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Abstract
This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the
condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns
various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. It applies to one
Swedish vendor and its intentions to design information. In addition, it applies to the interaction between
the GUI and its individual visual elements, as well as the communication between the GUI and the users (in
four Swedish paper mills).
The research is performed as a single case study. Interviews and observations have been the main methods
for data collection. Empirical data is analyzed with methods inferred to semiotics, rhetoric and narratology.
Theories in information science and regarding remediation are used to interpret the user interface design.
The key conclusion is that there are no less than five different forms of information, all important when
determining the conditions of assets. These information forms include the words, images and shapes in the
GUI, the machine components and peripherals equipment, the information that takes form when personnel
communicate machine conditions, the personnel’s subjective associations, and the information forms that
relate to the personnel's actions and interactions.
Preventive technicians interpret the GUI-information individually and collectively in relation to these
information forms, which influence their interpretation and understanding of the GUI information. Social
media in the GUI makes it possible to represent essential information that takes form when employees
communicate a machine’s condition. Photographs may represent information forms as a machine’s
components, peripherals, and local environment change over time. Moreover, preventative technicians may
use diagrams and photographs in the GUI to change attitudes among the personnel at the mills and convince
them, for example, of a machine’s condition or the effectiveness of CBM as maintenance policy.
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I

SAMMANFATTNING
Den här avhandlingen behandlar olika kommunikativa aspekter av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Den forskning som i dag existerar är kring teknik-, metod- och programutveckling. Det är otillräckligt med
forskning om utformningen av den här typen av användargränssnitt, tolkningen av dess betydelser och innebörder, och att informationen som presenteras på bildskärmen är kontextberoende.
Forskningen syftar till att studera kommunikationsprocesser med utgångspunkt i ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning. Kommunikationsprocesserna omfattar utvecklarna av ett sådant gränssnitt och deras intention och motiv till utformning, samt den inbördes samverkan och påverkan mellan olika gränssnittselement och användares tolkningar av den information som presenteras på bildskärmen. I detta fall gäller
det underhållspersonalen vid fyra svenska pappersbruk. Forskningen är utförd som en fallstudie med en tolkande ansats. De främsta metoderna för
datainsamling är intervjuer, fältstudier på pappersbruken och en så kallad
cognitive walkthrough i användargränssnittet. Gränssnittet studeras som en
bild och dess utformning analyseras med metoder som kan härledas till bildsemiotik, visuell retorik och narratologi. Informationsteorier och teorier om
remediering används för att tolka användargränssnittets utformning, då
belyses relationen mellan intentionen till utformning, användargränssnittets
informationsdesign och användarnas tolkning och förståelse av densamma.
Forskningens huvudsakliga resultat och slutsatser är att det finns inte
mindre än fem informationsformer som samverkar och påverkar varandra i
en tillståndsbaserad underhållskontext.

II

Informationsformerna omfattar de ord, bilder och former som presenteras på
bildskärmen, samt givare, kablar, mätinstrument och även produktionsutrustningar och andra elementen i deras omkringliggande miljö. Hit räknas
även den information som tar form i personalens samtal om produktionsutrustningars tillstånd, och i personalens agerande enskilt och tillsammans med
varandra i rådande sociala och kulturella kontext.
Informationsformerna påverkar vilken information som presenteras på
bildskärmen, hur den presenteras och underhållspersonalens uppfattningar
och tolkningar av den. Underhållspersonalen tolkar bildskärmsinformationen
individuellt och i grupp och de ändrar avsedda innebörder med utgångspunkt
i de olika informationsformerna. Det är därför relevant att utreda hur informationsformerna påverkar gestaltningen av sådana här användargränssnitt.
I forskningen framkommer att programfunktioner som stödjer asynkron kommunikation mellan underhållspersonalen är relevant eftersom de
representerar två fundamentala informationsformer. Dessutom kan bilder i
gränssnittet, såsom ritningar och fotografier, representera maskiner och
kringutrustningar, vilka är relevanta informationsformer. Bilderna är även
betydelsefulla för lokaliseringen av produktionsutrustningarna, samt för
analys och diagnos av deras tillstånd. Förutom detta har gränssnittsinformationen, såsom diagram och fotografier, en relation till rådande sociala och
kulturella kontext. Underhållspersonalen kan använda dem för att påverka
övriga medarbetares attityder till befintliga tillståndsövervakningsmetoder,
till föreslagna underhållsåtgärder och till tillståndsbaserat underhåll som
rådande underhållsprogram inom verksamheten.
I den här typen av användargränssnitt används en trafikljusmetafor som
med färgerna grönt, gult och rött signalerar en produktionsutrustnings tillstånd. Forskningen visar att innebörden av trafikljusmetaforen är subjektiv,
och det finns en problematik med att använda trafikmedier som konvention
för att kommunicera maskiners tillstånd. En anledning till detta är att färgkodningens betydelse förändras i relation till de övriga informationsformerna
i en tillståndbaserad underhållskontext på pappersbruk.

III

Till dem jag älskar
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V

FÖRORD
Jag vill börja denna avhandling med att tacka alla som medverkat till mitt
arbete. Jag vill tacka min huvudhandledare, professor Yvonne Eriksson, för
hennes stora stöd i mitt avhandlingsarbete. Likaså har biträdande handledare, adjungerad professor Björn Fagerström, stått för många behjälpliga
insatser. Doktor Marcus Bengtsson och hans kompetens inom underhållsutveckling har varit en förutsättning för forskningen. Vårt goda samarbete
har lett till spännande synergieffekter. Jag vill även tacka docent Henrik
Artman för hans granskning av arbetet, som lett till att vidareutveckla
avhandlingstexten.
Min stora uppskattning vill jag visa de generösa fallstudieföretag som
medverkat i forskningen. Att möta människor, ta del av deras kunskaper och
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Joakim Eriksson, Johan Öberg och Marie Rödemark för korrekturläsning.
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VI

I det här förordet vill jag även berätta något om bakgrunden till avhandlingen. Avhandlingen har sitt ursprung i en tvärvetenskaplig miljö med en teknisk anda och inslag av humaniora.
Som ett delmoment i forskarutbildningen genomförde jag en licentiatavhandling. Forskningen baserades på multipla fallstudier med olika fallstudieföretag för att studera utformningen av information i skilda användargränssnitt på bildskärm. Här grundlades forskningsfrågorna och resultatet
mynnade ut i en modell för analys av informationsdesign i bildskärmsbaserade användargränssnitt.
Doktorsavhandlingen redovisar en inriktning och fördjupning i en av
fallstudierna, emedan ett bildskärmbaserat användargränssnitt studeras som
en sammanhållen helhet i ett enskilt fall. Avhandlingen är inriktad mot bildskärmsbaserade gränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat
underhåll av produktionsutrustningar inom processindustrin. Denna inriktning har varit möjlig på grund av det tvärvetenskapliga samarbete vid min
akademi – ett samarbete som bland annat lett till att öka kunskapen om
kommunikation, design och information inom underhållsforskning, såväl
lokalt som internationellt.
Att forska och skriva en avhandling beskrivs ibland som en resa, troligen med tanke på forskningsprocessens början och slut. För mig är inte
forskningsprocessen linjär, den är dynamisk. Att forska är som att stå på en
och samma plats och uppleva att världen förändras. Jag tar del av teorier,
samlar empiri och försöker förstå denna nya värld. Ny kunskap leder dock
till kunskapen om bristen på kunskap, varför ytterligare empirisk data samlas in och teorierna utökas och fördjupas. Att forska och skriva en avhandling har därför inte ett tydligt slut, det är endast en början.

Carina Andersson
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D E N H Ä R F O R S K N I N G E N behandlar utformningen av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och
tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. I fokus
står gränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning. I inledningen introduceras forskningsområdet och forskningens syfte och frågeställningar. Efter detta redovisas tidigare forskning som är central för arbetet. Sedan presenteras den fallstudie
som forskningen baseras på, samt de olika tillvägagångssätt som
använts för att samla in empirisk data, och metoder som använts
för analys. Slutligen presenteras teorier inom informations- och
kommunikationsvetenskap, vilka är en utgångspunkt för att tolka
empirisk data. Därefter följer termer och begrepp som är relevanta för forskningen.
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TBU-INFORMATION PÅ BILDSKÄRM
Denna forskning behandlar olika kommunikativa aspekter av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Det gäller kommunikationen
mellan dem som utvecklar användargränssnittet och användarna, samt användarnas tolkningar och förståelse av den information som presenteras på
bildskärmen.
Tillståndsbaserat underhåll (TBU) är ett förebyggande underhåll.1 Det
syftar till att underhålla en maskin, eller delar av densamma, vid ett begynnande fel (Tsang, 1995, s. 4; Tsang, 2002, s. 24).2 I det här sammanhanget
är det centralt att förutse när en maskin och dess komponenter kan behöva
underhåll. Underhåll kan då bedrivas schemalagt, kontinuerligt eller på
begäran av exempelvis en underhållsansvarig (SS-EN 13306, 2001, s. 15
och s. 23).
För att bedriva ett tillståndsbaserat underhåll krävs övervakning och
kontroll av produktionsutrustningars tillstånd (Ibid., s. 15). Ett sådant tillståndsövervakningssystem syftar till, enligt O’Donnell et al., (2001, s. 133),
att öka produktionseffektiviteten och konkurrenskraften hos ett företag,
genom att bland annat förlänga produktionsutrustningarnas livslängd och


1

Det finns i huvudsak två sätt att utföra underhåll – avhjälpande och förebyggande underhåll. Med ett avhjälpande underhåll bedrivs underhåll när en produktionsutrustning uppvisat störningar eller havererat. Det förebyggande underhållet kan i stället vara förutbestämt
eller tillståndsbaserat (Tsang, 1995, s. 23–24; Tsang, 2002, s. 23). Tillståndsbaserat underhåll finns inom olika verksamheter och kan bedrivas på olika typer av produktionsutrustningar.

2

Ett fel står i detta sammanhang för en händelse. Det kan leda till ett funktionsfel, då en
komponent inte längre har avsedd funktion (SS-EN 13306, 2001).
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minska en maskins stopptid (down time) så att produktionen ska kunna
fortlöpa.
Genom tillståndsövervakningen kan man ställa en diagnos av produktionsutrustningens befintliga tillstånd och en prognos av det framtida för att
förutsäga fel innan de uppstår (Jardine et al., 2006). Underhållspersonal
fattar beslut om att utföra eller avstå från en underhållsåtgärd baserat på
tillståndsövervakningen, diagnosen och prognosen.
När så kallad subjektiv övervakning sker använder underhållspersonal
sina sinnen som mätinstrument för att bli varse en maskin eller maskindels
tillstånd. Vid det som kallas för objektiv övervakning används i stället olika
tekniker och metoder för att mäta tillståndet.3 Det förekommer även en
kombination av dessa (Bengtsson, 2007a, s. 26).
Den objektiva tillståndsövervakningen sker manuellt eller automatiskt
(SS-EN 13306, 2001, s. 16). Underhållspersonal kan med ett handverktyg
manuellt mäta tillståndet i en maskin eller ta del av automatiska mätningar.
De båda tillvägagångssätten kan kombineras.
Oavsett hur övervakningen och kontrollen sker behöver underhållspersonalen information om produktionsutrustningarnas tillstånd för att kunna
tillståndsövervaka dem och ställa diagnoser och prognoser. I min forskning
definierar jag detta som TBU-information. TBU-information kan exempelvis
vara i form av diagram, numeriska tecken, fotografier eller illustrationer.
TBU-information presenteras med olika medier. Det kan vara tryckta medier
eller digitala medier såsom ett bildskärmsbaserat användargränssnitt i underhållspersonalens kontrollrum.
En stor del av forskningen inom tillståndsbaserat underhåll handlar om
metod- och teknikutveckling (Pengxiang et al., 2005). Det gäller även forskningen om användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat
underhåll av produktionsutrustningar. Denna forskning omfattar främst
teknik-, metod- och mjukvaruutveckling. Då avses exempelvis utveckling av


3

Några exempel på vanligt förekommande övervakningstekniker inom industrin är vibrationsmätning och ultraljud (Jemielniak, 1999), stötpulsmätning (Eriksson, 2003), ljudanalys
(Sortino, 2003) och temperatur- eller infraröd kontroll (Tsang, 1995).
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algoritmer, programfunktioner, programmeringsspråk eller utveckling av
standarder och specifika programvaror. Det är inte ovanligt att forskningen
grundas på initiativ av produktutvecklare och innovatörer av olika metoder
och tekniker. Några exempel på sådan forskning är Zhang et al., (2007),
Emmanouilidis et al., (2006), Bekiaris och Amditis (2003), Jardine, Joseph
och Banjevic (1999), Travé-Massuyès och Milne (1997) eller Foley, Bose,
Mitchell och Faustini (1993).
I det här sammanhanget finns även forskning om användargränssnitt
för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll som har en kognitionsvetenskaplig utgångspunkt. Den omfattar exempelvis human factors och
situation awareness. Här redogörs för människans samspel med omgivningen, bland annat hur stress eller automatisering kan påverka personalens arbete (se Hancock och Desmond, 2001), eller hur knappa beslutstider kan styra
deras ageranden.
I rapporter och artiklar som berör den här typen av användargränssnitt
diskuteras sällan explicit innebörder och betydelser av den information som
presenteras på bildskärmen, och att de är kontextberoende. Däremot diskuteras mätbara effekter av den information som presenteras på bildskärmen,
såsom att en användare snabbt och enkelt ska kunna analysera den för att ta
beslut om en lämplig underhållsåtgärd. Rapporter och artiklar som belyser
mätbara effekter av information inom tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll är till exempel Higgs et al., (2006), Al-Najjar (2000), Lloyd
(1999) och Nicks (1998).
Exempel på rapporter och artiklar med normativa influenser inom
forskningsområdet är Higgs et al., (2006), Wang et al., (2004) och Poeltl och
Haines (2001). Dylik forskning redogör för syfte och mål med informationen
på bildskärmen, samt vad eller vilka representationer som bör presenteras
(exempelvis diagram) och på vilka sätt (exempelvis multipla fönster).
Forskningen som presenteras i den här avhandlingen utgår i stället från
ett informationsdesignperspektiv som omfattar studier av ord, bild och form
samt deras egenskaper, budskap och innebörder som kan tolkas och förstås
olika beroende på kontexten. I enlighet med Redish (2000) och Pettersson

6 | INLEDNING

(2002) står informationsdesign här för den produkt (ord, bild och form),
vilken skapas genom en designprocess. Det inkluderar bland annat studier av
layout, typografi, visuella element och färg samt relationerna mellan till exempel ord och bild.

SYFTE , FRÅGOR OCH AVGRÄNSNINGAR
Det övergripande syftet med denna forskning är att studera kommunikationsprocesser i relation till ett användargränssnitt för tillståndsövervakning
och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Forskningens
delsyften är att undersöka hur de som utvecklar den här typen av användargränssnitt kommunicerar med användarna via gränssnittet, samt hur användarna kommunicerar med gränssnittets informationsdesign och dess visuella
utformning, och hur tolkningen av gränssnittets innebörder och betydelser
påverkas av kontexter. Forskningsresultatet kan tillämpas som ett led i läsbar
TBU-information på bildskärm. Det kan fungera som ett stöd vid gestaltning,
exempelvis vid skapandet av funktionsspecifikationer. Forskningen baseras
på tre forskningsfrågor:
– Utifrån vilka kriterier utformas ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för att kommunicera produktionsutrustningars
tillstånd?
– Hur kommunicerar användargränssnittet produktionsutrustningars tillstånd?
– Hur påverkar olika kontexter tolkningen av den
TBU-information som presenteras på bildskärmen?
Min forskning är avgränsad till tekniska system som används för att bedriva
tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar i industriella sammanhang, således diskuteras inte andra former av informationssystem eller
signalsystem som kan förekomma inom exempelvis flyg eller sjöfart.
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Forskningen har sin teoretiska utgångspunkt i ett informations- och kommunikationsperspektiv med avgränsning mot ett användargränssnitts informationsdesign och dess visuella utformning. I avhandlingen presenteras dessutom

forskningsresultat

som

även

kan

beröra

gränssnittsdesign

och

navigationsdesign. Forskningen inbegriper främst analys av visuella representationer på bildskärm. I de fall verbala representationer analyseras diskuteras
inte verbalspråkets struktur och sammansättning.
Det ingår endast svenska fallstudieföretag i den här forskningen. Forskningen omfattar en kombination av mätningar som sker online och offline,
då manuellt insamlade mätvärden överförs från ett handverktyg till en annan
dator i ett kontrollrum. Jag studerar inte enbart automatisk mätning och
forskningen omfattar inte autonoma beslutssystem. Forskningen avgränsas
till stötpulsmätning och vibrationsmätning, främst med fokus på lagerskador
i produktionsutrustningar inom processindustri, nämligen pappersbruk.
De analyser som utförs inom ramen för denna forskning syftar inte till
att lösa problem i ett bildskärmsbaserat gränssnitt för att säkerställa dess
användbarhet. Avsikten är inte heller att påverka gränssnittet genom att
förändra det, utan att i stället beskriva och analysera olika kommunikativa
aspekter av dess informationsdesign och visuella utformning.
Forskningen behandlar inte användargränssnitt som är anpassade för
virtuellt (3D-baserat) tillståndsbaserat underhåll eftersom detta ställer unika
krav på utformningen av gränssnittet. Avgränsningen gäller även tillståndsbaserat underhåll på distans, exempelvis via internet (e-maintenance), eftersom det i sådana sammanhang är vanligt att tillståndsövervakningen sker
automatiskt och att användaren inte nödvändigtvis deltar fysiskt i den industriella kontexten.
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TIDIGARE FORSKNING
Denna forskning kan relateras till området människa-datorinteraktion. I
ett sådant sammanhang kan ett bildskärmsbaserat användargränssnitt studeras utifrån aspekter om människans interaktion med datorn som medium
(se Shneiderman, 1998) eller utifrån kognitionspsykologiska aspekter på
människans interaktion med olika gränssnitt (se Norman, 1998). Även grafiska egenskaper på bildskärm kan studeras (se Mullet och Sano, 1995 och
Marcus Aaron, 1992).
Inom människa-datorinteraktion är det även relevant att studera hur
ord, bild och form kan stödja människors förståelse av ett budskap. Exempel på litteratur inom området är Eriksson (2009) som skriver om bilder i
olika medier, samt Albers (2005) om informationsdesign och människadatorinteraktion. Se även Pettersson (2002) om informationsdesign eller
Schriver (1998) om dokumentdesign och individers tolkningar av ord och
bilder såväl i tryck som på bildskärm.
Mitt tillämpningsområde är inom tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar inom industrin. Centrala referenser i det sammanhanget är bland annat Jardine (se exempelvis Jardine et
al., 2006), Tsang (1995; 2002), Al-Najjar (2000; 2001), Rao (Red.) (1996),
eller Lebold och Thurston (se exempelvis Lebold et al., 2002).

Underhållsfunktioner
Jag har observerat att det är otillräckligt med forskning om utformningen av
TBU-information på bildskärm och hur tolkningen av dess innebörder och
betydelse påverkas i relation till kontexter. I det här avsnittet redogör jag för
relevanta underhållsfunktioner som påverkar den information som presenteras på bildskärmen. Därefter presenteras vilka gränssnittselement som är
betydelsefulla för att övervaka, diagnostisera och prognostisera produktionsutrustningars tillstånd.
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Det finns ett antal underhållsfunktioner som gör det möjligt för underhållspersonal att ta beslut om att utföra eller avstå från en underhållsåtgärd, i
enlighet med Lebold et al., (2002), Lebold et al., (2003) och Thurston
(2001). Underhållsfunktionerna påverkar ett användargränssnitts informationsdesign och visuella utformning eftersom de står i relation till vilken
information som är relevant att presentera på bildskärmen. Underhållsfunktionerna är frekvent beskrivna i olika tidskrifter och rapporter för att bland
annat teoretisera kring eller beskriva utvecklingen av en programvara och
dess informationsarkitektur. De ger endast en begreppsmässig bild. Yi-Bo et
al., (2007, s. 1912) påpekar att implementeringen av de olika funktionerna i
ett datorsystem i praktiken är en mer ingående utvecklingsprocess.
Underhållsfunktionerna kan beskrivas med utgångspunkt i sju olika lager, se figur 1. Lager 1 omfattar de givare (de sensorer) som är kopplade till
en mätpunkt på en produktionsutrustning, exempelvis en pump eller en vals.
Givarna samlar in analog data som vibrationer eller temperaturer. För att
samla in tillräckliga mängder av data är, enligt Jardine et al., (2006), fler
givare att föredra i stället för en enskild.

Lager 7

Presentation

Lager 6

Beslutsstöd

Lager 5

Prognostik

Lager 4

Diagnostik (health assessment)

Lager 3

Tillståndsövervakning

Lager 2

Databearbetning

Lager 1

Datainsamling och omvandling

Figur 1. Underhållsfunktioner i sju lager.
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De analoga data omvandlas sedan till digitala värden (Provan, 2003). I
lager 2 bearbetas digitala värden till bland annat maximi-, minimi- och
medelvärden (se exempel från Chidambaram et al., 2005) eller ett genomsnittsvärde över ett tidsintervall (se exempel från Provan, 2003).
Lager 3 innefattar olika tillståndsövervakningsfunktioner. Här samlas
värden från tidigare lager och nästkommande lager. I detta lager finns funktioner som gör det möjligt att presentera störningar i en maskins tillstånd.
Det jämförs med förväntade värden. Lager 4 inkluderar diagnosfunktioner.
Det ger exempelvis möjligheter till att identifiera fel i en maskinkomponent.
Diagnosen baseras på tillståndsövervakningen samt maskin- och tillståndshistorik eller andra uppskattade värden.
Lager 5 är ett prognoslager som erbjuder funktioner som syftar till att
förutsäga en produktionsutrustnings framtida tillstånd. Prognoserna baseras
bland annat på tillståndsövervakningen och diagnosen och därtill även, enligt
Provan (2003), på uppskattat slitage, varaktighet och belastning. Enligt Byington och Galie (2004) kan den även baseras på olika slags historik såsom
maskin-, tillstånds- och felhistorik. Lager 6 omfattar funktioner som stödjer
beslut om rekommendationer eller alternativ för en underhållsåtgärd, vilka
baseras på diagnos- och prognoslagret.
Lebold et al., (2002), Lebold et al., (2003) och Thurston (2001) förklarar lager 7 som ett presentationslager. Presentationslagret är det bildskärmsbaserade gränssnitt som möter en användare. Via användargränssnittet kan
man nå underhållsfunktioner från de övriga lagren. Dessutom kan en användare på egen hand tillföra information som exempelvis upplysningar om en
underhållsåtgärd.
Huruvida det så kallade presentationslagret ska förklaras som ett eget
lager eller ett parallellager som omfattar de övriga lagrens funktioner kan
diskuteras. Om den här typen av användargränssnitt beskrivs som ett parallellager tenderar det att utgöra endast en grafisk presentation av datorns
mjukvaruprogram. Jag utgår ifrån att presentationslagret är ett eget
lager eftersom användargränssnittet kan representera fler företeelser än
datorns programvara. Gränssnittet kan dessutom delas upp i flera olika
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designområden, som exempelvis navigationsdesign, informationsdesign och
gränssnittsdesign (se Garrett, 2002, s. 33 eller Benyon et al., 2005, s. 599 f.).
Dessa designområden behandlar bland annat hur användare kan utföra aktioner, navigera och förstå den information som presenteras på bildskärmen.
Det är egenskaper som de övriga lagren saknar.

Användargränssnittets syfte och gränssnittselement
Det existerar flera tekniker och strategier för att tillståndsövervaka och kontrollera produktionsutrustningar. Jemielniak (1999) belyser att olika leverantörer, deras tillståndsövervakningstekniker och strategier, har olika visualiseringsmetoder. Det finns därför inte endast ett specifikt sätt att presentera och
visualisera information i den här typen av bildskärmsbaserade användargränssnitt.
Higgs et al., (2006) poängterar dock att trots olika system och tillståndsövervakningstekniker finns likheter beträffande vilken slags information som bör presenteras på bildskärmen. Återkommande är att informationen ska ge kunskap om maskiners tidigare tillstånd, deras befintliga samt
uppskattade och framtida tillstånd. Se även Al-Najjar (2001) om liknande
konklusioner.
Enligt Lebold et al., (2003), Lebold et al., (2002) och Thurston, (2001)
avser användargränssnittet att visualisera tillståndet i systemet, en maskin
eller en maskinkomponent. Gränssnittet presenterar dessutom tillståndsuppskattningar, prognosuppskattningar och rekommendationer, samt även larm
för att synliggöra oönskade avvikelser. (Se även Poeltl och Haines, 2001.) Ett
exempel på sådana rekommendationer är förslag på produktionsutrustningens användningstid (operational time) innan underhåll ska ske eller uppskattningar av hur länge den kan fortsätta i drift (se Higgs et al., 2006).
Olika gränssnittselement behövs för att kunna diagnostisera det befintliga tillståndet i en komponent och för att fatta beslut om en eventuell underhållsåtgärd och för att prognostisera om kommande utveckling.
Higgs et al., (2004) drar slutsatser från en kvantitativ internationell studie
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om att diagram är det vanligaste och mest lämpliga sättet att presentera information för att tillståndsövervaka produktionsutrustningar. Andra sätt är
grafiska framställningar, diskreta värden och animationer. Enligt Higgs et
al., (2006) bör larm som synliggör oönskade avvikelser fånga användarnas
uppmärksamhet och få dem att reagera på kort tid. Bildskärmen kan även
förväntas presentera antalet larm över en bestämd tidsperiod.
Vad som anses vara en modetrend i dag är, enligt Higgs et al., (2004)
rapporter i form av kommentarer, vilka kan vara genererade från en databas
eller skrivna för hand av exempelvis underhållspersonal. En kommentar kan
till exempel vara ett förslag till diagnos eller till en underhållsåtgärd.
Egenskaper i en maskinkomponent som relateras till dess tillstånd kan
visualiseras på olika sätt, exempelvis med tidsbaserade nivåer, dynamiska
nivåer och enkla fixerade (statiska) nivåer eller genom mönsterigenkänning
(Jemielniak, 1999). Jardine et al., (2006) förklarar att mönsterigenkänningen
traditionellt utförs manuellt med hjälp av olika slags diagram på bildskärmen, vilka visualiserar en maskin eller maskinkomponents egenskaper. En
automatisk mönsterigenkänning är även att rekommendera.
Ett användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd bör även illustrera en process för ett beslut och inte
endast visa ett resultat direkt på skärmen. Enligt Wang et al., (2004) kan en
sådan beslutsprocess visualiseras med olika grafiska representationer.

Övriga principer och riktlinjer
Higgs et al., (2006) har belyst ett antal principer och riktlinjer för utformningen av bildskärmsbaserade användargränssnitt för tillståndsövervakning
och underhåll av produktionsutrustningar. De baseras i huvudsak på visuella
egenskaper som bidrar till läslig och läsbar information, som ett led i ökad
användbarhet. Exempel på dessa egenskaper är tydlighet, klarhet, struktur av
information och målgruppsanpassning.
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Tre av riktlinjerna är särskilt beaktade i min forskning, nämligen:
– Att använda färg för att exempelvis representera larm och
tillstånd. En trafikmetafor är lämplig, där rött står för stopp
och varning, gult indikerar vaksamhet och uppmärksamhet
medan grönt anger att det är klart att köra.
– Att representera systemet med hjälp av grafiska representationer som en användare känner igen. Det kan exempelvis
vara bilder som ger en klar representation av en maskin eller
en samling maskinkomponenter.
– Att presentera statistik är den mest önskade funktionen. Det
gör det möjligt för en användare att ta ett korrekt beslut om
en maskins tillstånd. Ett exempel är att visa temperaturvärden tillsammans med tidsvärden i ett diagram (Higgs et al.,
2006).

