra systenlutformning samt
stöd från ledningen. I de studier som presenterats här var orealistiskt positiva
förväntningar inte särskilt bra. I väntan på praktiska resultat ställer sig författaren därför
något skeptisk till användningen av denna modell inom processindustrin.

Mer praktiskt tillämpbara verkar Bauers (1995a) tankegångar vara. Han ser motståndet
mot ny teknik som inte enbart negativ; det kan ibland bidra till bättre system. Motstånd
kan uppträda när människor känner sig 'överkörda'. Erfarna användare kan ha ett annat
perspektiv än dem som utformat systemen. I praktiken finns det ofta tidsmässiga eller
andra begränsningar som är orsaken till att det inte alltid är de bästa förslagen som
implementeras. Motstånd kan enligt Bauer definieras som en oväntad aktivitet till både
innehåll och form för innovatörerna. Det kan yttra sig både i form av aktiva handlingar och
som undvikanden. Hur många system har inte funktioner som inte används, för att man
inte ansett sig behöva dem. Där hjälper inte heller utbildning.
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Bauer (1995b) anser också att 'teknofobi' är ett missledande begrepp för motstånd mot ny
teknologi. I det bankprojekt som presenteras i artikeln visar han hur motstånd kan
fokusera uppmärksamhet på problemområden, vilket kan anses positivt.

6.7 Processförståelse

Enligt Ellström (1996) är processkänsla en förmåga att kritiskt bedöma och värdera
märvärden och annan information.

Tekniska processer av inte alltför komplex natur låter sig beskrivas med hjälp av formella,
systemteroretiska modeller (Rouse, 1980). Det har därför tett sig naturligt att försöka
beskriva även operatörernas förståelse (mentala n1odeller) av tekniska processer i samma
termer. Med ett gemensamt beskrivningsystem skulle man kunna kartlägga skillander,
rätta till icke-optimala handlingsmönster hos operatörerna, ställa olika tekniska lösningar
gentemot mänskligt handlande osv (Rouse, 1977; Johannsen & Rouse, 1979; Veldhuyzen
& Stassen, 1977).

Ett av problemen är dock att osäkerheten ökar med stigande komplexitet och att entydiga
beskrivningar i sådana fall kan vara svåra att göra. Kritik mot ett systemteoretiskt
angreppssätt i dessa sammanhang har bl a framförts av Jagacinski & Miller (1978),
Bainbridge (1978, 1981, 1989, 1992) och Adams (1982).

Även om frågeställningarna i denna rapport delvis varit de ovan beskrivna har syftet
endast varit att få en ökad förståelse för vilka faktorer som skulle kunna ingå i ett
begreppssystem för mänsklig processförståelse.

Landeweerd (1979), som studerat diagnosticering gentemot en simulerad process, skiljer
på "mentala föreställningar (mental structure)" i form av visuella och konkreta strukturer
av den tekniska processen, lämpliga för exempelvis informationssökning och "mentala
modeller" som verbalt/abstrakta strukturer för hur processen fungerar (relationer och
samband), användbara vid korrigering av fel. En sådan uppdelning kan även ses som nära
knuten till arbetsuppgifter och informationspresentation. Den antyder även ett
beskrivningssystem, där operatörerna antas agera utifrån ett flertal "strukturer", även om
dessa inte är från varandra oberoende.

Landeweerds (1979) uppdelning liknar de representationstyper, som antagits vara
grundläggande för intuitivt respektive logiskt/analytiskt beteende.

Anderson (1982) bygger sin 3-stegs modell för utveckling av "kognitiva färdigheter" på
begrepp som används inom artificiell intelligens. De problem han arbetar med är betydligt
mer väldefinierade än dem som förekommer inom de komplexa ("Open-loop") system
som processoperatörer arbetar med. Andersons modell är en utveckling av Fitts (1964) 3
stadie modell. Den senare omfattar ett "kognitivt stadium", där inkodning av färdigheter
görs, för att eleven åtminstone approximativt skall kunna utföra det önskade beteendet. På
detta stadium förekommer även en "språklig förmedling", där eleven upprepar den givna
informationen för att kunna använda färdigheten.

Nästa steg kallar Fitts det "associativa steget", där fel som uppkommit i den initiala
förståelsen gradvis upptäcks och rättas till. Här försvinner också den språkliga
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förmedlingen som hjälpmedel. Det tredje stadiet kallar Fitts det "autonoma"
(självstyrande), som innebär ett gradvis förbättrande av färdigheten; något som fortsätter
obegränsat.

I Andersons (1982) första stadium får eleverna instruktioner och information om en
färdighet, som kodas som en uppsättning fakta, som sedan används för att generera
beteendet. Med ökad erfarenhet omvandlas kunskapen till någon form av procedur, som
direkt används. Med det tredje steget får man en förbättrad användning och en ökad
hastighet (s k ACT produktioner med målstrukturer).

Teorin innehåller även allmänna tolkningsprocedurer, som är nödvändiga då kunskapen
skall användas inom ett nytt område; exempelvis procedurer för analoga jämförelser
respektive allmänna problemlösningsstrukturer för uppdelning av problemen i subproblem
samt procedurer för att matcha problem och instruktioner. Den "förklarande (deklarativa)"
kunskapen, som tolkas med hjälp av allmänna procedurer, bidrar till bildandet av nya
produktioner (vilket är något riskfyllt) och integreras med övrig kunskap (vilket tar tid).

Processförståelse avseende ett komplext tekniskt system har inslag av dynamik. Processen
i sig är dynamisk liksom det mänskliga agerandet. Brehmer (1991) anser att
arbetsuppgifterna i komplexa tekniska system bör ses som dynamiska beslutsuppgifter.
Han ger följande sammanfattning av problematiken (sid 243): "Eftersom styruppgiften
ställer många olika krav måste operatören också ha många olika former av modeller och
modeller på olika nivåer av abstraktion och medvetenhet". Andra modeller behövs för att
upptäcka avvikelser och diagnostisera eventuella fel. Enligt samme författare kräver
arbetsuppgifterna kompensation och optimeringsmodeller som innehåller olika
processamband och någon form av representation av dynamiken i systemet (Brehmer,
1993).

Olsen och Rasmussen (1989) tar kritiskt upp ett par av Dreyfus & Dreyfus (1986) 5
utvecklingssteg där det första steget bl a utmärks aven verbaliserbar struktur, som är
situationsoberoende med inslag av fakta, egenskaper och regler. Experterna däremot fattar
inte analytiska beslut. De är "context - dependent" och helhetsinriktade, vilket befrämjar
förståelsen av situationen. Olsen och Rasmussen (1989) menar att verkligheten är något
mer komplex än så.

Leplat (1989) menar att komplexa kognitiva färdigheter tar en avsevärd tid att uppnå. Han
menar också att man inte bör göra en alltför markerad avgränsning mellan kognitiva
färdigheter och enkla sådana. Även Hammond (1987) menar att experter inte begränsar sig
till en viss nivå i sitt agerande; även om arbetsuppgifterna påverkar beteendet.

Speciellt utvecklingen av processförståelse har ansetts intressant i denna studie, Erfarna
operatörer agerar på ett annat sätt och betonar andra aspekter än nybörjare (Bainbridge,
1974; de Montmollin & de Kaiser, 1985), även om den övergripande målsättningen för
arbetet är densamma. Skillnader i erfarenhet torde också vara en av de bidragande
orsakerna till de relativt stora individuella skillnaderna i kontrollrummen. Ett exempel, där
skillnaderna märks mycket väl är den oenighet som brukar uppstå när något processavsnitt
skall automatiseras. Man är sällan ense om det optimala sättet att göra detta på.

Shanteau (1992) anser att expertkompetens är beroende av ett antal faktorer; kompetens
inom domänen (teoretisk och praktisk kunskap, ofta tillgänglig via historier),
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psykologiska egenskaper, kognitiva förmågor, beslutsstrategier (foffi1e11a och informella)
och inte minst egenskaper hos uppgiften i fråga (ofta försunlmat). De är alla viktiga att ta
hänsyn till vid utformning av system för experter enligt honom.

En tankemodell avseende utveckling av processförståelse hos operatörer inom en
processindustri (Holmgren, 1980) finns beskriven i Tabell 14. Den bygger på de
processbeskrivningar som operatörerna gjort i samband med de här presenterade
undersökningarna.

TABELL 14. Utveckling av processförståelse.

Faser Kunskap Beteende

Uppgiftsorientering Arbetsuppgifter &procedurer; Inlärning och tillämpning
fysisk placering och av arbetsrutiner
arbetsredskap "göra"

Utvärdering Viktning av system-egen- "försök & misslyckanden"

(omvärdering) skaper; reliabilitetsskattningar motorisk aktivitet
emotionalitet

Utvecklad process- Funktionssamband Icke-emotionell
förståelse symtom-orsak problemlösning

orsak-konsekevens "tänkande"

Strategier för felsökning

Under den första fasen, medan arbetet ännu var nytt, inriktades processbeskrivningama på
de manuella arbetsmoment, som förväntades av operatörerna. Där ingick även
manöverutrustningen (tangentbord och övriga manöverdon). Man följde strikt
regelbaserade sekvenser (med betoning av rätt - fel handlande) och tog endast med de
processenheter (kon1ponenter) som var direkt berörda - "resten är inte mitt bord". Under
beskrivningarna noterades ett n1ärkbart beroende av flödesdiagrammen, där
"hållpunkterna" utgjordes av de ställen där man kunde vidta åtgärder. Den språkliga
beskrivningen åtföljdes aven rörelsemässig; man pekade på skärmen, flyttade markören
med hjälp av rullbollen etc. De tycktes under denna tid försöka få ett grepp om sambandet
mellan det förväntade beteendet och hur man på bästa sätt skulle kunna verkställa detta via
psykomotoriska färdigheter.

Först när operatörerna utvecklat förmågan att sköta "verktygen", kände till den fysiska
placeringen av olika processenheter och hade lärt sig att sköta systemet under normala
förhållanden, ägnade de sig åt funktionella beskrivningar av processen och
produktegenskaper; vad som hände mellan "kontrollpunkterna"; "massan blir tjockare
här .. ".
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Under detta stadium började de kunna sitt arbete på samma sätt som en nybliven
körkortsägare tror sig kunna köra bil. Man började göra misstag, då någon grundläggande
processförståelse ännu inte förelåg och förutsättningarna inte alltid var idealiska.

Speciellt vid U sammanföll inledningen på nästa fas också med de tekniska och
processtekniska problemen med processen, vilket gjorde att operatörerna fick en grundlig
träning i felsökning. Vid denna tidpunkt förekom även attitydmässiga omvärderingar
(speciellt Tillfälle II).

Allt detta bidrog troligen till att nästa steg i utvecklingen "utvärderingsfasen" var speciellt
märkbar vid denna anläggning. Beskrivningarna var ofta relativt känslofulla; man beskrev
händelser som inträffat. Ansvarsområdet sträckte sig längre än till fysiska komponenter
och färgterminaler. Sensorer och regulatorer betedde sig inte som förväntat. Datorerna var
inte heller helt pålitliga.

Beskrivningarna innehöll bedömningar om pålitligheten och giltigheten (reliabilitets- och
validitetsskattningar) hos fysiska komponenter, instrument (sensorer och regulatorer),
datorer och terminaler. Man gav exempel som

• "dessa instrument kan man inte lita på särskilt mycket ... "

• "Här har vi problem när yttertemperaturen går ner ... "

• "det är inte det här värdet vi behöver ... de här värdena måste kombineras, för att vi
skall förstå vad som faktiskt händer. "

Vid den här tidpunkten tog man även med auton1atiserade delar av processen, då dessa
visat sig långt ifrån perfekta. Under de här, åtminstone periodvis, relativt känslobetonade
tillstånden hos operatörerna, var de mycket otåliga över att behöva vänta några sekunder
på att systemet skulle svara/reagera. Om vederbörande var så lyckligt lottad att han kunde
komma på något att göra, så gjorde han det; speciellt motoriska aktiviteter verkade vara
välkomna. Det fanns "ingen tid över" för att tänka; det blev försök och misslyckanden.

Så småningom fick man en mer utvecklad och differentierad processförståelse. När
operatörerna vid denna tidpunkt ombads att beskriva processen undrade man på vilket sätt
detta skulle göras; "... det beror på ... " medan de oerfarna gav ett intryck av att endast ha
tillgång till en beskrivning. Processbeskrivningama var mer nyanserade och man verkade
ha fått en viss distans till processen och själva arbetet. De tidigare inte helt lyckade
händelserna blev nu roliga historier. De motoriska aktiviteterna hade klart reducerats och
även vid icke-önskade problem bibehöll man distansen och överblicken och "grävde inte
ner sig" i detaljer lika lätt som tidigare.

Av de relativt grova och på intet sätt oberoende kategorierna uppgiftsorientering,
utvärdering och differentierad processförståelse, verkade den andra fasen vara den mest
betydelsefulla och därmed intressanta bl a för uppkomsten av individuella skillander. Det
är också viktigt för en väl utvecklad processförståelse att de processavsnitt som
operatörerna ansvarar för i alla väsentliga delar omfattas av dessa utvärderingar, för att en
balans i senare bedömningar skall kunna fås; att händelser inträffat son1 berört merparten
av systemet inom en tillräckligt begränsad tidsperiod, för att de inte skall hållas åtskilda
från varandra samt att mängden fel/händelser varit representativa. Risken är annars att
vissa delar av systemet tilldelas alltför stor vikt i förhållande till övriga.
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En jämförelse med den referensram som presenteras i denna rapport visar att den första
utvecklingsfasen kan jämföras med utvecklingen av rutinbeteende, medan operatörer med
en fullt utvecklad processförståelse kan förväntas uppvisa ett både intuitivt och logiskt
analytiskt beteende, beroende bl a på problemens natur.

Andersons (1982) mer väldefinierade problemställningar verkar vara mest representativa
för det uppgiftsorienterade steget i den tankemodell som beskrivs ovan. Fitts (1964)
modell synes överensstämma något bättre med den ovan beskrivna. Det andra steget
(associativa) utmärks av att felaktigheter i den tidigare uppfattningen upptäcks och rättas
till, vilket även är utmärkande för "utvärderingsfasen". Andersons beskrivning gör det
svårt att förstå hur den ibland helt felaktiga kunskapen rättas till. Han nämner endast de
risker det medför att tolka och integrera ny kunskap.