De principer och riktlinjer som presenteras av Higgs et al., (Ibid.) är specifikt anpassade för bildskärmsbaserade användargränssnitt som används vid
tillståndsövervakning av produktionsutrustningar. De kan härledas till
egenskaper som möjliggör för ett användbart gränssnitt i dessa sammanhang. Emellertid är principerna och riktlinjerna inte nydanade. De är vanligt förekommande i litteraturen om människa-datorinteraktion och inom
bland annat informationsdesign, dokumentdesign och visuell kommunikation. Exempel på författare som presenterar sådana principer och riktlinjer
är Benyon, Turner och Turner (2005), Holms (2002), Nielsen (2000), Lohr
(2000), Dumas och Redish (1999), Horn (1998), Mullet och Sano (1995),
Marcus (1992) eller Guillemette (1989).
Principer och riktlinjer som omfattar informationsdesign presenteras
exempelvis av Visocky O'Grady och Visocky O'Grady (2008), Lipton
(2007), Carliner (2006), Pettersson (2002), Jacobson (Red.) (2000) eller
Schriver (1997).
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FORSKNINGSMETOD
Forskningen i den här avhandlingen baseras på en tolkande ansats. Den är
deskriptiv och analysobjektet är ett bildskärmsbaserat användargränssnitt
som används för tillståndsövervakning och kontroll av produktionsutrustningar. Forskningen utgår från en fallstudie, i enlighet med Creswell (1998),
Stake, (1995), Merriam (1994) och Yin (1994). Fallstudien baseras på tre
olika perspektiv på utformningen av ett sådant här användargränssnitt. Det
krävs olika metoder för att samla in och analysera empirisk data i relation
till de olika perspektiven.
Det första perspektivet handlar om avsedda budskap och intention och
motiv till gestaltningen av den här typen av användargränssnitt, ur en produktutvecklares synvinkel. I detta fall är produktutvecklaren ett svenskt
företag som bland annat har utvecklat en programvara för tillståndsövervakning av produktionsutrustningar.
Det andra perspektivet är studiet av programvarans gränssnitt och dess
olika gränssnittselement. Här analyseras gränssnittselementen på bildskärmen, deras färger, former och komposition, samt deras inbördes påverkan
och samverkan med varandra och användargränssnittet som helhet.
Det tredje perspektivet innefattar hur användare uppfattar gränssnittets
informationsdesign och dess visuella utformning, samt hur de tolkar och
responderar på den TBU-information som presenteras på bildskärmen. I det
här fallet är användarna underhållspersonal vid fyra svenska pappersbruk.
Avhandlingen är disponerad efter de tre perspektiven, vilket innebär att
varje perspektiv har ett eget kapitel. Där finns bakgrundsfakta om fallstudieföretagen och upplysningar om informanterna. Dessutom presenteras detaljer
om tillvägagångssätt samt kategoriseringar och analyser av empirisk data.
Jag har valt den här dispositionen för att läsaren ska kunna härleda vilka
källor och tillvägagångssätt som använts i relation till varje perspektiv. Av
den orsaken presenterar jag i inledningen endast en översiktlig beskrivning av
de källor och tillvägagångssätt som använts i forskningen.
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Datainsamling
Forskningen genomförs med företag som har lång erfarenhet av tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Ett
av företagen har under närmare 40 år utvecklat metoder och tekniker för
övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd. De andra
företagen är fyra pappersbruk som sedan 1980-talet har tillämpat sådana
metoder och tekniker för att övervaka tillstånden i sina pappers- och kartongmaskiner.4
Empirisk data har samlats in vid olika tillfällen från år 2005 till år
2009, främst under det inledande året och de avslutande två åren. Fältarbete
med delvis deltagande observationer samt intervjuer är de huvudsakliga tillvägagångssätten.5 Källor för empiriska data är främst informanter med olika
positioner inom fallstudieföretagen. En annan viktig källa för min forskning
är en betaversion av den programvara som används för att tillståndsövervaka
produktionsutrustningar. Andra källor är dokumentation från företagens
webbplatser och deras broschyrmaterial.
Samtliga intervjuer i forskningen är semistrukturerade. Då har frågor
ställts i en bestämd ordning med följdfrågor för att få svar och förklaringar
från informanterna i enlighet med Häger (2001, s. 61). Intervjufrågorna är
av en öppen karaktär, vilket Lantz (1993, s. 21) beskriver som att de omfattar ”individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter och betydelse”. Det
stimulerar till dialog mellan mig och informanterna om utformningen av
användargränssnittet ifråga.
Intervjuerna har transkiberats. Transkription står här endast för en avskrift av de talade orden. Harklingar, skratt eller gester har inte noterats om
jag inte ansett att det varit relevant för forskningen. För att underlätta för en


4

De fyra pappersbruken är oberoende av varandra och de tillverkar olika typer av papperseller kartongmaterial. Vid den tidpunkt som empirisk data samlades in hade två av dem
samma ägare.
5

Delvis deltagande står här för när en forskare observerar och ibland även anpassar sitt
deltagande genom att samtala och handla med studieobjekten. Till skillnad mot en fullt
deltagande observatör vars frågeställningar kräver att hon eller han handlar och upplever
på liknande sätt som studieobjekten (Fangen, 2005, s. 14).
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upprepad analys är transkriptioner från bandinspelningarna dokumenterade
och arkiverade. Likaså är kategoriseringar av empirisk data arkiverade i
pappersform.
Att använda flera tillvägagångssätt och källor för datainsamling är
inte tillräckligt för att få ett trovärdigt resultat. Guba och Lincoln (1989,
s. 233 ff.) föreslår att forskningsresultat i kvalitativa sammanhang kan
ifrågasättas efter dess tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet.6 I det här fallet har det inneburit att jag bland annat har reflekterat över hur beständiga data är över tid och forskningens trovärdighet
utifrån forskningsdeltagarnas perspektiv, samt hur forskningsresultatet kan
konfirmeras av andra människor som inte är inblandade i forskningen. Det
presenteras mer ingående i de kommande textavsnitten.

Företag, informanter och fältstudier
Företaget som utvecklat den programvara som står i fokus för forskningen är
valt på grund av att det tagit en aktiv roll inom underhållsutvecklingen. Under 1970-talet var företaget en av pionjärerna inom området. Fortsättningsvis kallas det här företaget för det produktutvecklande företaget och dess
informanter för produktutvecklare.7
Under åren 2005, 2008 respektive 2009 har jag besökt produktutvecklarna vid sex tillfällen. Besöken varade under tre till fyra timmar. Vid dessa
tillfällen har jag fått kännedom om deras historik och produkter samt om
tillståndsövervakningstekniker och -metoder. Vid besöken på företaget har
jag även genomfört intervjuer som handlar om deras designprocess, samt
deras intention och motiv till utformningen av användargränssnittet i fråga.
Sammanlagt fem informanter har deltagit i intervjuer som utförts vid fyra
olika tillfällen, individuellt och i grupp. Två av informanterna har även svarat på frågor om deras designprocesser och produkternas historik via e-brev.


6

Guba och Lincoln(1989) använder engelska begrepp. Se Kvale (1997, s. 208) för denna
svenska översättning av begreppen.
7

I avhandlingen kan det produktutvecklande företaget även kallas för programutvecklare.
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Ett par frågor har kompletterats via e-brev och det gäller främst frågor om
demografiska aspekter, se bilaga 1.
Under åren 2008 och 2009 har jag vid ett tiotal tillfällen haft e-postoch telefonkontakt med två av informanterna om programspecifika frågor
och facktermer. En av dem, den så kallade marknadsrepresentanten, har
även granskat faktauppgifterna om företaget och deras produkter.
Intervjuerna med produktutvecklarna har bearbetats i huvudsakligen i
två omgångar. Empiri har sammanfattats från den första intervjun och publicerats som delresultat i en konferensrapport, se Andersson (2007a). Vid ett
besök på företaget, år 2008, redovisades delresultatet, vilket ledde till fortsatta studier.
Under det första besöket på företaget gavs upplysningar om olika programanvändare. Jag fick uppgifter om kontaktpersoner och företag som har
lång erfarenhet av tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll.
I den här fallstudien representeras programanvändarna av underhållspersonalen vid fyra pappersbruk i Mellansverige. Intervjuer har skett med två
informantgrupper på respektive bruk. Den ena gruppen kallas här för underhållsansvariga och den andra för underhållstekniker.
Fyra underhållsansvariga har intervjuats, en vid varje pappersbruk. De
har kunskaper om strategier som styr det tillståndsbaserade underhållet på
bruken. Denna empiri är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete, se
Andersson och Bengtsson (2009). Jag har haft möjlighet att föra en dialog
med samtliga underhållsansvariga och haft kännedom om frågeområdena,
men inte ställt frågorna. De här intervjuerna har sammanfattats under intervjutillfället. I forskningen bidrar de till bakgrundsfakta om respektive pappersbruk, samt ger upplysningar om personalens utbildning och attityder till
det tillståndsbaserade underhållsprogram som finns på bruken.
Dessutom har intervjuer genomförts med sex underhållstekniker, vilka
valdes ut i samråd med de underhållsansvariga. Underhållsteknikerna är
dagliga brukare av den aktuella programvaran. De är samtliga män som vid
intervjutillfället var i åldrarna 29–55 år. Intervjuerna utfördes i kontrollrummen på bruken, därefter besökte jag maskinhallarna och observerade
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arbetsprocessen vid manuella mätningar. Dessutom tog jag del av efterkontroller då underhållsteknikerna analyserade informationen på bildskärmen i
kontrollrummet.
På grund av inspelningskvaliteten har ett fåtal enstaka ord i intervjuerna
varit otydliga och därmed svåra att uppfatta. När jag ansett att dessa otydligheter varit väsentliga för innehållet har jag ställt kompletterande frågor till
informanterna via e-brev. Det gäller främst demografiska aspekter. (Se kompletterande frågor i bilaga 1.)
Min erfarenhet som intervjuare säger mig att det inte alltid är möjligt
för en individ att förklara hur och varför de upplever informationsdesign och
en visuell utformning på ett särskilt sätt. Det kan bero på att de inte har ord
för sina upplevelser och inte är vana att uttrycka dem verbalt. Av den anledningen utfördes ett fältarbete under fallstudiens slutskede. Då var jag delvis
deltagande i den sociala gemenskapen under sammanlagt en arbetsvecka vid
två olika pappersbruk.8
Under fältstudierna observerade jag manuella mätningar av maskiners
tillstånd och automatiska mätningar som skedde online. Jag tog del av underhållsteknikernas diskussioner om och analyser av den TBU-information
som presenterades på handverktygens skärmar och på bildskärmarna i deras
kontrollrum. Empiri från dessa observationer lagrades som fältanteckningar.
Vid fältarbete har man som forskare en deltagarroll (Fangen, 2005, s.
152 f.). Under observationerna på pappersbruken har jag intagit en ”lärande
roll” i stället för rollen som exempelvis ”expert” på informationsdesign i
denna typ av gränssnitt. Jag har tagit del av och blivit instruerad i såväl de
objektiva som de subjektiva tillståndsövervakningsmetoderna. Att inta en
lärande roll har varit en förutsättning för att få mer kunskap om den tekniska delen av tillståndsövervakningssystemet på pappersbruken och förstå
egenskaper i den analyserade programvara och dess användargränssnitt,
samt hur underhållspersonalen uppträder i rådande tillståndsbaserade underhållskontext.


8

Deltagande observationer genomfördes under två dagar vid pappersbruk 3 samt under tre
dagar vid pappersbruk 4.
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I fallstudiens inledande skede förekom ett tvärvetenskapligt samarbete med
en annan forskare, vars område omfattar implementering av tillståndsbaserat underhåll i industriella sammanhang. Empirisk data som samlats in
under intervjuerna på pappersbruken har till en början analyserats med
olika teoretiska utgångspunkter. Forskningsresultaten har sedan diskuterats
utifrån våra olika kunskapsområden. Diskussionen har öppnat för alternativa analytiska infallsvinklar och fler tolkningar. Därefter har vi utfört
gemensamma analyser utifrån en enskild informationsteori. Det har resulterat i ett utlåtande om relevanta informationsformer i en tillståndsbaserad
underhållskontext, se Andersson och Bengtsson (2009).

Enskild beskrivning och analys av användargränssnittet
Som tidigare beskrivits har forskningen tre perspektiv. Det som ännu inte
presenterats omfattar studiet av användargränssnittet i fråga, dess olika
gränssnittselement, deras samverkan med och inverkan på varandra, samt
med gränssnittet som helhet.
Jag har genomfört en enskild beskrivning och analys av 2008 års
betaversion av användargränssnittet och dess programvara. Beskrivningen
och analysen har genomförts efter det att jag introducerats i programvaran,
samt efter intervjuer med dess användare. Insamlandet av denna information,
samt kompletterande litteratur som broschyrmaterial och information från
programutvecklarnas webbplats har gjort det möjligt för mig att hantera
programvarans funktioner.
Programvaran och dess användargränssnitt är omfattande. Jag har använt mig av en så kallad cognitive walkthrough (genomgång) som tillvägagångssätt för att göra ett urval av fönster och funktioner som ska komma att
beskrivas och analyseras. Jag har observerat mina egna val och beteenden i
programvaran och registrerat den procedur jag erfarit för att nå förbestämda
mål i olika delar av den, såsom en tänkt användare kan göra.9 Samtliga mål
står i relation till underhållspersonalens arbetsprocess på de pappersbruk


9

Cognitive walkthrough, se Jordan (1998, s. 79 f.) eller Shneiderman (1998, s. 126).

20 | INLEDNING

som deltar i fallstudien, samt till de underhållsfunktioner som representeras i
sådana här programvaror. Genomgången omfattar inte endast hur jag når de
specifika målen och mina ansträngningar att nå dem, utan den inkluderar
även analyser av valda funktioner, samt läsbarheten i olika fönster och
gränssnittselement.
Genomgången av programvaran inleddes med ett efterliknande av en så
kallad offline-situation då mätvärden från en produktionsutrustning överförs
manuellt till programvaran via ett handverktyg. De utsatta målen i användargränssnittet är att ta del av fönster och funktioner som kan användas för
att övervaka tillståndet i en produktionsutrustning. Dessutom omfattar målen att ta del av fönster och funktioner som kan användas för att diagnostisera produktionsutrustningens tillstånd. Efter detta har jag analyserat de gränssnittselement som presenterats i fönstren, i syfte att förklara en maskin eller
maskinkomponents tillstånd. Slutligen har jag analyserat så kallad maskinhistorik, felhistorik och tillståndshistorik för att prognostisera produktionsutrustningens framtida tillstånd, samt tagit del av övrig statistik om det tillståndsbaserade underhåll som bedrivs inom verksamheten. Det sista målet
var att öppna en befintlig arbetsorder.
Den analyserade programvaran och dess gränssnitt revideras kontinuerligt och lanseras i nya versioner. Det innebär att forskningens analysobjekt är
föränderligt och påverkas med tidens gång. Jag har med hjälp av så kallade
skärmbilder kopierat de fönster och gränssnittselement som observerats under min genomgång av programvaran. Till varje skärmbild finns en skriftlig
redogörelse av vilka gränssnittselement som är synliga på bildskärmen, hur
de är utformade och placerade i förhållande till varandra, samt min analys av
deras läslighet och läsbarhet. Dessutom redovisas min förflyttning genom
gränssnittets informationsstruktur. På så sätt har empiriska data dokumenteras både visuellt och verbalt i ett sjuttionio sidor oformaterat dokument. Det
här dokumentet kan fungera som ett underlag för en upprepad analys. Att
dokumentera empirisk data på ett sådant här sätt har praktiserats i mina
tidigare forskningsstudier, se Andersson och Elfving (2003, 2004).
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Analys av empirisk data
Det studerade användargränssnittet betraktas i detta fall som en visuell artefakt som är avsedd att kommunicera med en användare. Min utgångspunkt
är att användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning
måste förstås som flera enskilda element i en helhet.
Jag har utgått från bildtolkningsmetoder som ikonografi och semiotik,
se Eriksson och Göthlund (2004, s. 38). För forskningen innebär det att jag
beskriver och analyserar olika delbetydelser av gränssnittselementen på bildskärmen. Min enskilda analys har sedan jämförts med informanternas analyser av gränssnittets informationsdesign och visuella utformning. Därefter har
det skett en tolkning, och jag har förklarat användargränssnittets konnotation genom att diskutera dess utformning i relation till en tillståndsbaserad
underhållskontext på pappersbruk.
En enskild analysmetod är inte tillräcklig och det är brukligt att använda flera. Jag har använt mig av analysmetoder som kan härledas till bildsemiotik, narratologi och visuell retorik.
Jag har utfört en intentionsanalys och studerat intentionen och motivet
till gestaltning av användargränssnittet i fråga, med utgångspunkt i ett urval
av Baxandalls analysområden (se Baxandall, 1992, s. 26 ff.). Jag analyserade
varför det produktutvecklande företaget initialt skapade sin programvara,
charge.10 I detta sammanhang härleddes dock främst orsaker till hur användargränssnittet fått sitt specifika utseende och omständligheter kring detta,
brief (Ibid.).
Jag har även genomfört en formalanalys och analyserat användargränssnittets färger, former och komposition som betydelsebärande element med utgångspunkt i Kress och van Leeuwens (2006) tillvägagångssätt
för analys av visuella och lexivisuella presentationer. Även Scollon och


10

Jag avgränsar mig främst till Baxandalls andra analysområde som omfattar omständligheter kring uppdraget, vilka kan påverka utformningen av användargränssnittet i fråga. Det
gäller de förutsättningar som är specifika för det här fallet, se Baxandall (1992, s. 30), samt
historiska uppgifter (Ibid.). Enligt Sörbom (1991) har Baxandall skapat egna engelska
begrepp för att undvika en begreppsförvirring. Begreppen är svåra att översätta. I den här
avhandlingen används därför inte engelska begrepp såsom Charge eller Brief.
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Scollon (2003, s. 74 ff.) har använts som stöd för min analys, eftersom de
tillämpar dessa metoder vid analys av bildskärmsbaserade gränssnitt.
Även olika perspektiv i text och bilder har analyserats, för att klargöra
hur användargränssnittets visuella utformning kan representera en skapare
och en användare. Då har så kallade infallsvinklar (point of views) analyserats i enlighet med Chatman (1978).
Det finns inte någon enhetlig definition av vad som kan förklaras som
en infallsvinkel, och analysen har utgått från infallsvinklarna i termer av en
underförstådd skapare (implied imager) och en underförstådd användare
(implied viewer).11 En underförstådd skapare representerar det perspektiv
som en text eller bild är skapad utifrån. Det kan exempelvis vara en fysisk
plats eller ideologisk situation (Chatman, 1978, s. 151–153; Barbatsis, 2005,
s. 341). En underförstådd användare kan i ett visuellt sammanhang förklaras
som den infallsvinkel utifrån vilken en individ kan tänkas närma sig en bild, i
enlighet med Barbatsis (Ibid.). I föreliggande forskning belyses främst användarens perceptuella infallsvinkel och den infallsvinkel som baseras på hans
eller hennes egna intressen.12
Dessutom har jag utgått från Aristoteles tre appellformer, det vill säga
etos, logos och patos, för att analysera hur användargränssnittets visuella
utformning representerar en skapare och en användare. Förutom detta analyserades även de gränssnittselement som kan stödja ett rationellt ställningstagande för en maskins tillstånd, samt de gränssnittselement som kan beröra
och väcka uppmärksamhet för detsamma.13 Några som visar exempel på hur
de tre appellformerna kan användas vid analys av bildskärmsbaserade gränssnitt är Mral och Larsson (Red.) (2004).


11

Begreppen underförstådd skapare och underförstådd användare är mina egna översättningar och de är inte allmänt vedertagna. De engelska motsvarigheterna är implied author
och implied reader av Chatman (1978). Barbatsis (2005) har modifierat begreppen och
anpassat dem till ett visuellt sammanhang, se implied imager och implied viewer av Barbatsis (Ibid., s. 341).

12

Se Chatman (1978, s. 151–153) om perceptuell infallsvinkel, vilken står för användarens
fysiska position när den möter gränssnittet samt den infallsvinkel som bygger på intresse.

13

Se Aristoteles tre appellformer i Aristotle’s Poetics i G. Whalley, J. Baxter, P. Atherton
(Red.,) (1997). I min forskning är appellformerna anpassade till ett visuellt sammanhang.
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Även olika representationer i användargränssnittet i fråga har analyserats
utifrån Pierces teckenrelationer (se Pierce, 1867, i E. C. Moore et al., Red.,
1984, s. 54 ff.). På så sätt förklaras hur olika bildskärmsbaserade gränssnittselement kan relatera till sin omgivning och till användaren. Som stöd
för analyserna har jag även utgått från Nadin (1988, 1990) och Sieckenius de
Souza (2005, s. 219 f.), vilka diskuterar teckenrelationer inom människadatorinteraktion.

TEORI
Forskningen baseras på informationsteorier och teorier om remediering. Jag
diskuterar relationen mellan användargränssnittets utformning och underhållspersonalens uppfattningar och tolkningar av den, med utgångspunkt i
Bates informationsteorier och särskilt hennes begreppsbildning, se Bates
(2005, 2006). Ett av Bates forskningsområden behandlar utvecklingen och
utformningen av informationssystem och hon belyser en möjlig relation mellan semiotik och information. Hennes teorier omfattar flera olika slags representationer. Dessutom inbegriper de alla levande organismer. Endast delar av
teorierna är relevanta för min forskning, som främst är avgränsad till visuella
representationer och endast omfattar människan och hennes handlingar.
Dessutom diskuterar jag förhållandet mellan intentionen och motivet
till utformningen av det här användargränssnittet och användarnas uppfattningar och tolkningar av det, detta med utgångspunkt i teorier om
direkt mediering, hypermediering och remediering av Bolter och Grusin
(2000).14 Liknande teorier beskrivs även av Manovich (2001). De belyser att
nya visuella medier inte är vitt skilda från de äldre. De tekniska föregångarna
har betydelser för nya tekniker. Det får till följd att man använder andra


14

Direkt mediering, hypermediering och remediering är ännu inte tryckta svenska översättningar av Bolter och Grusins engelska begrepp. Dessa svenska översättningar är skapade av
Cecilia Grönberg och Jonas Ingvarsson.
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medier metaforiskt i nya sammanhang och att konventioner från ett sammanhang omformuleras till ett annat.

Informationsteori
Bates (2006) utgår från att information kan ta olika former, så kallade informationsformer. En informationsform en slags underordnad typ av information, se Bates (2008).15
Endast fem informationsformer är relevanta i det här sammanhanget.
De relaterar till det mänskliga nervsystemet och information inom människas
kropp, samt till informationsformerna i hennes omgivning. Dessa informationsformer benämner jag som upplevda och erfarna (experienced), agerade
(enacted), uttryckta (expressed), inneslutna (embedded) samt nedtecknade
(recorded) informationsformer.16
I det mänskliga nervsystemet processas information. Enligt Bates (2006)
tar den tre former – som upplevd och erfaren eller agerade samt uttryckta
former av information. En upplevd och erfaren informationsform omfattar
de associationer som människor skapar när de upplever något. De baseras på
deras förförståelse och tidigare erfarenheter. Uttryckta informationsformer
inbegriper det tal- och kroppsspråk som människor förstår och tillämpar för
att kommunicera ett budskap. Agerad information tar form i människors
handlingar. Det vill säga hur människor uppträder och spelar ut sina beteenden och värderingar i samspel med varandra och sin omgivning.
Två informationsformer som finns i människans omgivning är inneslutna samt nedtecknade informationsformer. En innesluten form av information är till exempel instrument, verktyg eller en arkitektonisk form
såsom en byggnad. Den behöver inte vara avsedd att vara informativ, men


15

Benämningarna av informationsformerna kan förekomma i andra sammanhang, men
definitionerna av dem är Bates egna.

16

De svenska översättningarna av Bates informationsformer har diskuterats av min forskargrupp inom gestaltning och visualiseringsprocesser vid Mälardalens högskola. Översättningarna är inte allmänt vedertagna, varför de engelska begreppen står inom parentes.
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är så eftersom den är effekten av en handling och människors kunskap.
Nedtecknad information är i stället en informationsform som relaterar till
människans användning av tecken för att kommunicera eller minnas något.
Den är lagrad i ett beständigt medium och omfattar exempelvis ett ord, en
skiss eller en bandupptagning. TBU-information, såväl ord som i bild, räknas i det här sammanhanget som en nedtecknad form av information.
Informationsformerna påverkar varandra. Till exempel agerade former
av information kan omformas till inneslutna informationsformer och uttryckta informationsformer kan förändras till nedtecknade.
Bates (2005) följer definitionen att information är mönster av organisation (patterns of organization) i materia och energi. Information kan ta former som inte är uppfattade eller tolkade av en människa. Ett exempel är en
bok som inte någon för tillfället läser. Information är även de former som en
människa är i kontakt med, som till exempel en bok som tolkas och får betydelser och innebörder. Det ska inte sammanblandas med att information är
”en sak” utan i stället mönster.
Det finns flera läror inom informationsvetenskapen och de förhåller sig
olika till begreppet information (Dodig-Crnkovic, 2006; Florini, 2004; Capurro och Hjørland, 2003). Två vanligt förekommande skillnader i synsätt
är, enligt Hjørland (2007), det objektiva synsättet och det subjektiva och
situationsberoende synsättet.
Bates berör båda synsätten genom sin begreppsbildning och möjliggör
att information kan existera på ett slags objektivt sätt, vilket vi får subjektiva
upplevelser av.17 Att anta detta dubbeltydiga förhållande till information kan
kritiseras. Enligt Hjørland (2009) bör man välja någondera eftersom information inte kan vara ett objektivt fenomen och bärare av betydelser på


17

Exempelvis Bucklad (1991) föreslår att information kan förklaras på tre olika sätt. Ett av
dem är information som ting, vilka upplevs som informativa av olika individer beroende på
situation. På så sätt förklarar Buckland begreppet information något subjektivt och situationsberoende. Detta till skillnad mot Parker (1974) som definierar information som mönster av organisation i materia och energi (pattern of organization of matter and energy)
(Ibid. s. 10). På så sätt förklarar Parker begreppet information som ett objektivt fenomen.
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samma gång. Han menar att den relationen är arbiträr inom lingvistiken och
vilket som helst objekt kan bära vilken som helst innebörd.
I det här sammanhanget vill jag betona att teorier inom semiotiken kan
skilja sig åt om huruvida relationen mellan ett objekt och dess innebörd endast är arbiträr och konventionellt beroende, eller om den även kan baseras
på likhet (se Karlsson, 1996, s. 101 ff., om denna polemik).
Min forskning baseras på Pierces teorier om att ett tecken uppstår i en
triad av, en relation mellan, intryck, uttryck och objekt (se Peirce, 1867, i E.
C. Moore, Red., 1984, s. 49–59, se även beskrivningar av teorierna av
Chandler, 2002, s. 6–8, och Sjölin, 2000, s. 91 f.).
Triaden bygger på associationer i en individs tankar, vilka baseras på de
olika intrycken den får (interpretant). Intrycken relateras till ett uttryck (representamen), som inom ramen för forskningen är den visuella utformningen
av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt. Uttrycket refererar till ett objekt, vilket i min forskning kan vara en maskin eller maskinkomponent. En
sådan teckenrelation är inte endast symbolisk och konventionellt beroende,
den kan även vara indexikalisk eller ikonisk och baserad på likhet.18

Data, kommunikation, kontext och läsbarhet
Inom tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll förekommer begreppet data för att bland annat beskriva de data som samlats in från en
produktionsutrustning, som mätdata eller maskindata. Begreppet data kan
liksom information definieras och kategoriseras på olika sätt, något som
även poängteras av Florini (2004, s. 42-43).
När jag förhåller mig till begreppet data utgår jag från Bates (2005).
Data i den här forskningen kan då förklaras på två olika sätt. Data kan exempelvis vara vibrationsvågor eller temperaturvärden i vår omgivning. De


18

Skillnaden mellan tecken och information kan förklaras på så sätt att information är
likasom ett råmaterial som ligger till grund för tolkningsprocessen och finns därför i alla
delarna av triaden (Bates, 2006, s. 1041).
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uppfattas, tolkas och omvandlas till information med en given innebörd och
blir till kunskap i samband med våra tidigare erfarenheter. Data i det här
sammanhanget kan dessutom samlas in, genereras och användas i syfte att
skapa kunskap om något. Ett exempel på sådana data är empirisk data som
samlats in genom dokumentanalyser eller intervjuer.

Växelverkande kommunikation
Jag utgår från att ett bildskärmsbaserat användargränssnitt är ett kommunikativt medium mellan en programutvecklare och en användare. Jag studerar
de kommunikationsprocesser som innefattar hur det företag som utvecklar
gränssnittet kommunicerar med en användare genom orden, bilderna och
formerna på bildskärmen. Den här kommunikationen sker genom gränssnittselementen, deras organisation i förhållande till varandra och deras samverkan och inbördes påverkan, samt även hur de uppfattas och tolkas av en
användare. Semiotiken belyser denna typ av kommunikation och några personer som har diskuterat den i samband med bildskärmsbaserade användargränssnitt är Sieckenius de Souza (2005), DeOliveira och Calani-Baranaskus
(2000), Nadin (2001, 1990, 1988) och Prates et al., (1997).
I forskningen är den kommunikation som sker genom gränssnittet växelverkande eftersom bildskärmsinformationen kan manipuleras av flera olika
aktörer som exempelvis användare, programmerare eller redaktörer. De kan
interagera med varandra och en användare kan bli en så kallad informationsskapare när hon eller han manipulerar informationen på bildskärmen. På så
sätt överförs inte ett budskap till någon, i stället organiseras och manifesteras
det i det gränssnitt som möter användaren. Användare är inte passiva mottagare av information, utan är aktiva i att söka och hämta information som de
finner ett behov av. Användarnas aktiva roll i ett informationsdesignsammanhang framhålls även av Pettersson (2002, s. 24).
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Inre kontexter, när- och yttre kontexter
Begreppet kontext står för sammanhang. Ett fenomen är aldrig bara en del
av ett enskilt sammanhang utan av flera. I avhandlingen används begreppen
inre kontext, närkontext och yttre kontext, vilka är vanligt förekommande,
se exempelvis Sjölin (1998, s. 64 f.) eller Nordström (1999, s. 42).
Var gränserna går mellan olika kontexter skiljer sig från fall till fall. Begreppen inre, när- och yttre kontext används här för att belysa relationen
mellan det bildskärmsbaserade gränssnitt som används för att övervaka och
kontrollera produktionsutrustningars tillstånd, dess användare och deras
närmiljö i rådande sociala och kulturella sammanhang.
I det här fallet räknas användargränssnittet och dess gränssnittselement
till inre kontext. Underhållspersonalens kunskaper och erfarenheter av maskiners tillstånd och de rum och lokaler där tillståndsbaserat underhåll bedrivs utgör närkontexten. Det sociala och kulturella sammanhang som råder
inom en viss verksamhet räknas till yttre kontexter.