Ingen av dessa modeller berör den "viktning" (efter betydelse) som informationen/
kunskapsinnehållet utsätts för. De "enlotionella" aspekterna, som på olika sätt verkar
utgöra en del av eller åtminstone bilda ramen för kunskapsintegrering, berörs inte.

Skillnaden mellan Andersons begreppssystem och de beskrivningssätt son1 förordas här
tycks bl a vara att man med en ökad skicklighet (procedurallearning) huvudsakligen lär
sig utföra procedurer av typen cykla, köra bil, addera samt lösa enkla problem på ett
snabbare och mer korrekt sätt. Det liknar mycket det systemteoretiska tänkesättet och kan
jämföras med utvecklingen av "rutinbeteende" och motsvarar den första fasen,
uppgiftsorienteringen, i Tabell 14.

Däremot överensstämmer det inte med den väl utvecklade processförståelse, som innebär
att operatörerna får en generell kunskap med ett flexibelt användningsområde och ett
minskat "kontextberoende" (av fysisk process, bilder etc). Ett exempel: en nybliven
bilförare lär sig att inte bromsa på isigt underlag men kan ha svårt att rutinmässigt reagera
riktigt när vägbanan är vattenbemängd eller oljig, medan en skicklig bilförare reagerar på
om underlaget är halt eller inte.

Visserligen ses även här utvecklandet av generella procedurer som en produkt vid
inlärning men kanske inte som den ändliga slutprodukten; det är i stället en som mer kan
liknas vid synbart "kreativa produktioner", för att använda Andersons egen terminologi för
problemlösning (kreativ problemlösning till skillnad från rutinmässig).

Anderson (1980, sid 261) definierar "kreativ problemlösning" som inlärning eller
förvärvande av nya procedurer och tar som exempel Köhlers berömda apa Sultan, som
kom på att två käppar kunde sättas samman för att den åtråvärda bananen skulle bli
åtkomlig. En annan aspekt på Sultans beteende är att handlingen kan tolkas som ett
exempel på att vid förvärvandet aven "ny" färdighet består det "nya" i att två procedurer
kombineras; i nästa steg kan det bli en ny procedur.

Utan all annanjännörelse gäller detsamma för skickliga operatörer. De kan nled
bibehållen målsättning använda olika medel, alternativt kombinationer av medel;
samtidigt som de kan använda samma medel för att fylla olika behov (utvidgat
tillämpningsområde).
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Chase och Ericsson (1981) spekulerar något över de mekanismer som kan förklara
skillnaderna i minneskapacitet mellan nybörjare och experter. Bl a vill de omvärdera
användningen av korttidsminnet, vilket skulle göra det möjligt för experter att använda
komplexa operationer, som inte skulle ha varit möjliga med endast en begränsad kapacitet
hos korttidsminnet. Det har ju tidigare ansetts vara ytterst begränsande för
informationsbearbetningen. En vidare utveckling av dessa tankar kommer förmodligen att
öka förståelsen för expertkunnandet.

6.8 Informationspresentation

Varför var flödesscheman så populära i det aktuella materialet? Man kan spekulera i vari
skillnaderna består mellan denna presentationsform och konventionella instrumentpaneler.
De förra ansågs ge en bättre överblick. Den kompakta presenationsformen med mycket
information på ett begränsat utrymme (inklusive redundant information) gör förflyttningar
onödiga. Man får i stället problem med eventuella bildväxlingar (beroende på tillgången
på skärmar), som kan ta tid och öka risken för glömska.

Flödesdiagram är en förenklad beskrivning av processenheter med tankar, pumpar,
ventiler etc, som förenas via rör och ledningar. Samma typ av logiska enheter har man
ibland försökt åstadkomma på konventionella instrumentpaneler med hjälp av påklistrad
tape i olika färger.

I flödesdiagrammen, som var aktuella här, fanns nästan all information (historiken
undantagen) samlad vid komponenterna i fråga. På konventionella instrumentpaneler
däremot tillämpas ibland principen att instrument för exempelvis flöden och temperatur
placeras var för sig, vilket gör att man i värsta fall måste flytta blicken och/eller sig själv,
för att få tillgång till båda typerna av värden (Holmgren, 1987).

En annan intressant skillnad är den övervikt för analoga presentationsformer (visarutslag,
kurvor, etc) som förekommer vid konventionell presentation jämfört med
flödesdiagrammen, där man i stället använde kategoriinformation (färger för att ange
exempelvis tillstånd, media och grad av larm) och numeriska (digitala) värden i betydligt
större utsträckning. De försök man gjort med (analoga) stolpdiagram utföll inte särskilt väl
varken vid U eller S. Enda undantaget var de stolpdiagram som användes för
nivåindikering i tankar. Man använde i stället ofta trendkurvor, som beskrev både aktuella
och historiska värden.

Tullis (1981) undersökte olika presentationsformer, både alfanumerisk och grafisk
presentation i ett testsystem för telefonlinjer. En av fördelarna med ett grafiskt system
ansågs vara att de "spatiala förväntningarna" underlättade felsökningen och då speciellt
för nybörjare, som därmed fick en förkortad inlärningstid (Brooke & Duncan, 1981). Man
fick därenl0t ingen skillnad med eller utan användning av färg. Färgkategoriseringen
antogs kunna ha fått större betydelse om antalet dimensioner varit större. Däremot förelåg
ett samband mellan färg och användaracceptans.

I de aktuella systemen förekom inte alfanumerisk information i tabellform. De s k spatiala
förväntningarna är dock lika tillämpliga för både flödesdiagram och konventionella
instrumentpaneler. Man avsökte endast de områden som ansågs relevanta vid olika
tillfällen. Den presenterade mängden data var större än i Tullis felsökningssystem.
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Arbetsuppgifterna var även delvis andra. Det kan ha bidragit till att färgkategoriseringen
ansågs värdefull, även om motivationsaspekterna inte helt kan uteslutas.

De förenklade flödesscheman som användes vid de aktuella anläggningarna underlättade
inlärningen för de oerfarna operatörerna då de bl a på ett enkelt sätt visade relationer/
samband mellan olika enheter. Även om det var förenklade scheman, gav de en grund att
bygga vidare på. Representativiteten nled avseende på exempelvis storlek, kraftresurser
etc var ibland svår att åskådliggöra, men det var i och för sig ett nybörjarproblem. Det var
också en av anledningarna till att nler erfarna operatörer oroades av att nybörjare
tillbringade för lite tid ute i anläggningen. Man får inte heller glömma att vissa kontroller
ibland måste göras ute i själva anläggningen för att bekräfta hypoteser, följa upp
alternativa orsaker till fel (läckage, brand, etc) och att vissa kontrollåtgärder inte kunde
utföras med hjälp av det datorbaserade systemet (p g a förreglingar etc).

Det är svårt att generellt ange vilka presentationsformer som är mest lämpade för olika
typer av arbetsuppgifter. Arbetssituationerna är ju dessutom ofta sådana att flera uppgifter
tidsmässigt helt eller delvis sammanfaller. Det gör att man kanske inte alltid väljer den
mest optimala presentationsformen utan i stället den mest lättillgängliga.

Vid övervakning och andra rutinmässiga arbetsuppgifter utgör tidsfaktorn däremot inget
problem och man klarar sig ofta med uppgifter av analog eller kategorimässig natur.

I situationer med högre arbetsbelastning (diagnos och problemlösning) verkar inte
informationens detaljeringsnivå vara det mest avgörande. Viktigare tycks vara kännedom
om var informationen finns, utan att nlan behöver söka efter den, för att kunna besvara
frågan om var felet är. Den fysiska lokaliseringen verkar vara det helt prinlära, vilket är
naturligt då den informationen ofta indirekt ger en indikation om felets natur och vilken
åtgärd som behövs.

I nästa steg (teoretiskt) avgörs det om felindikationen uppkommit p g a instrumentfel eller
tekniska/processtekniska orsaker. Ibland är felen av mer svårartad natur, exempelvis när
mätutrustning saknas och/eller slutsatserna måste baseras på osäker information av
indirekt natur. Vid dessa tillfällen är den redundanta informationen helt nödvändig; enligt
Dorris (1977) ökar den prestationen.

Erfarna operatörer med god processförståelse har andra inforrnationsbehov än nybörjare.
Individuella skillnader, individernas variationer över tid och inte minst variationer hos
uppgifterna ställer också olika krav (Paternotte, 1978; Bainbridge, 1978; Hess, 1979;
Eason, 1980; Bisseret, 1981).

Det är inte ovanligt att man förespråkar uppfattningen att informationen bör presenteras på
ett för uppgiften optimalt sätt. Tyvärr är detta endast nlöjligt för rutinbetonade uppgifter
där man på förhand känner till informationsbehovet. I praktiken har detta ofta gjorts på ett
så formaliserat sätt att man kanske i stället borde ha automatiserat dessa rutiner.

Med detta som utgångspunkt och satt i förhållande till den presentationsutrustning som
finns i dag, torde man kunna dra slutsatsen, att det i praktiken är en fördel att kunna
tillhandahålla olika presentationsforrner, inklusive olika detaljeringsnivåer (dock inte
fördelade på olika bilder eller bildtyper) för informationen på det sätt som gjorts i de ovan
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beskrivna flödesdiagrammen (speciellt vid U). De detaljeringsnivåer som avses är
färgkategorier, grafiska symboler, verbala meddelanden, alfanumeriska koder, analoga
värden (stolpdiagram och kurvor) samt numeriska värden (siffror).

Den informationspresentation som beskrivits här kan betraktas som relativt osofistikerad i
jämförelse med synsätt där man försöker beskriva abstrakta variabler, procedurrelaterad
information etc. Speciellt som man bibehåller flexibiliteten och lättillgängligheten, dvs
undviker formaliseringar av den typ som beskrivits ovan (t ex onödiga bildhierarkier),
kommer även dessa presentationsformer att i en framtid underlätta operatörsarbetet.

6.9 Processförståelse och informationspresentation

I den typ av informationspresentation som terminalbilderna (speciellt flödesdiagrammen)
är exempel på, finns samband mellan olika processenheter (komponenter) i form av rör
och ledningar. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att en sådan presentationsform
underlättar inlärningen, vilket det även gjorde enligt de intervjuade. En väsentlig fråga är
om den terminalbaserade presentationsformen också leder till en bättre processförståelse
än konventionella instrument. Man kan tänka sig att operatörerna i det senare fallet måste
kombinera kunskapen om den fysiska anläggningen med instrumenten på panelerna,
vilket inte behövs i samma grad för flödesdiagrammen.

Ofta finns dynamiken i processen presenterad i form av enkla kurvor. Funktionella
samband av den grafiska typ som beskrivs av Vicente & Rasmussen (1990) och Effken et
al. (1997) saknas. Det torde underlätta för användarna om komplexa processan1band, t ex
av typen massbalans (Lind, 1995) åskådliggörs på ett enkelt sätt (Duncan & Praetorius,
1989).

Enligt Hill (1996) måste man lägga ner mycket n1öda på att finna presentationsformer,
son1 överbryggar gapet mellan det abstrakta inom styrtekniken och operatörernas bilder av
processen och dess tillstånd.

Antalet intervjuer, där operatörerna vid S beskrev processen utifrån båda
presentationsformerna (konventionella instrumentpaneler respektive terminalbilder) är
alltför litet för att några direkta slutsatser skall kunna dras. Beskrivningar gjorda vid
konventionella instrumentpaneler begränsades vanligen till förklaringar rörande
instrumenten - inte processen. Det kan möjligen bero på att operatörerna ansåg att det var
lättare för den okunnige försöksledaren att förstå sammanhangen, jämfört med när man
hade diagrammen att referera till. Däremot erhölls i viss mån samma typ av
processbeskrivningar, som vid färgterminalerna, från personalen vid den gamla, senare
nedlagda fabriken vid U, där man konkret kunde följa massans väg genom fabriken.

Man skulle kunna tänka sig att konventionell instrumentering är en mer abstrakt
presentationsform än både den utrustning som man hade vid de manuellt inriktade äldre
fabrikerna och de moderna färgterminalbaserade bilderna. Associationer i den riktningen
ger bl a följande kommentar; "i den gamla fabriken ingrep man på de platser där det gick
dåligt". Det kan man också göra med hjälp av flödesdiagrammen. Kanske är det så att man
i vissa avseenden lyckats ta tillvara fördelarna hos de gamla fabrikerna och
vidareutvecklat dessa i den nya typen av kontrollrum. Om man är mer "distanserad" till
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processen i ett konventionellt utrustat jämfört med ett terminalbaserat kontrollrum borde
det i så fall påverka processförståelsen.
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7. Sammanfattning och diskussion

I de studier som redovisas här har effekterna av datoriseringen berört den direkta
produktionen - i detta fall pappersmassa. Även om resultaten i detalj inte kan generaliseras
till andra branscher eller yrkesområden återfinns här effekter av generell natur, som även
framkommit i andra undersökningar.

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten visar att flertalet av de tillfrågade
föredrog en datorbaserad utrustning som verktyg för processkommunikation. Det rådde
stor enighet beträffande systemegenskaper som

• bättre processöversikt och lättillgängligare information, jämfört med konventionell
instrumentering, som bl a gjorde det lättare att uppfatta störningar och underlättade
processtyrning

• ökad informationsmängd liksom ökat antal övervakningsuppgifter, utan att
informationen blev för detaljerad.

Många ansåg att arbetsmiljön blev bättre samt att denna typ av system kunde medföra en
ökad trygghet utan att självständigheten minskade.

Man motsatte sig inte en utveckling med datorer inom industrin men ville helst inte att
denna skulle ske på bekostnad av antalet arbetstillfällen.

Organisation

Inom det organisatoriska området har man vid datorisering fått förändringar i
yrkesrollerna, som speciellt visat sig problematiska för mellanskikten i organisationerna
(Bradley, 1981; De Geer,1982; Forslin, 1978, 1992). I de aktuella fallen gäller det speciellt
förmännen, som delvis fått förändrade arbetsuppgifter eller nästan inga alls vid Tillfälle
IV. Vid den senaste uppföljningen hade de också fått ansvar för andra enheter inon1
fabriken.

De farhågor som bl a kommenterats av De Geer (1982, sid 101) verkar dock vara ett
övergående problem. När förmännen rekryterats från processoperatörerna på samma sätt
som tidigare, återkommer troligen deras skicklighet med maskiner och materiel. Nu
saknade man till en början erfarenhet av styrsystemet och den nya processen.

En av anledningarna till de uppkomna förändringarna var operatörernas utvidgade
ansvarsområden. Vid U fick operatörerna dessutom ett försprång framför förmännen
genon1 att de i allmänhet flyttade över till den nya fabriken före dessa.

Ofta är det inte bara effekterna av datoriseringen som förändrat arbetsinnehållet utan även
de mer komplexa processerna; nya processavsnitt som tillkomn1it av t ex miljöskäl, som
kemikalieåtervinning. Man hade i det aktuella fallet även fått ett centralt kontrollrun1 i
stället för lokala sådana.

Vid anläggning U utvidgades förmännens ansvarsområden till att omfatta andra
anläggningsenheter medan man vid S reducerat antalet förmän till en person, som arbetade
dagtid. Vid andra jämförbara fabriker har man radikalt rationaliserat bort förn1anskiktet.
Vilket alternativ, som visar sig vara mest rationellt torde endast framtiden kunna utvisa. I
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de aktuella fallen torde det ha varit svårt om än önskvärt att i förväg helt bestämma
organisationsstrukturen. Det fanns inte så stor erfarenhet att lita till vid den aktuella
tidpunkten. Dessutom är organisationsförändringar ofta en kontinuerlig process.

Kontroll - säkerhet

En annan aspekt, som tagits upp i den allmänna debatten, är risken för styrning och
kontroll av personalen, när datorbaserade system används. I den aktuella typen av system
kan dessa risker sättas i relation till trygghet och säkerhet. För att kunna belysa denna
frågeställning jämfördes bl a åsikterna hos gruppen processoperatörer (vid U) med den
inställning som personalen vid en angränsande anläggning inom samma fabriksområde
hade (externgrupp utan egen erfarenhet av datorbaserade system). Det visade sig att
operatörerna inte kände sig styrda av tekniken i den utsträckning som antogs av den andra
gruppen. I stället betonades aspekten trygghet och säkerhet.

Allmänt gäller då förutsättningen att styrsystemen och informationspresentationen har en
adekvat utformning. Ett dåligt system (exempelvis ett med dålig larn1hantering) kan bidra
till en ökad osäkerhet. Uttryckt på annat sätt, kan datorbaserade styrsystem verka
avlastande; operatörerna får hjälp med den kontinuerliga övervakningen, de får omedelbar
information om felaktiga åtgärder och systemen kan underlätta lokaliseringen av fel och
problemlösning.

Övergång till ny teknik

Hur genomgripande förändring får man genom att installera datorbaserade system? Enligt
operatörerna vid anläggning S var övergången från den ursprungliga lokala styrningen till
de lokala kontrollrummen med konventionella instrumentpaneler och ett
mikroprocessorbaserat system mer genomgripande än den från lokala enheter till det
terminalbaserade, centrala kontrollrummet.

Vid U gick man direkt från ålderdomlig teknik till en datorbaserad sådan. Om
datortekniken i sig hade varit den avgörande faktorn, borde den stora förändringen ha
uppkommit när den infördes, vilket inte verkar ha varit fallet. En viss omvärdering skedde
dock strax efter installationen. Den allmänt positiva synen kan bero på att systemen hade
en utformning som underlättade arbetet och att man därtill fick en bättre fysisk arbetsmiljö
(minskat buller etc), samt en bättre social miljö (centralt kontrollrun1). Därmed inte sagt
att de delvis nya arbetsuppgifterna inte medfört förändrade krav för personalen, som inte
alla upplevde som positiva. Trots allt var det ytterst få som kunde tänka sig att gå tillbaka
till den gamla tekniken.

Hur smärtfri övergången till ny teknik blir, beror på en rad faktorer. Undersökningarna vid
de aktuella anläggningarna visade bl a att en positiv inställning hos fabriksledningen
underlättar, genom att man bl a i god tid före installationen diskuterar den nya
anläggningen med de anställda. Vid U rådde något aven pionjäranda medan man vid S var
allmänt negativa. De stora tekniska och processtekniska problemen vid U bidrog till en
ökad sammanhållning hos de anställda. Vid S var förutsättningarna delvis annorlunda.
Allmänt förväntade man sig inte något positivt av det nya systemet; man var skeptiska till
den nya tekniken. Det till en början underdimensionerade systemet bidrog troligen
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ytterligare till den negativa inställningen. Å andra sidan hade man kvar den tidigare
instrumenteringen; man var inte helt beroende av den bildskärmsbaserade utrustningen.

Före installationen var det alltså klara skillnader i förväntningarna mellan fabrikerna. Ett
par år senare var dessa inte längre så stora. Man hade fått en mer realistisk och nyanserad
uppfattning om de nya systemen. De skillnader som noterades verkade höra samman med
skilda arbetsrutiner och systemutformning. Symboliskt (inte i exakta tal) kan utvecklingen
beskrivas sonl i Figur 5.

Positiv
inställning

Neutral

Negativ
inställning

(V)

I

(S) ,__ - - - - - - - - - - -\"-

.....

......................

Tillfälle

FIGUR 6. Allmän inställning till de datorbaserade systemen vid fabrikerna U och S under en tid av
2.5 år. Tillfälle II avser installationsfasen.

Injriade förväntningar och nya problem

Gav den nya typen av datorbaserad utrustning operatörerna bättre möjligheter att övervaka
och kommunicera med processen; medförde systenlen en ökad säkerhet, så att allvarliga
operatörsfel kunde förhindras; blev produktionsresultaten bättre; för att bara nämna några
av frågorna.

Resultaten visar att även de här undersökta systemen möjliggjorde en förbättrad
processövervakning. Ca 75% av operatörerna ansåg att systemen även underlättade
processtyrningen. Vissa skillnader i utformning gjorde att användningsområdena varierade
något vid de undersökta fabrikerna.

De system, som installerades, tog liten plats jämfört med det utrymme som skulle ha
krävts för konventionella instrument och manöverdon. Produktionsresultatet visade sig
inte enbart vara beroende av den datorbaserade utrustningen, vilket skillnaderna mellan
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anläggningarna gav en antydan om. Något större enighet rådde i frågor som bättre
loggbokföring (75% eniga) osv.

Det är svårt att utifrån detta material klart kunna konstatera om systemen förhindrade
allvarliga operatörsfel. Det har tidigare framhållits att s k operatörsfel kan ha andra orsaker
än den datorbaserade utrustningen som sådan. Det är snarare utfonnning och innehåll som
har betydelse. Som exenlpel kan nämnas, att man vid S saknade en del infonnation, som
man ansåg nödvändig för driften samt de till en början miserabla larmsystemen. Det krävs
också en mycket omfattande programvara för att operatörsfel skall kunna undvikas.
Jänlfört med konventionell instrumentering, torde man kunna säga, att denna typ av
utrustning åtminstone minskade möjligheterna till fel bl a genom snabbare återkoppling
(feed back) av information.

Bland operatörerna rådde det något delade meningar om antalet felgrepp minskade eller
om konsekvenserna av dessa blev mindre. Det var dock få som motsatte sig påståendet att
datorbaserade styrsystem ökade tryggheten för personalen.

Om vissa problem försvunnit så hade andra kommit i stället. Organisatoriska förändringar
och ändrade arbetsrutiner har redan framhållits. Arbetsmässigt minskade den fysiska
aktiviteten, vilket ibland kunde kännas som en belastning och speciellt de äldre kunde
ibland känna av sina ögon (Tillfälle IV). 15 år senare var det snarast de yngre som
poängterade vissa fysiska problenl med tenninalarbetet.

Införandet av datorbaserade system innebar att man fick en helt ny typ av felkälla.
Konsekvenserna vid datorbortfall upplevdes (speciellt i början) som mer drastiska
(innebar ökad sårbarhet) än man varit van vid tidigare, då felen varit av mer lokal natur.
Bortfall, som orsakade längre driftstopp, var förhållandevis ovanliga. Produktionen kunde
hållas på en jämnare och kanske högre nivå däremellan. Den så småningom inlagda
automatiken slogs ut tillräckligt ofta för att man skulle få träning i manuell styrning, något
som upplevdes positivt.

De skilda säkerhetsfilosofiema vid fabrikerna var speciellt märkbara när det gällde
kontaktytan gentemot operatörerna. Vid U hade man en större redundans inbyggd jämfört
med S, där operatörerna i högre grad var tvungna att byta typ av kommunikations
utrustning. Även om de utarbetade arbetsrutinerna gjorde att man inte släppt kontakten
nled den konventionella utrustningen, förlorade man vid systembortfall möjligheterna till
bättre överblick över processen, som den tenninalbaserade utrustningen gav. Den nler
flexibla lösningen man valt vid U gjorde att man även vid dessa tillfällen kunde arbeta
med sina vanliga terminalbilder. Helt problemfritt var nu inte detta då man vid
terminalbortfall, alternativt bortfall av kommunikationsdator, var tvungen att dela
resterande tenninaler med övriga operatörer. Vid kortare bortfall visade sig detta fungera i
praktiken. Vid den senaste uppföljningen hade antalet bildskärmar utökats, för att även
kompensera detta problem.

Ålder och anläggning

De tendenser till åldersskillander som förekom vid anläggning U visade sig till en del
kunna förklaras av anläggningsspecifika faktorer. Vid U övergick personalen från en
ålderdomlig och nlindre komplex process till en modern anläggning med ett centralt
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kontrollrum utrustat med färgterminaler. Förändringen var mer drastisk än den som
personalen vid S ställdes inför, där man dels infört förändringar i etapper och därtill inte
gått så långt som man gjort vid U.

En tolkning av resultaten kan vara att medan de äldre vid U kände sig mindre tillfreds med
det nya arbetet än de äldre vid S, så var förhållandet något av det omvända för den yngre
åldersgruppen. Man bör kanske också ha i åtanke att upplevelser av arbetet som
rutinbetonat och ibland stressande också kan ha andra orsaker. Resultaten tyder även på att
de datorbaserade systemens till en början något överbetonade betydelse minskat. Trivsel
och en bra arbetsmiljö beror även på andra faktorer, vilka kan ha lika stor betydelse som
typen av utrustning för processkommunikation.

Process!örståe[se

En generell modell för utveckling av processförståelse har presenterats. Den första fasen
(Uppgiftsorientering) omfattar inlärning av "normala" arbetsrutiner. Därefter kommer ett
utvecklingsskede, där man blir varse att dessa rutiner är otillräckliga. Man utvärderar
processegenskaper, kommunikationsutrustning etc samtidigt som en mer individuellt
inriktad processförståelse utvecklas. Resultatet är till stor del beroende på vilka händelser
och situationer som operatörerna ställs inför och om dessa slutat lyckligt eller ej. Så
småningom uppnås det tredje stadiet - differentierad processförståelse - när operatörerna
fått"distans" till processen och arbetet och lärt sig rutiner för att även klara
problemsituationer.

Då kan de med hjälp av synbart intuitiva åtgärder och uppslag förhindra att problem
uppstår och - när det inte är möjligt - intuitivt och logiskt rationellt lösa uppkomna
problem. Det mest känsloladdade skedet är utvärderingsfasen med sina försök och
misslyckanden, något som sällan förekom senare. Nya problemsituationer kan dock
medföra att operatörerna beteendemässigt återgår till ett tidigare utvecklingsskede,
samtidigt som de då har en större erfarenhet att lita till.

Denna utveckling, från nybörjare till expert, har på ett utmärkt sätt beskrivits av Shanteau
(1992). Förutom denna generella utveckling förekommer även individuella skillnader. De
"cues", som t ex "wide categorizers" (Cropley, 1972) använder i form av tendenser och
riktlinjer torde också vara utmärkande för erfarna operatörer. Motsatsen, "narrow
categorizers" föredrar i stället detaljerad information i form av regler och principer.

Enligt det förslag till referensram för informationspresentation, som presenterats ovan,
torde kretsbilder och kurvor stödja erfarna operatörer. Beteendet verkar till synes intuitivt
vid lösningen av flertalet arbetsuppgifter. När de akuta problemen är åtgärdade och
orsakerna till dessa skall analyseras kan ett mer logiskt - analytiskt beteende komma väl
till pass. Det är också då händelselistor och rapporter används som presentationsform för
informationen.

Ett bra system

En av målsättningarna nled processoperatörernas arbete är att undvika stopp. Den typ av
process som varit aktuell i dessa studier kan karakteriseras sonl "open - loop" system med
parametrar som var utanför operatörernas kontroll, exempelvis råvarukvalite, väderlek och
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komponentfel. Arbetet med sådana system innehåller osäkerhetsmoment som ofta innebär
förändringar av strategier och målsättningar. Kraven på flexibilitet och förutseende är
relativt stora. Det är t o m så att processoperatörernas arbete anses vara mer komplexa än
experternas (de Montmollin & de Kaiser, 1988).

Man vill gärna kunna åtgärda felaktigheter så snart som möjligt, helst innan man fått larm
om saken - en typ av prediktiv kontroll i stället för symtom - åtgärdskontroll; något som är
utmärkande för erfarna operatörer (Bainbridge, 1974; Hacker et al, 1978; Paternotte &
Verhagen, 1979). De betonar även vikten av ett adekvat larmhanteringssystem. Å andra
sidan kan även erfarna operatörer bete sig oerfaret när de befinner sig i påfrestande
situationer (Bainbridge, 1978), vilket även observerats i de aktuella studierna. Det gäller
situationer, där man inte längre har kontroll (överblick) över händelserna utan reagerar på
varje enskilt stimulus.

Slutsatsen torde bli att ett bra system för processkommunikation bl a bör underlätta en
snabb lokalisering av fel, samt att vidtagna åtgärder som enkelt och snabbt kan följas upp.
Tidsfaktorn har här stor betydelse, både för infbrmationspresentationen och möjligheterna
för manövrering. Erfarenheterna från exempelvis anläggning S visar, att de delar av
utrustningen för processkommunikation, som inte uppfyller dessa krav, inte heller
används.