Användbarhet och läsbarhet
I det här sammanhanget utgår jag från att en produkt är en vara, i detta fall
en programvara med sitt användargränssnitt. Användbarhet kan definieras
utifrån i vilken grad produkten inger en känsla av tillfredsställelse för användaren. Dessutom kan användbarheten definieras utifrån i vilken grad användaren uppnår specifika mål med produkten (effectiveness) och hennes ansträngningar för att nå dessa mål (efficiency), se ISO 9241-11 (1998, s. 2) se
även Jordan (1998, s. 5).
En produkts användbarhet är kontextberoende (ISO 9241-11, 1998,
s. 2, se även ISO IEC FDIS 9126-1, 2001, s. 3 ff.). Ingen produkt har en
inneboende användbarhet, utan endast kapacitet för att användas i en specifik kontext.
Det finns flera kännetecken för vad som anses vara en användbar produkt, dock saknas en enhetlig definition. Några av dem är till exempel en
produkts lärbarhet, attraktionsförmåga och läsbarhet (se exempelvis Shneiderman, 1998, s. 135 f., Shackel, 1991, s. 21 ff., eller Nielsen, 1993). Dessa
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kännetecken kan i sin tur delas upp i underkategorier bestående av olika
egenskaper hos en produkt, vilka leder till att den uppfattas som användbar.
I min forskning berörs främst egenskaper som är relevanta för läsbarheten.
Läsbarhet är en förutsättning för att en produkt ska vara användbar
(se Guillemette, 1989, s. 221 eller Bevan, 1999). Läsbarheten innefattar hur
någon kan förstå det som exempelvis presenteras på en bildskärm. Det är
olika egenskaper i text, bild eller grafisk form som leder till att man uppfattar det som läsbart.
Av betydelse för läsbarheten är givetvis målgruppsanpassning (Nielsen,
2000, 308 f.). Läsbarheten står i relation till målgruppens förutsättningar
och tidigare erfarenheter. Relevant för läsbarheten är exempelvis det språk
som används och hur ord, bild och form är sammansatta och strukturerade
(Pettersson, 2003, s. 390 f.). Att använda bilder tillsammans med text påverkar läsbarheten positivt (Dumash och Redish, 1999, s. 329).
I ett bildskärmsbaserat gränssnitt ökas läsbarheten hos en kommandoknapp om återkoppling sker med exempelvis ett ljud. Dessutom är val av
representationer, exempelvis diagram, och användarens förväntningar sådant
som påverkar läsbarheten (Guillemette, 1989). Konsekvens i färgval, grafisk
form och typografi krävs för god läsbarhet på bildskärm (Andersson och
Elfving, 2003; 2004). En god relation mellan rubriker, bilder, bildtexter och
löptext ökar läsbarheten (Pettersson, 2002, s. 157 ff.). Att ett bildskärmsbaserat användargränssnitt följer gällande konventioner är relevant för läsbarheten och därmed dess användbarhet (Dumas och Redish, 1999, s. 60 f.).
En förutsättning för att något ska kunna vara läsbart är att det är läsligt. Till skillnad mot läsbarhet omfattar läslighet tekniska kvaliteter av ord,
bild och form och hur någon med sina sinnen kan höra, se eller kanske känna den information som presenteras (Pettersson, 2003, s. 390 f.). Relevant
för god läslighet är exempelvis bildstorlek och teckengrad (Pettersson, 2002,
s. 48–50). Dessutom kan läsligheten påverkas av bland annat kontraster eller
skärpa och detaljrikedom i teckensnitt och bilder.
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PRODUKTUTVECKLAREN

PRODUKTUTVECKLAREN
KAPITEL 1


K A P I T L E T S K I L D R A R D E T första av tre perspektiv och omfattar
intention och motiv till utformningen av ett användargränssnitt för
tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Ett sådant användargränssnitt är forskningens
analysobjekt. I kapitlet beskrivs och analyseras gränssnittet med
utgångspunkt i varför det fått ett bestämt visuellt utseende och
omständligheter kring det. Kapitlet inleds med en beskrivning av
tillvägagångssätt för att samla in empiriska data. Det följs av en
resultatredovisning i berättande form och kapitlet avslutas med
en sammanfattning.
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INTENTION OCH MOTIV
Företaget som utvecklat den programvara och användargränssnitt som står i
fokus för forskningen har 82 personer anställda i Sverige och omkring 40
personer anställda utomlands. Vid forsknings- och utvecklingsavdelningen i
Sverige finns 18 personer anställda. Företagets främsta affärsområden är idag
inom bland annat energi och bilindustrin, samt fartyg och fastighetsunderhåll. Deras närmaste konkurrenter om den globala marknaden finns i Sverige, Belgien, Tyskland och USA. Företaget har internationell spridning med
sälj- och servicekontor i femtio länder samt en forsknings- och utvecklingsavdelning i Sverige. De erbjuder såväl tekniker och metoder som kundstöd
och utbildningar för tillståndsövervakning av produktionsutrustningar.
Intervjuer har utförts med fem personer, anställda vid företagets forsknings- och utvecklingsavdelning i Sverige. Intervjuerna har lett till dialoger
om det uppdrag företaget fått, varför programvaran och dess användargränssnitt skapades från första början samt krav och andra faktorer som kan påverka användargränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning.
Informanterna är helt eller delvis involverade i en projektgrupp som ansvarar för utvecklingen av programvaran. De representerar följande personer
och positioner:
– Företagets verkställande direktör (VD). Vid intervjutillfället
var han 67 år gammal. Han har arbetat 38 år inom företaget
och har gedigna kunskaper om bland annat företagets historik och produkter.
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– Två marknadskommunikatörer.18 Den ena är en kvinna och
vid intervjutillfället var hon 38 år gammal, med sju tjänsteår
i företaget. Den andra är en man som vid intervjutillfället var
47 år gammal. Han har arbetat 34 tjänsteår inom företaget
och har gedigna kunskaper om företaget och produkternas
historik. Marknadskommunikatörerna ansvarar för företagets trycksaks- och ikonframställning och har bland annat
kunskaper inom grafisk formgivning och illustrationsteknik.
Dessa informanter benämns fortsättningsvis som marknadskom ett och marknadskom två.
– En programmerare. Vid intervjutillfället var hon 32 år gammal och arbetat sex år inom företaget. Hon utvecklar programvarans funktioner samt användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning. Dessutom skapar hon
funktionsspecifikationer.
– En marknadsrepresentant. Vid det första intervjutillfället var
han 46 år gammal och vid det andra tillfället var han 48 år
gammal och hade arbetat 23 år inom företaget. Han har
bland annat kunskaper om användares behov och önskemål
gällande användargränssnittet i fråga. Marknadsrepresentanten är dessutom min kontaktperson.
Två av informanterna har utbildning på akademisk nivå. Programmeraren
har utbildning inom mjukvaruutveckling och en av marknadskommunikatörerna (marknadskom ett) är utbildad inom grafisk formgivning. Informanterna har skilda kunskaper om användargränssnittet i fråga. Deras uttalanden är inte motsägelsefulla, men de skiljer i sig detaljrikedom, främst när det
kommer till utformningen av användargränssnittet i fråga.


18

Informanterna benämns här vid de titlar och befattningar som de har inom fallstudieföretaget.
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INTERVJUER
Marknadsrepresentanten har deltagit i två intervjuer. Under mitt andra besök på företaget intervjuades han som en inledning till den här fallstudien.
Frågorna under den första intervjun inbegrep programvaran och användargränssnittet samt ett handverktyg för manuell mätning av produktionsutrustningars tillstånd. Under intervjun ställdes frågor som omfattade demografiska aspekter, frågor om programvarans funktioner samt syfte och mål
med användargränssnittets utformning. Intervjun varade i två och en halv
timme och sammanfattades i fem A4-sidor. (Se intervjufrågor i bilaga 2.) I
samband med intervjun fick jag ta del av företagets övriga produkter och jag
fick även en genomgång av handverktygets funktioner, vilket varit relevant
för att få en förståelse för tillståndsövervakningstekniken.
Den andra intervjun med marknadsrepresentanten utfördes vid mitt
fjärde besök på företaget. Med hänsyn till fallstudiens longitudinella upplägg
upprepades frågor från det första intervjutillfället. Dessutom ställde jag frågor om standarder, praxis, riktlinjer och kravdokument för utvecklingen av
programvaran och gestaltningen av dess användargränssnitt. Vidare ställdes
frågor om kunder, konkurrenter, intressegrupper och marknad. Intervjun
efterföljdes av en introduktion till 2008 års version av programvaran, vilket
varit en förutsättning för att förstå dess funktioner och facktermer. Intervjun
pågick i en och en halv timma och lagrades digitalt. Den har transkriberats
till sju oformaterade A4-sidor. (Se bilaga 3 för intervjufrågor.)
Den tredje intervjun är en gruppintervju som utfördes med tre av företagets representanter: programmeraren och de två marknadskommunikatörerna. Gruppintervjun pågick i tre timmar och lagrades digitalt, och har
transkriberats till sexton oformaterade A4-sidor.
Till skillnad mot en individuell intervju kan i en gruppintervju en interaktion skapas mellan deltagarna, vilken berikar svaren eftersom frågorna blir
belysta ur fler perspektiv (Berg, 2004, s. 123 f.). Under gruppintervjun ställdes frågor som omfattar demografiska aspekter samt frågor om standarder
och praxis samt motiv till och referensramar som styr gestaltningen av det
användargränssnitt som står i fokus för forskningen. Frågorna ställdes i en

36 | PRODUKTUTVECKLAREN

viss ordning för att få individuella svar. Svaren gav sedan upphov till en
dialog och ett resonemang mellan gruppdeltagarna, vilket ledde till gemensamma yttranden om användargränssnittet och dess utformning. (Se bilaga 4
för frågor under gruppintervjun.) Efter gruppintervjun visade och informerade informanterna om de produkter som företaget utvecklat under åren, vilket
sedermera varit relevant för analysen av användargränssnittet i fråga.
Den fjärde intervjun utfördes med företagets VD. Syftet med intervjun
var att få utökad kunskap om företagets historik samt om programvaran och
användargränssnittets utveckling. Vid det här tillfället ställdes frågor om
företagets och produkternas historik och deras designprocesser. Den en och
en halv timme långa intervjun lagrades på kassett och transkriberades sedan
till sex oformaterade A4-sidor. Frågorna redovisas i bilaga 5.
Kompletterande insamling av empiri har skett via e-brev i en asynkron
kommunikation med informanterna. De kompletterande frågorna handlade
bland annat om företaget och produkternas historik. Frågorna kan kräva
vissa efterforskningar och informanterna kan behöva betänketid. Dessa svar
”… får en begränsad giltighet då möjligheten till differentiering och nyansering är begränsad.” (Lantz, 1993, s. 20). Empiriska data från e-breven utgör
ett jämförelsematerial till övrig insamlad empiri.
Kompletterande frågor har ställts brevledes till företagets VD i en asynkron kommunikation om fyra e-brev. Frågorna handlar om tidigare operativsystem, programvarans olika versioner samt standarder och praxis för
formgivning av användargränssnittet i fråga, se bilaga 6. Svaren från VD:n
har sammanfattats på en A4-sida.
Frågor ställdes brevledes till en av marknadskommunikatörerna (marknadskom två). Även här i form av en asynkron kommunikation om sex ebrev, där nya frågor väcktes och resulterade i utökade svar om produkternas
historik. Frågorna handlar främst om tillverkningsår och funktioner för äldre
versioner av programvaror och handverktyg, se bilaga 7. Svaren har sammanställts i två A4-sidor. Till e-breven bifogade informanten fotografier på
deras tidigare produkter, vilket varit relevant för analysen av empiriska data.
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För att härleda orsaker till användargränssnittets nuvarande visuella utformning har jag analyserat empirisk data från samtliga intervjuer med företagets
informanter, samt från företagets broschyrmaterial och webbplats. Jag har
sammanställt empirin i en narrativ struktur, som i det här fallet står för en
sammanhängande berättelse om varför användargränssnittet har fått sin
visuella utformning och vad som kan ha påverkat det.

UTFORMNINGEN AV ANVÄNDARGRÄNSSNITTET
I den här forskningen ingår två verktyg för övervakning och kontroll av
tillståndet i en produktionsutrustning. Det ena är ett handverktyg som används för att manuellt samla in mätvärden från produktionsutrustningar. Det
andra utgörs av en programvara som handverktyget kan sammankopplas
med för att överföra så kallad maskindata från en produktionsutrustning.
Nedan följer en kort historik om det företag som utvecklat handverktygen och programvaran, samt deras utveckling från 1970-talet fram till år
2008. Historiken är relevant för att förstå intentionen med och motivet till
användargränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning.19

Behov och innovation
Inom fartygsindustrin fanns ett behov av att förutse fel i maskinella utrustningar på fartyg. Ett konsultbolag fick uppdraget att pröva tekniker för tillståndsövervakning av produktionsutrustningar på fartyg. En av konsulterna
utvecklade en tillståndsövervakningsmetod som patenterades. Sedermera blev
han en av grundarna till det företag som deltar i den här forskningen. År
1970 fick företaget möjligheten att exploatera patentet för att spåra och


19

Enligt företagets VD finns företagets historik endast kort sammanfattad i deras
broschyrmaterial. För övrigt är den inte nedtecknad (Intervju, VD).
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mäta storlekar hos mekaniska stötar (E-brev och intervju, VD samt marknadskom två).
Till en början utvecklade företaget analoga handverktyg för att samla in
värden från produktionsutrustningar och övervaka tillstånd i exempelvis
lager. Underhållspersonal kunde med hjälp av handverktygen identifiera
missljud som kan indikera en avvikelse i en maskin eller maskinkomponents
normala tillstånd. Mätvärden noterades för hand på papper och underhållspersonalen skapade kurvor i ett linjediagram som visade på en utvecklingsriktning över tid, se bild 1. Företaget som utvecklade handverktygen tillhandahöll även noteringsblock, vilka bestod av färdigtryckta diagram med en
färgskala i grönt, gult och rött (E-brev och intervju, marknadskom två).
Det analoga handverktyget ersattes sedermera med ett digitalt handverktyg, med bland annat digital display, processor och minne (Intervju,
marknadskom två).

Bild 1. Med hjälp ett diagram på papper noterade underhållspersonalen för
hand de mätvärden som samlats in från en tillståndsövervakad produktionsutrustning.
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I dag kan handverktygen hantera flera övervakningstekniker samt generera
analyser. Handverktygens bildskärmar är i färg och kan presentera såväl
visuella element (exempelvis diagram) som verbala (skrift och numeriska
tecken).20
I och med utvecklingen av en programvara för en dator i ett kontrollrum var det inte längre nödvändigt för underhållspersonal att på egen hand
nedteckna och uppdatera mätvärden i pappersform, eller arkivera och dokumentera dem i pärmar (E-brev, marknadskom två).
Från tidigt 1990-tal var det möjligt att sammankoppla handverktygen
med datorn i kontrollrummet, vilken administrerar, lagrar, bearbetar och
sparar mätvärden som samlats in från den tillståndsövervakade produktionsutrustningen. Dessutom presenterar den information för ”efterkontroll”
(Intervju ett, marknadsrepresentanten).

Bild 2. Handverktyget till vänster tillverkades år 1974 och marknadsfördes i
närmare tjugo år. Det var det första handverktyget som företaget utvecklade
för att mäta tillstånd i lager. Handverktygen till höger baserades på digital
teknik och tillverkades från mitten av 1990-talet.


20

Se produktinformation från fallstudieföretagets webbplats gällande instrument för manuell mätning av produktionsutrustningars tillstånd.
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Fram till mitten av 1990-talet var programvaran baserad på operativsystemet
DOS. Användargränssnittets grafiska möjligheter var starkt begränsade fram
till dess (Intervju, marknadskom två). Marknadskommunikatören låter förstå att användargränssnittets visuella utformning inte har genomgått betydande förändringar under de senaste tio åren. Utvecklingen har främst omfattat nya inmatningsfönster och funktioner samt anpassning till nya
instrument och övervakningstekniker.

Bild 3. Den stationära datorn på bilden har en programvara som är baserad
på operativsystemet DOS. Dess användargränssnitt presenterar ett linjediagram för analys av mätvärden som samlats in från en produktionsutrustning.
Diagrammet har en färgskala i grönt, gult och rött. Företaget marknadsförde
den här programvaran fram till mitten av 1990-talet

PRODUKTUTVECKLAREN

| 41

Designprocess och design
Samtliga av företagets informanter förklarar att programvaran och dess användargränssnitt skapas kontinuerligt i nya versioner och, enligt marknadsrepresentanten, även i flera revisioner. Flera intressentgrupper och aktörer tar del i utvecklingen och påvekar utformningen av användargränssnittet
i fråga. Enligt företagets VD och marknadsrepresentanten finns tre olika
typer av påverkande intressenter och aktörer, det vill säga deltagarna i den
projektgrupp som ansvarar för programvaran, medarbetare inom företaget
samt aktörer utom företaget.
De olika intressenterna och aktörerna tar del i en iterativ designprocess.
De verifierar och validerar programvaran på olika sätt under dess produktutvecklingscykel. Det leder till att programvaror och gränssnitt testas, utvärderas och omarbetas kontinuerligt.

Kunderoch
användare

Distributörer
ochsäljare

Kravspec. och
funktionsspec.

ProjektͲ
gruppen

Medarbetarei
dotterbolag

Medarbetare
inomföretaget
Ikoner,
manualer

Marknadskom

Deltagarei
projektgruppen

En revision eller ny
version av programvaran

Figur 2. En projektgrupp ansvarar för den programvara som står i fokus för
forskningen. Olika intressegrupper och aktörer, såväl inom som utom
företaget, deltar i en iterativ designprocess. Pilen till höger representerar
resultatet av designprocessen, det vill säga en revision eller ny version av
programvaran.
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En ansvarig projektgrupp skapar kravspecifikationer och funktionsspecifikationer. Så kallade marknadskommunikatörer deltar i ett senare skede av
designprocessen med bland annat ikonframställning och manualer.
Nya versioner av programvaran testas i fält av egen personal. Programvarans betaversioner utvärderas av användarna. Användare och representanter från den ansvariga projektgruppen träffas vid så kallade användarträffar
för att diskutera och reflektera kring produkterna. Förutom detta kan medarbetare inom företaget och användare, distributörer, kunder, säljare, medarbetare i dotterbolag och en internationell referensgrupp kontinuerligt utvärdera och uttrycka åsikter om programvaran (Intervju, VD och intervju
två, marknadsrepresentanten).21
Nya funktions- och gestaltningsförslag verifieras även genom utlåtanden från programmerare vid företaget, vilka dessutom kan vara först med att
ge återkoppling på programvarans nya funktioner och användargränssnittets
utformning (Intervju, programmeraren).
Den ansvariga projektgruppen samlar in resultat från tester och utvärderingar. Det leder till omarbetningar av programvaran som sker efter behov
(Intervju två, marknadsrepresentanten). För en mer detaljerad beskrivning av
designprocessen, se bilaga 8.

Avsedda budskap
Tillståndsövervakningstekniker som bidrar till att finna begynnande fel i
produktionsutrustningar är inte längre någon nyhet. I dag står företaget inför
andra typer av utmaningar, bland annat att presentera information på ett
sätt som är enkelt för en användare att tyda och tolka när de övervakar och
kontrollerar maskiners tillstånd. Dessutom ska användargränssnittet tillhandahålla endast den information som behövs i en specifik situation. (Se
broschyr från webbplats gällande företagsidé och koncept.)


21

Den internationella referensgruppen består av distributörer, kunder och säljare samt
medarbetare i dotterbolag (Intervju, VD, samt intervju två, marknadsrepresentanten).
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Användargränssnittets utseende och presentation av information har en
framträdande roll för företaget, och blir ”… en allt viktigare del av mjukvaran.” (E-brev, VD). Marknadsrepresentanten anser att användargränssnittets
visuella utformning är ett säljargument. Den presenteras för en presumtiv
kund eller användare innan man redogör för programvarans funktioner.
Informationen som presenteras på bildskärmen ska upplevas som enkel
och självförklarande av en användare. Avsikten är att användaren inte ska
behöva särskilda fackkunskaper för att kunna förstå informationen. ”… vem
som helst, oavsett befattning ska kunna gå in och titta och använda programmet. Man ska inte behöva vara specialist på konditionsmätning eller
den här produkten.” (Intervju två, marknadsrepresentanten).
I det nuvarande användargränssnittet finns så kallade tillståndsindikatorer. Tillståndsindikatorerna är exempel på gränssnittselement som ska vara
enkla för en användare att förstå innebörden av (Intervju ett, marknadsrepresentanten, samt intervju med programmeraren och marknadskom ett).
Tillståndsindikatorerna är grafiska element i tre cirklar med färgerna
grönt, gult eller rött. Den gröna färgen står för en bra maskinkondition, den
gula står för en nedsatt kondition och den röda betyder att en maskin är i
dålig kondition (Intervju ett, marknadsrepresentanten). I företagets broschyrmaterial framkommer det att den gröna tillståndsindikatorn även står för
”under kontroll”, den gula för ”varning” och den röda för ”fara” (se
broschyr från företagets webbplats gällande tekniker). När en röd tillståndsindikator är synlig på bildskärmen avses användaren att göra efterforskningar i exempelvis programvaran eller i en maskin (Intervju, programmeraren).
Tillståndsindikatorerna är ett supplement till numeriska tecken. Intentionen är att öka läsbarheten genom att undvika facktermer. Färgkodningen
ska underlätta för underhållspersonal att kommunicera tillståndet i en maskin till övrig personal, vilket en av marknadskommunikatörerna exemplifierar i sitt uttalande: ”… 23 decibel shock value. Det sa inte en smörjargubbe
på bruket /…/. Men kunde man däremot presentera de där 23 som i en skala,
grön, gul, rött, så kunde han gå till sin chef och säga: – Du det är något rött
där.” (Intervju, marknadskom två).
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Tillståndsindikatorernas utformning kan härledas till en bilkörningssituation
eftersom driftpersonalen eller operatörer kör en maskin som de kör en bil,
enligt marknadskommunikatören. Tillståndindikatorerna och deras färgkodning kan även härledas till ett initialt skede av företagets historia, eftersom
färgkodningen användes från början i de produkter som företaget utvecklade. Se exempelvis mätarklockan i handverktyget, bild 2. Därefter kom även
företagets logotyp att bestå av samma färg- och formkod som tillståndsindikatorerna (Intervju, programmeraren och marknadskom två). Idag används
färgkodningen i flera av de övervakningstekniker som företaget tillhandahåller (Intervju, marknadskom ett).
Tillståndsindikatorerna inleder det bildskärmsbaserade användargränssnittet. De är ämnade att vara de första element som ska uppfattas, och deras
innebörd är det första som användaren ska tyda och tolka. Därefter kan
användaren ta del av andra typer av verbala och visuella gränssnittselement
som representerar produktutrustningars tillstånd. Ett av de mest betydelsefulla är diagrammen. De är avsedda att ha hög läsbarhet och ska representera
maskiners tillstånd på ett för användaren begripligt sätt. Ett exempel på
sådana diagram är de som visar trender över hur en maskins vibrationer
utvecklas över tid. Andra relevanta gränssnittselement i sammanhanget är
förslag till underhållsåtgärder som är verbalt formulerade. De kan genereras
av programvaran eller nedtecknas av en användare (Intervju ett och två,
marknadsrepresentanten).22
Användargränssnittets navigationsdesign är av särskild betydelse. Den
är anpassad för att integrera programvaran i den verksamhet som en användare befinner sig i. Programvarans informationsstruktur avses efterlikna
strukturen i verksamheten, såväl vid ett pappersbruk som på ett fartyg (Intervju ett, marknadsrepresentanten).
Det är relevant med bilder i användargränssnittet. De kan representera
både mätpunkter vid den tillståndsövervakade produktionsutrustningen och
programvarans informationsstruktur (Intervju, programmeraren). Sådana


22

Diagrammen demonstrerades dessutom av marknadsrepresentanten när jag undervisades
i programvaran.
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bilder kan vara fotografier. Fotografier används för att en användare ska
kunna identifiera och känna igen den faktiska produktionsutrustning som
tillståndsövervakas. Ett fotografi anses ha en hög läsbarhet och är avsedd att
få användargränssnittet och dess information att upplevas som verklig och
realistisk (Intervju ett, marknadsrepresentanten).
En användare ska delvis kunna styra vilken information som presenteras och hur den presenteras på bildskärmen. Till exempel ska användaren
kunna genomföra språkinställningar (som engelska, svenska eller kyrilliska),
och ändra teckensnitt och teckengrad, samt även lägga till och ta bort funktioner efter behov. Dessutom kan användaren på egen hand bestämma om
det ska finnas bilder i gränssnittet som exempelvis representerar den tillståndsövervakade produktionsutrustningen (Intervju ett och två, marknadsrepresentanten).

Referensramar och motiv
Samtliga informanter anser att det inte finns fastlagda standarder eller en
uttalad praxis för hur den här typen av användargränssnitt bör gestaltas. Det
finns standarder som styr mjukvaruutvecklingen och som exempelvis omfattar larmgränser vid vibrationsmätning. Användargränssnittet påverkas även
av standarder för inmatningsfält och standarder för upplösning av frekvenser, det vill säga svängningar i ett diagram. Även det aktuella operativsystemet sätter ramar för användargränssnittets utformning och kan ses som en
standard. Vad som inte är en standard men som kan kallas för en praxis är,
enligt marknadsrepresentanten, att programvarans databas är strukturerad
efter mätpunkter och mätuppdrag.
Samtliga informanter framhåller att utformningen av användargränssnittet är påverkad av andra programvaror och gränssnittsmiljöer. Gränssnittets utformning följer ”… i möjligaste mån…” utseendet hos Microsofts
gränssnittsmiljöer (E-brev, VD). Att efterlikna dessa miljöer är ett led till
läsbar information på bildskärm, vilket illustreras här med ett uttalande från
marknadsrepresentanten: ”… alla jobbar ju i Microsofts produkter /.../ Vi
sneglar på dem i varje fall /…/ Det är för att folk ska kunna känna igen sig
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/…/ många av våra programanvändare är inte direkt datahackers.” (Intervju
två, marknadsrepresentanten).
Även Macintoshs gränssnittsmiljöer och andra välkända programvaror
är källor till användargränssnittets utformning (Intervju, marknadskom ett,
intervju två, marknadsrepresentanten). Dessutom kan gränssnittselement
som förekommer i olika programmeringsmiljöer återanvändas för gränssnittsformgivningen. Enligt programmeraren har till exempel Delphis grafiska utvecklingsmiljö inspirerat till utformningen av menyer och ikoner i användargränssnittet i fråga. ”Det är ju så, man får ju influenser från andra
program och just dem vi jobbar med…” (Intervju, programmeraren).
Ett användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd är inte fullt kompatibelt med andra vanligt förekommande programvaror och deras gränssnitt (Intervju, programmeraren och
marknadskommunikatörerna). Andra omständligheter påverkar användargränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning, som tidigare
versioner av programvaran, äldre instruktionsböcker och tidigare tillståndsövervakningsverktyg.
Utformningen av det nuvarande gränssnittet, dess huvudmeny och ett
antal kommandoknappar, kan härledas till när programvaran baserades på
operativsystemet DOS. Dessutom finns gränssnittselement vars ursprung kan
härledas till den tid då det endast fanns svart-vita bildskärmar att tillgå. Ett
exempel är att den gula tillståndsindikatorn kombineras med ett utropstecken, för att skilja den från den röda som kombineras med en flagga (Intervju,
programmeraren och marknadskommunikatörerna).
Vid formgivning av kommandoknappar har man även tagit intryck
av händelser som kan ske vid drift och underhåll vid en industri. Ett exempel
är den knapp som föreställer en hand och en hammare. Ikonen kan härledas
till när underhållspersonal fastställer resonansen i en maskin genom att
slå på den. Ikonen finns även i äldre instruktionsböcker (Intervju, marknadskom två).
De tidigare analoga tillståndsövervakningsverktygen har påverkat gestaltningen av det nuvarande användargränssnittet. Ett exempel är den
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kommandoknapp vars ikon liknar en mätarklocka, vilken kan härledas till
de äldre handverktygen (Intervju, programmeraren och de två marknadskommunikatörerna).
Samtliga informanter poängterar vikten av att gränssnittet är igenkännbart för användarna. Av den anledningen sammanförs användargränssnittets nuvarande utformning med både äldre versioner av programvaran
och Microsofts gränssnittsmiljöer. Åsikterna går isär om hur användargränssnittet skulle kunna utformas i framtiden. Programmeraren uttrycker
viss oro för att om stora förändringar sker skulle det inte vara igenkännbart
för nuvarande användare och det kan bli ett hinder för navigering och tilllämpning. Marknadskommunikatörerna förespråkar förändringar i användargränssnittets utformning, dock i enlighet med Microsofts gränssnittsmiljöer (exempelvis menyer) för att främja lärbarheten och läsbarheten.
Acceptansen bland ledning och personal för tillståndsövervakning och
tillståndsbaserat underhåll är betydelsefullt. ”… en otroligt viktig bit är /---/
att någon rapporterar något till någon och att det tas på allvar…” (Intervju
två, marknadsrepresentanten). Till exempel en underhållschef kan anse att en
maskin inte har några begynnande fel, trots att underhållspersonalen har
information som indikerar motsatsen (Ibid.). Oavsett vilken information som
presenteras och oavsett dess gestaltning styr en verksamhets sociala och kulturella kontext effekten av informationen som presenteras i den här typen av
användargränssnitt.
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I det här kapitlet förklaras intentionen och motiven till utformningen av ett
specifikt användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd. Jag har härlett ett antal orsaker till varför det användargränssitt som står i fokus för forskningen fått sitt visuella utseende, samt
olika faktorer som kan påverka det.
Med detta empiriska material vill jag belysa att det företag som utvecklat användargränssnittet i fråga följer standarder som anknyter till en
särskild tillståndsövervakningsmetod och styr mjukvaruutvecklingen eller
standarder för givet operativsystem. De följer inte standarder för informationsdesign och visuell utformning av denna typ av användargränssnitt
eftersom sådana standarder inte är fastlagda. Vad som kan förklaras som
en praxis i det här sammanhanget omfattas av programvarans informationsstruktur. Det vill säga att den baseras på utsatta mätpunkter på en
produktionsutrustning, samt underhållspersonalens så kallade mätuppdrag.
Av empirisk data framkommer att en uttalad intention med utformningen av användargränssnittet, är att genom enkelhet och igenkänning
främja god läsbarhet och underlätta användares tolkning av TBUinformation på bildskärmen.
Termen enkelhet ter sig i det här fallet likställas med läslighet och läsbarhet och att en användare ska känna igen, det vill säga vara familjär med
användargränssnittet och dess gränssnittselement sedan tidigare. Igenkänning
är i det här fallet underordnat enkelhet. Igenkänningen baseras här på en
ikonisk teckenrelation som bygger på likhet mellan gränssnittets visuella
utformning och hur det relaterar till andra gränssnittsmiljöer, äldre programvaror eller tidigare tillståndsövervakningsverktyg.
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Jag vill även belysa att programvaran och dess användargränssnitt står i
relation till rådande utveckling av persondatorer och operativsystemet Microsoft Windows. Microsofts gränssnittsmiljöer framhävs som riktlinjer för
gestaltning av användargränssnittet i fråga, eftersom de är miljöer som användarna förväntas vara vana vid. Även andra gränssnittsmiljöer, som
Delphis programmeringsmiljö, samt äldre versioner av samma programvara
utgör ett underlag informationsdesign och gränssnittets visuella utformning.
Exempelvis dess ikoner kan härledas till tidigare versioner av programvaran
baserade på operativsystemet DOS.
Likheten med dessa gränssnittsmiljöer syftar till att sätta begränsningar
för gränssnittselementens tolknings- och användningsområden. Något som
kan relateras till Normans uttalande om konventioner som en kulturell begränsning (Normans, 1998, s. 85). Denna så kallade begränsning kan bland
annat underlätta användarnas interaktion med programvarans funktioner
och databas.
När det kommer till utformningen av gränssnittet finns en föresats att
förflytta konventioner från en miljö till en annan. Det går att fråga om en
sådan förflyttning kan ske utan betydelseförskjutning, och vilka medier och
miljöer som kan vara relevanta och familjära för en användare.
För att lösa gestaltningsuppdraget betonas vikten av ett antal gränssnittselement, och de är främst bilder, tillståndsindikatorer och diagram.
En användare avses känna igen och identifiera en produktionsutrustning och dess olika mätpunkter genom bilder på bildskärmen. Det upp till
användaren huruvida fotografier eller andra typer av bilder förekommer i det
här användargränssnittet. Det går att fråga hur bilderna samspelar med övriga gränssnitselement och vilken funktion de har för en användare.
Tillståndsindikatorerna är cirklar i grönt, gult och rött, som avses
kommunicera en produktionsutrustnings tillstånd. Den här trafikljusmetaforen kan möjligen härledas till att driftpersonal eller operatörer kör en maskin
i likhet med en bil. Tillståndsindikatorerna ska fånga användarens uppmärksamhet på en maskins tillstånd och underlätta användares uppfattning och
förståelse av den TBU-information som presenteras på bildskärmen, samt
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möjligheten att kommunicera maskiners tillstånd till övrig personal. Tillståndsindikatorernas färg- och formkod manifesteras inte endast på bildskärmen, den finns i flera av företagets produkter och även i deras logotyp.
Av det empiriska materialet framkommer att tillståndsindikatorerna
har inte mindre än två avsedda innebörder, nämligen att visualisera produktionsutrustningars goda eller försämrade tillstånd samt fungera som en
varning för ett nedsatt tillstånd eller en symbol för fara. Frågan är hur tillståndsindikatorerna samspelar med de övriga gränssnittselementen på bildskärmen och vilken betydelse de har för användarna i en tillståndsbaserad
underhållskontext.
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A N V Ä N D A R G R Ä N S S N I TT E T
KAPITEL 2


D E T H Ä R K A P I T L E T presenterar en beskrivning och analys av ett
bildskärmsbaserat användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd. Det syftar till att framhäva på vilka flera olika möjligheter som användargränssnittet
och dess gränssnittselement kan kommunicera tillståndet i en
produktionsutrustning. Kapitlet inleds med en kort redovisning av
tillvägagångssätt. Efter detta beskrivs och analyseras användargränssnittets informationsstruktur, de olika fönstren och gränssnittselementen samt deras inbördes påverkan och samverkan
med varandra och med gränssnittet som helhet. Kapitlet avslutas
med en sammanfattning.
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BESKRIVNING OCH ANALYS
I det här kapitlet redovisas min enskilda beskrivning och analys av det användargränssnitt som står i fokus för min forskning. Användargränssnittet
används för att tillståndsövervaka och kontrollera produktionsutrustningar
inom exempelvis bilindustri, fastighetsunderhåll eller processindustri. Genom
en så kallad cognitive walkthrough har jag valt ut de fönster och gränssnittselement som ska beskrivas och analyseras.
Vilka fönster och gränssnittselement som är synliga på bildskärmen beror på aktuell övervakningsmetod och hur programvaran konfigurerats. Jag
har analyserat en betaversion av programvaran. Den baseras på mätvärden
som är bearbetade och inställda på förhand. De förinställda mätvärdena
inverkar till exempel på vilka diagram som kan presenteras eller vilka datum
och mätpunkter som är synliga i dem. Jag har inte påverkat programvarans
konfigurering. Min enskilda beskrivning och analys är därför avgränsad till
tvådimensionella diagram och jag utgår från programvarans förinställda läge
för färger, typografi och layout, med engelska som skriftspråk.
Inledningsvis i det här kapitlet analyseras användargränssnittes informationsstruktur och navigationsmöjligheter. Därefter följer en redogörelse
för gränssnittselementen och deras placering i förhållande till varandra samt
fönstrens allmänna egenskaper. Vidare analyseras de fönster som kan förknippas med relevanta underhållsfunktioner i den här typen av programvaror. Därefter analyserar jag gränssnittselementens färger och former och hur
de är organiserade i de olika fönstren, samt deras inbördes påverkan och
samverkan med varandra och med gränssnittet som helhet.
Även om jag i texten indikerar att en beskrivning och analys följer en
linjär ordning, har så inte skett i det här fallet. En beskrivning och analys
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följer inte en linjär sekvens. Viss analys har skett redan i beskrivningen eftersom det är då specifika fönster, funktioner och gränssnittselement åskådliggjordes. För att tydliggöra mitt tillvägagångssätt har jag valt att även presentera beskrivningar av användargränssnittet i det här kapitlet.

NAVIGATION OCH INFORMATIONSSTRUKTUR
Informationsstrukturen och navigationsmöjligheterna i användargränssnittet
visualiseras med ett strukturschema, se figur 3.23 Strukturschemat inleder
analysen och fungerar som ett läsarstöd, för att förstå gränssnittets sammansättning.
Användargränssnittets informationsstruktur baseras på utsatta mätpunkter i en eller flera produktionsutrustningar. Gränssnittets struktur är
hierarkisk med överordnade och underordnade kategorier av fönster i flera
nivåer. Emellertid finns flera sätt att navigera genom gränssnittet och det har
associativa navigationsmöjligheter. Strukturschemat klargör inte samtliga
länkar och relationer i användargränssnittet, eftersom schemat i sådant fall
skulle bli för uttömmande och därmed inte läsbart.


23

Strukturschema har skapats med inspiration av Karin Wagners strukturschema i hennes
doktorsavhandling om fotografi som digital bild, se Wagner (2003, s. 133).
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Figur 3. Strukturschemat återger informationsstrukturen och navigationsmöjligheterna i användargränssnittet. Utgångspunkten är i startsidan. De fyra gråfärgade blocken illustrerar gränssnittets visuella representationer. De kallas för grafiska översikter. Övriga block står för underordnade kategorier av fönster i olika
nivåer, som visar TBU-information för en maskin, en maskinkomponent eller
mätpunkt. De linjer som sammanfogar blocken illustrerar olika navigationsmöjligheter genom informationsstrukturen.
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Användargränssnittet bygger i huvudsak på tre centrala principer för presentation av information, i enlighet med Shneiderman (1998, s. 522 f.).
Användargränssnittets startsida och huvudmeny består av allmänna
programfunktioner, samt länkar till TBU-information på en övergripande
nivå. Det inbegriper exempelvis register över vilken produktionsutrustning
som tillståndsövervakas och statistik över det tillståndsbaserade underhåll
som bedrivs inom en verksamhet. Huvudmenyn är synlig i användargränssnittets samtliga fönster.
Startsidan kan kombineras med vad som kallas för en grafisk översikt.
Den baseras på visuella representationer av verksamhetens byggnader, produktionsutrustningar och mätpunkter. Den grafiska översikten har verktygsfält som länkar till allmänna programfunktioner, samt till TBU-information
för verksamheten och/eller dess utrustningar. Verktygsfälten är synliga i
användargränssnittets övriga fönster.
TBU-information för en unik maskin eller komponent presenteras, på
kommando, i ett underordnat fönster. Det kan vara i form diagram, listor
och tabeller, eller som symboler för tillståndsövervakningen (se ordet tillståndsindikator i strukturschemat).
Informationsstrukturens hierarki beror på produktionsutrustningens
uppbyggnad. En pappers- eller kartongmaskin har till exempel en mångfald
av maskiner och maskinkomponenter, vilket resulterar i fler underliggande
nivåer än för en maskin som har ett fåtal komponenter.

Förteckning av gränssnittselement och deras placering
Jag har skapat en förteckning över användargränssnittets olika gränssnittselement. Aaron Marcus (1992 s. 125-135) och hans förteckning av gränssnittselement på bildskärm fungerar som en metodisk vägledning.24


24

De svenska termerna och begreppen baseras på de ordlistor som tillhandahålls av Computer Sweden och Svenska datatermgruppen.
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Namnlist (Fönsterrubrik)
Huvudmeny (Menyrubriker)
Verktygsfält (Kommandoknappar)
Visuella representationer av ex. anläggningar och produktionsutrustningar
Länkfält (Kommandoknappar)
Namnlist (Fönsterrubrik)

Diagram, tabeller och listor



Kontrollpanel
List
Figur 4. Illustrationen representerar startsidan och två överlappade fönster, samt
ett antal gränssnittselement och deras placering i förhållande till varandra.

Jag analyserar gränssnittselementen som representationer vilka, enligt Manovich (2001, s. 16-17) kan innesluta (immerse) en användare i en miljö, tillåta
en användare att kontrollera och manipulera miljön eller göra information
tillgänglig för en användare.
Illustrationen, figur 4, visar gränssnittselementens placering i startsidan
och i två överlappande fönster.
Animering

I detta fall en kommandoknapp som kallas för larmflagga, vars ikon är en rörlig bild (en vajande flagga).

Extrafönster

Ett extrafönster som tillfälligt syns på skärmen (pop-up
window), i det här fallet med TBU-information för en
specifik maskin, maskinkomponent eller mätpunkt.
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Färg

Gäller i detta sammanhang främst dekorativa färger och
därtill även färger i symboler som representerar produktionsutrustningars tillstånd.

Fönster och fönsterrubrik

Fönsterrubriken är titeln för ett specifikt fönster. I detta
fall finns multipla och överlappande fönster. De underliggande fönstren är synliga bakom de överlappande.

Huvudmeny

En meny i ett fönsters övre del. I det här sammanhanget
är huvudmenyn även tillgänglig i gränssnittets underordnade fönster.

Icke-typografiska element

I detta fall gäller det ikoner eller symboler, samt fotografier, illustrationer och diagram som på olika sätt kommunicerar produktutrustningars tillstånd.

Kommandoknappar

De knappar som aktiverar en händelse, funktion eller ett
objekt. I användargränssnittet finns knapparna i verktygsfält och vad som i avhandlingen kallas för länkfält.

Kontrollpaneler

En samling knappar som används för att bekräfta en
åtgärd i programvaran såsom OK eller Cancel.

Länkfält

I det här fallet en samlig knappar av varierande antal
som aktiverar fönster med TBU-information. Länkfältens
knappar styrs av programvarans inställningar och aktuella övervakningstekniker. Länkfälten kan sorteras i en lista eller placeras ut på olika ställen i ett fönster.

Namnlist och list

Står här för ett fönsters övre respektive nedre del. I användargränssnittet har varje fönster en mörkblå namnlist
med logotypen för det företag som utvecklat programvaran. Logotypen efterföljs av en fönsterrubrik.

Serier och sekvenser

Omfattar i detta fall grupper eller samlingar av kommandoknappar eller icke-typografiska element som serier
av illustrationer eller fotografier.

Typografiska element

Skrivtecken och numeriska tecken, deras teckensnitt och
teckengrad. Användargränssnittet förinställda teckensnitt
är en vit samt en svart sans-serif.

Verktygsfält

Står här för en knappbaserad meny i den övre delen av
ett fönster. I den finns allmänna kontrollfunktioner som
utskrifts- och hjälpfunktioner eller kommandoknappar
som stödjer förflyttning i informationsstrukturen. Dessutom finns kommandoknappar som är specifikt anpassade och utformande för programvaran, vilka aktiverar
fönster med TBU-information.
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Användargränssnittet som står i fokus för min forskning har en centrerad
komposition och gränssnittselementen är placerade i fönstrens poler – till
vänster och höger på sidan, respektive sidans övre del och nedre del. Informationsstrukturen baseras på läsning från vänster till höger, med ”avläsning” från ett fönsters övre del mot dess nedre.
Fönstren är uppdelade i tre områden som avgränsas med en yttre, en
mellanliggande och en inre ram. Den yttre ramen baseras på fönsterlister som
liknar Microsoft Windows och dess gränssnittsmiljöer i exempelvis Windows
2000 eller XP. Även teckenformateringen i namnlister och i övrig text, samt
färgvalet, kan liknas vid det klassiska Windows-temat. Användargränssnittets yttre ram omfattas även av programvarans namn, samt logotypen för det
företag som utvecklat den. De är placerad högst upp till vänster i fönstrens
namnlister och bildar på så sätt ett inledande tema för samtliga fönster.
Gränssnittselementen i de överlappande fönstren räknas här till användargränssnittets ”mellaninramning”. I fönstren finns bland annat kontrollpaneler utplacerade längst ned till vänster. Placeringen är inte genomgående
och kontrollpanelerna kan även vara synliga i fönstrens högra sida.
Det här gränssnittet har inte sidomenyer eller fliksystem och i stället
finns en huvudmeny med rullgardinsmenyer. I menyn står bland annat rubrikerna Maintenance och On line, vilka kan förklaras som användargränssnittets ämne och syfte, se bild 4. Menyrubrikerna länkar bland annat till visuella representationer av produktionsutrustningar, listor med TBU-information
eller till funktioner för on-line-mätning. Rubriceringen följer inte vad som
kan anses brukligt för Microsofts gränssnittsmiljöer, det vill säga att de inledande rubrikerna benämns som Arkiv eller Start.

Bild 4. Menyrubrikerna på användargränssnittets startsida.
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Användargränssnittets inre ram består av överlappande fönster med TBUinformation som stödjer övervakning, diagnos samt prognos av produktionsutrustningars tillstånd. Det kan vara i form av diagram eller listor och
tabeller som i huvudsak är centralt placerade på bildskärmen.
De överlappande fönstren bildar en topografisk struktur som, i enlighet
med Kress och van Leeuwen (2006, s. 98 f.), representerar spatiala förhållanden. I det här användargränssnittet representeras de spatiala förhållandena mellan en verksamhets olika anläggningar och dess olika produktionsutrustningar.
Sammanfattningsvis är den aktuella och angelägna TBU-informationen
placerad i användargränssnittets mittpunkt, medan programrelaterad information finns i ytterkanterna runt om. Däremellan finns menyer, fönsterrubriker och verktygsfält.

Fönster och underhållsfunktioner
I följande avsnitt presenterar och analyserar jag de fönster som representerar
tre av de underhållsfunktioner som är relevanta för den här typen av programvaror, nämligen tillståndsövervakning, diagnostik och prognostik. Analysens disposition bygger i huvudsak på de här underhållsfunktionerna.
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Bild 5. Startsidan och en så kallad grafisk översikt. Ett flygfotografi som föreställer ett befintligt pappersbruk är centrerat på sidan.
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En startsida och en översikt
När jag analyserar utgår jag från användargränssnittets startsida, se bild 5.
Programvarans namn finns i namnlisten på användargränssnittets startsida.
Under namnlisten finns en huvudmeny, vars menyrubriker kombineras med
rullgardinsmenyer. Huvudmenyn är tillgänglig i användargränssnittets övriga
fönster. Startsidan är kombinerad med en visuell representation, i det här
fallet ett flygfotografi som föreställer ett unikt pappersbruk med dess anläggningar och geografiska miljö i en naturalistisk form.
I förgrunden finns vad som här kallas för länkfält. Länkfälten är spridda över flygfotografiet och är sammanfogade med vad som kan liknas vid
hänvisningspilar. Pilarna är riktade mot pappersbrukets olika anläggningar
och de visar vart på bruket tillståndsövervakningen och det tillståndsbaserade underhållet sker. I ord betecknas även vad som tillståndsövervakas, se
exempelvis PM2 som står för en av pappersmaskinerna på bruket.

Tillståndsövervakning – länkfält och mätpunktsträd
En individ kan förflytta sig i informationsstrukturen genom länkfälten.
Kommandoknapparna i ett av länkfälten beskrivs här nedan från vänster till
höger.25
Länkfältet synliggör ett arkiv med produktionsutrustningar, nämligen
pumpar och fläktar, som tillståndsövervakas och kontrolleras. (Se den gula
mappen och dess namngivning.) Nästa symbol är en rödfärgad cirkel som
visualiserar produktionsutrustningens tillstånd. Den benämns fortsättningsvis
som tillståndsindikator.

Pumps&fans
Bild 6. Ett länkfält.


25

Antalet kommandoknappar i länkfältet, i enlighet med bild 6, är vanligt förekommande
på bildskärmarna hos den underhållspersonal som medverkar i forskningen.
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Tillståndsindikatorn följs av två kommandoknappar som föreställer två olika
slags diagram. Jag kallar dem för linjediagram och spektrumdiagram. Diagrammen kan användas för bedömning, diagnos och prognos av en produktionsutrustnings tillstånd. Den sista kommandoknappen i länkfältet är en
animerad och röd flagga som i detta sammanhang kallas för larmflagga. Den
länkar till en sammanställning av TBU-information i tabeller och listor.
Länkfältet och dess kommandoknappar analyseras mer ingående längre fram
i kapitlet.
Förflyttning i informationsstrukturen kan även ske via ett så kallat
mätpunktsträd, bild 7.26 Det synliggör över- och underordnade kategorier i
informationsstrukturen. Även här benämns den produktionsutrustning som
tillståndsövervakas och kontrolleras, som i det här fallet kombineras med
tillståndsindikatorer och larmflaggor i relation till produktionsutrustningens
tillstånd. Produktionsutrustningens konstruktion åskådliggörs i en hierarkisk
fallande ordning (pump 1, pump 2 och så vidare), med delkomponenter och
mätpunkter längre ned i hierarkin.

Bild 7. Mätpunktsträdet visar vilka produktionsutrustningar som övervakas och
deras aktuella tillstånd. Informationen är editerbart, exempelvis kan ikoner ersättas och nya infogas.


26

Det finns två typer av mätpunktsträd i användargränssnittet i fråga. Det ena liknar länkfälten med bland annat symboler som representerar produktionsutrustningars tillstånd. Det
andra trädet består endast av ett arkiv av produktionsutrustningar.
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Pumps&fans
Bild 8. Den kommandoknapp som är i fokus i länkfältet aktiverar ett arkiv av tillståndsövervakade produktionsutrustningar.

Tillståndsövervakad produktionsutrustning
Analysen som följer utgår från användargränssnittets startsida och den
kommandoknapp som representerar ett arkiv med tillgängliga produktionsutrustningar, nämligen pumpar och fläktar, se Pumps & fans.
När den första kommandoknappen i länkfältet aktiveras blir de tillståndsövervakade och kontrollerade produktionsutrustningar tillgängliga för
användarna. Produktionsutrustningarna kan representeras verbalt på bildskärmen med exempelvis objektnummer i en lista. I det här fallet är de visuellt representerade med en 3D-visualisering som är centrerad i ett överlappande fönster, se bild 9. Den föreställer flera produktionsutrustningar som är
delar av en större maskin, vars tillstånd övervakas och kontrolleras. 3Dvisualiseringen visar produktionsutrustningarnas placering som enskilda
maskinkomponenter och deras förhållande till varandra. Eftersom jag befinner mig i en underliggande nivå i informationsstrukturen indikeras att produktionsutrustningen finns vid det pappersbruk som har presenterats på
startsidan.
Likasom på startsidan är länkfälten synliga i förgrunden. Med hjälp av
hänvisningspilarna sammanlänkas de med specifika maskinkomponenter,
och deras mätpunkter framhävs. Förutom att länkfälten i ord betecknar de
övervakade produktionsutrustningarna är även mätpunkternas placering
verbalt representerade, se exempelvis Gearbox fanside.
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Bild 9. En 3D-visualisering som föreställer flera olika produktionsutrusningar.
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Pumps&fans

Bild 10. I länkfältet är en tillståndsindikator i fokus.

Symboler för tillstånd
Nästa symbol i länkfältet är en röd tillståndsindikator. Den är kombinerad
med en svart flagga som liknar en så kallad larmflagga. Tillståndsindikatorerna baseras på programvarans tillståndsövervakningsfunktioner. De är
framträdande gränssnittselement och finns genomgående i användargränssnittets olika fönster.
Vilket tidigare nämnts i avhandlingen representerar tillståndsindikatorerna produktionsutrustningars tillstånd med färgerna grönt, gult eller rött
och färgkodningen styrs av förinställda maximi- och minimivärden.27 Tillståndsindikatorerna kan förklaras som trafikljusmetaforer eftersom de liknar
en trafiksignal och efterliknar den situation som uppstår i trafiken vid grönt,
gult eller rött ljus.

Diagram för bedömning, diagnos och prognos
Följande kommandoknappar i länkfältet liknar två diagram, som kan användas för bedömning, diagnos och även prognos av produktionsutrustningars framtida tillstånd.


Bild 11. Genom länkfältet kan två olika typer av diagram aktiveras, nämligen ett
linjediagram som visar på utvecklingsriktningar över tid och ett spektrumdiagram
som kan härleda skador i en komponent.


27

Det finns även gråfärgade tillståndsindikatorer i det här användargränssnittet. Det innebär att produktionsutrustningens tillstånd inte kan relateras till de övriga färgkoderna.
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Diagrammens utseende och terminologi varierar med olika övervakningstekniker. Deras visuella utformning återspeglar på så sätt de aktuella övervakningstekniker och metoder som används inom en verksamhet.
Diagrammen presenterar bland annat numeriska värden, enhetsbeteckningar, kurvor och svängningar. De representerar sakförhållanden gällande
en maskin och dess tillstånd, vilka är baserade på en objektiv övervakningsmetod. Dessa sakförhållanden kan härledas i bevis.
Jag utgår från länkfältet och analyserar det första diagrammet som jag
kallar för ett linjediagram. På nästa sida visar bilden, bild 12, ett överlappande fönster med ett linjediagram centrerat på sidan. I fönstrets namnlist
namnges den produktionsutrustning som tillståndsövervakas och de enheter
som gäller för diagrammet. Diagrammet utgörs av två separata kurvor, en
svart kurva och en blå kurva därunder.
Linjediagrammets x-axel visar specifika datum och tidpunkter för när
mätvärden samlats in från den tillståndsövervakade produktionsutrustningen. Y-axelns enheter är dBm och dBc, vilka omfattar eventuella skador i ett
lager (svart kurva) och ett lagers smörjkondition (blå kurva). Enhetsbenämningarna baseras på en fastlagd terminologi.28
Diagrammets y-axel har även en färgskala i grönt, gult och rött. Färgerna antyder att skalan har en liknande konventionell innebörd som tillståndsindikatorerna. Om den övre kurvan passerar det röda omfånget i färgskalan
uppvisar produktionsutrustningen funktionsstörningar. På så sätt symboliseras en fara, en varning, för dess tillstånd.


28

Vanligt förekommande termer i Sverige är dBm och dBc. I andra länder används exempelvis termer som LR (low rates of high peaks) och HR (high rates of smaller peaks), vilka
är begrepp som står för liknande värden.
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Bild 12. Ett linjediagram.
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På diagramkurvorna finns blå och svarta kvadrater, se bild 12. De står för
specifika mättillfällen då maskinkarakteristika samlats in från en viss produktionsutrustning. Tillsammans med kurvans lutningar visualiseras en temporär process, en trend, över de förändringar som sker av en maskins tillstånd över tid.29 Diagrammet synliggör en maskins nuvarande tillstånd och
dess förgångna tillstånd. På så sätt representeras en maskinhistorik och tillståndshistorik, vilka kan utgöra ett underlag för att prognostisera framtida
tillstånd.
De blå och svarta kvadraterna är även kommandoknappar som kan aktivera ett extrafönster. I extrafönstren finns en verbal och visuell sammanställning av TBU-information, som tidpunkt för mätning och aktuella mätvärden. Om ett mätvärde passerat en fastställd gräns övergår det till att vara
gul- eller rödmarkerat. Färgkodningen kan härledas till tillståndsindikatorernas innebörder och på så sätt kommunicera att en produktionsutrustning
exempelvis uppvisar funktionsstörningar.
Under linjediagrammets rutsystem finns olikfärgade rektanglar som är
kommandoknappar. Även de aktiverar extrafönster med en sammanställning
av TBU-information. Extrafönstren presenterar dessutom individers omdömen om produktionsutrustningens tillstånd i skrift, se bild 12 Bearing –
rust.30 De skriftliga omdömena diskuteras mer ingående längre fram i analysen. Analysen fortsätter utifrån spektrumdiagrammet i länkfältet.

Pumps&fans
Bild 13. Spektrumdiagrammet är en av kommandoknapparna i länkfältet.


29
30

Se Tversky (2007) om diagram och hur de kan visualisera en process.

Huruvida de olikfärgade rektanglarna och extrafönstren är synliga eller inte beror på om
en användare har aktiverat dessa funktioner.
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Bild 14. Ett spektrumdiagram.

Fel i en produktionsutrustning identifieras och lokaliseras genom ett spektrumdiagram. Bild 14 visar ett spektrumdiagram i ett överlappande fönster. I
fönstret finns verbal och visuellt utformad TBU-information såväl i tabellform som genom förekomsten av spektrumdiagrammets svängningar.
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Fönstret är indelat i tre fält. Vilken maskinkomponent som tillståndsövervakas och kontrolleras samt aktuella tekniker står att läsa i fönstrets övre del.
En fastställd terminologi redovisar för komponentens sammansättning, som i
detta sammanhang är ett lager. Exempelvis termen BPFO som står för rotationsfrekvensen i lagrets yttre ring och termen BPFI som anger rotationsfrekvens i lagrets inre ring. Termerna följs av hastigheten för en specifik vibrationssignal, se exempelvis 0.24 mm/s.31
I fönstrets högra sida finns numeriska värden som är relevanta för att
bedöma en produktionsutrustnings tillstånd. De kan även grafiskt markeras
med grön och röd teckenfärg. Färgerna antyder att värdena står i relation till
tillståndsindikatorernas färgkoder, och på så sätt kommunicerar lagrets godkända eller försämrade tillstånd.
I fönstrets nedre del finns spektrumdiagrammet. Y-axelns enhet står för
en vibrationshastighet och X-axelns enhet står för upplösningen av en vibrationssignal i antalet frekvenser (Hz). Mellan axlarna presenteras ett blått
mönster av svängningar i olika nivåer. Under diagrammet sammanfattas
TBU-information som är specifikt för fönstret, exempelvis vilken produktionsutrustning som diagrammet gäller.
För att aktivera en automatisk mönsterigenkänning kan termerna (exempelvis BFO) markeras i spektrumdiagrammets övre del. Den automatiska
mönsterigenkänningen visualiseras på bildskärmen med fyra rödfärgade
linjer, se bild 15.


31

BPFO står för Ball pass frequency outer race och BPFI står för Ball pass frequency
inner race.
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Bild 15. Ett spektrumdiagram med automatisk mönsterigenkänning.

Spektrumdiagrammens svängningar liknar inte skador i ett kugghjul, men
indikerar existensen av dem. De röda linjerna träffar ett urval av blåfärgade
svängningar, vilka stämmer överens med en bestämd vibrationshastighet.
Genom de röda linjerna, och termen BFO, kan ett antal svängningarna härledas till en specifik del i ett lager, i detta fall en ytterring. Genom att linjerna
träffar svängningarna kan en individ ställa diagnos på lagret.32


32

En annan typ av automatisk mönsterigenkänning är såkallade harmonier, vilka används
av den underhållspersonal som deltar i forskningen. Av utrymmesskäl presenteras de inte i
avhandlingen.
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Bild 16. En serie med tre linjediagram.
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I användargränssnittet kan serier av linjediagram och spektrumdiagram presenteras på bildskärmen.33 Bild 16 presenterar tre linjediagram som är placerade parallellt med varandra i ett och samma fönster. Diagrammen representerar tre olika produktionsutrustningar under en och samma tidsperiod.
Med hjälp av rullisten kan jag förflytta mig mellan diagrammen. På så
sätt kan tillståndet hos flera maskiner eller maskinkomponenter överblickas
samtidigt. En diagramserie kan ge en helhetsbild över produktionsutrustningars tillstånd över tid, för en specifik maskin och/eller flera maskiner
inom en verksamhet.
Linjediagrammets kurvor och spektrumdiagrammets svängningar kan
förstoras genom en dragrörelse med pekaren, drag-and-resize. Då framträder
detaljer i diagrammen, vilket ger ökad läslighet och läsbarhet.