Lokaliseringen av fel underlättades i de aktuella fallen av flödesdiagrammen och
larmmeddelandena. Ofta räckte relativt grova kategoriseringar (Bainbridge, 1981),
exempelvis färgförändringar. Den typ av informationssökning som förekommer i andra
typer av system, exempelvis för övervakning av flygtrafik (trafikledare) är inte särskilt
relevant för den processövervakning det här var fråga om, vilket gör, att
rekommendationer angående informationsnlängd, färger etc inte är giltiga. En väsentlig
skillnad är att processoperatörerna, som arbetade vid de aktuella anläggningarna, fick
informationen presenterad på förutbestämda platser i flödesdiagrammen. Hela bilderna
behövde inte avsökas, endast begränsade delar.

Ett bra system bidrar även till en ökad trygghet och säkerhet för personalen. Det fick nlan
bl a nled hjälp av det datorbaserade styrsystemet. Felaktiga åtgärder accepterades inte
alltid och processtekniska felaktigheter meddelades.

Sanlmanfattningsvis skulle man utifrån de erfarenheter som vunnits bl a i de här gjorda
studierna kunna säga att till de vanligaste desigfelen hörde att datorkapaciteten var för
snålt tilltagen (man fick relativt snabbt byta till större maskiner), vilket bl a medförde
långa svarstider.

Till de onödiga begränsningarna hörde även olika typer av restriktioner för urval av
information. Vi har sett exempel på att man vid U inte fick all information i
flödesdiagrammen förrän man tryckte på två tangenter i stället för en, något som gjorts i
avsikt att bespara operatörerna alltför mycket information. Vid S tillänlpades en hierarkisk
princip enligt vilken man först måste kalla fram en bild för att via denna komma till nästa.
Det är exempel på formaliseringar där man gjort samma typ av fel som författare till
skrivna regler (procedurer) ofta gör. Cuny (1979) anger där som orsak att man
underskattar komplexiteten hos situationer där procedurerna är tänkta att användas. I det
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aktuella fallet var man helt överens om att de kretsscheman som användes inte innehöll för
mycket eller för detaljerad information.

I dessa IT-tider tycks man ibland ha glömt bort skillnaden mellan data och information.
Det är informationen som processoperatörer brukar uppskatta inte ett överflöd av data. I en
del moderna styrsystem har man i onödan återinfört bildhierarkier, fält med annan
bakgrundsfårg för siffervärden osv. Man vill få ett modernt utseende på bilderna och
kunna använda ljus bakgrundsfärg till synes utan tanke på att styrsystem inom
processindustrin även används nattetid när användarna är trötta och synskärpan inte alltid
är den bästa.

Ett annat problem är bristen på filtrering av larminformation. En av de första, ofta akuta,
åtgärderna vid installation av datorbaserade system är att man blir tvungen att företa en
filtrering av larm. Efter 15 år hade man kommit tillrätta med denna problematik vid U.

De styrsystem som presenterades här uppskattades av operatörerna vid tillfälle IV.
Förbättringar återstod i båda fallen, speciellt vid S, men det förhållandet att systemen inte
var helt färdiga innebar samtidigt en fördel, då det tar relativt lång tid innan operatörer och
system nått en ömsesidig anpassning. Det visade uppföljningen efter 15 år. Införandet av
datorbaserade system medför förändrade arbetsrutiner, som i sin tur ställer nya krav på
verktygen. Bilden kompliceras dessutom av att ändrigar i den tekniska processen inte
heller är ovanliga.

Ett bra system förutsätter också att man tagit organisatoriska hänsyn; att
ansvarsfördelningen mellan arbetsplatserna klargjorts liksom relationerna mellan förmän
och operatörer. Någon form av jobbrotation kan möjligen ge en bättre förståelse för
sambanden mellan olika processavsnitt och torde minska risken för "ingenmansland"
mellan arbetsplatserna. Även i denna fråga hade man löst problemen vid den senaste
uppföljningen.

Förmän med erfarenhet av datorbaserade system för processtyrning kan komma att få
delvis andra uppgifter än tidigare generationers förmän. Har man tänkt över den nya
yrkeskategorins, de datoransvarigas ansvarsområden och relationer till övriga
yrkesgrupper? Har hänsyn tagits till olika användargruppers skiftande informationsbehov
vid bildutformning (exempelvis översiktsbilder, ej manövrering för förmän)? Har
arbetsrnässiga förutsättningar skapats för vidare systemutveckling, inklusive nya
användningsområden (kvalitetskontroll, produktionsplanering, osv) för insamlade
processdata och nya användarkategorier (driftledning, underhåll, laboratorium osv)?

Föreliggande studier visar att den ömsesidiga anpassningen mellan organisation,
människor, styrsystem och process ständigt pågår. Det är en i hög grad dynamisk
utveckling, som kan vara svår att predicera innan man inför ny teknik men mycket kan
göras i förväg, för att en installation skall bli lyckosam (Mumford, 1981; Lundeberg &
Sundgren, 1996). Vid anläggning U tycks denna kontinuerliga process ha fungerat
tillfredsställande. Vid ett ev införande av ett nytt styrsystem får man hoppas att tidigare
traditioner vidmakthålls.
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Vi befinner oss i en intressant utveckling, som förhoppningsvis kommer att innebära att
datorerna används för att förbättra arbetsvillkoren inom många områden utan att tekniken
får överhanden. Fortfarande kan man dock instämma i Easons (1997) uppfattning att man
vid införandet av ett nytt system bör tänka i termer av sociotekniska system, som grundar
sig på affärsmässiga, sociala och tekniska faktorer. Man får inte heller glömma
människorna. Det bör inte vara datortekniken som komnler i första hand trots att det är IT
tider.
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8. English Summary

8.1 Introduction

A longitudinal study of a computer based system for process controI has been performed.
Repeated measurements of the operators' experiences of their system have been made
during 15 years. The whole life-cycle of a system has been of interest as the problems vary
over time. In the present case special attention has been given to the operators'
expectations before the installation of a new system, the problems that might occur when
learning to handle a new system, the more mature experiences of the system use, and the
problems that might be found when handling an old system.

The evaluations of systems have often been made close to the installation of a new system
when the initial problems are dominating. But it is also important to take into account the
needs of experienced operators when designing systems for long-term use. A system
should be easy to learn but it should also support the users' development of process
knowledge, that is characteristic for experienced operators (Shanteau, 1992).

Eason (1997) has a sociotechnical view. It can be seen as a dynamic, long-tenn process
where business goals are integrated with human beings and technical systems. What
makes it worth while to install a new advanced system? Some of the benefits mentioned
are better product quality, fewer stops, reduced environmental problems, and increased
efficiency (Larsen,1971; Fraser, 1978; Holmgren & Hol, 1981; Smith & Carayon,1995).

The following areas have been of main interest in this thesis:

• the advantages/disadvantages of computer based system for process controI compared
with conventionai instrumentation; how the problems change during 15 years

• organizational aspects of these systems

• attitudes and process knowledge

8.2 Method

Questionnaires covering the following areas were used:

• computer based controI room

• computer based system for process controI and supervision

• equipment and work with colour -VDUs

• job satisfaction

The questionnaires contained a number of statements where the degree of agreement was
made on a 7-point scale (7= totally agree; 1= totally disagree). The questionnaires were
introduced verbally and answered during the normal shiftwork. Unstructured interviews
were used as complements to the questionnaires.

The number of people working in the controI room of the investigated pulp factory (called
U) was about 30, a rather small number. To get more information, operators at another
pulp factory (called S) with the same controI system, was included at two occasions,
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before the installation (I) and after 15 months (IV). A third group working with
conventionai techniques at factory U was also included.

TABLE 15. Selected groups at the test occasions I-V. I before the installation; II half
a year after the installation; III after another 4 months; IV after 15 months; V after 15
years.

Factory Test occasion

I II III IV V
U x x x x x

S x x

External
group at U x

During the analysis the following background factors have been considered:

• positive/negative expectations

• age

• computer based vs. conventionai instrumentation

8.3 Results

PositivelNegative expectations

Before the installation,. the operators at the two factories U and S had different
expectations. While the personnel at U was very positive it was negative at S, depending
on different management philosophies. At U the operators got a lot of support while those
working at S just got a system installed in the controi room. Another difference between
the factories was the philosophy of back-up equipment. At U, a new pulp factory,
computers were used as back-up while at S, conventionai instrumentation was used
instead.

After the installation, when confronted with reality, the operators at U became less
positive and with attitudes more close to those at S. At the 4th test occasion no differences
could be found; both groups were rather positive. At S, the system seemed to have 'sold
itself' , and the operators found it to be quite useful.

Age differences

The tendencies of age differences that were found at U disappeared to some extent when a
comparison was made with S. At U they went from an old factory to a bright new one,
while at S the conventionai instrumentation was supplemented with a computer based
system used mainly for supervision. As a result the older operators at U felt less satisfied
with the new job than the older operators at S. The younger operators were, quite the
contrary, more positive at U than at S.
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Computer based vs. conventional instrumentation

For questions conceming general attitudes towards computers, no differences could be
found between the operators working in the computer based controi room and the
operators working with conventionai equipment. Experience with computer based systems
seemed to infiuence questions concerning 'contact with the process' and 'the possibilities
to have controi over their work'. The operators at U were not controlled by the technique
or lost their contact with the process in the way the outside observers expected. The
observers expressed the same viewas can sometimes be found in the general debate,
where computerization and automation are thought to be the same thing.

The outside workers thought that their own job, to some extent, was similar to the job in
the computer based controi room. It could be both stressing and demanding. However,
they themselves had a less sedentary, stressing, tiresome, and monotone job than the other
group.

Both groups thought that a computer based controi system made it easier to controi the
process and made the jobs more secure.

Organizational aspects

The organization changed during the 15 years. At U the supervisors got more
responsibility while they at S were reduced to one person working daytime. The number
of operators was reduced from 6 to 4 on each shift at U. By job rotation they had also
leamed how to handle more than one process unit.

Special 'work meetings' were still used at U to handle day-to-day problems.

Process feeling

At the latest investigation about 90% of the more experienced operators (8 - 12 years) did
not express any fear of losing their process feeling. At the 4th test occasion 75% of the
operators at U and S had the same view. At that time, even if they were negative, they still
thought that colour VDUs gave a better overview of the process (100%), nlade it easier to
perceive disturbances (83%), and get process information (85%). Those who thought they
might lose their process feeling preferred more conventionai instrumentation.

Process knowledge

To get a feeling of how the operators learned to controi the process by using a computer
based interface, the operators at U were asked to describe the process in their own words at
different occasions. They were sitting at their work places and could use their normal
process pictures.

Three main categories were found. At the beginning the operators were very task-oriented,
eager to leam their new job. Only the controi points were described at this stage. Later on
an re-evaluation was done. During this period the behaviour was characterized by trial and
error, motor activities, and emotionai expressions. 'They did what they were told and it
still didn't function.' Finally, they turned into experienced, non-emotional, problem
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solving persons with more than one alternative available. The descriptions often started
with a question - 'in what way shall I describe the process'?

Education

It took 1 - 2 years to leam the process; a couple of months to handle the computer based
interface. At U they got a mainly theoretical education during 1 year before they moved to
the new factory. There was a time-gap of 3 months between the end of the education and
the start of the new job, which was too long. It is better if you can practice the new
knowledge immediately. In the present case, it was not possible to do that.

The experience gained in the present studies has inspired me to use the following
educational scheme when introducing a new, computer based controI system:

1. one day of introduction before the installation to give the operators realistic
expectations

2. 1.5 - 3 days (depending on the complexity of the system) of hands-on training
immediately after the installation of the system

3. one day of repetition, discussions of the 'optimal' way to handle the system, and
practice in using more infrequent functions

My experience is that the third occasion is the most appreciated one.

Initial problems vs. problems ofan old system

The initial problems that the operators have when learning a new process and/or a new
computer based process interface are quite similar to those of an occasional visitor. The
pictures on the screens look crowded, the alarms 'come and go', and it is difficult to find a
structure.

The experienced operators, on the other hand, don 't find their controI pictures crowded;
they know where they have their objects. They also want redundant information, so they
can exclude instrument failures. What they don't want is to change pictures too often.

One conclusion to be drawn from this is that the contro! pictures can be filled with data.
The problem is instead to present wamings and alarms in a list, where you have to read
each line in order not to miss anything. If the process is complex with many contro!
pictures, it is possible to design an overview closely connected to the controI pictures. This
overview should also be concrete. A promising attempt to con1plement the physically
designed pictures with ecologically designed ones have been done by Christoffersen et al.
(1996) and Howie and Vicente (1996).

After 15 years the system could not be expanded any more. A new system was needed, but
they wanted a similar one; at least not a system that was more complicated to use.

Information processing and individual differences

An attempt has been made to find a match between information presentation, human
information processing, and behaviour. The information processing of human beings has
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been divided into a logical-analytical and an analog part. If one or the other is dominating
depends on

• the level of abstraction, where both the complexity of the task and the integration level
of the human being are of importance

• time aspects; in actual time and experienced stress

• individual differences, where experience and emotionai factors connected to success
and failure are important

A spatial representation is suggested for routine tasks/behaviour, while a spatial or verbal
presentation would match the intuitive behaviour, and finally a numeric and/or verbal
presentation for the logical/analytical behaviour

Attitudes

In some questions the attitudes varied over time, especially at occasion II when the
operators had problems with the process and work environment. The question concerning
preference for type of equipment seemed to be quite stable on the other hand. Those who
were unsure to begin with made a decision later on in this question. It seemed to be a
matter of experience.

To summarize, the longitudinal design of the investigations has given valuable information
of the dynamics that have to be considered in system design, when used for process
control. It has also shown the value of a rather long time-span.

Some of the results also indicate the difference between administrative systems and
systems used for process control. In administrative systems the users communicate with
computers that might cause problems and induce stress (Smith & Convay, 1997). In a
process controi system, the target is the process - not the computer system. The process
operators are more used to handling problems of a technical nature. The demand on the
computer system is that it should be transparent against the process and not withhold any
process information.