Övriga grässnittselement för övervakning, diagnos och prognos
Jag fortsätter analysen med att beskriva den sista kommandoknappen i länkfältet. Den kallas för larmflagga och är en rörlig bild, en animering.
Larmflaggan indikerar en förekommande förändring av en maskins tillstånd. Huruvida flaggorna är synliga eller inte beror på om en individ ställt
in specifika gränsvärden för att bevaka tillståndet i en produktionsutrustning. Om angivet gränsvärde överstigs blir larmflaggan synlig på bildskärmen, såväl i gränssnittets överordnade som underordnade fönster.

Pumps&fans
Bild 17. Larmflaggan i länkfältet är en kommandoknapp som aktiverar så kallade
larmlistor.



33

Antalet diagram beror på produktionsutrustningens konstruktion och inställningar för en
bestämd mätpunkt.ȱ
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Larmflaggan är även en kommandoknapp som kan aktivera en lista med
sammanställningar av TBU-information i ett överlappande fönster. Listan
kallas här för larmlista, alarm list, och beskrivs mer ingående här nedan.

Sammanställningar i listor, tabeller och diagram
I det här användargränssnittet kan sammanställningar av TBU-information
presenteras på olika sätt. Sammanställningarna kommunicerar sakförhållanden om maskiners tillstånd som främst är baserade på en objektiv mätmetod.
De representerar även en individs subjektiva omdömen av tillstånden. Sammanställningarna visar en så kallad maskinhistorik och tillståndshistorik, det
vill säga ett statistiskt underlag över produktionsutrustningen och dess tillstånd. Till detta finns även statistik över det tillståndsbaserade underhåll som
bedrivs inom verksamheten.
I de textavsnitt som följer avgränsar jag mig till att analysera tre olika
typer av sammanställningar, vad som här kallas för larmlistor, mätregister
och konditionsstatistik, i inbördes ordning.
Larmlistan presenterar TBU-information verbalt och visuellt i en tabell
om fem kolumner, se bild 18.34 I listan finns kommandoknappen ”SAP” som
är specifikt anpassad för fönstret och dess verktygsfält. Kommandoknappen
aktiverar ett formulär som bland annat ligger till grund för att skapa en digital arbetsorder om en eventuell underhållsåtgärd.35


34

Programvaran kan presentera en larmlista på flera sätt. Ett sätt är att presentera den i
tabellform. Ett annat är att kombinera tabellen med ett linjediagram. Analysen avgränsas
till det förstnämnda.

35

SAP är ett så kallat ERP-system (enterprise resource planning system) som behandlar
olika transaktioner inom ett företag, såsom lönehantering, arbetsordar och materialkostnader.
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Bild 18. Larmlistan sammanfattar TBU-information för en specifik
produktionsutrustning.
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Larmlistan, bild 18, presenterar TBU-information över en tidsperiod. I listan
finns ett antal tillståndsindikatorer, vilka relaterar till datum och tidpunkter
när tillståndet i produktionsutrustning har övervakats och kontrollerats.
Dessutom presenterar listan aktuella övervakningstekniker med skilda symboler, vilka inte beskrivs mer ingående i analysen.
Till vänster i larmlistan finns en kommandoknapp som benämns
”ABC”. Kommandoknappen aktiverar en underkategori i listan, som presenterar så kallade åtgärdskommentarer. Kommentarerna särskiljs typografiskt
med en blåfärgad sans-serif, se bild 19.
Åtgärdskommentarerna redogör i ord för en specifik komponent, en
planerad underhållsåtgärd och en utförd underhållsåtgärd. Därtill även att
fler maskinkarakteristiska ska samlas in från den tillståndsövervakade produktionsutrustningen.36
För att kommentarerna ska vara synliga på bildskärmen krävs att en
individ förmedlar sin personliga bedömning av sådant som berör tillstånden
och underhållet av produktionsutrusningar inom en verksamhet. Användargränssnittet har en lista av förinställda kommentarer. En individ kan även på
egen hand formulera och nedteckna kommentarer. Eftersom kommentarerna
betecknas med en tidpunkt samt en användaridentifikation kan de härledas
till en specifik individ och hennes subjektiva bedömningar.

Bild 19. Kommentarerna beskriver vilken tidpunkt mätvärden samlats i för en
maskinkomponent. De upplyser även om ett planerat lagerbyte.


36

2008 års version av programvaran har en funktion som kan sammanlänka de skriftliga
kommentarerna med bilder som exempelvis föreställer en specifik produktionsutrustning.
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Kommentarerna representeras av kvadrater som indikerar att en individ
nedtecknat sin subjektiva bedömning av en produktionsutrustnings tillstånd
och det underhåll som bedrivs inom verksamheten. Kvadraterna och de
skriftliga omdömena är även synliga i användargränssnittets extrafönster i
exempelvis linjediagrammen.

En lista med mätresultat
I användargränssnittet finns tabeller som benämns som mätresultat. Mätresultatslistan ger ett underlag för diagnos och prognos av en specifik produktionsutrustnings tillstånd eller flera beroende på var i informationsstrukturen
man befinner sig.

Bild 20. Mätresultat för en maskinkomponent under en viss tidperiod.
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I likhet med linjediagrammen kan mätresultatslistan visualisera maskiners
tillstånd över tid.37 Mätresultatlistan, bild 20, är en tabell med fyra kolumner. Fönstrets namnlist upplyser om vilka mätpunkter och komponenter som
listan omfattar. En produktionsutrustnings tillstånd representeras av tillståndsindikatorer samt numeriska mätvärden. Mätvärdenas färgmarkeringar
kan härledas till tillståndsindikatorernas innebörder. Om till exempel ett
mätvärde är rödmarkerat innebär det att en specifik produktionsutrustning
har en störd funktion och ett försämrat tillstånd. Tillståndsindikatorerna i
tabellen är även kommandoknappar och kan aktivera ett extrafönster. I
extrafönstret finns en sammanfattning av TBU-informationen för ett specifikt
mättillfälle.

Statistik om underhåll
I användargränssnittet kan så kallad konditionsstatistik, ekonomisk statistik
och databasstatistik presenteras. Statistiken aktiveras i huvudmenyn och
gäller för såväl en produktionsutrustning som flera inom en verksamhet.
Statistiken visualiseras med stapel- eller cirkeldiagram. Diagrammen representerar ett faktaunderlag om den tillståndsövervakning och det tillståndsbaserade underhåll som bedrivs inom verksamheten.
Den ekonomiska statistiken är baserad på en överslagsberäkning som
indicerar den tänkbara ekonomiska förtjänst som ett tillståndsbaserat underhållsprogram kan leda till, i jämförelse med ett avhjälpande underhåll. För
att diagrammet ska upplevas som trovärdigt krävs att en individ har infogat
uppgifterna till programvaran och att de är korrekta.


37

Eftersom användargränssnittet har associativa navigationsmöjligheter kan en mätresultatlista aktiveras via flera av gränssnittets fönster. I min analys utgår jag från användargränssnittets startsida. Mätresultatet har då aktiveras via den kommandoknapp som liknar
en punktlista (tre cirklar i grönt gult och rött) i startsidans verktygsfält.

80 | ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

Bild 21. Ett stapeldiagram. Staplarna baseras på antalet tillståndsindikatorer i
användargränssnittet. De är relaterade till tillstånden i de övervakade produktionsutrustningarna i en verksamhet.

Konditionsstatistiken presenterar i stället faktauppgifter som kan relateras
till produktionsutrustningars tillstånd. Jag har valt att visa ett stapeldiagram
som ger en helhetsbild över bland annat motorers, fläktars och pumpars
tillstånd inom en verksamhet, se bild 21.
Diagrammets staplar har färgerna grönt, gult och rött och de relaterar
till tillståndsindikatorernas färgkoder och deras innebörder.38 Staplarna
och deras färger visar att en majoritet av produktionsutrustningarna är i
gott tillstånd och ett fåtal har funktionsstörningar.


38

Inställningar i programvaran styr diagrammets utformning och vilka storheter som
inkluderas. Inställningarna styr även vilken produktionsutrustning som ingår i den statistiska uträkningen.
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Det har framkommit i den här analysen att färgkodningen grönt, gult och
rött finns både i diagrammen, extrafönstren och bland gränssnittets listor
och tabeller. Med hänsyn till denna symbolik kan en mångfald av rödfärgade
gränssnittselement på bildskärmen inge en negativ känsla till tillstånden i de
övervakade produktionsutrustningarna och deras drift, samt även till det
underhåll som bedrivs inom verksamheten. På liknande sätt kan en mångfald
av grönfärgade gränssnittselement inge en positiv känsla till maskinernas
tillstånd och verksamhetens underhållsprogram.

Samspel i länkfält
Kommandoknapparna i användargränssnittets länkfält indikerar en process.
Jag tyder länkfältens knappar i en läsriktning från vänster till höger.39 Länkfälten inleds med arkiv av övervakad produktionsutrustning. Därefter följer
en tillståndsindikator och den följs av kommandoknappar som aktiverar
diagram för bedömning, diagnos och prognos av produktionsutrustningens
tillstånd. Den sista knappen är en larmflagga som indikerar ett specifikt
gränsvärde för en maskin eller maskinkomponent.
Den här ordningsföljden kan liknas vid en linjär process om den arbetsgång som gäller för att övervaka och kontrollera produktionsutrustningarna
inom en verksamhet. Det vill säga den process som sker från att en givare,
som är fastsatt på en maskin, samlar in maskinkarakteristiska tills att maskinens tillstånd har diagnostiserats.
Det sista steget i arbetsgången är att fatta ett beslut om en underhållsåtgärd ska genomföras eller inte. Då skapas en arbetsorder där det till exempel framkommer att ett lagerbyte ska ske vid ett planerat driftstop. Eftersom en digital arbetsorder i stället finns tillgänglig via larmlistan
representerar inte länkfälten och deras kommandoknappar det avslutande
steget i arbetsprocessen.


39

Antalet knappar och knappkategorier i länkfältet skiljer sig beroende på programvarans
inställningar.
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Förändringar som index
I textavsnittet som följer förklarar jag ett antal indexikaliska teckenrelationer
som inte tidigare nämnts i analysen.
I enlighet med Westerlund (2002) kan rullgardinslister i ett bildskärmsbaserat användargränssnitt förklaras som ett index. Genom dem antyds övriga fönster och funktioner. I det användargränssnitt som jag analyserar finns
olika gränssnittselement som indikerar existensen av dess informationsstruktur. Förutom rullgardinsmenyerna och kontextuella menyer indikerar även
länkfälten, genom deras namngivning av produktionsutrustningar, en informationsstruktur med överordnade och underordnade kategorier av fönster.
Även stundande förändringar i ett bildskärmsbaserat användargränssnitt kan beskrivas som ett index (Sieckenius de Souza, 2005, s. 220). I det
analyserade användargränssnittet gäller det främst relationen mellan de
övervakade produktionsutrustningarna och den TBU-information som presenteras på bildskärmen. Mätvärden överförs till programvaran kontinuerligt, periodiskt eller i en kombination av dem båda. Det leder till förändringar i gränssnittet såsom att tillståndsindikatorerna ändrar färg, numeriska
tecken förändras och några av dem blir grafiskt markerade med färgerna
grönt, gult och rött. Därutöver tar diagrammens visuella utseende ny form i
och med förändringarna av deras kurvor och svängningar. Sådana förändringar indikerar bland annat att den övervakade produktionsutrustningen är
i drift och att den hårdvara som används för att samla in mätvärden har
normal funktion. Det gäller exempelvis att givare och kablar är funktionsdugliga. Avsaknaden av förändringar i användargränssnittet kan indikera det
motsatta.
I användargränssnittet i fråga kan en individ genomföra typografiska
och språkliga inställningar som påverkar läsligheten och läsbarheten. Till
exempel kan teckensnitt eller skriftspråk justeras. Dessutom kan en individ
infoga bilder i gränssnittet, som fotografier och illustrationer, vilket kan
leda till en ökad läsbarhet. Den här typen av förändringar indikerar aktiviteter av en användare. Likaså kan justeringar av larmflaggor, som baseras på

ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

| 83

individuella gränsvärden för en maskin, och de skriftligen nedtecknade
kommentarerna representera aktiviteter av användare.

Informationsskapare och användare
I det här avsnittet fördjupar jag analysen av hur det företag som utvecklat
programvaran och användarna av den visuellt kan ta sig i uttryck genom
gränssnittet på bildskärmen.
Två företag är avsändare av informationen på bildskärmen. Det ena är
det pappersbruk som visualiseras i användargränssnittets startsida och det
andra är företaget som utvecklat programvaran. Programutvecklarna kan
möta användarna fysiskt under användarträffar, fälttester och vid andra
tillfällen, men givetvis kan deras röster inte höras genom användargränssnittet. Det är i stället en underförstådd skapare som berättar något för en användare genom gränssnittets utformning. Programutvecklarnas grafiska profil genomsyrar inte den visuella utformningen. Det är deras logotyp som
manifesterar en underförstådd skapare på bildskärmen – en logotyp som har
en samstämmig utformning med tillståndsindikatorernas färg- och formkod.
Eftersom programutvecklarnas logotyp är samstämmig med tillståndsindikatorerna, och är placerad högst upp till vänster i fönstren, anvisar den
en underhållsnorm inom vilken användargränssnittet och dess information
verkar. Denna norm, denna idélära, grundas i att förutse fel i produktionsutrustningarna, och underhållet av dem är baserat på deras tillstånd och inte
på andra förebyggande underhållsprogram som totalproduktivt underhåll
(TPM).
Ytterligare exempel på hur den här normen manifesteras i gränssnittet
är genom informationsstrukturen som visualiserar spatiala förhållanden i
verksamheten med dess anläggningar och produktionsutrustningar.40 Informationsstrukturen och tillståndsindikatorerna relaterar till varandra. Om det


40

Informationsstrukturen står här för såväl databasens struktur såväl som gränssnittselements placering på bildskärmen och fönstrens centrala och överlappande position.
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finns en mångfald av grönfärgade tillståndsindikatorer på startsidan, och i
underliggande kategorier av fönster, skildras en ideologi om att helheten
(pappersbruket) fungerar på ett tillfredsställande sätt om dess enheter (maskiner och maskinkomponenter) inte har funktionsstörningar och är av godkända tillstånd. Gränssnittet kommunicerar det motsatta och det finns en
mångfald av rödfärgade tillståndsindikatorer.
På samma sätt som programutvecklarna inte kan tala direkt till användaren genom bildskärmen, är det en underförstådd användare som är närvarande. Till skillnad från en skrift i en bok kan i stället gränssnittselementens
utformning ge infallsvinklar, utsiktspunkter, för hur en individ kan närma sig
det och den TBU-information som presenteras där. I den här analysen har jag
utgått från min egen bildmässiga infallsvinkel som en tilltänkt användare.
I det här användargränssnittet har användaren ett exocentriskt perspektiv med utgångspunkt i flygfotografiet på gränssnittets startsida och 3Dvisualiseringen av en maskinell utrustning, se bild 5 och 9. Genom detta
perspektiv kan förflyttning ske utanför det kontrollrum som individen befinner sig i, och hon kan inneslutas i de rumsliga miljöer där produktionsutrustningarna är placerade. Bildernas naturalistiska form gör det möjligt att
intuitivt känna igen pappersbrukets olika anläggningar och produktionsutrustningar, vilket kan underlätta navigeringen i användargränssnittet och
orienteringen på bruket.
En underförstådd informationsanvändare baseras även på de gränssnittselement som indikerar aktiviteter av en användare. Det gäller exempelvis de nedtecknade kommentarerna eller larmflaggorna. Deras existens representerar användares intresse för programvaran och den TBU-information
som presenteras på bildskärmen.
Det finns dessutom en relation mellan pappersbrukets och programutvecklarnas etos och tillståndsindikatorernas färgkoder. Om tillståndsindikatorerna kommunicerar maskiners tillstånd på ett tillfredsställande sätt kan de
stärka förtroendet för de båda företagen och deras kompetens. Om tillståndsindikatorerna är bristfälliga i sin kommunikation kan det motsatta
åstadkommas.
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I föregående kapitel skildrades motiven och intentionen till utformningen av
ett användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. I det här kapitlet har användargränssnittet
analyserats i syfte att förklara olika kommunikativa aspekter av dess gränssnittselement, deras inbördes samverkan och påverkan med varandra och
gränssnittet som helhet.
Sammanfattningsvis vill jag belysa att det finns flera olika gränssnittselement som kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd genom användargränssnittet. Det gäller främst de så kallade tillståndsindikatorerna,
larmflaggorna och åtgärdskommentarerna, samt även diagrammen, listorna
och tabellerna.
De i antal dominerande gränssnittselementen kan förknippas med en
logisk appellform. De omfattar numeriska mätvärden och statistiska uträkningar om produktionsutrustningarnas tillstånd, baserade på objektiva tillståndsövervakningsmetoder. Sådana faktauppgifter påträffas i exempelvis
diagram, tabeller och listor. De här gränssnittselementen representerar även
en maskin- och tillståndshistorik.
Gränssnittets extrafönster är liksom paratexter, faktarutor, med bland
annat datum och tidpunkter för insamling av mätvärden. Även extrafönstren
representerar en tillstånds- och maskinhistorik, och de i samverkan med de
övriga gränssnittselementen kan utgöra ett underlag för övervakning, diagnos och prognos av produktionsutrustningars tillstånd.
I det här användargränssnittet kan en individ skriftligen nedteckna
bland annat upplysningar om maskiners tillstånd och instruktioner för eventuellt nödvändiga underhållsåtgärder. Kommentarerna är synliga i olika
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nivåer i informationsstrukturen, i extrafönstren och larmlistorna. Även de
skriftliga kommentarerna utgör en maskin- och tillståndshistorik, samt en
framtidsplan för det underhåll som planeras inom en verksamhet.
Användargränssnittets informationsstruktur indikerar ett makro- och
mikroperspektiv av en verksamhet och dess tillståndsövervakade produktionsutrustningar genom att i gränssnittets överordnade fönster finns bilder
som föreställer en specifik verksamhet och dess geografiska miljö. I de
underordade fönstren avbildas de övervakade produktionsutrustningarna,
deras komponenter och mätpunkter.
På grund av teckensnittet, teckengraderna och de gråblå inramningarna
liknar användargränssnittets visuella utformning till viss del det klassiska
Windows-temat, som finns i bland annat Windows 2000 och XP. Skillnaderna ligger i kommandoknapparnas och informationsstrukturens utformning.
Användargränssnittet i fråga har kommandoknappar som är specifika för
programvaran. Gränssnittet har även en central komposition med aktuell och
angelägen TBU-information i dess inre ram. Det skiljer sig dessutom med sin
topografiska form som representerar spatiala förhållanden för en verksamhet, dess maskiner och maskinkomponenter.
Det här användargränssnittet har vad jag kallar för länkfält med ett antal kommandoknappar. Samspelet mellan knapparnas utformning och deras
funktioner representerar arbetsprocessen med att övervaka, diagnostisera och
prognostisera produktionsutrusningars tillstånd. Länkfälten presenterar den
produktionsutrustning som övervakas, samt symboler för dess tillstånd, och
därtill även diagram som kan användas för att diagnostisera nuvarande tillstånd och prognostisera framtida. Länkfälten visualiserar inte det sista steget
i arbetsprocessen, nämligen att fatta beslut om en eventuell underhållsåtgärd
och skapa en arbetsorder.
Det analyserade användargränssnittet utgår från en läsriktning från
vänster till höger. Det framkommer av informationsstrukturen med dess
inramningar, diagrammens riktningar och genom kommandoknapparnas
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placering i länkfälten. Om länkfälten tolkas från höger till vänster framkommer inte arbetsprocessen med att övervaka och diagnostisera produktionsutrustningars tillstånd.
De bilder som föreställer en verksamhet, dess anläggningar och tillståndsövervakade produktionsutrustningar relaterar till tillståndsindikatorernas färg- och formkod i grönt, gult och rött. Om det exempelvis finns
en mångfald av röda tillståndsindikatorer på startsidan, och genomgående
i gränssnittets underliggande fönster, kan det uppfattas som att verksamhetens tillståndbaserade underhållsprogram inte fungerar ändamålsenligt och
att produktionsutrustningens kondition är undermålig. Finns en mångfald av
gröna tillståndsindikatorer kommuniceras det motsatta.
Tillståndsindikatorernas färgkoder är inte anpassade för färgblinda
användare. Om tillståndsindikatorerna visualiseras enskilt, och inte i en
serie om tre, är de vare sig läsliga eller läsbara.
Två företag representerar avsändare av informationen i gränssnittet –
företaget som tillståndsövervakar sin produktionsutrustning och företaget
som utvecklat programvaran. Det mest framträdande företaget på bildskärmen är dock programutvecklarna i och med att deras logotyp liknar tillståndsindikatorerna, och tillståndsindikatorerna och deras färgkoder genomsyrar användargränssnittets utformning.
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KAPITEL 3


F Ö L J A N D E K A P I T E L R E D O G Ö R för utformningen av ett användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd, ur användarnas perspektiv. I det här fallet är användarna underhållspersonal som arbetar på pappersbruk.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de metoder som använts för
att samla in och bearbeta empiriska data. Efter detta redovisas
fakta kring den tillståndsövervakning och det tillståndsbaserade
underhåll som bedrivs vid pappersbruken, och även underhållspersonalens arbetssituation. Därefter följer en redogörelse för hur
de uppfattar och tolkar TBU-information på en bildskärm. Dessutom beskrivs personalens subjektiva tillståndsövervakning, samt
vilka övriga informationsmaterial som de anser vara relevanta för
att ta beslut om produktionsutrustningars tillstånd. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.
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STUDIER AV ANVÄNDARKONTEXTEN
Fältstudier har genomförts på fyra pappersbruk i Mellansverige. Pappersbruken benämns här som pappersbruk 1–4.
Semistrukturerade intervjuer har utförts med en underhållsansvarig person vid respektive pappersbruk. Intervjuerna ägde rum under cirka två timmar. Frågorna är baserade på tre områden. De omfattar generella frågor som
rör företagen, därtill frågor om deras underhållsprogram och övervakningstekniker, samt frågor om implementeringen av deras tillståndsbaserade underhållsprogram. (Se frågorna i bilaga 9.) Endast delar av det empiriska materialet redovisas i det här kapitlet. Det gäller underhållsansvarigas
faktauppgifter om vart och ett av pappersbruken samt om underhållspersonalens utbildningar och deras inställning till implementeringen av ett tillståndsbaserat underhållsprogram. Till detta redovisas även svar som berör
information och kommunikation för att genomföra tillståndsövervakningar
och bedriva tillståndsbaserat underhåll.41
Sex underhållstekniker har intervjuats på plats i sina kontrollrum. Underhållsteknikerna var vid intervjutillfället mellan tjugonio och femtiofem år
gamla och har förvärvsarbetat vid pappersbruken mellan åtta och tjugonio
år.42 Jag utförde intervjuer med två underhållstekniker vid pappersbruk 1,


41

Intervjuerna med de underhållsansvariga personerna är sammanfattade på tjugoen A4sidor av Marcus Bengtsson.

42

Vid intervjutillfället var underhållstekniker ett 43 år gammal och hade 23 yrkesverksamma år vid sitt pappersbruk. Underhållstekniker två var 29 år gammal med 8 år i tjänst och
underhållstekniker tre var 46 år gammal med 29 tjänsteår. Underhållstekniker fyra var 41
år gammal med 21 yrkesverksamma år och underhållstekniker fem var 55 år gammal med
25 tjänsteår. Underhållstekniker sex var 42 år gammal med 25 yrkesverksamma år.
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en vid pappersbruk 2, två underhållstekniker intervjuades vid pappersbruk 3,
samt en underhållstekniker vid pappersbruk 4. Intervjuerna pågick omkring
en och en halv timme.
Förutom de frågor som omfattar demografiska aspekter ställde jag en
fråga på så kallad global nivå, för att få kunskap om deras uppfattningar och
tolkningar av övergripande grafiska representationer i det bildskärmsbaserade användargränssnittet. Frågan var: ”Tänk dig att jag är en sommarvikarie.
Hur ska jag tolka och förstå informationen på bildskärmen för att kunna
hantera tillståndsövervakningssystemet?” För att svara på frågan uppmanades underhållsteknikerna att demonstrera programvarans funktioner samt
beskriva och förklara den TBU-information som presenterades på bildskärmen framför oss. Informella följdfrågor ledde till en dialog om gränssnittets
informationsdesign och dess visuella utformning.
I samband med intervjuerna deltog jag vid manuella mätningar av produktionsutrustningarnas tillstånd på bruken. De här fältanteckningarna
sammanställdes med intervjusvaren.
Deltagande observationer har skett under sammanlagt en arbetsvecka
vid pappersbruk 3 och 4. Samma personer som medverkade i intervjuerna
deltog även vid observationerna, i sällskap med sina kollegor. Jag medverkade i det dagliga arbetet tillsammans med fem underhållstekniker vid pappersbruk 3 och tre underhållstekniker vid pappersbruk 4. Under observationerna fördes fortlöpande fältanteckningar. Datainsamlingen har till viss del
varit formell. Fokus var på arbetsgången vid manuella mätningar, underhållsteknikernas arbetsmiljö och deras analys och tolkning av den TBUinformation som presenteras på bildskärmen i deras kontrollrum, samt hur
de använder andra typer av informationsmaterial för att fatta beslut om
produktionsutrustningars tillstånd. Fältanteckningarna är enskilda sammanställningar om sammanlagt sjutton A4-sidor.43 Intervjuerna lagrades digitalt
och transkriberades till tjugonio A4-sidor.


43

Fältanteckningarna består av åtta icke formaterade A4-sidor från pappersbruk 3 och nio
sidor från pappersbruk 4.
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BEARBETNING AV EMPIRISK DATA
Empirisk data som samlats in vid pappersbruken har tidigare publicerats som
delresultat. Delresultaten har redovisats och publicerats som en konferensrapport, se Andersson (2007a), samt i min licentiatavhandling (Andersson,
2007b) och som en artikel i en tidskrift, se Andersson och Bengtsson (2009).
Efter att delresultaten presenterats har ytterligare empirisk data samlats
in under fältstudier och från företaget som utvecklat den programvara som
står i fokus för forskningen. Det har lett till fördjupade analyser.

Sammanfattningar och kategorier
Empirisk data som samlats in under intervjuer på pappersbruken och vid
mina fältstudier redovisas på två sätt, som sammanfattningar och kategoriseringar.
Till att börja med sammanfattades empiri om den tillståndsövervakning
och det tillståndsbaserade underhåll som bedrivs inom pappersbruken. Därefter sammanfattades underhållsteknikernas svar om deras utbildningar,
arbetsprocesser och arbetsmiljö. De har jämförts med empiri som samlats in
från underhållsansvariga personer samt vid mina deltagande observationer.
Det här har lett till en övergripande redogörelse för underhållsteknikernas
arbetssituation på pappersbruken baserad på samtliga empiriska data.
I kapitlet redovisas även underhållsteknikernas uppfattningar och tolkningar av den TBU-information som presenteras på deras bildskärmar. Svaren har kategoriserats och resultatet redovisas i kapitlet i en berättande form
vars disposition bygger på dessa kategorier. Jag har sammanfattat underhållsteknikernas svar, och utdrag av dialogen citeras i den löpande texten.
Det har jämförts med övrig empiri som samlats in från underhållsansvariga
och under mina deltagande observationer.
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Empirisk data analyserades i kategorier, vilka baserades på de analysmetoder
som presenterats i avhandlingens inledning. Kategorierna syftar till att belysa
olika kommunikativa aspekter av det användargränssnitt som står i fokus för
studien, med utgångspunkt från användares uppfattningar och tolkningar av
TBU-informationen på bildskärmarna i deras kontrollrum. Att analysera
empirisk data i kategorier bestämdes på förhand och de har delvis styrt
mängden data.
Kategorierna bygger på insamlade data och omfattar användargränssnittets specifika gränssnittselement, hur dessa element är organiserade och
relaterar till varandra samt till underhållsteknikernas närkontext. Kategorierna inbegriper även användargränssnittets retoriska funktion, vilken i det
här fallet baseras på underhållsteknikernas respons på informationen på
skärmen. Kategorierna är: Gränssnittselement, Teckenrelationer, Organisation, Närkontext, Retorisk funktion samt Reflektion och diagnos.44
På följande sidor presenteras två tabeller som ger exempel på hur underhållsteknikernas svar har kategoriserats, se figur 5 och 6. Där redovisas
ett urval av ord och meningar från respektive underhållstekniker inom vartdera pappersbruket.


44

Efter en första delredovisning, se Andersson 2007a, har ord och meningar flyttats, tillkommit och raderats i de olika kategorierna. I stället för kategorin ”Narrativ form” som
finns i konferensrapporten används i stället kategorin ”Organisation” eftersom den tydliggör relationen mellan ord, bild och form i gränssnittet.
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P(nr)/
U(nr)

Gränssnittselement

Teckenrelationer

Organisation

Retorisk
funktion

Närkontext

P1/U1



Nivån

Det kan gå
upp, det kan
ligga helt
rakt

Och säga
någonting
annat. Och
inte vara
något fel alls



P1/U2

H601

Den här
pumpen

P2/U3

Det blir ju
en flagga

när det
larmar
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Reflektion,
diagnos

Det står på
allting i hela
bruket, så det
är markerat.
Blir man
osäker så är
det bara att
leta reda på
texten, eller
märklapparna
… man kan
inte lita på
det där för
somliga
maskiner blir
ju röda jämt



Figur 5. Tabellen presenterar ett urval av svar från underhållstekniker 1-3.
I tabellen står ”P” för pappersbruk och ”U” står för underhållstekniker.