The results in the present studies are based on a limited number of people, which makes it
difficult to generalize. It is also difficult to generalize to other process industries depending
on differences in process structures.
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Bilaga l: Tillfälle I Initiala attityder

De procentuella fördelningarna för de 7 svarskategorierna presenteras som Enig (7,6),
Tveksam (5,4,3) samt Oenig (2,1).

Datorer Oenig Tveksam Enig

Det är inte bra att använda datorer till 50 31 19
automatisering av industriella processer

Datorer övertar alltför mycket arbete i dag 16 49 35

Om vi tänker oss att en anläggning skall moderniseras och beslut om typ av kontrollrum var upp till
dig, hur länge skulle du ha väntat med att ta i bruk datamaskinbaserade kontrollrum med den
erfarenhet du har i dag? Icke väntat (0) ...(6) mer än 5 år".

O· 1 år ~ 2 år

Väntat med datorbaserat kontrollrum (%)

Datorer

71.4

Oenig

22

28.5

Tveksam Enig

20 59

Om du hade kunnat välja helt fritt, hur mycket hellre hade du velat jobba som det var förut med
vanlig instrumentering i stället för i ett kontrollrum försett med TV - skärmar?

Vanlig instrumentering 22 20 59 Datoriserat kontrollrum

Arbetsmiljön bättre med nuvarande installation

Oenig

12

Tveksam Enig

26 63

Centralt/Datoriserat kontrollrum Oenig Tveksam Enig

Bra samla processkontrollen i ett centralt
kontrollrum 2 14 85

Kontakten med arbetskamraterna bättre
i ett centralt kontrollrum 8 19 73
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Oenig Tveksam Enig

Arbetet i datorbaserat kontrollrum ger
möjlighet till arbetsplanering 16 41 43

Datorbaserat system fÖr styrning och Övervakning Oenig Tveksam Enig

Datorer är inte helt pålitliga 26 39 36

Lättare att styra processen med ett datorbaserat
system 12 26 62

Lättare att få processinformation 6 8 86

Informationsmängden ökar 12 88

Inte så många fel i datorpresenterad information 20 48 32

Fler övervakningsuppgifter 2 24 75

Arbetsuppgifter Oenig Tveksam Enig

Arbetsuppgifterna alltför rutinbetonade 21 29 50

Arbetet enformigt 28 50 23
Arbetet jäktigt/"intenst" 14 57 29

Arbetet besvärligt/ansträngande 23 52 25

Utrustning - terminalarbete Oenig Tveksam Enig

Bättre jobba med tastatur än med
instrumentpaneler 2 24 74

Bättre med färg-TV-bilder än
enstaka instrument 6 22 73

1 2 3 4 5 6 7 timmar

Acceptabel tid framför TV-skärm 2.0 21.6 25.5 35.3 5.9 9.8

TV; problem med ögonen

Inte så ofta fysiska besvär

Oenig

20

27

Tveksam Enig

50 30

47 27



Terminalarbete är Oenig Tveksam Enig

• stressande 21 39 40

• krävande 12 33 55

• tröttande 12 51 37

• stillasittande 5 34 60
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Arbetst ill'fredsstäIleIse

Mer meningsfullt arbete

Arbetet betydeIsefu lit

Arbetet ger möjlighet till befordran/löneförhöjning

Oenig

18

8

25

Tveksam Enig

36 46

39 53

49 27
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Bilaga 2: Tillfälle II & III

De procentuella fördelningarna för de 7 svarskategorierna presenteras som Enig (7,6),
Tveksam (5,4,3) samt Oenig (2,1).

.Qa1Qmr Oenig Tveksam Enig

Inte bra att använda datorer till automatisering 49 32 19 II
av industriella processer

49 33 18 III

Datorer övertar alltför mycket arbetet i dag 15 47 38 II

26 34 30 III

Nuvarande installation

Väntat med datorbaserat kontrollrum (antal år)

o-1 år

61

63

~2 år

39

38

II

III

Föredrar vanlig instrumentering 17

22

8

9

75

79

II

III

Datorbaserat kontrollrum

Oenig Tveksam Enig

Arbetsmiljön bättre med nuvarande installation 8 28 64 II
9 36 55 III

Arbetsförhållandena bättre om ett år 6 32 62 II
6 42 51 III

Oenig Tveksam Enig

Datorer reagerar för långsamt 14 24 62 II

Antalet larm är onödigt stort 31 17 53 III

Datorn skulle kunna överta mer pappersarbete 8 56 36 II

Tryggt att systemet passar sig självt så mycket
som det gör 25 53 22 II

I bilderna saknas nödvändig information för driften 23 43 34 II

Informationen alltför detaljerad 44 39 17 II

När fel fortplantar sig i anläggningen ger inte
det nya kontrollrummet full översikt 34 23 43 III
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Centralt kontrollrum Oenig Tveksam Enig

Bra samla processkontrollen i ett centralt 3 8 89 II
kontrollrum 3 12 85 III

Inte bättre att samla processkontrollen centralt 95 5 II
i stället för att ha den spridd runt anläggningen 59 25 16 III

Ett centralt kontrollrum innebär mycket
springande ut i anläggningen vid fel 6 26 69 III

Kontakten med arbetskamraterna är bättre i ett 6 14 81 II
centralt kontrollrum 6 3 92 III

Datorbaserat system för styrning och Övervakning Oenig Tveksam Enig

Datorn dirigerar arbetet för mycket 39 50 11 II

Arbetet i datorbaserat kontrollrum ger 20 50 31 II
möjlighet till arbetsplanering 19 39 42 III

Med datorbaserad styrning har man mindre kontroll
över möjligheten att 41 38 22 II

- ta pauser 40 34 26 III

- påverka arbetstakten 35 49 16 II
30 58 12 III

Datorer är inte helt pålitliga 16 38 46 II
9 43 49 III

Arbetet i datorbaserat kontrollrum gör att man 46 32 22 II
mister processkänslan 38 35 26 III

Oenig Tveksam Enig

Lättare att styra processen med ett 8 31 61 II
datorbaserat system 26 9 66 III

Lättare att få processinformation 3 14 83 II
12 9 79

III

Informationsmängden ökar 6 94 II
13 88 III

Inte så många fel i datorpresenterad information 23 54 23 II
som i vanlig instrumentering 36 48 15 III
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Oenig Tveksam Enig

Antalet felgrepp minskar i ett datorbaserat 20 46 34 II
kontrollrum

Konsekvenserna av ev fel blir mindre med 38 43 19 II
ett datorbaserat system

Ett datorbaserat styrsystem ökar tryggheten 14 51 35 II
för operatören

Bättre produktionsresultat

Bättre loggbokföring

Oenig

11

3

Tveksam Enig

56 33

29 69
19 81

II

II
III

Oenig Tveksam Enig

Fler övervakningsuppgifter 5 32 62 II
6 32 63 III

En alltför stor del av tiden tillbringas framför
terminalen 22 43 35 II

Alltför många stilla stunder 56 28 17 II

En ökning i antalet hektiska jobbsituationer 11 46 43 II

En del besvärliga jobb på nattskift 53 45 3 II

Arbetsuppgifter Oenig Tveksam Enig

Arbetsuppgifterna alltför rutinbetonade 22 28 50 II
15 41 44 III

Arbetet enformigt 19 59 22 II
17 51 34 III

Arbetet jäktigt/"intenst" 41 35 24 II
12 54 34 III

Arbetet besvärligt/ansträngande 41 35 24 II
18 62 21 III

Större krav på noggrannhet 8 16 76 II
3 29 68 III

Större krav på uppmärksamhet 8 11 81 II
24 77 III

Uppmärksamhet viktigare än fackkunskap 39 47 14 II

Ett datorbaserat system kräver snabbare
ingrepp av operatören 19 42 39 II
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Utrustning - terminalarbete Oenig Tveksam Enig

Bättre jobba med tastatur än instrumentpaneler 3 14 84 II
6 12 82 III

Bättre med färg-TV - bilder än enstaka instrument 20 81 II
9 12 79 III

Svårare med svartvita bilder 20 6 75

Bättre översikt över processen med 3 8 89 II
färgbildskärmar

Lättare att uppfatta störningar i processen 14 86 II

2 3 4 5 6 7 timmar

Försvarlig/acceptabel tid framför TV-skärm 10.8 29.7 21.6 35.1 2.7

5.9 20.6 35.3 23.5 2.9 11.8

Oenig Tveksam Enig

TV; problem med ögonen 39 39 22 II
25 35 41 III

Inte så ofta fysiska besvär 22 50 28 II
29 47 24 III

Terminalarbete är Oenig Tveksam Enig

- stressande 25 47 28 II
21 41 38 III

- krävande 17 42 42 II
15 39 46 III

- tröttande 22 39 39 II
12 50 38 III

- stillasittande 9 21 71 II
9 21 70 III

Arbetstillfredsställelse

Mer meningsfullt arbete

Oenig

14
26

Tveksam Enig

47 39
39 36

II
III



Arbetstillfredsställelse

Arbetet betydaIsefu lit

Arbetet ger möjlighet till befordran/löneförhöjning

Oenig

9
10

23
43

Tveksam Enig

54 37
52 39

46 31
37 20
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II
III

II
III

Den ökade specialiseringen medför Oenig Tveksam Enig

- ökad trygghet i jobbet 14 49 38 II
15 40 46 III

- svårare att byta jobb 27 49 24 II
33 39 27 III

- mindre jobbrotation 14 53 33 II
28 41 31 III
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Bilaga 3: Upprepade mätningar

De procentuella fördelningarna för de 7 svarskategorierna presenteras som Enig (7,6),
Tveksam (5,4,3) samt Oenig (2,1).

Differenserna mellan de 3 mättillfållena visas grafiskt i Bilaga 4.

.Qa1Q..mr Oenig Tveksam Enig

Inte bra att använda datorer till automatisering 63 32 5
av industriella processer 47 32 21

50 28 22

Datorer övertar alltför mycket arbete i dag 17 56 28
11 50 39
11 37 53

Nuvarande installation

Väntat med datoriserat kontrollrum

0-1 år

74
67
50

~2 år

26
33
50

Föredrar vanlig instrumentering 16
16
26

32
5

11

53 Datoriserat kontro'lIrum
79
63

Oenig Tveksam Enig

Arbetsmiljön bättre med nuvarande installation 5 11 84
5 16 79
5 37 58

Centralt kontrollrum Oenig Tveksam Enig

Bra samla processkontroUen i ett centralt 16 84
kontrollrum 5 95

5 11 84

Bättre samla processkontrollen centralt i stanet 16 5 79
för att ha den spridd runt anläggningen 5 95

6 28 67

Kontakten med arbetskamraterna är bättre 32 68
i ett centralt kontrollrum 6 11 83

5 95
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Datorbaserat system för styrning och övervakning Oenig Tveksam Enig

Arbetet i datorbaserat kontrollrum ger 11 42 47
möjlighet till arbetsplanering 17 50 33

24 35 41

Datorer är inte helt pålitliga 42 32 26
11 42 47
11 42 47

Arbetet i datorbaserat kontrollrum gör att man
mister processkänslan 53 26 21

37 26 37

Lättare att styra processen med ett datorbaserat 5 26 68
system 5 26 68

32 11 58

Lättare att få processinformation 5 95
5 95

11 6 83

Info-rmationsmängden ökar 11 89
6 95
5 95

Inte så många fel i datorpresenterad information 6 56 39
som i vanlig instrumentering 17 56 28

26 53 21
Bättre loggbokföring 11 89

22 78
17 83

Arbetsugggifter Oenig Tveksam Enig

Arbetsuppgifterna alltför rutinbetonade 21 32 47
22 22 56

42 58

Arbetet enformigt 37 47 16
21 58 21
5 63 32

Arbetet jäktigV"intenst" 11 45 44
16 58 26
5 63 32

Arbetet besvärligt/ansträngande 16 63 21
47 32 21
11 61 28
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Utrustning - terminalarbete Oenig Tveksam Enig

Bättre jobba med tastatur än instrumentpaneler 25 75
5 5 90
5 21 74

Bättre med färg-TV-bilder än enstaka instrument 5 32 63
11 89

11 11 78

2 3 4 5 6 7 timmar

FörsvarligIacceptabeI tid framför TV-skärm 10.5 31.6 52.6 5.3

5.3 21.1 15.8 57.9

5.6 16.7 44.4 27.8 5.3 -

Oenig Tveksam Enig

TV; problem med ögonen 24 53 24
50 28 22
28 39 33

Inte så ofta fysiska besvär 11 68 22
11 63 26
39 50 11

Terminalarbetet är Oenig Tveksam Enig

- stressande 21 37 42
39 45 17
17 39 44

- krävande 6 33 61
22 39 39
11 45 45

- tröttande 11 67 22
22 45 33
6 45 50

- stillasittande 11 37 53
11 22 67

22 78
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ArbetstillfredsstäUelse Oenig Tveksam Enig

Mer meningsfullt arbete 5 37 58
17 50 33
32 32 37

Arbetet betydeIsefu lit 22 78
6 41 53
6 50 44

Arbetet ger möjlighet till befordran/löneförhöjning 17 56 28
21 53 26
31 38 31
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Bilaga 4: Differensvärden Tillfälle I, II och III

Polygonerna visar förändringar mellan Tillfålle I och II
repektive Tillfälle II och III _.. - .. -
Skalvärde -6 anger att någon radikalt ändrat uppfattning från helt oenig (1) till helt enig
(7).

Emg Oemg
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6

Inte bra att använda datorer till
industrialisering av industriella processer.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6

Väntat med datorbaserat kontrollrum (antal år).

Emg Oemg
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetsmiljön bättre med nuvarande installation.

Enig Oenig
-6-5-4-3-2-1 O l 2 345 6

Bättre att samla processkontrollen centralt
än att ha den spridd runt anläggnigen.

il
Enig ,~: Oenig

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6
Datorer övertar alltför mycket arbete i dag.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Vanlig instrumentering (1) •
datorbaserat kontrollrum (7).

Emg Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6

Bra samla processkontrollen i ett
centralt kontrollrum.

Emg Oemg
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Kontakten med arbetskamraterna
är bättre i ett centralt kontrollrum.
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Enig __--01_.......... .....__ Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetet i datorbaserat kontrollrum
ger möjlighet till arbetsplanering.

Enig ~-..&._...... ......__~_ Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Informationsmängden ökar.

Enig --.......'--......-""'-oJ---....a.-- Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Bättre loggbokföring.

[il

Enig _.---..----..Ii Oenig

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Datorer är inte helt pålitliga.

Enig .......&._...._----.......--... Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Lättare styra processen i
ett datorbaserad system.

Enig ---I__~ """_"-_ Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Inte så många fel i datorpresenterad
information som i vanlig instrumentering.

Enig ---.l~"""'''''''_---O''--_'-''_'''''' Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Fler övervakningsuppgifter.



Enig

:.

Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Enig

.:.

Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Bilaga 4
147

Arbetsuppgifterna alltför rutinbetonade.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetet jäktigt.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Bättre jobba med tastatur
än med instrumentpaneler.

Arbetet enformigt.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetet besvärligt/ansträngandet.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Bättre med fargTV-bilder
än enstaka instrument.

Enig Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Försvarlig tid framför TV-skärm.

Enig ~oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

TV; problem med ögonen.
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 o l 2 3 4 5 6

Inte så ofta fysiska besvär.

Enig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Terminalarbete • stressånde.

Oenig

Enig __--'....... ..........~_.. Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Terminalarbete • krävande.

Enig _ ...... ---'......~~~ Oenig

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Terminalarbete . stillasittande.

Enig ...&-_......__~__ Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetet betydelsefullt.

Enig _ ..... --llIllo....~....M._ Oenig

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Terminalarbete . tröttande.

Enig .......A:.-A~"-i\_._·_--a.-_ Oenig
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Mer meningsfullt arbete.

Enig ......_ ............. Oenig

-6 -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 6

Arbetet ger möjlighet till
befordran/löneförhöjning.
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Bilaga 5: Skillnader i attityder till datoriserade respektive icke
datoriserade kontrollrum

De procentuella fördelningarna för de 7 svarskategorierna presenteras som Enig (7,6),
Tveksam (5,4,3) samt Oenig (2,1). Jämförelser mellan personalen vid Renseriet (N=27)
och Cellulosan (N=35).

.Bedömning av eget arbete

Oenig Tveksam Enig

Arbete är R C R C R C

Stressande 62 29 13 21 25 50

Tröttande 40 26 30 22 30 52

Stillasittande 52 17 13 9 35 74

Krävande 44 28 24 28 32 44

Omväxlande 35 73 22 18 43 9

Rutinbetonat 25 17 17 4 58 78

Bedömning av terminalarbete terminalarbete.

Oenig Tveksam Enig

Arbetet är R C R C R C

Stressande 29 36 21 19 50 44

Tröttande 26 28 22 11 52 61

Stillasittande 17 9 9 9 74 82

Krävande 28 22 28 11 44 67

Omväxlande 73 47 18 14 9 39

"Ögon" 39 47 22 14 39 39
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Oenig Tveksam Enig p

R C R C R C

Det är inte bra att använda datorer till
automatisering av industriprocesser 38 62 48 42 14 26

Datorer övertar alltför mycket arbete i 30 26 17 21 52 53
dag

Det blir bättre produktionsresultat
med ett datorbaserat system 11 17 47 36 42 47

Datorer medför att arbetsuppgifterna
blir alltför rutinbetonade 17 28 13 8 70 64

Datorn dirigerar arbetet för mycket 21 56 42 25 37 19 x

Med datorbaserad styrning har man
mindre möjlighet att ta pauser 19 49 19 19 62 32 (x)

- påverka arbetstakten 15 41 30 27 55 32

Arbetet i ett datoriserat kontrollrum
medför att man mister kontakten med 38 49 24 62 27 xx
processen

Ett datorbaserat styrsystem medför
att tryggheten ökar för operatören 10 16 19 16 71 68

I ett datorbaserat kontrollrum är upp-
märksamhet viktigare än fackkunskap 32 44 32 28 37 28

Det är lättare att styra processen med
datoriserat kontrollrum 11 14 16 11 74 75

- antalet felgrepp minskar 20 26 30 23 50 50

- konsekvenserna av fel minskar 24 47 29 19 47 33

- kräver snabbare ingrepp 12 22 29 25 59 53

Det är färre fel i datorpresenterad in-
forma-tion jämför med vanlig instru- 50 40 31 29 19 31
mentering

Det är bra att samla processkontrollen
i ett centralt kontrollrum 13 5 26 3 61 92 x

x

Kontakten med arbetskamraterna är
bättre i ett centralt kontrollrum 3 9 11 91 86

P = signifikansnivå; (x)<10% x<5% xx<l %
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Bilaga 6: Resultat för U och S vid Tillfälle I

Svarsfördelningar vid Tillfälle I vid anläggningarna U och S.
Antalet Deltagare;(U)=19; N(S)=21. 3 kategorier har angetts: Oenig (skalvärde 7 och 6),
Tveksanl (skalvärde 5, 4 och 3), Enig (skalvärde 2 och 1).

.QatQ.mr Oenig Tveksam Enig

Inte bra att använda datorer till automatisering 63.2 31.5 5.3 U
av industriella processer 42.1 47.4 10.5 S

Datorer övertar alltför mycket arbete i dag 16.7 55.5 27.8 U
15.0 25.0 60.0 S

Nuvarande installation

Väntat med datoriserat kontrollrum

0-1 år

73.7
85.7

~2år

26.3
14.3

u
S

Föredrar vanlig
instrumentering

15.8 31.6 52.6 Datorbaserar kontrollrum U
19.0 33.4 47.6 S

Oenig Tveksam Enig

Arbetsmiljön bättre med nuvarande installation 5.3 10.5 84.2 U
21.1 42.1 36.8 S

Centralt kontrollrum Oenig Tveksam Enig

Bra samla processkontrollen i ett centralt O 15.8 84.2 U
kontrollrum 19.0 23.9 57.1 S

Bättre samla processkontrollen centralt i stället 15.8 5.3 78.9 U
för att ha den spridd runt anläggningen 15.8 36.8 47.4 S

Kontakten med arbetskamraterna bättre i ett O 31.6 68.4 U
centralt kontrollrum 50.0 38.9 11.1 S

Datorbaserat system för styrning och
övervakning Oenig Tveksam Enig

Arbetet i datorbaserat kontrollrum ger möjlighet 10.5 42.1 47.4 U
till arbetsplanering 25.0 50.0 25.0 S

Datorer är inte helt pålitliga 42.1 31.6 26.3 U
20.0 45.0 35.0 S

Lättare att styra processen med ett datorbaserat 5.3 26.3 68.4 U
system 23.5 29.4 47.1 S

Lättare att få processinformation O 5.3 94.7 U
O 27.8 72.2 S
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Datorbaserat system för styrning och
övervakning

Informationsmängden ökar

Inte så många fel' i datorpresenterad information
som i vanlig instrumentering

Bättre loggbokföring

Fler övervakningsuppgifter

Oenig

O
5.6

5.6
17.6

O
10.5

O
11.1

Tveksam

10.5
22.2

55.5
58.9

11.1
26.3

5.6
27.8

Enig

89.5
72.2

38.9
23.5

88.9
63.2

94.4
61.1

u
S

U
S

U
S

U
S

Arbetsuppgifter Oenig Tveksam Enig

Arbetsuppgifterna alltför rutinbetonade 21.1 31.5 47.4 U
19.0 23.9 57.1 S

Arbetet enformigt 36.8 47.4 15.8 U
4.8 19.0 76.2 S

Arbetet jäktigt 11.1 55.6 33.3 U
26.3 36.9 36.8 S

Arbetet besvärligt ansträngande 15.8 63.1 21.1 U
5.9 35.3 58.8 S

Utrustning - terminalarbete Oenig Tveksam Enig

Bättre jobba med tastatur än med O 25.0 75.0 U
instrumentpaneler 10.0 30.0 60.0 S

Bättre med färg - TV bilder än med enstaka 5.3 31.5 63.2 U
instrument O 29.4 70.6 S

TV - problem med ögonen 23.5 53.0 23.5 U
11.8 29.4 58.8 S

Inte så ofta fysiska besvär 11.1 66.7 22.2 U
25.0 55.0 20.0 S

1 2 3 4 5 6 tim

Försvarlig tid framför TV-skärm 10.5 31.6 52.6 5.3 U

20.0 25.0 55.0 S
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Terminalarbete är Oenig Tveksam Enig

• stressande 21.1 36.8 42.1 U
5.0 25.0 70.0 S

• krävande 5.6 33.3 61.1 U
35.3 41.2 23.5 S

• tröttande 11.1 66.7 22.2 U
10.5 31.6 57.9 S

• stillasittande 10.5 36.9 52.6 U
11.8 29.4 58.8 S

Arbetstillfredsställelse Oenig Tveksam Enig

Mer meningsfullt arbetet 5.3 36.8 57.9 U
41.2 29.4 29.4 S

Arbetet betydeIsefu lit O 22.2 77.8 U
O 68.4 31.6 S

Arbetet ger möjlighet till befordran/ökad lön 16.7 55.5 27.8 U
30.8 38.4 30.8 S
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Bilaga 7: Resultat U - S vid Tillfälle IV

Svarsfördelningar för anläggningarna U (N=31), S (N=22) samt Totalt.
3 kategorier har angetts: Enig (skalvärde 7 och 6), Tveksam (skalvärde 5, 4 och 3) samt
Oenig (skalvärde 2 och 1).

D.atQ.rer Oenig Tveksam Enig

Det är inte bra att använda datorer till 46.7 46.7 6.7 U
automatisering av indusfriprocesser 52.4 38.1 9.5 S

49.0 43.1 7.8 T

Datorer övertar alltför mycket arbetet i dag 19.4 45.2 35.5 U
36.4 54.5 9.1 S
26.4 49.1 24.5 T

Dålig Tveksam Bra

Det ser ut som om datorer kommer in i många 10.0 66.7 23.3 U
arbeten i framtiden. Vad tycker du om en sådan 9.1 59.1 31.8 S
utveckling? 9.6 63.5 26.9 T

Nuvarande installation Väntat
Inte väntat 1 år ~2år

Om vi tänker oss att en anläggning skulle
moderniseras och beslutet om typ av kontrolIru m 60.7 17.9 21.4 U
var upp till dig, hur länge skulle du ha väntat med 66.7 19.0 14.3 S
att ta i bruk datorbaserade kontrollrum med den 63.3 18.4 18.4 T
erfarenhet du har i dag?

Datorba-
Vanlig serat
instrumen- kontrolI-
tering rum

Om du hade kunnat välja helt fritt, skulle du före- 12.9 12.9 74.2 U
dra att jobba med vanlig instrumentering i stället 4.5 40.9 54.5 S
för ett kontrollrum med datamaskiner och TV - 9.4 24.5 66.0 T
skärmar?
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Oenig Tveksam Enig

Arbetsmiljön är bättre med den installation som 15.4 30.8 53.8 U
är gjord nu. 4.5 27.3 68.2 S

10.4 29.2 60.4 T

Atbetsförhållandena i det datorbaserade kon- 20.0 60.0 20.0 U
trollrummet blir bättre om ett år jämfört med nu. 36.8 36.8 26.3 S

26.5 51.0 22.4 T

Datorer ragerar för långsamt 16.7 40.0 43.3 U
28.6 33.3 38.1 S
21.6 37.3 41.2 T

Antalet larm är onödigt stort 22.6 45.2 32.3 U
28.6 33.3 38.1 S
25.0 40.4 34.6 T

Datorer skulle kunna överta fler arbetsuppgifter 35.5 45.2 19.4 U
än i dag. 27.3 54.5 18.2 S

32.1 49.1 18.9 T

Datorer skulle kunna överta mer pappersarbete 20.7 51.7 27.6 U
än i dag. 23.8 42.9 33.3 S

22.0 48.0 30.0 T

Det känns tryggt att systemet passar sig självt 20.0 30.0 50.0 U
så mycket som det gör. 27.3 36.4 36.4 S

23.1 32.7 44.2 T

I bilderna saknas det en del information som är 41.9 32.3 25.8 U
nödvändig för driften. 23.8 23.8 52.4 S

34.6 28.8 36.5 T

Informationen som presenteras är alltför detal- 67.7 25.8 6.5 U
Jerad 52.4 38.1 9.5 S

61.5 30.8 7.7 T

När fel fortplantar sig i hela anläggningen ge r 32.3 38.7 29.0 U
inte det nya kontrollrummet full översikt. 23.8 28.6 47.6 S

28.8 34.6 36.5 T

O 1-5 6-10 ~11

Hur många gånger har det hänt dig att datorerna O 11.1 14.8 74.1
har ''fallit ut" så att du inte kunnat använda "dina" 12.5 25.0 37.5 25.0
skärmar? 4.7 16.3 23.3 55.8

Ja Ibland Nej

Om datorerna ''fallit ut", har du kunnat använda 22.6 71.0 6.5 U
andra skärmar? 6.3 6.3 87.5 S

17.0 48.9 34.0 T

Om datorerna ''fallit ut", har du kunnat köra pro- 40.0 56.7 3.3 U
cessen lokalt ute i anläggningen? 100 O O S

61.7 36.2 2.1 T
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Centralt kontrollrum Oenig Tveksam Enig

Det är bättre att samla processkontrollen centralt 6.5 6.5 87.1 U
än att ha den spridd runt i anläggningen. 9.1 4.5 96.4 S

7.5 5.7 86.8 T

Ett centralt kontrollrum innebär mycket springa- 12.9 51.6 35.5 U
nde ut i anläggningen om det uppstår fel. 9.1 36.4 54.5 S

11.3 45.3 43.4 T

Kontakten med arbetskamraterna är bättre i ett 3.2 9.7 87.1 U
centralt kontrollrum. 9.1 13.6 77.3 S

5.7 11.3 83.0 T

Datorbaserat system fÖr styrning och
Övervakning Oenig Tveksam Enig

Datorn dirigerar arbetet för mycket. 36.7 56.7 6.7 U
66.7 23.8 9.5 S
49.0 43.1 7.8 T