Underhållsteknikernas enskilda svar har slagits samman, pappersbruk för
pappersbruk. Svaren utgör sammanlagt tvåhundraåttiotvå beskrivningar av
användargränssnittets utformning i enstaka ord eller meningar.45 Sextiofem
av dem belyser specifika gränssnittselement och åttiofem av beskrivningarna
omfattar olika teckenrelationer. Det finns tjugoåtta uttalanden om organisation av gränssnittselement och tjugoåtta yttranden om underhållsteknikernas
respons på gränssnittsinformationen.


45

Underhållsteknikerna förklarade inte alltid sin tolkning i ord, de använde även gester.
Sådana iakttagelser har noterats och presenteras i tabellen inom parentes. De räknas dock
inte till de tvåhundraåttiotvå beskrivningarna om användargränssnittets utformning.
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P(nr)/
U(nr)

Gränssnittselement

P3/U4



Teckenrelationer

Organisation

Retorisk
funktion

Närkontext

Reflektion,
diagnos

Du har
ett kvitto du
har ett
papper
man kan
visa

trenden den
har gått upp

det är lite
lättare att
presentera
för en
förman att
det här
lagret är



så att säga
för vad det
är för fel

Då vet
du inte
vad du
mäter





ett fel
P3/U5

Bara text



Men man
kan ju gå
in och titta
vad det är
här då,
(pekar i en
pärm) jag
har ju
numren på
varenda
vals


P4/U6

Flagga

Övre
mätvärdet /…/
Den har
passerat
larmgränsen

En grön
kommentar
där det står
att han har
varit lyssnat
på den /…/
då har han
ett kvitto på
att han varit
där också

Lyssnar på
maskinen

… ändrar
larmgränsen

Figur 6. Tabellen presenterar ett urval av svar från underhållstekniker 4-6.
I tabellen står ”P” för pappersbruk och ”U” står för underhållstekniker.

Därtill finns trettioen ord eller meningar som handlar om rådande närkontext och trettio uttalanden om underhållsteknikernas reflektioner och diagnoser av produktionsutrustningars tillstånd.
Svaren från underhållsteknikerna har slagits samman i en berättande
form om deras arbete på bruken och hur och varför de tolkar användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning på ett visst sätt.
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TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL PÅ BRUKEN
Mellan tre och sju personer arbetar med övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd på de pappersbruk som deltar i forskningen.
De introducerade tillståndsbaserat underhåll under 1980-talet och det har
med åren vuxit i betydelse och omfattning. Pappersbruken utför, i skiftande
grad, stötpulsmätning, vibrationsmätning, kameraövervakning, temperaturmätning och oljeanalyser. Vibrations- och stötpulsmätningarna används
främst vid övervakning av pappersmaskinernas roterande delar. Mätpunkterna är fler än 1000 per pappersmaskin (Intervju, underhållsansvarig 1-4).
Pappersbruken har on-line-system och användandet av dem förväntas
öka. Mätvärden kan då samlas in både periodiskt och kontinuerligt under
dygnet. On-line-systemen förekommer på pappersbruken då säkerheten så
kräver, det vill säga när underhållspersonalen på grund av miljöskäl (exempelvis extrem värme) inte kan vistas i närheten av mätpunkterna, eller vid
övervakning av komponenter som kan ha snabba felutvecklingsförlopp.
Lagerfel är frekvent återkommande i produktionsutrustningen. Detta följs av
problem som obalans samt andra mindre vanligt förekommande fel såsom
lösa delar i produktionsutrustningen och konstruktionsfel (Ibid.).

Underhållsteknikernas arbetssituation
Under mina fältstudier och i samtliga intervjuer framgår att underhållsteknikerna på pappersbruken verkar inom liknande arbetsmiljöer, och att de har
likartade arbetsrutiner och utbildning. Skillnader finns i ålder, antal yrkesverksamma år och fördelning av arbetsuppgifter. Jag har dessutom observerat skillnader i hanteringen av bilder i användargränssnittet i fråga, vilket
redovisas längre fram i kapitlet.
Underhållsteknikerna utför främst vibrationsmätningar och stötpulsmätningar. Samtliga underhållstekniker har haft andra befattningar på bruken. De har exempelvis arbetat som operatörer eller reparatörer innan de
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anställdes för att övervaka och kontrollera produktionsutrustningarnas tillstånd.
De underhållstekniker som deltar i studien har inte genomgått någon eftergymnasial utbildning inom området. Utbildningar om tillståndsövervakningstekniker eller utbildning i programvaror sker kontinuerligt såväl internt
och av externa företag, som till exempel de företag som utvecklat den hårdvara och mjukvara som de använder vid tillståndsövervakningen.
Underhållsteknikerna har ett huvudansvar för en maskin. En vanligt förekommande arbetsprocess är att de analyserar den information som presenteras på bildskärmen, vilken tillkommit under natten från produktionsutrustningar som övervakas automatiskt. Därutöver utgår de från förberedda
ronder och med periodisk och manuell mätning kontrollerar de övrig produktionsutrustning, som pumpar och fläktar. Schemalagda mätningar kan
ske under planerade stopp.
Efter att underhållsteknikerna genomfört sina manuella mätningar,
sammankopplas deras handverktyg med en stationär dator i ett kontrollrum
och mätvärden överförs till datorns programvara. Underhållsteknikernas
ingående analyser av TBU-informationen sker främst i kontrollrummet. De
erbjuder en ljus och lugn arbetsmiljö, till skillnad mot den övriga arbetsmiljö
som vid observationstillfällena var fuktig och varm, smutsig och mörk och
hade en hög bullernivå.
Under intervjuerna och fältstudierna observerade jag att underhållsteknikerna hanterar e-postprogram och ordbehandlingsprogram i sitt dagliga
arbete. De skriver skaderapporter och fyller i digitala arbetsorderformulär.
För att TBU-informationen på deras bildskärmar ska uppfattas som trovärdig krävs pålitliga givare (sensorer) och kablar, mätinstrument, datorer och
en stabil programvara. Dessutom förväntas även databaser och servrar fungera klanderfritt för att undvika missvisande information på bildskärmen.
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Bild 22. I bilden till vänster syns en underhållstekniker i sitt kontrollrum. Hans
handverktyg är sammankopplat med en stationär dator som överför mätuppdrag
till handverktyget. På bilden till höger samlar en underhållstekniker in mätvärden
manuellt med ett handverktyg. För mer ingående analys av produktionsutrustningens tillstånd överförs de insamlade mätvärdena till datorn i kontrollrummet.

Uppfattningar och tolkningar
Under intervjuerna, när underhållsteknikerna förklarade informationen på
sina bildskärmar, utgick de från användargränssnittets startsida. Underhållsteknikerna beskriver informationen i användargränssnittet efter en arbetsgång. Den förklaras som en linjär process som inleds med vilken produktionsutrustning som tillståndsövervakas. Därefter beskrivs utrustningens
tillstånd, i enlighet med tillståndsindikatorerna på bildskärmen och de så
kallade larmflaggorna. Det följs av beskrivningar över de diagram som presenteras på skärmen. Därefter förklarar underhållsteknikerna olika trender
eller mönster i diagrammen, individuell och/eller automatiskt, i relation till
en maskins tillstånd. Vid samtliga intervjuer och under mina deltagande
observationer framkom att underhållsteknikerna tolkar diagrammens visuella uttryck i kombination med verbala och numeriska tecken på bildskärmen.
I samband med intervjuerna och under fältstudierna vid pappersbruk 3
och pappersbruk 4 har jag observerat att underhållsteknikerna navigerar
genom gränssnittets informationsstruktur på olika sätt. Navigationen kan till
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exempel ske genom en trädstruktur (mätpunktsträdet), via länkfälten, genom
användargränssnittets övriga kommandoknappar eller med hjälp av kontextuella menyer.

Teckenrelationer och avbildningar
Under intervjuerna observerade jag att tre av underhållsteknikerna, vid tre
olika pappersbruk, har bifogat egna bilder till användargränssnittet. Bilderna
föreställer produktionsutrustningar som övervakas och kontrolleras, eller
deras närkontext. Bilderna varierar i naturalism (fotografi, illustration, ritning), i manér eller i perspektiv (exempelvis fågelperspektiv) och i vyer (till
exempel sido-vy eller topp-vy av en pappersmaskin).
Underhållstekniker tre och fyra uttrycker fördelar med bilder, eftersom
de ökar gränssnittets läsbarhet, vilket underlättar för övriga användare eller
nya användare som ska del av bildskärmsinformationen. Sådana bilder kan
även understödja sökandet efter produktionsutrustningens mätpunkter i
programvaran.
Bilderna kan levandegöra en produktionsutrustning och en underhållstekniker förklarar det som att: ”Man ser ju vad man mäter, det blir liksom
mera direkt.” (Intervju, underhållstekniker fyra). Han har på eget initiativ
skannat och infogat ritningar av maskiner och maskinkomponenter, till
skillnad från sin medarbetare som avstått från att infoga bilder i programvaran.
Under fältstudierna vid pappersbruk 3 framkom att visuella representationer i gränssnittet kan underlätta för att ställa diagnos på en produktionsutrustnings tillstånd. Om en maskinkomponent störs av närliggande komponenter ger det missvisande information på bildskärmen. Underhållstekniker
fyra fäster uppmärksamheten på bildskärmens ritningar av maskinen och hur
de olika maskinkomponenterna förhåller sig till varandra, för att klargöra
hur de kan inverka på varandras tillstånd.
För att identifiera produktionsutrustningen har en av underhållsteknikerna på eget initiativ infogat, i olika fönster, fotografier och omarbetade
CAD-ritningar av maskiner och maskinkomponenter som övervakas och
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kontrolleras på bruket. Bilderna visualiserar programvarans databasstruktur,
och han ställer sig negativ till att endast representera en maskin verbalt, i ord
och numeriska tecken: ”Jag tycker själv att det är svårt när jag kommer till
PM2 (pappersmaskin nr 2) för de har inte någon ordning alls i sin databas.
Där ligger allt, alla maskiner direkt i en enda lista.” (Intervju, underhållstekniker tre).
För att beskriva de olika anläggningarna inom sitt pappersbruk utgick
underhållstekniker sex från ett flygfotografi av bruket, vilket vid intervjutillfället var infogat i användargränssnittets startsida. Vid de senare fältstudierna noterade jag att i stället för fotografiet använder de en planskiss över
pappersbrukets lokaler. Planskissen förekom som startsida hos samtliga
underhållstekniker i arbetsgruppen.
Underhållsteknikerna tar inte alltid bort bilder som kommer med programvaran. I samband med intervjuerna vid pappersbruk 3 och 4 noterade
jag en förinställd illustration (en pump) som förhandsvisar var bilder kan
infogas i gränssnittet. Samma illustration observerades återigen under de
senare fältstudierna på samtliga bildskärmar hos underhållsteknikerna vid
pappersbruk 4, se bild 23.

Bild 23. En illustration av en pump. Illustrationen på bildskärmen är förinställd av
representanter från det företag som utvecklad den aktuella programvaran. Illustrationen förhandsvisar var bilder kan infogas i gränssnittet.
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Under fältstudierna framkommer att det finns olika anledningar till att underhållsteknikerna inte infogat bilder i gränssnittet. Det kan till exempel vara
brist på en väl genomarbetad interaktionsdesign eller att de föredrar att produktionsutrustningen endast är verbalt representerad i mätpunktsträdet eftersom användargränssnittet då liknar andra välkända programvaror.
Underhållstekniker tre och fyra påpekar att det delvis har varit en invecklad procedur att infoga bilder, vilken har underlättats i senare versioner
av programvaran. Under observationerna vid pappersbruk 3 noterades ett
uttalande från en av underhållsteknikerna om att han i stället för bilder föredrar Microsoft Windows-miljön, och hänvisar till den trädstruktur (mätpunktsträd) som finns i gränssnittet. Underhållsteknikerna vid pappersbruk 1
har inte infogat bilder. Avsaknaden av bilder motiveras med att användargränssnittet inte är individuellt anpassat, eftersom samtliga underhållstekniker på bruket delar på en programlicens.

Teckenrelationer och diagram
Under intervjuerna förklarade de intervjuade underhållsteknikerna användargränssnittets linjediagram som index av existerande maskiner och maskinkomponenter. Även spektrumdiagrammens frekvenser uppfattas som ett
index av en maskinkomponent och eventuella skador eller brister i denna.
Fyra av underhållsteknikerna beskriver den automatiska mönsterigenkänningen som en visuell aktör.46 Det presenteras här med ett uttalande från en
av underhållsteknikerna som förklarar mönsterigenkänningen i likhet med
ett gränssnittselement som träffar ett annat på bildskärmen: ”… så slår vi ut
ytterringen. Då ser du, då träffar du ytterringen.” (Intervju, underhållstekniker två).
Vid fältstudierna observerades att den automatiska mönsterigenkänningen även kan beskrivas som en metafor och en symbol. Den ”slår” mot en


46

Gäller svar från underhållstekniker nummer två, tre, fyra och fem. Begreppet visuell
aktör definieras av Kress och van Leeuwens (2006, s. 45 ff.). Det är ett visuellt element som
riktas mot ett annat visuellt element med hjälp av en linje.
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”topp”, då topp är en metafor för en frekvenshöjning, och frekvenshöjningen
kan symbolisera ett begynnandefel i produktionsutrustningen. Underhållsteknikernas erfarenhet av att tolka TBU-informationen på bildskärmen påverkar huruvida de uppfattar dessa metaforer och symboler. Det framkom
under intervjun med underhållstekniker tre och fem. ”Man letar ju efter de
där topparna. Man lär sig efter ett tag hur det där brukar se ut när det är
fel.” (Intervju, underhållstekniker tre).

Teckenrelationer och retorisk funktion
Tillståndsindikatorernas färgvariationer på bildskärmen (i grönt, gult och
rött) är avsedda att symbolisera produktionsutrustningens tillstånd. Under
intervjuerna beskrev fem av sex underhållstekniker att färgkodningen inte
alltid ter sig logisk eller väcker deras uppmärksamhet.
Den fjärde underhållsteknikern poängterar att produktionsutrustningen
kan fungera felfritt trots den gula symbolen. Den behöver inte, enligt underhållstekniker ett, uppmärksammas.47 Likaså gäller för den rödfärgade tillståndsindikatorn, som ska symbolisera störningar i en produktionsutrustning. Den väcker inte alltid underhållsteknikernas uppmärksamhet. Något
som underhållstekniker fem poängterar är att produktionsutrustningen kan
vara funktionsduglig trots att tillståndsindikatorn är rödfärgad.
Bildskärmsinformationen är ett av flera hjälpmedel för att bedöma produktionsutrustningars tillstånd, vilket den sjätte underhållsteknikern förklarar i sitt uttalande: ”Det går ju inte bara att stirra sig blind på det här programmet. Nu är det illa, nu är det rött, nu ska vi byta hej och hå, utan man
måste utesluta massa andra saker också.” (Intervju, underhållstekniker sex).
Samtidigt markerar en annan underhållstekniker sin brist på tillit till
samtliga färger. ”Här är en gul. Den här har varit gul hur länge som helst. /--/. Nej, du kan inte lita på någon färg egentligen. /---/. Man kan inte heller
lita på det gröna.” (Intervju, underhållstekniker fyra). Underhållsteknikern


47

Jag förde även noteringar om att fler än hälften av tillståndsindikatorerna var gulfärgade
i hanverktyget som användes under ronden.
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antyder att tillståndsindikatorernas bristande trovärdighet beror på en teknisk problematik, och syftar på handverktygets gränssnitt.
I en kompletterande fråga framhåller en av underhållteknikerna att det
inte är en självklarhet att ändra de gränsvärden som indikerar maskiners
tillstånd och styr färgkodningen, vilket han belyser i sitt uttalande: ”Självklart kan vi ställa gränsvärden och styra om och när det ska lysa grönt, gult
eller rött. /…/ men det kan vara svårt att generalisera gränserna.” (E-brev,
underhållstekniker sex).
Produktionsutrustningars tillstånd representeras även av så kallade
larmflaggor (röda animerade flaggor). I intervjuerna och under fältstudierna
framkom att flaggorna är väl representerade på bildskärmarna i kontrollrummet och på handverktygens skärmar vid samtliga pappersbruk. Som
närvarande tecken på bildskärmen är larmflaggorna ett index som representerar att en maskin och dess mätvärden har passerat fastställda gränsvärden.
Som frånvarande tecken står de för att maskinen håller sig inom godkända
gränsvärden.
Underhållsteknikerna på bruken förklarar även larmflaggorna som
symboler för produktionsutrustningars tillstånd. Underhållstekniker två
beskriver en av flaggorna på bildskärmen som en varningssymbol som
indikerar en förändring av produktionsutrustningens tillstånd. Den tredje
underhållsteknikern förklarar att han endast studerar de mätresultat som
kombineras med en flagga, eftersom tillståndsindikatorernas färgkodning
inte är tillförlitlig: ”Så det är den (flaggan) man får titta på, man kan inte
lita på det där (tillståndsindikatorerna) för somliga maskiner blir ju röda
jämt.” (Intervju, underhållstekniker tre).
Den sjätte underhållsteknikern beskriver larmflaggan som ett index av
maskiners tillståndsförändringar samt en symbol som står för godkänt tillstånd, vilken samverkar med tillståndsindikatorerna: ”Ja, det är att ett värde
har gått upp, gått över från grön till gul nivå alltså. Och jag vet inte exakt
vilket värde det är nu med det är inte någon flagga. Det är hellugnt.” (Intervju, underhållstekniker sex).
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Tillståndsindikatorerna och larmflaggorna kombineras med verbala och
numeriska tecken för att kommunicera produktionsutrustningens tillstånd
via bildskärmen. Under intervjuerna beskriver fyra av sex underhållstekniker
olika typer av numeriska tecken. (De kan exempelvis omfatta ett varvtal.) En
av underhållsteknikerna vid det första pappersbruket klargör att de numeriska tecknen på bildskärmen utgör ett gott underlag för att bedöma maskiners
tillstånd: ”Sedan får du ett resultat i två siffror, du vet att när det är 30 då är
det bra och när det är 45 då är det inte bra. Det är ganska enkelt att avgöra
om det är bra eller inte.” (Intervju, underhållstekniker ett)

Gränsvärden och erfarenhet
Underhållsteknikerna förklarar att de ställer om värden, de larmgränser, som
styr tillståndsindikatorernas färgkodning och förekomsten av larmflaggor i
användargränssnittet.
Larmgränserna (för en flagga) måste ändras anser underhållstekniker
fem. Larmgränserna kan vara stramt hållna och stegvis ändras (Intervju,
underhållstekniker sex), de kan höjas något efter hand (Intervju, underhållstekniker fyra), och de kan ställas om efter en period av subjektiv övervakning
(Intervju, underhållstekniker ett och två) eller om den produktionsutrustningen haft en viss nivå under en längre tid (Intervju, underhållstekniker tre).
Om gränsvärdena är väl inställda kan en underhållstekniker rätta sig efter tillståndsindikatorernas färgkodning (Intervju, underhållstekniker två).
Det finns dock en risk att missa begynnande fel i en maskin om gränsvärdena
konstant ändras eller ställs för högt (Intervju, underhållstekniker tre samt
underhållstekniker sex). Den tredje underhållsteknikern förklarar problematiken med att ställa om ett gränsvärde: ”Man får ju sätta om den så blir han
(tillståndsindikatorn) ju grön igen. Det har ju tidigare varit lägre nivå här
(han pekar på skärmen), sedan har man ju inte velat gå och ändra utan man
brukar vara lite försiktig med att höja larmgränsen hela tiden. Till slut rasar
det något om man höjer för mycket.” (Intervju, underhållstekniker tre).
Samtliga underhållstekniker påpekar att deras förkunskaper, eller erfarenheter från den subjektiva övervakningen, påverkar hur de uppfattar och
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tolkar tillståndsindikatorernas färgkodning och övrig TBU-information i
användargränssnittet. Till exempel den tredje underhållsteknikern framhåller
att eftersom tillståndsindikatorernas färgkodning inte är tillförlitlig tolkar
han utrustningens tillstånd baserat på erfarenhet. Den femte underhållstekniker anser att det är hans erfarenheter och den subjektiva övervakningen som
avgör hur han tolkar gränssnittselementen. Underhållstekniker sex låter förstå att eftersom han står till svars inför övrig personal är inte bildskärmsinformationen eller den objektiva övervakningsmetoden tillräcklig: ”Det spelar
ingen roll hur bra mätinstrument du har /…/. Men med erfarenheten som
man byggt upp under många år så har man lite hum om det i varje fall. /…/
men det är otroligt svårt om du är ny, du törs inte /…/. Den frågan kommer
alltid. Hur länge kan du köra, hur länge törs vi köra, hur länge kan vi köra?”
(Intervju, underhållstekniker sex).

Organisation av gränssnittselement
I underhållsteknikernas intervjuer framkom att linjediagrammen och spektrumdiagrammen indikerar en maskin- och tillståndshistorik. Vid fältstudierna observerade jag att underhållsteknikerna vid pappersbruk 3 och 4 kontinuerligt jämför olika diagram. Till exempel linjediagrammens kurvor och
dess förutvarande mätvärden representerar en maskins historik (Intervju,
underhållstekniker två).
Följande text avgränsas till att jag endast diskutera de så kallade åtgärdskommentarerna.48 Under intervjuerna nämnde samtliga underhållstekniker programvarans kommentarfunktion. Under fältstudierna noterade jag
dessutom att den är flitigt använd. Underhållsteknikerna skriver egna kommentarer och väljer även de förinställda kommentarerna. (Det framkommer
inte av empirisk data i vilken omfattning de olika kommentarerna förekommer.) Under intervjuerna förklarar fem av de sex underhållsteknikerna


48

En kommentar angår en viss maskin eller maskinkomponent och en specifik tidpunkt.
Den skapas av en enskild användare. Kommentarfunktionen representeras av en kvadrat på
bildskärmen. Kvadraterna kan skilja sig i färg och de är synliga i användargränssnittets
extrafönster och diagram, i olika nivåer i informationsstrukturen.
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kommentarerna som ett uttryck för planerade och utförda underhållsåtgärder eller åtgärder man avstått från.
När maskinkomponenter byts ut verbaliseras händelsen (åtgärden) i
gränssnittet, vilket ger ett underlag för en maskins tillståndshistorik (Intervju,
underhållstekniker tre). En enskild kommentar utgör inte en historik, det är
kombinationen av ett flertal kommentarer som skildrar en maskins eller
maskinkomponents tillståndshistoria över tid. Kommentaren är ytterst värdefull eftersom samma typ av fel i produktionsutrustningen återkommer (Intervju, underhållstekniker ett).
Underhållstekniker två förklarar de skriftliga kommentarerna som en
tillståndshistorik och att han studerar dem för att fastställa orsaken till produktionsutrustningens tillstånd: ”… sedan så har du historiken där att den
har gått sönder förut på samma sätt, och det gått tre månader i taget, då vet
man att här är det något som är felkonstruerat.” (Intervju, underhållstekniker två).
Tre av de sex underhållsteknikerna (vid tre olika pappersbruk) förklarar
kommentarerna som en verbal representation av en subjektiv övervakningsmetod, vilket illustreras här med ett uttalande från en av underhållsteknikerna: ”Här står det att kedjan mellan ringvalsarna stör mätningen. Det är
kommentarer som vi skriver in det vi hittar och sådant där”. (Intervju, underhållstekniker ett).

Retorisk funktion – bevis och kvitton
Underhållsansvariga vid samtliga pappersbruken påpekar att underhållsteknikerna måste påvisa för övrig personal att tillståndsövervakningen av maskinerna ger resultat, det vill säga att haverier och oplanerade driftstopp
förhindras. Det anses särskilt relevant vid implementering av ett tillståndsbaserat underhållsprogram.
Underhållsteknikernas roll på pappersbruken behöver och har behövt
motiveras uppger tre av de underhållsansvariga personerna. Nyttan med ett
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tillståndsbaserat underhåll behöver påvisas, uppger den fjärde.49 Negativa
tongångar kan finnas hos övrig personal om en underhållstekniker missat
något i mätningarna. Det är av vikt att påvisa att en underhållstekniker förhindrat haverier genom åren, förklarar den underhållsansvarige personen vid
pappersbruk 3. Underhållsansvarig vid pappersbruk 4 anser att bevisbördan
är mindre för (det är lättare att motivera) en anställning av en mekaniker
som reparerar en pump än att anställa personal som mäter tillståndet hos
pumpen.
Det kan till en början vara svårt att motivera, rent ekonomiskt, den
teknik som behövs för att bedriva ett tillståndsbaserat underhåll på bruken
(Intervju, underhållstekniker fyra), det kan finnas negativa inställningar hos
personalen till tillståndsbaserat underhåll som underhållsprogram (Intervju,
underhållstekniker tre) eller negativa inställningar (från övrig personal) till
underhållsteknikernas arbetsinsats i ett initialt skede (Intervju, underhållstekniker sex).
Samtliga underhållstekniker förklarar att den information som presenteras i det bildskärmsbaserade användargränssnittet kan användas för att
övertyga dem själva eller andra om en viss ståndpunkt eller en underhållsåtgärd. TBU-informationen på bildskärmen är likasom ett kvitto (Intervju,
underhållsteknikerna ett, två, fyra och fem) och ett bevis för att ta ställning
till en underhållsåtgärd (Intervju, underhållstekniker sex och fyra).
En underhållstekniker anser att spektrumdiagrammen kan övertyga om och
påvisar behovet av en underhållsåtgärd. ”Jag får ett kvitto på att det är det.
Även det första /…/ talar om att något är galet och jag måste göra något.
Redan där är det klar för en åtgärd.” (Intervju, underhållstekniker fem).
TBU-informationen på bildskärmen kan starkare övertyga en medarbetare om att en åtgärd är nödvändig, än den subjektiva övervakningen, vilket
gestaltas här med ett uttalande från en av underhållsteknikerna vid det tredje
pappersbruket: ”… det är lite lättare att presentera för en förman /…/ du har


49

Uttalandet gäller underhållsansvariga vid pappersbruk 1, 2 och 4. Att påvisa nyttan med
tillståndsbaserat underhåll som underhållsprogram är ett uttalande från den underhållsansvariga personen vid pappersbruk 3.
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ett kvitto, du har ett papper man kan visa /…/ i stället för att bara komma
och säga att ”Du måste ta och byta det här”. ”Hur vet du det?”, ”Ja, jag hör
det”, säger man. Det är lättare att presentera att få det bekräftat.” (Intervju,
underhållstekniker fyra).
Rapportering av resultatet från en underhållsåtgärd till övriga medarbetare är relevant för att inge ökat förtroende för det tillståndsbaserade underhållet som bedrivs i bruken (Intervju, underhållsansvarig vid pappersbruk 3
och 4). Rapportering kan ske genom att underhållspersonalen tvättat och
fotograferat skadade komponenter för att arkivera dem och redogöra för
övrig personal, förklarar underhållsansvarig vid pappersbruk 4. Något som
även framhålls av underhållstekniker sex, vid samma pappersbruk, då han
visat och diskuterat en skadad komponent med en operatör, i syfte av att
övertyga om att det underhållsbeslut som togs var korrekt.
Under fältstudierna observerade jag att underhållsteknikerna dokumenterade produktionsutrustningar och deras närkontext med hjälp av fotografier. Fotografierna kunde användas till att förklara eller övertyga en förman
om en maskins tillstånd eller de andra underhållsteknikerna i arbetsgruppen.
Vid pappersbruk 3 användes fotografier för att beskriva en underhållsåtgärd
för en reparatör. Pappersbruk 4 använde dem dessutom för att skaderapportera till andra avdelningar på pappersbruket.
I samband med intervjuerna observerade jag att skadade maskinkomponenter ställts ut på hyllsystem (pappersbruk 3) och i vitrinskåp (pappersbruk 4). De benämns av underhållspersonalen som ”troféskåp”.
Under de senare fältstudierna observerade jag att hyllorna och skåpen
tagits bort. Det kan bero på att det inte längre finns ett behov av att ställa ut
skadade maskinkomponenter eftersom personalen på bruket anses vara införstådda med underhållsteknikernas arbetsinsats (Intervju, underhållstekniker sex) och mängden skadade maskinkomponenter blev med tiden svårhanterlig (Intervju, underhållstekniker fyra och fem).
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TBU-information och närkontexter
Under intervjuer och vid deltagande observationer noterades att samtliga
underhållstekniker utför subjektiv övervakning och tar del av produktionsutrustningarnas tillstånd i deras närkontext. Underhållsteknikerna använder
stetoskop för att lyssna till maskinkarakteristiska ljud och upptäcka missljud
i produktionsutrustningen, se bild 24.
Att ta del av produktionsutrustningens närkontext är relevant eftersom
det kan finnas kringutrustning som stör mätningarna (Intervju, underhållstekniker ett, två, tre och sex). Dessutom är inte informationen på bildskärmen tillräcklig för att planera en underhållsåtgärd eller avstå från en (Intervju, underhållstekniker ett, fyra, fem och sex).

Bild 24. I fotografiet till vänster ser man hur en underhållstekniker lyssnar till en
bågvals med hjälp av ett stetoskop. Bilden till höger visar ett nergånget utrymme
vid en pump. Utrymmet fotograferades även för att dokumentera ett läckage.
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Den subjektiva övervakningen kan föregås av en analys den information som
presenteras på bildskärmarna i underhållsteknikernas kontrollrum. Den
Underhållstekniker tre förklarar att det första intrycket och reaktionen av en
maskins tillstånd kan ske i kontrollrummet. I pappersmaskinens närkontext
uppfattar han sedan maskinkarakteristika med sin syn, hörsel och känsel för
att besluta om exempelvis ett lager kan fortsätta i drift.
Störande kringutrustning är vanligt förekommande i pappersmaskinernas närmiljö. Såväl under intervjuer som vid de deltagande observationerna
framkom att kringutrustningar kan störa sensorernas insamling av maskinkarakteristika. Det poängterar även underhållsteknikern vid det första pappersbruket när han förklarar att: ”Du kan ha ett lager som du mäter på så
ser du inte att det ligger en kätting och gungar mot den där och då får du ju
antydan till lagerfel (på bildskärmen).” (Intervju, underhållstekniker ett).
Under fältstudierna vid pappersbruk 3 och 4 noterade jag dessutom att givarna och deras kablar kan ha brister, vilket kan upptäckas när underhållsteknikerna utför sina manuella mätningar och befinner sig i produktionsutrustningens närmiljö.
Störande kringutrustningar kan bidra till att den objektiva övervakningen inte är lönsam, och i stället är subjektiv övervakning och manuella
mätningar att föredra, vilket underhållstekniker två lyfter fram i sitt uttalande: ”Vi har faktiskt en maskin som vi bara lyssnar på med stetoskop. /…/
Det står en massa grejor i vägen så vi måste slå ut allting så det kostar för
mycket pengar...” (Intervju, underhållstekniker två).
Underhållsteknikernas hörselintryck av maskinkarakteristiska är dessutom ett led i läsbar TBU-information på bildskärm. Den fjärde underhållsteknikern motiverar den subjektiva övervakningen med att han inte kan
”förlita sig 100%” till informationen på bildskärmen. Att lyssna efter och
med känseln uppfatta maskinkarakteristika kan ge ett mer tillförlitligt underlag för ett utlåtande om en maskins tillstånd. På liknande sätt förklarar den
sjätte underhållsteknikern fördelarna med den subjektiva övervakningen, att
den är en kvalitetssäkring av de objektiva mätningarna. ”Vi törs inte enbart
bara skriva in en arbetsorder på grund av ett mätvärde. Utan vi vill vara
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säkra på att det verkligen /…/ är det fel vi tror, och ser på mätvärdena att det
är. Vi vill inte skriva en arbetsorder åt en reparatör som kanske ska upp i ett
torkparti som det är kanske en 60, 70 grader varmt, 50, 60 i varje fall, och
byta ett lager. Då vill vi att det ska vara lite synbara fel också.” (Intervju,
underhållstekniker sex).
Tre av underhållsteknikerna (underhållstekniker tre, fyra, och sex) och
samtliga underhållsansvariga personer vid pappersbruken förklarar att den
övriga personalen på bruken, exempelvis operatörerna, kan kommunicera en
maskins tillstånd och behov av underhåll.
Operatörerna och driftpersonalen har kontakt med underhållsteknikerna och kan be dem besöka maskinhallen för att ”… lyssna och mäta.” (Intervju, underhållstekniker fyra). Dessutom kan operatörerna uppfatta begynnande fel i ett initialt skede (Intervju, underhållstekniker tre). På så sätt
bedriver även operatörerna subjektiv övervakning av produktionsutrustningarnas tillstånd, vilket en av underhållsteknikerna understryker: ”De märker
direkt om det är något annat ljud där som inte var där i går eller i förrgår.”
(Intervju, underhållstekniker sex).
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Kompletterande informationsmaterial
Användargränssnittet i fråga kompletteras med andra informationsmaterial
för att identifiera produktionsutrustningar, stödja underhållspersonalens
orientering i pappersbruken och även för att initiera samtal och överläggningar om den tillståndsövervakade och kontrollerade produktionsutrustningen. Sådana informationsmaterial är de pappersritningar i olika format
som används av underhållsteknikerna vid pappersbruk 3 och 4. Ritningarna
återger olika partier av en pappersmaskin. På pappersbruken finns även
väggfasta ritningar som förställer densamma, se bild 25, och bild 26.
I samband med intervjuerna vid samtliga pappersbruk och under fältstudierna observerade jag att ritningarna användes frekvent för att diskutera
maskiner, komponenter och mätpunkter med övrig personal eller andra intressenter (pappersbruk 4) och underhållstekniker emellan (pappersbruk 3
och 4). Diskussionerna handlade om identifikation av valsar för att skriva en
arbetsorder (pappersbruk 3) samt för att lokalisera skadade komponenter
som ska repareras (pappersbruk 4).

Bild 25. Pappersritningar som föreställer olika partier i en pappersmaskin.
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Bild 26. Ritningar av kartong- och pappersmaskiner är uppsatta i underhållsteknikernas kontrollrum. Till vänster, en ritning av en kartongmaskin. I fotografiet till
höger syns två mindre ritningar av en pappersmaskin (se markeringarna).

Ritningarna kan underlätta identifikationen av en produktionsutrustning och
dess mätpunkter, i stället för att endast representera den visuellt på bildskärmen. Det illustreras här med ett uttalande från en av underhållteknikerna som förklarar att: ”Man kan ju gå in och titta vad det är här då, (visar i
en pärm med ritningar) jag har ju numren på varenda vals.” (Intervju, underhållstekniker fem). Förutom detta motiverar underhållstekniker sex sin
två meter långa ritning på väggen med att den underlättar lokaliseringen av
maskinkomponenter och mätpunkter på bruket.
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De föregående kapitlen skildrar intentionen och motiven till utformningen av
ett användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd. Användargränssnittets funktioner och fönster har även
analyserats enskilt för att förklara olika kommunikativa aspekter av gränssnittselementen och deras inbördes samverkan och påverkan med varandra
och gränssnittet som helhet. I det här kapitlet förklarades användargränssnittets utformning ur användares perspektiv och hur de uppfattar och tolkar
informationen på bildskärmarna i deras kontrollrum.
Med det här empiriska materialet vill jag belysa att underhållspersonalen är i daglig kontakt med verbal och visuell information för att övervaka,
diagnostisera och prognostisera produktionsutrustningars tillstånd.
Underhållsteknikerna använder sig av fotografier, illustrationer och ritningar i sitt dagliga arbete. Trots att de poängterar fördelarna med att visuellt representera pappersbrukens anläggningar och de tillståndsövervakade
produktionsutrustningarna, är den ikoniska teckenrelationen genom användargränssnittet i fråga stundtals svag. Det grundas i att underhållsteknikerna
varken infogar bilder eller tar bort omotiverade bilder. Att bilder inte infogas
i användargränssnittet kan bero på fel i programvaran och bristande erfarenheter av den. Det kan även bero på, som en av underhållsteknikerna poängterade, att man föredrar att presentera produktionsutrustningen verbalt i en
trädstruktur, vilken är vanligt förekommande i andra programvaror. I det
här sammanhanget är det relevant att ifrågasätta om underhållsteknikerna
har kunskap om bilders betydelse för läsbar TBU-information på bildskärm.
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Att ett användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat
underhåll kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd till underhållspersonalen är grundläggande. Under såväl intervjuerna som fältstudierna på
pappersbruken har jag observerat att tillståndsindikatorerna och deras färgkoder utgör en svag symbolisk teckenrelation (se även Andersson, 2007a och
2007b).
Tillståndsövervakningen i pappersbruken baseras på beräkningar av insamlade maskindata som bland annat genererar maximi-, minimi- och medelvärden i relation till produktionsutrustningarnas tillstånd. Vid tidpunkten
för intervjuerna styrde underhållsteknikerna gränsvärdena inom fastlagda
nivåer. Vid det tillfället observerade jag röda och gula tillståndsindikatorer
på deras bildskärmar, såväl i kontrollrummen som i handverktygen. Vid de
senare fältstudierna noterade jag att gränsvärdena kunde ställas utanför de
fastlagda nivåerna. Likväl observerade jag att gula och röda tillståndsindikatorer frekvent förekom på samtliga bildskärmar i kontrollrummen vid pappersbruk 3 och 4.
Det tycks inte finnas en överenskommelse om de gula och röda tillståndsindikatorernas innebörder. Underhållsteknikerna förklarar och benämner tillståndsindikatorerna på olika sätt. Exempelvis en röd tillståndsindikator förklaras både som ett larm, rött ljus eller som ett dåligt tillstånd i en
maskinkomponent.
I det empiriska materialet framkommer att tillståndsindikatorernas avsedda betydelser inte är en konvention för underhållsteknikerna på pappersbruken. Det går därför att ifrågasätta huruvida det är lämpligt att använda
maximi- och miniminivåer för att kommunicera produktionsutrustningars
tillstånd eller om det är tillståndsindikatorernas färg och formkod som inte
är tillfredsställande för användaren.
Underhållsteknikerna fastställer huruvida en produktionsutrustning är i
behov av underhåll. De gör även prognoser om hur länge en maskinkomponent, exempelvis ett lager, kan fortsätta att vara i drift innan en reparation
eller byte bör ske. Produktionsutrustningarna i en pappers- eller kartongmaskin kan vara kostsamma, och underhållsteknikerna på pappersbruken är
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tvungna att stå upp för beslut som kan medföra höga kostnader för företaget. De underhållstekniker som deltar i fallstudien utgår inte enkom från
den TBU-information som presenteras på bildskärmen för att förstå en
produktionsutrustnings tillstånd. För att säkerställa ett beslut om en underhållsåtgärd utgår underhållsteknikerna även från sina förkunskaper om produktionsutrustningens tillstånd över tid, i kombination med sin subjektiva
övervakning.
Genom att betona den subjektiva övervakningen som ett avgörande
moment för att besluta om en underhållsåtgärd, kommer även underhållsteknikernas hantverksskicklighet till uttryck. Deras förmåga att med hörseln
identifiera missljud eller med sina övriga sinnen uppfatta maskinkarakteristika överstiger gemene mans kunskaper. Det går att fråga sig om underhållsteknikerna vill betona sin yrkesroll genom att framhålla att användargränssnittet på bildskärmen inte ger tillräcklig eller tillförlitlig information.
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TOLKNING

TOLKNING
KAPITEL 4


I D E T T A K A P I T E L tolkas empirin utifrån informationsteorier av
Bates (2005, 2006) och dessutom med utgångspunkt i Bolters
och Grusins (2000) teorier om direkt mediering, hypermediering
och remediering. Kapitlet inleds med en redogörelse av relevanta
informationsformer för att fatta ett beslut om produktionsutrustningars tillstånd och planera en underhållsåtgärd eller avstå från
den. Längre fram i kapitlet presenteras en modell som skildrar
den inbördes samverkan och påverkan mellan informationsformerna i en tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk.
Kapitlet avslutas med en diskussion om hur äldre och nya medier
kan medieras och remedieras som ett led i läsbar TBU-information
på bildskärm.
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INFORMATION I EN TBU-KONTEXT
För att tolka empirisk data används teorier om olika informationsformer,
i enlighet med Bates (2005, 2006). Då framkommer hur informationsformerna i en tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk samverkar
och påverkar varandra; och hur utformningen av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för övervakning av produktionsutrustningars tillstånd får
betydelser och innebörder för underhållspersonalen genom denna inbördes
samverkan och påverkan.

OLIKA INFORMATIONSFORMER
Underhållspersonalen som medverkar i den här forskningen tar del av flera
informationsformer för att kunna fatta beslut om maskiners tillstånd och
planera eller avstå från en underhållsåtgärd. Informationsformerna är inte
nödvändigtvis utformade för att vara explicit informativa och avsedda att
kommunicera budskap.
De informationsformer som varit mest framträdande i forskningen är
nedtecknade former av information (recorded information), inneslutna
informationsformer (embedded information), uttryckta informationsformer
(expressed information), samt upplevd och erfaren form av information
(experienced information) och agerad information (enacted information). I
det här sammanhanget samverkar och påverkar informationsformerna
varandra utan bestämd inbördes ordning.
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Forskningens analysobjekt är ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för
tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Jag tolkar de empiriska data genom att kontextualisera och förklara
hur informationsformerna förhåller sig till användargränssnittets inre, näroch yttre kontext. Det kan finnas fler former av information inom vardera
kontexten, men i avhandlingen diskuteras endast de som kan härledas till
min empiri.

Inre kontext
I användargränssnittets inre kontext åskådliggörs olika slags nedtecknade
former av information (recorded information) som, enligt Bates (2006,
s. 1039), relaterar till människors användning av tecken för att kommunicera eller minnas något, såsom ett ord eller en skiss.
Det finns flera olika former av nedtecknad information på bildskärmen
som kan kommunicera produktionsutrustningars tillstånd. De nedtecknade
informationsformerna samverkar och påverkar varandra inbördes. För en
underhållstekniker utgör de en delmängd i ett beslutsunderlag om maskiners
tillstånd.
Det användargränssnitt som står i fokus för forskningen domineras av
gränssnittselement som på olika sätt representerar faktiska sakförhållanden
baserade på objektiva tillståndsövervakningsmetoder. Gränssnittets verbala
och visuella representationer kan visa på förhållanden mellan orsak och
verkan i relation till produktionsutrustningens tillstånd. Det gäller olika slags
diagram, listor och tabeller eller extrafönster med sammanställningar av
TBU-information som pekar på specifika gränsvärden för en produktionsutrustning. Hit räknas även de så kallade larmflaggorna och tillståndsindikatorerna med sina färgkoder.
Tillståndsindikatorerna liknar ett trafikljus och deras färgkoder är baserade på maximi- och minimivärden för en produktionsutrustnings tillstånd. I
den här studien blir det uppenbart att färgkodningen har flera innebörder
för såväl underhållspersonalen på pappersbruken som för företaget som
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utvecklat programvaran. I det här fallet representerar tillståndsindikatorerna
en beskaffenhet eftersom den gröna färgen kan stå för ett bra eller godkänt
tillstånd och den röda för ett försämrat och dåligt. Färgkodningen står även
för en förväntad handling, därför att en grön färg representerar att en maskin kan ”köras vidare” och fortsätta vara i drift, och en röd för att den bör
stoppas och underhållas. Forskningen visar på att färgerna även har en larmande och varnande funktion, det vill säga att de representerar huruvida ett
visst tillstånd kan ha en skadlig inverkan på maskinen och dess delkomponenter och påverka den kontinuerligt flödande processen. Tillståndsindikatorerna är då till synes inte symboler med en överenskommen innebörd.
I det analyserade gränssnittet finns så kallade larmflaggor som indikerar
individuellt satta gränsvärden för en produktionsutrustning. Larmflaggorna
och tillståndsindikatorerna samverkar och påverkar varandra inbördes. När
en tillståndsindikator är gul eller röd och larmflaggan frånvarande, kan den
gula och röda färgen ha en likartad innebörd som den gröna. På så sätt är
larmflaggorna ett överordnande tecken som kan styra innebörden av tillståndsindikatorernas färgkoder, och flaggorna får även rollen som symboler
för produktionsutrustningarnas godkända eller bristfälliga tillstånd.
Diagram är dominerande i användargränssnittet. De representerar en
maskin eller specifik maskinkomponent och presenterar bland annat mätvärden och tidpunkter för mätningar. Linjediagrammen i användargränssnittet samverkar med tillståndsindikatorernas färgkoder. Y-axlarna har en
färgskala i grönt, gult och rött. I samspel med diagramkurvornas metaforiska toppar och dalar står färgskalan inte endast för ett maximi- och minimivärde, istället representerar den en löpande gradering av produktionsutrustningars tillstånd över tid och kan väcka användarens uppmärksamhet
mot en utvecklingstrend. En underhållstekniker kan då ställa sig frågan om
produktionsutrustningen har ett snabbt förlopp mot ett försämrat tillstånd
eller om dess tillstånd allt som oftast är inom en godkänd nivå.
Användargränssnittet i fråga har även gränssnittselement som kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd men som inte är baserade på
en objektiv mätmetod. Det gäller olika slags bilder och de så kallade
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åtgärdskommentarerna. Till skillnad mot exempelvis ett diagram är kommentarerna skriftligen nedtecknade av en individ, och de kan presenteras i
form av beskrivningar, uppmaningar, varningar eller upplysningar om en
produktionsutrustnings tillstånd och dess underhåll. Bilderna i användargränssnittet kan förställa den anläggning där tillståndsövervakningen och det
tillståndsbaserade underhållet sker, och dess geografiska miljö. De representerar även de övervakade produktionsutrustningarna och deras närmiljö.
Genom bilderna kan programvaran anpassas till den unika tillståndsövervakningssituationen på ett mer konkret och påtagligt sätt än genom maskiners objektnummer.

Närkontext
Närkontext står här för produktionsutrustningarnas närmiljö och den omgivning som personalen på pappersbruken befinner sig i när de arbetar. I det
här sammanhanget är det främst relevant med inneslutna, upplevda och
erfarna samt uttryckta former av information.
Inneslutna former av information (embedded information) är inte nödvändigtvis avsedda att vara informativa, men är så genom att de inverkar på
och representerar individers kunskap och handlingar. Två exempel på inneslutna informationsformer är byggnader och utformningen av ett instrument
(Bates, 2006, s. 1039 och 1043).
I min forskning är hårdvara, såsom givare, kablar, handverktyg och stationära datorer vanligt förekommande informationsformer som används för
att objektivt övervaka produktionsutrustningars tillstånd. De mätvärden som
samlas in med hjälp av denna hårdvara påverkar givetvis vilken TBUinformation som presenteras på bildskärmen och hur den tar sig i uttryck.
Den mest framträdande formen av innesluten information är i det här
sammanhanget en pappersmaskin och dess produktionsutrustningar, av den
anledningen att det är dessa objekt som tillståndsövervakas och kontrolleras
på pappersbruken. De här informationsformerna är, vilket tidigare nämnts,
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välrepresenterade på bildskärmen i underhållspersonalens kontrollrum, såväl
i ord som i bild.
Inneslutna former av information kan representera kvaliteten på det
underhåll som utförs inom pappersbruken. Finns det till exempel tydliga
rostangrepp på maskiner och maskinkomponenter som inte är åtgärdade? Är
produktionsutrustningens närmiljö nedsmutsad med oljefläckar eller andra
läckage som representerar ett bristfälligt underhåll? Finns felmonterade lager
som följd av en montörs försumlighet?50 Den här typen av innesluten information står i relation till personalens agerande vid pappersbruken och kan
representera deras värderingar till bland annat tillståndsbaserat underhåll
som ett underhållsprogram och till produktionsutrustningen och dess tillstånd. (Se även Andersson och Bengtsson, 2009.)
Även kringutrustningar är en form av innesluten information som är relevant för underhållspersonalen. Underhållsteknikerna på pappersbruken är
uppmärksamma på kringutrustningarnas beteenden när de subjektivt övervakar tillståndet i en produktutrustning. Olika objekt i dess närmiljö påverkar uttrycket av gränssnittselementen på bildskärmen i underhållsteknikernas
kontrollrum. Det gäller exempelvis kurvors lutningar i diagram, tillståndsindikatorernas färgkoder och om larmflaggorna är synliga eller inte. En underhållstekniker kan ställa sig frågan om kringutrustningarna påverkar den
objektiva övervakningen och även TBU-informationen på bildskärmen.
De underhållstekniker som deltar i forskningen omformar dessa inneslutna informationsformer till nedtecknad information i form av ord och bild
på bildskärmen. Underhållsteknikerna kan infoga bilder i gränssnittet som
beskriver företeelser i relation till produktionsutrustningarna och deras närmiljö, som en oljefläck vid en pump.

50

Även bildskärmen och det kontrollrum där underhållsteknikerna arbetar är inneslutna
former av information. De kan samspela med den information som presenteras på bildskärmen. Är till exempel kontrollrummet dunkelt belyst och bullrigt påverkar det underhållsteknikernas analysmöjligheter och även läsligheten av den TBU-information som
presenteras på bildskärmen.

126 | TOLKNING

Fotografierna kan kombineras med underhållsteknikernas skriftliga kommentarer som exempelvis upplyser om att en maskinkomponent är rostangripen.
Underhållsteknikerna infogar även bilder som föreställer objekt som
inte nödvändigtvis är synliga för blotta ögat. Det gäller illustrationer och
ritningar som visualiserar förhållanden mellan olika komponenter i en produktionsutrustning. Sådana bilder kan vara relevanta vid analys och diagnos
av maskiners tillstånd, eftersom de visualiserar vilka möjliga delkomponenter
som eventuellt kan störa mätningen.
Uttryckta former av information (expressed information) relaterar till
individers kommunikation via tal eller kroppsspråk (Bates, 2006, s. 1038).
Vid pappersbruken, som deltar i forskningen, tillståndsövervakas främst
pappersmaskinernas roterande delar. Det innebär att en objektiv tillståndsövervakningsmetod inte används på samtliga maskinkomponenter.
Förutom underhållstekniker finns övrig personal på bruken som kan uttala sig om produktionsutrustningarnas tillstånd. TBU-information kan uttryckas under såväl formella som informella möten mellan bland annat underhållstekniker, operatörer, driftpersonal och förmän. (Se även Andersson
och Bengtsson 2007, 2009; se Moubray, 1997, s. 77-78, om RCM och personalens yttranden om fel i produktionsutrustningar.)
Den här forskningen visar att uttryckta former av information kan leda
till att en underhållstekniker utökar sin analys av TBU-informationen bildskärmen och gör nya tolkningar av den, ställer nya diagnoser eller bekräftar
den tidigare. Bildskärmsinformationen kan på så sätt få andra innebörder för
underhållsteknikerna än tidigare.
Enligt Higgs et al., (2004) är kommentarfunktionen en modetrend för
den här typen av gränssnitt. I föreliggande forskning framkommer däremot
att kommentarfunktionen gör det möjligt att representera väsentliga informationsformer på bildskärm.
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Förutom individers bedömningar av lämpliga underhållsåtgärder och deras
beskrivningar, upplysningar eller varningar om produktionsutrustningars
tillstånd kan de skriftliga kommentarerna även synliggöra den information
som uttrycks mellan underhållsteknikerna och den övriga personalen vid
bruken. Genom kommentarfunktionen omformas uttryckta informationsformer till nedtecknad information på bildskärmen.
Uttryckta former av information och en växelvis kommunikation är i
detta fall centralt eftersom den har en framträdande roll i underhållsteknikernas kunskap om en produktionsutrustnings tillstånd och även tolkningen
och förståelsen av den TBU-information som presenteras på bildskärmen.
Denna växelvisa kommunikation tar sig även uttryck på bildskärmen. Om
det finns flera användare av programvaran kan en växelvis och asynkron
kommunikation om utrustningars tillstånd ske skriftligen mellan personalen
via bildskärmen, med hjälp av den tidigare nämnda kommentarfunktionen.
Upplevda och erfarna former av information (experienced information)
syftar här till underhållsteknikers subjektiva upplevelser och deras associationer om en produktionsutrustnings tillstånd, i enlighet med Bates (2006, s.
1038). I föreliggande fallstudie är det underhållsteknikernas erfarenheter och
kunskaper om maskinernas tillstånd över tid som kan vara avgörande för en
tillståndsbedömning. Även annan personal på pappersbruken, från exempelvis underhålls- och driftavdelningar, upplever och erfar produktionsutrustningarnas tillstånd. Företrädesvis har operatörerna och driftpersonalen specifika upplevelser av en maskins tillstånd i produktion som är relevanta för en
tillståndsbedömning eftersom de dagligen befinner sig i maskinernas närmiljö. (Se även Andersson och Bengtsson, 2009, eller Moubray, 1997, s. 80, om
RCM och driftpersonalens kunskaper om maskiners beteenden.)
Underhållsteknikerna på pappersbruken omformar sina subjektiva upplevelser av maskinernas tillstånd till nedtecknad information på datorskärmen i deras kontrollrum. Att tillståndsövervakningen sker med en subjektiv
övervakningsmetod uttrycks inte enkom i ord med hjälp av kommentarfunktionen. Det kan även uttryckas visuellt på bildskärmen genom fotografierna
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som underhållsteknikerna tar när de går sina ronder för att skildrar fenomen
i produktionsutrustningarna och deras närkontext.
Denna nedtecknade information kan fungera som minnesanteckningar
och representera en maskin- och tillståndshistorik. Den utgör ett underlag för
diagnoser och prognoser av produktionsutrustningars framtida tillstånd.
Informationen kan dessutom fungera som skaderapporter, vilka i ord och
bild redogör för faktiska skador i produktionsutrustningarna. Under mina
fältstudier på pappersbruken observerades att den här typen av nedtecknad
information inte endast är i digital form, den finns även i tryckt form samlad
i pärmar och mappar. Den utgör ett komplement till den TBU-information
som presenteras på bildskärmen.
I forskningen framkommer att om tillståndsindikatorerna på bildskärmen till exempel är rödfärgade sker inte nödvändigtvis en underhållsåtgärd. Underhållsteknikerna kan ställa sig själva eller driftpersonalen
frågan om produktionsutrustningen ska fortsätta i bruk. (Se även Andersson och Bengtsson, 2007, 2009.) Underhållsteknikerna styr om och när
tillståndsindikatorerna ska skifta från färgerna grönt till gult respektive
rött på bildskärmen. Detta ställningstagande grundas i deras erfarenheter
av en produktionsutrustnings tillstånd.
Underhållsteknikernas och den övriga personalens subjektiva upplevelser av de övriga informationsformerna påverkar hur de tolkar gränssnittselementen på bildskärmen. Forskningen klargör att underhållstekniker och
övrig personal tolkar produktionsutrustningars tillstånd individuellt och i
grupp. Det kollektiva subjektet har erfarenhet av och kunskap om de relevanta informationsformerna vid pappersbruken.51 De ändrar avsedda budskap och skapar egna konventioner för informationen på bildskärmen – en
information som i stort baseras på en objektiv tillståndsövervakningsmetod
och är avsedd att vara rationell och logisk för en användare.

51

Tack till docent Henrik Artman som belyste begreppet kollektivt subjekt.
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Yttre kontext
Den yttre kontexten relaterar här till ett sociokulturellt sammanhang om hur
samhälle och kultur påverkar den kommunikation som sker. I den yttre kontexten finns en agerad form av information (enacted information).
I denna forskning agerar personalen på pappersbruken utifrån sitt kunnande och sina värderingar när de interagerar med varandra och sin närmiljö, för att få kunskap om maskiners tillstånd och genomföra eller avstå från
en underhållsåtgärd. Det är inom den yttre kontexten som underhållsteknikernas tillståndsövervakning och deras kunskap om produktionsutrustningars uppträdanden över tid blir synligt för omvärlden.
Vid pappersbruken har det funnits en negativ inställning från övrig personal till underhållsteknikernas arbete och till tillståndsbaserat underhåll
som underhållsprogram. En sådan inställning påverkar underhållsteknikernas ageranden (se även Andersson och Bengtsson, 2009).
Den nedtecknade informationen på bildskärmen kan medvetet användas för att påverka underhållsteknikernas och den övriga personalens beteenden på pappersbruken. Min forskning visar att underhållsteknikerna är i
behov av att använda bildskärmsinformationen som ett retoriskt verktyg för
att förklara produktionsutrustningars tillstånd och övertyga om, motivera
och bevisa nödvändigheten av en underhållsåtgärd, för sig själva och för
övrig personal. Då kan exempelvis diagram eller listor med allarmerande
mätvärden presenteras för andra underhållstekniker, förmän, operatörer eller
reparatörer, såväl på bildskärmen eller med hjälp av pappersutskrifter.52
För att förklara och övertyga om behovet av en underhållsåtgärd används även de fotografier som underhållsteknikerna tagit under ronderna i
brukets lokaler. Fotografierna som föreställer nedsmutsade miljöer eller störande kringutrustningar kan studeras enskilt eller i grupp, för att planera en
underhållsåtgärd.

52

Se även Andersson (2007a och 2007b) om diagram som retorisk funktion i ett användargränssnitt för tillståndsövervakning och kontroll av produktionsutrustningar på
pappersbruk.
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Det är väsentligt att kommunicera fördelarna med underhållsteknikernas
arbetssätt och motivera underhållsteknikernas profession för övrig personal
på bruken (se även Andersson och Bengtsson 2007, 2009). Det är inte förrän
en maskindel demonterats som en skada blir synlig och därmed påtaglig. Att
ställa ut skadade maskinkomponenter i pappersbrukens lokaler kan vara ett
sätt för underhållsteknikerna att argumentera för att deras mätningar, analyser och diagnoser är korrekta. Utställningen av skadade komponenter är ett
exempel på hur även inneslutna former av information används som retoriska verktyg för att påverka attityder till underhållspersonalens tillståndsövervakningsarbete. Det kan även vara ett sätt att upplysa ledning eller besökare
om att man har ett effektivt underhållsprogram inom verksamheten.
I den yttre kontexten är det även värt att nämna relationen mellan tillståndsindikatorerna, pappersbruken och företaget som utvecklat den aktuella
programvaran. Pappersbrukens etos tar sig i uttryck genom tillståndsindikatorernas färgkoder på bildskärmen. Detsamma gäller för programutvecklarna eftersom deras logotyp liknar tillståndindikatorernas färg och formkod.
Underhållspersonalen på pappersbruken ställer om gränsvärden för vad de
anser vara en ”godkänd nivå”, baserat på deras upplevelser och erfarenheter
av produktionsutrustningens tillstånd över tid och övriga relevanta informationsformer. Eftersom underhållspersonalen styr över när och om tillståndsindikatorerna visar grönt, gult eller rött, kontrollerar de även hur de båda
företagens etos presenteras genom bildskärmen. Även det här är ett exempel
på hur nedtecknade former av information och agerade informationsformer
kan inverka på varandra.
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SAMSPEL MELLAN DATA OCH INFORMATION
Enligt O´Donnell et al., (2001, s. 133) förväntas tillståndsövervakningssystemet ta över rollen från den subjektiva övervakningen. Föreliggande
forskning visar istället på att om en underhållstekniker ska kunna planera
eller avstå från en underhållsåtgärd är det nödvändigt att hon eller han
”går utanför” den tekniska delen i tillståndsövervakningssystemet. Av den
orsaken används även en subjektiv tillståndsövervakningsmetod, det vill
säga att personalen vid pappersbruken medvetet uppfattar olika maskinkarakteristiska med sina sinnen när de går sina ronder. Med hörsel, syn, luktsinne och känsel undersöks sådant som vibrationer eller ovanliga höga
temperaturer. När sinnesupplevelserna integreras med underhållsteknikernas, och den övriga personalens, tidigare upplevelser och erfarenheter omvandlas de till kunskap om en maskin eller maskinkomponents aktuella
tillstånd. (Se även Andersson och Bengtsson, 2009.)
Det innebär att det finns två relevanta typer av data, vilka utgör ett underlag för att ta ett beslut om en maskins tillstånd. Den ena är analoga data,
som kan liknas vid maskindata eller mätvärden. De relaterar till maskinkarakteristika, vilka samlas in med objektiva eller subjektiva tillståndsövervakningsmetoder, automatiskt och/eller manuellt från produktionsutrustningarna. Den andra typen av data är relaterad till informationsformerna i en
tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk. Dessa data kan förklaras som empirisk data som samlats in av en underhållstekniker för att fatta
ett beslut om produktionsutrustningars tillstånd och planera en underhållsåtgärd eller avstå från den. (Se även Andersson och Bengtsson, 2009.)
Jag har valt att tolka den empiri som samlats i forskningen utifrån dess
funktion i ett system, se figur 7. I detta fall är systemet ett tillståndsövervakningssystem, vilket baseras på maskinkarakteristiska samt de olika informationsformerna som är relevanta för en tillståndsbedömning.
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Maskinkarakteristika (data)

Informationsskapare

Användargränssnitt

Informationsanvändare

Inneslutna informationsformer
(embedded information), såsom:

Nedtecknade informationsformer
(recorded information).