Med datorbaserad styrning har man mindre
möjlighter att

• planlägga arbetet 48.3 31.0 20.7 U
57.1 23.8 19.0 S
52.0 28.0 20.0 T

• ta pauser 55.2 27.6 17.2 U
52.4 23.8 23.8 S
54.0 26.0 20.0 T

• påverka arbetstakten 46.4 39.3 14.3 U
50.0 18.2 31.8 S
48.0 30.0 22.0 T

Datorer är inte helt pålitliga. 19.4 32.3 48.4 U
28.6 42.9 28.6 S
23.1 36.5 40.4 T

Datorbaserade kontrollrum gör att man mister 26.7 53.3 20.0 U
processkänslan. 40.9 27.3 31.8 S

32.7 42.3 25.0 T

Det är lättare att styra processen med dator- 6.7 23.3 70.0 U
baserat kontrollrum än med vanlig instrumenter- 9.1 13.6 77.3 S
inge 7.7 19.2 73.1 T

Det är lättare att få processinformation i ett 6.5 12.9 80.6 U
datorbaserat system. 4.5 18.2 77.3 S

5.7 15.1 79.2 T

Informationsmängden ökar i ett datorbaserat 6.5 19.4 74.2 U
system. O 25.0 75.0 S

3.9 21.6 74.5 T
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Datorbaserat system för styrning och
övervakning Oenig Tveksam Enig

I datorpresenterad information är det inte så 16.1 61.3 22.6 U
många fel som i vanlig instrumentering. 19.0 42.9 38.1 S

17.3 53.8 28.8 T

Antalet felgrepp minskar i ett datorbaserat kon- 13.3 46.7 40.0 U
trollrum. 22.7 40.9 36.4 S

17.3 44.2 38.5 T

Konsekvenserna av eventuella felgrepp blir min- 20.0 40.0 40.0 U
dre med ett datorbaserat kontrollsystem. 31.8 40.9 27.3 S

25.0 40.4 34.6 T

Felen blir inte så allvarliga med ett datorbaserat 24.1 55.2 20.7 U
kontrollsystem. 22.7 54.5 22.7 S

23.5 54.9 21.6 T

Ett datorbaserat kontrollsystem ökar tryggheten 6.7 46.7 46.7 U
för opratören. 9.1 45.5 45.5 S

7.7 46.2 46.2 T

Det blir bättre produktionsresultat med ett dator- 10.3 58.6 31.0 U
baserat system. 4.8 38.1 57.1 S

8.0 50.0 42.0 T

Datorbaserade system kan ge en bättre logg- 3.3 23.3 73.3 U
bokföring än notat på papper ger. O 23.8 76.2 S

2.0 23.3 74.5 T

Datorbaserade system ger fler övervaknings- 6.5 41.9 51.6 U
uppgifter. 4.8 19.0 76.2 S

5.8 32.7 61.5 T

En alltför stor del av arbetstiden tillbringas i pul- 12.9 67.7 19.4 U
peten. 36.4 59.1 4.5 S

22.6 64.2 13.2 T

Det finns alltför många "stilla stunder" när det 41.9 45.2 12.9 U
kan vara svårt att hitta p~ något att göra. 40.9 45.5 13.6 S

41.5 45.3 13.2 T

Datorbaserade system ger en ökning i antalet 33.3 46.7 20.0 U
hektiska jobbsituationer jämfört med vanliga/ 54.2 38.1 9.5 S
konventionella kontrollsystem. 41.2 43.1 15.7 T

På nattskift är det en del jobb som är besvärliga. 64.5 32.3 3.2 U
68.2 22.7 9.1 S
66.0 28.3 5.7 T
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~i datorbaserade kontrollrum är Oenig Tveksanl Enig

• rutinbetonatIenformigt 16.7 56.7 26.7 U
5.0 45.0 50.0 S
12.0 52.0 36.0 T

• stressande 40.0 40.0 20.0 U
28.6 47.6 23.8 S
35.3 43.1 21.6 T

• krävande 12.9 61.3 25.8 U
18.2 50.0 31.8 S
15.1 56.6 28.3 T

• omväxlande 33.3 53.3 13.3 U
20.0 60.0 20.0 S
28.0 56.0 16.0 T

• "intenst" 36.7 46.7 16.7 U
42.1 42.1 15.8 S
38.8 44.9 16.3 T

• besvärligt ansträngande 44.8 48.3 6.9 U
55.0 45.0 O S
49.0 46.9 4.1 T

Datorer i processtyrning medför större krav på
operatörens Oenig Tveksam Enig

• noggrannhet 6.7 30.0 63.3 U
O 52.4 47.6 S
3.9 39.2 56.9 T

• uppmärksamhet 6.5 16.1 77.4 U
O 31.8 68.2 S
3.8 22.6 73.6 T

Oenig Tveksam Enig

I ett datorbaserat kontrollsystem är uppmärk- 29.0 51.6 19.4 U
samhet viktigare än fackkunskap. 63.6 22.7 13.6 S

43.4 39.6 17.0 T

Ett datorbaserat system kräver snabbare 3.3 56.7 40.0 U
ingrepp av operatören. 42.9 42.9 14.3 S

19.6 51.0 29.4 T



Bilaga 7
160

Utrustning - terminalarbetet Oenig Tveksam Enig

Det är lättare att jobba med ett (datorbaserat) 6.7 20.0 73.3 U
tastatur än med många olika brytare, handtag, 4.5 18.2 77.3 S
tryckknappar etc på paneler 5.8 19.2 75.0 T

Det är lättare att använda bilder på färg - TV i O 22.6 77.4 U
stället för enstaka instrument O 19.0 81.0 S

O 21.2 78.8 T

Det torde ha varit besvärligare att sköta jobbet 12.9 12.9 74.2 U
om bilderna varit svart-vita. 4.8 19.0 76.2 S

9.6 15.4 75.0 T

Med färgterminaler får man en bättre äversikt O 9.7 90.3 U
över processen O 4.8 95.2 S

O 7.7 92.3 T

Det är lättare att uppfatta störningar i processen O 22.6 77.4 U
med färgskärrnar. O 14.3 85.7 S

O 19.2 80.8 T

Hur lång tid tror du det är försvarligt att sitta
framför en TV-skärm?

<3tim

10.3
31.8
19.6

3-4 tim

69.0
63.6
66.7

S-8 tim

20.7
4.5
13.7

U
S
T

Vad anser du om att sitta framför en skärm så
länge som det är nödvändigt på ett skift? Det
innebär Oenig Tveksam Enig

• problem med ögonen 43.3 26.7 30.0 U
45.0 40.0 15.0 S
44.0 32.0 24.0 T

• huvudvärk 51.6 25.8 22.6 U
75.0 20.0 5.0 S
60.8 23.5 15.7 T

• ryggbevär 48.4 41.9 9.7 U
73.7 15.8 10.5 S
58.0 32.0 10.0 T

• stressande 48.4 35.5 16.1 U
45.0 45.0 10.0 S
47.1 39.2 13.7 T

• krävande 19.4 64.5 16.1 U
30.0 55.0 15.0 S
23.5 60.8 15.7 T



Vad anser du om att sitta framför en skärm så
länge som det är nödvändigt på ett skift? Det
innebär

• tröttande

• stillasittande

Oenig

22.6
36.8
28.0

16.1
15.0
15.7

Tveksam Enig

48.4 29.0
52.6 10.5
50.0 22.0

48.4 35.5
45.0 40.0
47.1 37.3
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u
S
T

U
S
T

Arbetstillfredsställelse

Arbetet i datorbaserade kontrollrum Oenig Tveksam Enig

• är mer meningsfullt än i vanliga kontrollrum 16.7 60.0 23.3 U
14.3 57.1 28.6 S
15.7 58.8 25.5 T

• är betydelsefullt 13.8 58.6 27.6 U
20.0 50.0 30.0 S
16.3 55.1 28.6 T

• ger möjlighet till befordran/ökad lön 27.6 51.7 20.7 U
45.0 40.0 15.0 S
34.7 46.9 18.4 T

I datorbaserade kontrollrum leder ökad
specialisering till Oenig Tveksam Enig

• ökad trygghet i jobbet 16.7 43.3 40.0 U
5.0 50.0 45.0 S
12.0 46.0 42.0 T

• svårare att byta jobb 29.0 51.6 19.4 U
40.0 55.0 5.0 S
33.3 52.9 13.7 T

• mindre jobbrotation 26.7 46.7 26.7 U
35.0 45.0 20.0 S
30.0 46.0 24.0 T
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Hur är ditt arbete med hänsyn till Dåligt Tveksam Bra

• säkerhet mot uppsägning O 42.9 57.1 U
O 56.3 43.7 S
O 47.7 52.3 T

• möjlighet till befordran 35.7 64.3 O U
31.3 56.2 12.5 S
34.1 61.4 4.6 T

• kamratskap O 6.5 93.5 U
O 12.5 87.5 S
O 8.5 91.5 T

• överordnade O 22.6 77.4 U
O 12.5 87.5 S
O 19.1 80.9 T

• lön 6.5 80.6 12.9 U
12.5 62.5 25.0 S
8.5 74.5 17.0 T

• självständighet i jobbet· O 16.1 83.9 U
12.5 25.0 62.5 S
4.3 19.2 76.6 T

• utvecklingsmöjligheter 12.9 58.1 29.0 U
31.3 43.7 25.0 S
19.1 68.1 12.8 T

• omväxling 9.7 64.5 25.8 U
12.5 56.3 31.2 S
10.6 61.7 27.7 T

• arbetsförhållanden O 32.3 67.7 U
O 31.3 68.7 S
O 31.9 68.1 T

• meningsfulla jobb 6.5 38.7 54.8 U
6.3 50.0 43.7 S
6.4 42.5 51.1 T
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Bilaga 8: Tillfälle V

Svarsfördelningar för operatörer (O). förmän (F) samt totalt (T) presenteras.
3 kategorier har angetts: Enig (skalvärde 7 och 6), Tveksam (skalvärde 5, 4 och 3) samt
Oenig (skalvärde 2 och 1).

.Qa1Qm.r Oenig Tveksam Enig

Det är inte bra att använda datorer till automatis- 69.6 26.1 4.3 O
ering av industriprocesser 75.0 25.0 F

70.4 25.9 3.7 T

Datorer övertar alltför mycket arbetet i dag 31.8 31.8 36.4 O
50.0 25.0 25.0 F
34.6 30.8 34.6 T

Datorer skulle kunna överta fler arbetsuppgifter 39.1 39.1 21.7 O
än i dag. 25.0 75.0 F

37.0 33.3 29.6 T

Datorer skulle kunna överta mer pappersarbete 21.7 39.1 39.1 O
än i dag. 100.0 F

18.5 33.3 48.1 T

Datorer reagerar för långsamt 60.9 31.9 O
50.0 50.0 F
59.3 40.7 T

Nuvarande installation Utan
Inte alls tvivel

Mot bakgrund av den ertarenhet du har i dag, 8.7 91.3 O
skullle du rekommendera ett datorbaserat sys- 100.0 F
tern till andra liknande anläggningar? 7.4 92.6 T

Fungerar datorsystemet tillfredsställande vid 8.7 34.8 56.5 O
driftstörningar? 100.0 F

7.4 29.6 63.0 T

Tycker du att du kan jobba rationellt med dator- 27.3 72.7 O
systemet som det är i dag? 25.0 25.0 50.0 F

3.8 26.9 69.2 T
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Nuvarande installation Utan
Inte alls tvivel

Hur bra överensstämmer systemutformningen 4.8 33.9 61.9 O
med det du önskar? 33.3 66.7 F

4.2 33.3 62.5 T

Inte Besvär·
bevärligt ligt

Hur besvärligt är det att använda systemet när 90.9 9.1 O
du varit borta en längre tid? 100.0 F

92.3 7.7 T

Inte alls Helt

Under vilka driftförhållanden har du störst nytta
av datorsystemet?

• vid jämn drift 30.4 69.6 O
25.0 75.0 F
29.6 70.4 T

• under upp- och nerkörning 13.0 87.0 O
100.0 F

11.1 88.9 T

• under störningar 8.7 91.3 O
25.0 75.0 F
11.1 88.9 T

Har det hänt att du inte använt datorsystemet för
att det varit

• för omständigt 82.6 17.4 O
75.0 25.0 F
74.1 25.9 T

• tör trögt 65.2 30.4 4.3 O
75.0 25.0 F
66.7 29.6 3.7 T

Inte aJls Mycket
pålitligt pålitligt

Hur pålitligt är datorsystemet nu? 4.3 56.5 39.1 O
50.0 50.0 F

3.7 55.6 40.7 T
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Oenig Tveksam Enig

Det är mycket "stru I" med systemet 43.5 43.5 13.0 O
50.0 25.0 25.0 F
44.4 40.7 14.8 T

Man bör påskynda installationen av ett nytt 13.0 87.0 O
datorsystem 25.0 75.0 F

14.8 85.2 T

Arbetsuppgifterna blir mer intressanta med ett 18.2 54.5 27.3 O
nytt datorsystem 25.0 75.0 F

15.4 50.0 34.6 T

Antalet larm är onödigt stort 43.5 43.5 13.0 O
50.0 50.0 F
44.4 44.4 11.1 T

I bilderna saknas det en del information som är 39.1 52.2 8.7 O
nödvändig för driften. 50.0 50.0 F

40.7 44.4 14.8 T

Informationen som presenteras är alltför detal- 73.9 21.7 1.4 O
jerad 75.0 25.0 F

74.1 22.2 3.7 T

Informationen är pålitlig 34.8 65.2 O
25.0 75.0 F
33.3 66.7 T

Det är omständigt att få fram den information 82.6 13.0 4.3 O
man önskar 100.0 F

85.2 11.1 3.7 T

Inte bra Bra

Vad tycker du om färganvändningen? 17.4 82.6 O
25.0 75.0 F
18.5 81.5 T

Är texten läslig? 8.7 91.3 O
100.0 F

7.4 92.6 T

Inte
tydliga Tydliga

Är talen tydliga? 4.3 95.7 O
100.0 F

3.7 96.3 T
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Centralt kontrollrum

Det är bättre att samla processkontrollen centralt
än att ha den spridd runt i anläggningen.

Ett centralt kontrollrum innebär mycket springa
nde ut i anläggningen om det uppstår fel.

Oenig

4.3

3.7

26.1
50.0
29.6

Tveksam

47.8
25.0
44.4

Enig

95.7
100.0
96.3

26.1
25.0
25.9

o
F
T

o
F
T

Datorbaserat system fÖr styrning och
Övervakning Oenig Tveksam Enig

Datorn dirigerar arbetet för mycket. 73.9 21.7 4.3 O
100.0 F
77.8 18.5 3.7 T

Datorbaserade system gör att man mister 56.5 39.1 4.3 O
processkänslan 75.0 25.0 F

59.3 37.0 3.7 T

Med datorbaserad styrning har man mindre
möjlighter att

• planlägga arbetet 73.9 21.7 4.3 O
75.0 25.0 F
74.1 22.2 3.7 T

• ta pauser 73.9 21.7 4.3 O
75.0 25.0 F
74.1 22.2 3.7 T

• påverka arbetstakten 69.6 21.7 8.7 O
75.0 25.0 F
70.4 22.2 7.4 T

Det är lättare att planlägga arbetet 4.3 21.7 73.9 O
50.0 50.0 F

3.7 25.9 70.4 T
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Datorbaserat system för styrning och
övervakning Oenig Tveksam Enig

I datorpresenterad information är det inte så 13.0 69.6 17.4 O
många fel som i vanlig instrumentering. 50.0 50.0 F

11.1 66.7 22.2 T

Ett datorbaserat kontrollsystem ökar tryggheten 34.8 65.2 O
för opratören. 100.0 F

29.6 70.4 T

Det blir bättre produktionsresultat med ett dator- 21.7 78.3 O
baserat system. 100.0 F

18.5 81.5 T

En alltför stor del av arbetstiden tillbringas i pul- 4.5 68.2 27.3 O
peten. 25.0 75.0 F

7.7 69.2 23.1 T

Arbetet i datorbaserade kontrollrum är Oenig Tveksam Enig

• rutinbetonat/enformigt 4.3 30.4 65.2 O
75.0 25.0 F

3.7 37.0 59.3 T

• stressande 69.6 30.4 O
75.0 25.0 F
70.4 29.6 T

• krävande 34.8 47.8 17.4 O
100.0 F

29.6 55.6 14.8 T

• omväxlande 60.9 34.8 4.3 O
50.0 50.0 F
59.3 37.0 3.7 T

• "intenst" 56.6 43.5 O
25.0 75.0 F
51.9 48.1 T

• besvärligt/ansträngande 82.6 17.4 O
50.0 50.0 F
77.8 22.2 T
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Datorer i processtyrning medför större krav på
operatörens Oenig Tveksam Enig

• noggrannhet 26.1 43.5 30.4 O
50.0 50.0 F

22.2 44.4 33.3 T

• uppmärksamhet 26.1 21.7 52.2 O
75.0 25.0 F

22.2 29.6 48.1 T

I ett datorbaserat kontrOllsystem är uppmärk- 43.5 56.5 O
samhet viktigare än fackkunskap. 100.0 F

51.9 48.1 T

Utrustning - terminalarbetet

Med färgterminaler får man en bättre översikt
över processen

Oenig Tveksam Enig

100.0
100.0
100.0

O
F
T
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Vad anser du om att sitta framför en skärm så
länge som det är nödvändigt på ett skift? Det
innebär Oenig Tveksam Enig

• problem med ögonen 60.9 34.8 4.3 O
25.0 75.0 F
55.6 40.7 3.7 T

• huvudvärk 78.3 17.4 4.3 O
75.0 25.0 F
77.8 18.5 3.7 T

• ryggbevär 65.2 17.4 17.4 O
75.0 25.0 F
66.7 18.5 14.8 T

• stressande 78.3 21.7 O
75.0 25.0 F
77.8 22.2 T

• krävande 39.1 56.5 4.3 O
25.0 75.0 F
37.0 59.3 3.7 T

• tröttande 13.0 60.9 26.1 O
75.0 25.0 F

11.1 63.0 25.9 T

• stillasittande 4.3 52.2 43.5 O
25.0 75.0 F

3.7 48.1 48.1 T

I datorbaserade kontrollrum leder ökad
specialisering till Oenig Tveksam Enig

• ökad trygghet i jobbet 4.3 21.7 73.9 O
50.0 50.0 F
11.1 25.9 63.0 T

• svårare att byta jobb 18.2 54.5 27.3 O
25.0 75.0 F
19.2 57.7 23.1 T

• mindre jobbrotation 22.7 27.3 50.0 O
50.0 50.0 F
26.9 30.8 42.3 T
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Hur är ditt arbete med hänsyn till Dåligt Bra

- säkerhet mot uppsägning 17.4 43.5 39.1 O
33.3 66.7 F

15.4 42.3 42.3 T

- möjlighet till befordran 78.3 21.7 O
50.0 25.0 25.0 F
74.1 22.2 3.7 T

- kamratskap 13.0 87.0 O
100.0 F

11.1 88.9 T

- överordnade 4.3 26.1 69.6 O
25.0 75.0 F

3.7 25.9 70.4 T

-lön 26.8 65.2 8.7 O
25.0 50.0 25.0 F
25.9 63.0 11.1 T

- självständighet i jobbet- 34.8 65.2 O
25.0 75.0 F
33.3 66.7 T

- utvecklingsmöjligheter 43.5 47.8 8.7 O
25.0 75.0 F
40.7 51.9 7.4 T

- omväxling 47.8 43.5 8.7 O
25.0 50.0 25.0 F
44.4 44.4 11.1 T

• arbetsförhållanden 47.8 52.2 O
75.0 25.0 F
51.9 48.1 T

• meningsfulla jobb 8.7 69.6 21.7 O
25.0 75.0 F

7.4 63.0 29.6 T
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Bilaga 9: Erfarenhetsskillnader Tillfälle V

Grupperna (operatörer)har följande beteckningar: a (5mån - 3.5år; N=7), b (8 - 12år; N=9)
samt c (14 - 18 år; N=7).
3 svarskategorier har angetts: Enig (skalvärde 7 och 6), Tveksam (skalvärde 5, 4 och 3)
samt Oenig (skalvärde 2 och 1).

.Qa1Q.reI Oenig Tveksam Enig

Det är inte bra att använda datorer till automatis- 71.4 28.6 a
ering av industriprocesser 77.8 22.2 b

57.1 28.6 14.3 c

Datorer övertar alltför mycket arbetet i dag 28.6 42.9 28.6 a
33.3 22.2 44.4 b
33.3 33.3 33.3 c

Datorer skulle kunna överta fler arbetsuppgifter 42.9 57.1 a
än i dag. 33.3 33.3 33.3 b

42.9 28.6 28.6 c

Datorer skulle kunna överta mer pappersarbete 71.4 28.6 a
än i dag. 33.3 11.1 55.6 b

28.6 42.9 28.6 c

Datorer reagerar för långsamt 42.9 57.1 a
77.8 22.2 b
57.1 42.9 c

Nuvarande installation Utan
Inte alls tvivel

Mot bakgrund av den erfarenhet du har i dag, 100 a
skulle du rekommendera ett datorbaserat sys- 11.1 88.9 b
tern till andra liknande anläggningar? 14.3 85.7 c

Fungerar datorsystemet tillfredsställande vid 71.4 28.6 a
störningar? 11.1 11.1 77.8 b

14.3 28.6 57.1 c

Tycker du att du kan jobba rationellt med dator- 14.3 85.7 a
systemet som det är i dag? 50.0 50.0 b

14.3 85.7 c
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Nuvarande installation Utan
Inte alls tvivel

Hur bra överensstämmer systemutforrnningen 14.3 28.6 57.1 a
med det du önskar? 42.9 57.1 b

28.6 71.4 c

Inte bevär- Besvär-
ligt ligt

Hur besvärligt är det att använda systemet när 71.4 28.6 a
du varit borta en längre tid? 100 b

100 c

Inte alls Helt

Under vilka driftförhållanden har du störst nytta
av datorsystemet?

• vid jämn drift 28.6 71.4 a
33.3 66.7 b
28.6 71.4 c

• under upp- och nerkörning 14.3 85.7 a
22.2 77.8 b

100.0 c

• under störningar 14.3 85.7 a
11.1 88.9 b

100.0 c

Har det hänt att du inte använt datorsystemet för
att det varit

• för omständigt 57.1 28.6 14.3 a
100.0 b
57.1 28.6 14.3 c

• för trögt 57.1 28.6 14.3 a
77.8 22.2 b
57.1 42.9 c

Hur pålitligt är datorsystemet nu?

Inte alls
pålitligt

11.1
71.4
55.6
42.9

Mycket
pålitligt

28.6
33.3
57.1

a
b
c
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Oenig Tveksam Enig

Det är mycket "strul" med systemet 14.3 85.7 a
44.4 33.3 22.2 b
71.4 14.3 14.3 c

Man bör påskynda installationen av ett nytt 100 a
datorsystem 11.1 88.9 b

28.6 71.4 c

Arbetsuppgifterna blir mer intressanta med ett 71.4 28.6 a
nytt datorsystem 33.3 44.4 22.2 b

16.7 50.0 33.3 c

Antalet larm är onödigt stort 28.6 71.4 a
55.6 33.3 11.1 b
42.9 28.6 28.6 c

I bilderna saknas det en del information som är 28.6 57.1 14.3 a
nödvändig för driften. 22.2 66.7 11.1 b

71.4 28.6 c

Informationen som presenteras är alltför detal- 71.4 28.6 a
jerad 77.8 11.1 11.1 b

71.4 28.6 c

Informationen är pålitlig 28.6 71.4 a
44.4 55.6 b
28.6 71.4 c

Det är omständigt att få fram den information 57.1 42.9 a
man önskar 100 b

85.7 14.3 c

Inte bra Bra

Vad tycker du om färganvändningen? 28.6 71.4 a
100.0 b

28.6 71.4 c

Är texten läslig? 14.3 85.7 a
11.1 88.9 b

100.0 c

Inte tydliga Tydliga

Är talen tydliga? 100.0 a
100.0 b

14.3 85.7 c
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Datorbaserat system för styrning och
övervakning Oenig Tveksam Enig

I datorpresenterad information är det inte så 14.3 71.4 14.3 a
många fel som i vanlig instrumentering. 22.2 44.4 33.3 b

100.0 c

Ett datorbaserat kontrollsystem ökar tryggheten 42.9 57.1 a
för opratören. 22.2 77.8 b

42.9 57.1 c

Det blir bättre produktionsresultat med ett dator- 14.3 85.7 a
baserat system. 22.2 77.8 b

28.6 71.4 c

En alltför stor del av arbetstiden tillbringas i pul- 83.3 16.7 a
peten. 55.6 44.4 b

14.3 71.4 14.3 c

Arbetet i datorbaserade kontrollrum är Oenig Tveksam Enig

• rutinbetonatIenformigt 42.9 57.1 a
11.1 11.1 77.8 b

42.9 57.1 c

• stressande 42.9 57.1 a
88.9 11.1 b
71.4 28.6 c

• krävande 57.1 42.9 a
55.6 33.3 11.1 b
42.9 57.1 c

• omväxlande 71.4 28.6 a
55.6 44.4 b
57.1 28.6 14.3 c

• "intenst" 28.6 71.4 a
66.7 33.3 b
71.4 28.6 c

• besvärligt/ansträngande 71.4 28.6 a
100.0 b
71.4 28.6 c
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Datorer i processtyrning medför större krav på
operatörens Oenig Tveksam Enig

• noggrannhet 57.1 42.9 a
44.4 33.3 22.2 b
28.6 42.9 28.6 c

• uppmärksamhet 42.9 57.1 a
44.4 22.2 33.3 b
28.6 71.4 c

I ett datorbaserat kontrollsystem är uppmärk- 14.3 85.7 a
samhet viktigare än fackkunskap. 66.7 33.3 b

42.9 57.1 c

Utrustning - terminalarbetet

Med färgterminaler får man en bättre äversikt
över processen

Oenig Tveksam Enig

100.0
100.0
100.0

a
b
c
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Vad anser du om att sitta framför en skärm så
länge som det är nödvändigt på ett skift? Det
innebär Oenig Tveksam Enig

• problem nled ögonen 42.9 57.1 a
66.7 22.2 11.1 b
71.4 28.6 c

• huvudvärk 42.9 42.9 14.3 a
88.9 11.1 b
100.0 c

• ryggbevär 42.9 14.3 42.9 a
66.7 22.2 11.1 b
85.7 14.3 c

• stressande 57.1 42.9 a
100.0 b
71.4 28.6 c

• krävande 14.3 71.4 14.3 a
66.7 33.0 b
28.6 71.4 c

• tröttande 57.1 42.9 a
11.1 66.7 22.2 b
28.6 57.1 14.3 c

• stillasittande 57.1 42.9 a
11.1 33.3 55.6 b

71.4 28.6 c

I datorbaserade kontrollrum leder ökad
specialisering till Oenig Tveksam Enig

• ökad trygghet i jobbet 14.3 28.6 57.1 a
11.1 88.9 b
28.6 71.4 c

• svårare att byta jobb 14.3 85.7 a
25.0 37.5 37.5 b
14.3 42.9 42.9 c

• mindre jobbrotation 28.6 42.9 28.6 a
25.0 12.5 62.5 b
14.3 28.6 57.1 c
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Hur är ditt arbete med hänsyn till Dåligt Bra

• säkerhet mot uppsägning 57.1 28.6 14.3 a
66.7 33.3 b
28.6 71.4 c

• möjlighet till befordran 100.0 a
77.8 22.2 b
57.1 42.9 c

• kamratskap 28.6 71.4 a
11.1 88.9 b

100.0 c

• överordnade 42.9 57.1 a
11.1 11.1 77.8 b

28.6 71.4 c

• lön 28.6 57.1 14.3 a
22.2 77.0 b
28.6 57.1 14.3 c

• självständighet i jobbet· 57.1 42.9 a
22.2 77.8 b
28.6 71.4 c

• utvecklingsmöjligheter 57.1 28.6 14.3 a
33.3 55.6 11.1 b
42.9 57.1 c

• omväxling 42.9 42.9 14.3 a
55.6 33.3 11.1 b
42.9 57.1 c

• arbetsförhållanden 42.9 57.1 a
55.6 44.4 b
42.9 57.1 c

• menings'fulla jobb 14.3 71.4 14.3 a
11.1 66.7 22.2 b

71.4 28.6 c
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