Upplevd och erfaren
form av information
(experienced
information):

x Produktions-

Gäller gränssnittselement i ett bildskärmsbaserat
användargränssnitt, såsom:

x Underhållsteknikernas och den
övriga personalens subjektiva
upplevelser och
associationer till
bland annat maskiners tillstånd,
deras närmiljö
och till gränssnittselementen
på bildskärmen.

utrustning
x Kringutrustning
x Instrument ex.
handverktyg och
stationär dator
Uttryckta former av
information (expresssed information), kan
uttryckas av:

Ɣ Diagram
Ɣ Fotografier
Ɣ Tillståndsindikatorer
Ɣ Flaggor

x Underhållstekniker och
ansvariga
x Övrig personal
x Maskintillverkare

Insamlad data som
ligger till grund för
ett beslut om en
maskins tillstånd.
Denna typ av data
kan ombildas till en
arbetsorder.

Inre kontexter
Närkontexter

Agerade informationsformer (Enacted information)
Yttre kontexter
Figur 7. Modellen illustrerar interaktionen mellan data och fem olika informationsformer i en tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk.

Modellen, figur 7, illustrerar förhållandet mellan data och de olika informationsformerna i en tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk.
Figuren baseras på tre olika perspektiv – informationsskapare, ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd samt dess användare. Det står i relation till tre
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olika kontexter, nämligen användargränssnittets inre kontexter, dess närkontexter och yttre kontexter.53
Informationsskaparna i modellen, figur 7, är avgränsade till att omfatta
de informationsformer som styr vilken TBU-information som presenteras på
bildskärmarna i underhållsteknikernas kontrollrum. Vad som inte framkommer av figuren är att även det företag som utvecklat användargränssnittet och dess programvara kan beskrivas som en informationsskapare.

REMEDIERING OCH TBU - INFORMATION
I det här avsnittet diskuteras samspelet mellan intentionen och motivet till
utformningen av användargränssnittet i fråga och användarnas tolkningar
av det. Diskussionen baseras på teorier om remediering, hypermediering
och direktmediering av Bolter och Grusin (2000), samt även Manovich
(2001). Här belyses hur kriterier för andra enskilda medier tillämpas vid
gränssnittsformgivning och hur det påverkar tolkningen av gränssnittets
innebörder och betydelser.

Hypermediering och direktmediering
I intentionsanalysen (kapitel 1) och i min enskilda analys av användargränssnittet i fråga (kapitel 2) förklarades hur olika bilder tillsammans med gränssnittets navigations- och informationsstruktur stödjer en direkt mediering.
53

Jag har tidigare presenterat en förlaga till modellen, se Andersson och Bengtsson i avhandlingen On condition based maintenance and its implemenation in industrial settings
(Bengtsson, 2007a, s. 80). Sedan dess har empirisk data bearbetats i tre omgångar, vilket
lett till att figuren utvecklats och förfinats. I den här avhandlingen presenteras data och hur
de förhåller sig till de olika informationsformerna i en TBU-kontext på pappersbruk. Begreppet innesluten information (embedded information) har tillkommit i den här avhandlingen och kompletterats. Vad som räknas till upplevd och erfaren information är härmed
tillfullo omformulerat. Vad som kan räknas till nedtecknad information har vidareutvecklats i denna avhandling.
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Genom fotografier, illustrationer och ritningar återskapas brukets geografiska miljö, de övervakade produktionsutrustningarna, brukslokalerna,
maskinhallarna och verkstads- och fabriksrummen via bildskärmen. Med
hjälp av bilderna representeras även spatiala relationer av produktionsutrustningarnas placeringar i maskinhallarna och pappersmaskinernas konstruktion med dess delkomponenter och deras förhållanden till varandra.
I det här fallet återges verksamhetens spatiala sammansättning även genom användargränssnittets navigations- och informationsstruktur. Strukturerna skapar ett makro- och ett mikroperspektiv över en verksamhet, dess
tillståndsövervakade maskiner och maskinkomponenter och deras respektive
mätpunkter. När användaren navigerar genom informationsstrukturen kan
hon eller han omslutas i det rum där tillståndsövervakningen sker och det
tillståndsbaserade underhållet bedrivs. Enligt Manovich (2001, s. 248 ff.)
har en sådan form funnits redan innan datormediet och kan härleds till
andra discipliner och tekniker såsom arkitektur och stadsplanering eller
schematiseringar.
Fotografier i det analyserade användargränssnittet är avsedda att naturalistiskt återskapa den miljö och de produktionsutrustningar som tillståndsövervakas. Det har framkommit underhållsteknikerna på pappersbruken
främst infogar planritningar, konstruktionsritningar eller illustrationer i olika
manér och vyer i gränssnittet. Även om de här ritningarna kan likna fotografiets motiv ärver inte ritningarna de kriterier som följer med fotografiet. De
är liksom kartor, en schematisk representation, av en maskins uppbyggnad.
De ger en överblick av en maskin, men även ett förtydligande av komponenter, mätpunkter och förhållanden mellan dem som inte är direkt uppenbara för ögat. Ett exempel är en genomskärning av en maskinkomponent.
I underhållsteknikernas närkontext finns även ritningar av produktionsutrustningar i bland annat maskinhandböcker samt pappersritningar i
olika format i kontrollrummen. De tekniska ritningarna och illustrationerna
har en historisk relevans på pappersbruken eftersom de har använts innan
den digitala tekniken.
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I stället för att eftersträva fotorealism är det värdefullt att utreda hur ritningar och relaterade tekniker i högre grad kan remedieras till det bildskärmsbaserade användargränssnittet. Detta för att underlätta sökandet efter specifika
mätpunkter och åskådliggörandet av maskinkomponenters placering i relation till varandra, vilket kan vara relevant i analysen och diagnosticerandet
av produktionsutrustningars tillstånd.
Kringutrustningar är relevanta informationsformer för att fatta beslut
om produktionsutrustningars tillstånd. Fotografier som underhållspersonalen
tar under sina ronder är värdefulla av den anledningen att de är som ett avtryck av befintliga objekt och deras närliggande miljö. Fotografierna kan
representera befintliga kringutrustningar eller andra störande fenomen på ett
sätt som en illustration eller en ritning inte kan. En av skillnaderna mellan en
ritning och ett fotografi i det här sammanhanget är att ritningen är skapad
på förhand och visar inte en aktuell tillståndsövervakningssituation. Dessutom är ritningen inte nödvändigtvis framställd av den underhållstekniker som
analyserar bilden.

Remediering av programvaror
I kapitel 2 förklarades att Microsofts gränssnittsmiljöer har varit riktlinjer
för utformningen av användargränssnittet i fråga. Intentionen med att tilllämpa andra gränssnittsmiljöer metaforiskt är att en användare ska känna sig
bekant med användargränssnittet och på så sätt uppleva det som enkelt att
interagera med. I min enskilda analys poängteras likheten med det klassiska
Windows-temat i Windows 2000 eller XP. Placeringar av menyer och verktygsfält, förinställda färger och förvalda teckensnitt eller kontrollpanelernas
utformning kan härledas till Microsofts gränssnittsmiljöer.
Det analyserade användargränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning liknar även sina äldre versioner av programvaran. Det
finns dessutom ikoner och diagram som kan härledas till äldre tekniker för
övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd. I föreliggande forskning framkommer dock inte om användarna är bekanta med dessa
metaforer sedan tidigare.
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Att använda forna tekniker metaforiskt är vanligt förekommande. Ett exempel är Microsoft Words och kommandoknappen för att spara som liknar en
diskett. Disketten används fortfarande som metafor trots att det idag är vanligt förekommande med USB-minnen eller CD-skivor för att lagra dokument.
På liknande sätt bär detta användargränssnitt för tillståndsövervakning av
produktionsutrustningar med sig kriterier från andra tillståndsövervakningstekniker och programvaror.

Tryckta medier och trafikmedia
Tillståndsindikatorer som en trafikljusmetafor är en föreslagen standard
för att representera produktionsutrustningars tillstånd i den här typen av
användargränssnitt, se Higgs et al., (2006). I intentionsanalysen framkom
bland annat att trafikljustmetaforen kan härledas till att operatörer eller
driftpersonal kör en maskin liksom en bilist kör en bil. Att symbolisera
produktionsutrustningars tillstånd med hjälp av färgkoderna grönt, gult
och rött kan därför te sig som ett logiskt argument.
Trafikljusets färgkoder baseras på en överenskommelse. I Sverige tillåter
grönt ljust en bilist att fortsätta framåt, det vill säga att köra, och det röda
ljuset innebär att bilisten ska stanna. Den gula symbolen jämställs i dag med
den röda och har samma innebörd, det vill säga att fordonet ska stå still, se
Vägmärkesförordningen (2007:90, 6 §).54
Om de kriterier som följer med trafiksignalerna accepterades av underhållsteknikerna på pappersbruken skulle både den gula och den röda indikatorn innebära att en maskins tillstånd är försämrat och ett planerat eller
oplanerat driftstopp är nödvändigt för att åtgärda problemet. Forskningen
visar dock på att underhållsteknikerna inte följer trafikljusets konventionella
innebörd och som tidigare framförts i kapitlet har färgkodningen i stället en
flertydig symbolik. I och med den nya vägmärkesförordningen blir dessutom
betydelsen av den gula färgkodningen oviss. Frågan är vad den gula färgen
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Innebörderna av trafiksignalens färger kan även skilja sig åt mellan olika länder.
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representerar, är det nödvändigt driftstopp eller ett inledande skede i ett
felutvecklingsförlopp?
Tillståndsindikatorernas färgkoder är inte endast en återanvändning av
vägmediet och trafiksignalerna. Det programutvecklande företaget införde
färgkodningen redan i deras äldre handverktyg som användes för att utföra
manuella mätningar, samt i de pappersdiagram som användes av underhållspersonalen för att notera mätvärden för hand. Färgerna finns även i tidigare
versioner av programvaran. På så sätt är tillståndsindikatorernas färgkodning en remediering från äldre medier som tidigare använts för att övervaka
och kontrollera produktionsutrustningars tillstånd. Hur färgkodningen tilllämpades och tolkades i tidigare produkterna kan påverka tolkningen och
förståelsen av de gränssnittselement som presenteras i det nuvarande användargränssnittet.
De förtryckta diagrammen på papper gav uttrycket av att vara ett statistiskt underlag, men samtidigt är de subjektiva eftersom mätpunkterna och
kurvorna ritades för hand av en underhållstekniker. Diagramkurvornas lutningar var beroende av om underhållsteknikerna lyckades ”pricka rätt” med
sina pennor i diagrammet. Diagrammen på bildskärmen baseras istället på
maskinkarakteristiska som erhållits genom objektiva tillståndsövervakningsmetoder. Det forna pappersdiagrammet kan på så sätt förklaras vara en
remediering av sin framtida efterträdare, därför att det uttryckte ett objektivt
statistiskt underlag, något som programutvecklarna sedermera kom att skapa
i och med den digitala tekniken.
Pappersdiagrammen kan givetvis förklaras som föregångare till linjediagrammen på bildskärmen som visualiserar produktionsutrustningars tillstånd
över tid. I detta fall har pappersdiagrammet remedierats till digital form.55
Linjediagrammen på bildskärmen har ärvt de grafiska kriterierna från sina
pappersföregångare med såväl färgskalor i grönt, gult och rött liksom de

55

I programvarans DOS-version bestod linjediagrammen av en horisontell färgskala i
grönt, gult och rött, likasom pappersdiagrammen. I 2008 års version av programvaran är
linjediagrammen modifierade och de har i stället en vertikal färgskala i diagrammens
y-axlar.
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kurvor som visar utvecklingstrender av en maskins tillstånd över tid, vilka
baseras på mättillfälle och mätvärden.
Linjediagrammens färdkodning i grönt, gult och rött står i relation till
tillståndsindikatorernas innebörder och betydelser, med den skillnaden att
färgerna presenteras som en skala i diagrammens y-axlar. Denna färgkodning kan härledas till mätarklockan i ett av de äldre analoga handverktygen.
Den kan även relateras till medier som används för att visa kyla och värme,
såsom kallt och varmt vatten i en vattenblandare, eller en analog termometer
där den övre delen står för en högtemperatur och den nedre delen representerar en låg. Dessa skalor visar maximi- och minimivärden och dessutom alla
andra värden däremellan. Detta till skillnad mot tillståndsindikatorerna,
vilka är en generalisering av och en allmän slutsats om produktionsutrustningens tillstånd.

Flaggor och tillståndsindikatorer
De underhållstekniker som medverkar i den här forskningen infogar så kallade larmflaggor i användargränssnittet. I det här fallet är inte en larmflagga
en generalisering av ett tillstånd på samma sätt som tillståndsindikatorerna.
Som tidigare förklarats i kapitlet är flaggorna istället en indikation på att
exempelvis en vibrationssignal passerat ett förutbestämt gränsvärde. På så
sätt kan flaggan liknas vid de signalflaggor som används i bilsporter, vilka
kan signalera att en bil passerat mållinjen i en banracingtävling.
Larmflaggan baseras på fler metaforer. När den är synlig på bildskärmen kan den även liknas vid en flaggning för en högtidsdag eller en sorgflaggning. Genom att ”flagga för” en händelse fångar den underhållsteknikernas uppmärksamhet på en produktionsutrustnings specifika mätvärde.
Dessa larmflaggor bär inte kriterier från den allmänna vägtrafiken. De
fångar underhållspersonalens uppmärksamhet på en förändring i produktionsutrustningens tillstånd, en förändring som kräver vidare tolkning.
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Mediera tal och remediera mötesplatser
Som framförts tidigare i kapitlet är de uttryckta formerna av information
relevanta för att fatta beslut om en produktionsutrustnings tillstånd. Det
gäller de samtal som sker mellan underhållsteknikerna och/eller övrig personal på pappersbruken. Sådana samtal kan förekomma i olika sammanhang
på bruken som exempelvis i kontrollrummen, i matsalarna eller i manövreringsrummet där operatörerna och driftpersonalen befinner sig.
Kommentarfunktionen i det analyserade gränssnittet bär med sig kriterier från pappersbrukets traditionella mötesplatser, men även tekniker som
kan härledas till nutida mötesplatser på internet. Den här funktionen kan
förklaras som en mediering av de samtal och en reformering av de faktiska
arkitektoniska rummen på pappersbruken där personalen uttrycker information om produktionsutrustningars tillstånd. Kommentarfunktionen kan även
beskrivas som en remediering av nya sociala medier såsom en blogg eller ett
socialt nätverk där olika deltagare möts för att diskutera ett gemensamt intresseområde.
De subjektiva kommentarerna om produktionsutrustningars tillstånd
och det underhåll som bedrivs på bruken är frekvent förekommande i användargränssnittet. De är det enda gränssnittselement som representerar
dessa uttryckta former av information och ett av få som representerar upplevda och erfarna informationsformer i relation till produktionsutrustningars
tillstånd.
För att framhäva informationsformer som inte endast är relaterade till
objektiva tillståndsövervakningstekniker är det av intresse att föra över fler
kriterier från de sociala medierna till användargränssnittet.

En reformering av troféskåp
Vitrinskåp och hyllor har använts på pappersbruken för att ställa ut skadade maskinkomponenter. Anledningen till detta är för att underhållspersonalen bland annat ska kunna visa upp sina korrekta diagnoser och effektiva tillståndsövervakning för övrig personal och besökare. (Se även
Andersson och Bengtsson, 2007, 2009.)
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De här vitrinskåpen och hyllorna kan i dagligt tal benämnas som troféskåp
och fungerar som ett utställningsmedium där föremålen är synliga för omvärlden. Begreppet trofé kan kopplas samman med ett byte eller en vinst som
kräver sin jägare eller kämpe, som i det här fallet är en underhållstekniker.
Pappersbruken har av olika anledningar avvecklat skåpen och hyllorna.
I dag finns fotografier av skadade maskinkomponenter, som kan lagras liksom minnesanteckningar såväl digitalt som på papper. Fotografierna kan
förklaras som en mediering av de tidigare utställda föremålen. Dock finns
väsentliga skillnader. Till skillnad mot ett fotografi på en bildskärm tilltalar
utställningsmediet flera sinnen och de föremål som ställs ut är dessutom
synliga för fler individer än de som har tillgång till programvaran.
I ett initialt skede när ett tillståndsbaserat underhåll implementeras vid
ett pappersbruk kan exponeringen av skadade maskinkomponenter vara ett
sätt att kommunicera underhållsteknikernas korrekta diagnoser, deras relevanta position på bruken och att tillståndsbaserat underhåll är ett effektivt
underhållsprogram för verksamheten. Av den anledningen är det av intresse
att vidare utreda om och hur utställda maskinkomponenter och kriterier för
utställningsmediet kan remedieras till det bildskärmsbaserade gränssnittet.

Remediering – en outtalad intention och designprincip
I diskussionen om remediering, hypermediering och direktmediering framkommer att användargränssnittet i fråga, dess informationsdesign och visuella utformning, delar egenskaper med flera medier och tekniker, äldre som
nutida. De kan härledas till den digitala teknikens föregångare och andra
medier som inte är förknippade med tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. De innefattar såväl tidigare versioner av programvaror som äldre mätinstrument och de tryckta medier som
användes vid manuella mätningar för att nedteckna mätvärden för hand på
papper. Användargränssnittet bär även kriterier från tekniker och medier
som kan relateras till trafikmedier och sociala medier på internet.
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För det företag som utvecklat programvaran och dess gränssnitt kan remediering som fenomen förklaras som en outtalad intention och designprincip.
Gestaltningen av användargränssnittet, dess informationsdesign och visuella
utformning, är ett led i en remedieringsprocess som har pågått och fortfarande pågår under programvarans utveckling. På så sätt indikeras principer för
hur en användare kan tolka informationen på bildskärmen och hur hon eller
han kan använda och kontrollera programvaran.
Användarna, som i det här sammanhanget är underhållstekniker på
pappersbruk, förväntas ha kunskaper och erfarenheter om tidigare tekniska
föregångare som använts vid tillståndsövervakning av produktionsutrustningar, och även nutida tekniker och medier som påverkar användargränssnittets utformning. Underhållsteknikerna ter sig, medvetet eller omedvetet,
dela dessa kunskaper med varandra och bära dem med sig in i remedieringsprocessen.
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D E N A V S L U T A N D E D I S K U S S O N E N inleds med en sammanfattning av forskningsfrågor och genomförda studier. Därefter presenteras forskningens resultat och slutsatser. Det följs av några uttalade problemområden och frågeställningar, vilka är relevanta att
utreda när en individ skapar eller på något sätt påverkar utformningen av ett användargränssnitt för övervakning av produktionsutrustningars tillstånd. Avslutningsvis värderas forskningsresultatet och till sist presenteras förslag till fortsatt forskning.
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RESULTAT OCH SLUTSATSER
Inom ramen för den här forskningen studeras utformningen av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar på pappersbruk. Användarna i
det här fallet är underhållspersonalen på bruken.
Forskningsresultatet visar på att deras tolkning av användargränssnittets informationsdesign och dess visuella utformning påverkas av hur gränssnittselementen samverkar med varandra inbördes och hur de påverkas av
andra former av information i den tillståndsbaserade underhållskontexten på
pappersbruken. Därmed är kommunikationen av maskiners tillstånd genom
det bildskärmsbaserade användargränssnittet kontextberoende.
Jag har belyst olika kommunikativa aspekter av ett specifikt användargränssnitt för tillståndsövervakning av produktionsutrustningar, och särskilt
dess informationsdesign och visuella utformning. Inledningsvis i forskningen
analyserades intentionen och motivet till gestaltningen av användargränssnittet. Därefter analyserades den inbördes samverkan och påverkan mellan
gränssnittet som helhet och de enskilda gränssnittselementen. Slutligen analyserades relationen mellan helheten och den enskilda användaren, och hur
gruppen av användare påverkar varandra och hur de relaterar till den TBUinformation som presenteras på bildskärmarna i deras kontrollrum.
I analyser och tolkning av empirisk data blir det uppenbart vilka slags
gränssnittselement som är väsentliga för att kommunicera produktionsutrustningars tillstånd och varför. Forskningsresultatet visar även på vilka
olika betydelser och innebörder de olika gränssnittselementen kan få, och
hur de kan få dessa för underhållspersonalen på pappersbruken.
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INFORMATIONSFORMER PÅ PAPPERSBRUK
Ett reslutat av forskningen är att det finns inte mindre än fem olika informationsformer som inverkar på varandra i en tillståndsbaserad underhållskontext på pappersbruk. De är alla relevanta för att bedöma produktionsutrustningars tillstånd och fatta beslut om att genomföra eller avstå från en
underhållsåtgärd. (Se även Andersson och Bengtsson, 2009, om informationsformerna.)
Bates (2005, 2006) redogör för begreppet informationsform som är en
slags underordnad typ av information. Hon har inte belyst att de är kontextbundna. I föreliggande forskning framkommer hur informationsformerna
samverkar och påverkar varandra i relation till olika kontexter.
Den här forskningen har sin utgångspunkt i ett specifikt bildskärmbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar på pappersbruk. Gränssnittet räknas i det
här fallet till en inre kontext. Den inre kontexten omfattar den TBUinformation som nedtecknats på bildskärmen. Den nedtecknade informationen är i form av olika gränssnittselement som är relevanta för att övervaka
produktionsutrustningarnas tillstånd, diagnostisera deras nutida och skapa
prognoser av deras framtida.
I föreliggande forskning framträder några specifika gränssnittselement
som kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd. De är så kallade tillståndsindikatorer och larmflaggor som representerar en tillståndsövervakningsfunktion. Det finns även gränssnittselement som kan användas för
diagnos och prognos. De visar på produktionsutrustningars tillstånd över tid
och presenterar TBU-information i samlad form med exempelvis specifika
mätvärden och datum för mätning. I det här fallet handlar det främst om
linjediagram, listor och tabeller samt extrafönster. Dessutom finns även
spektrumdiagram och deras automatiska mönsterigenkänning. Ett annat
relevant gränssnittselement i sammanhanget är de bilder som bland annat
kan användas för att identifiera och lokalisera produktionsutrustningarna.
Därförutom finns även så kallade åtgärdskommentarer som kan presentera
subjektiva och skriftligen nedtecknade omdömen om maskiners tillstånd.
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Den inbördes samverkan och påverkan mellan de olika gränssnittselementen
inverkar på hur informationen presenteras på bildskärmen, hur den kan
tolkas och förstås av underhållspersonalen på pappersbruken och vilka olika
innebörder den kan få.
I användargränssnittets närkontext finns bland annat givare, kablar,
mätinstrument och produktionsutrustningar. Elementen i den omkringliggande miljön påverkar TBU-informationen på bildskärmen. Produktionsutrustningar är en förutsättning för uppkomsten av mätvärden, och de övriga
hårdvarorna är förutsättningar för att överföra dem till datorns programvara. Dessutom är kringutrustningar eller felmonterade maskinkomponenter
relevanta former av information eftersom de kan störa uppsamlingen av
maskinkarakteristiska och på så sätt påverka vilken information som presenteras på bildskärmen och hur den presenteras.
Jag har i det här sammanhanget valt att behandla de ovanstående elementen som inneslutna informationsformer, som i sin tur kan omformas till
nedtecknade former av information på en bildskärm. Det kan röra sig
om fotografier eller illustrationer som föreställer de övervakade produktionsutrustningarna, eller diagram och deras kurvor som indikerar existensen
av dem. Att omforma innesluten information till nedtecknad form på bildskärmen sker genom det tekniska övervakningssystemet eller med hjälp användaren.
Användargränssnittets närkontext innefattar även den information som
uttrycks och tar form i samtalen mellan personalen på pappersbruken när de
kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd. Den kommunikationen
påverkar hur bildskärmsinformationen kan uppfattas och tolkas av underhållspersonalen. Även den här formen av information kan bearbetas till nedtecknad form på bildskärmen, eftersom programvaran har sådana funktioner
som möjliggör för personalen att infoga text och bilder i användargränssnittet. I det här fallet är det främst de skriftliga åtgärdskommentarerna som
representerar dessa uttryckta former av information på bruken.
Operatörernas, driftpersonalens och underhållspersonalens subjektiva
upplevelser av produktionsutrustningars tillstånd är relevanta för att planera
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en underhållsåtgärd eller avstå från en. Forskningsresultatet visar att den
information som tar form i människors upplevelser och erfarenheter av en
maskins tillstånd omformas kontinuerligt till nedtecknad information, såsom
fotografier föreställande skadade maskinkomponenter eller skriftliga minnesanteckningar och skaderapporter om maskiners tillstånd. De här visuella
och verbala representationerna påträffas inte enkom i det bildskärmsbaserade användargränssnittet, utan finns även i tryckt form bland underhållspersonalens arkivmaterial.
I användargränssnittets yttre kontext finns former av information som
omfattar personalens agerande enskilt och i tillsammans med varandra i
rådande sociala och kulturella kontext, nämligen agerad form av information. Forskningsresultatet påvisar att de kan påverka effekten av den information som presenteras på bildskärmarna i underhållspersonalens kontrollrum. Likaså kan bildskärmsinformationen inverka på personalens ageranden
och beteenden. Underhållspersonalen kan till exempel använda informationen på bildskärmen i syfte att förklara eller övertyga övriga medarbetare om
en maskins tillstånd eller en nödvändig underhållsåtgärd.

Utformning av TBU-information på bildskärm
Forskningsstudierna visar att flera så kallade system är representerade i ett
användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd på pappersbruk. Användargränssnittet representerar givetvis ett
datorsystem och utgör en ”yta” mellan användare och den aktuella programvaran. Ett sådant här gränssnitt representerar även den tekniska delen i
ett tillståndsövervakningssystem, med dess hård- och mjukvara. Dessutom
synliggör användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning
olika underhållsfunktioner som är nödvändiga för att underhållspersonalen
ska kunna tillståndsövervaka, diagnostisera och prognostisera och därtill
även ta beslut om produktionsutrustningars tillstånd.
I min forskning framgår det att användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning representerar även olika informationsformer på
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pappersbruk som är väsentliga för att underhållspersonal ska kunna övervaka, diagnostisera, prognostisera och fatta ett beslut om tillståndet i en produktionsutrustning. Dessa informationsformer representeras av olika slags
gränssnittselement på bildskärmen.

Andra medier och symboler för tillstånd
I den här typen av användargränssnitt finns det anledning till att använda
gränssnittselement som kan härledas till andra slags programvaror eller operativsystem. Konventioner överförs från en programvara till en annan. På så
sätt begränsas bildskärmsinformationens tolkningsmöjligheter, som ett led i
läsbar TBU-information på bildskärm.
Det finns även tillfällen då nya ikoner och symboler måste skapas och
andra medier än datormediet kan fungera som en förlaga. Innan den digitala tekniken använde den underhållspersonal som deltar i forskningen färdigtryckta diagram på papper för att notera maskinkarakteristiska som
samlats in från en produktionsutrustning. Mina studier visar på att pappersdiagrammens visuella utformning har återanvänts för att presentera
förändringar av maskiners tillstånd på bildskärm. Även mätarklockor och
deras skalor i äldre analoga mätinstrument har remedierats och används
som symboler på bildskärmen för att visualisera utvecklingstrender av
produktionsutrustningars tillstånd.
I det analyserade användargränssnittet finns så kallade tillståndsindikatorer. De är en föreslagen standard för att symbolisera produktionsutrustningars tillstånd. De baseras på konventioner från trafikmedierna och är en
trafikljusmetafor med färgerna grönt, gult och rött. Av forskningsresultatet
framkommer att de konventioner som följer med trafikmedierna och trafiksignalens symbolik efterföljs inte av underhållspersonalen på pappersbruken.
Hur de tolkar färgkoderna beror på tillståndsindikatorernas relation till de
andra gränssnittselementen på bildskärmarna i deras kontrollrum, samt på
den inbördes samverkan med och påverkan av de övriga informationsformerna på bruken.
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Jag har kommit fram till att tillståndsindikatorerna i stället kan förklaras
som en normbildande symbol – en symbol för programvaror eller andra
artefakter som relaterar till tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar.

Bilder, kommentarer och retorisk funktion
Förutom att bilder på bildskärmen (såsom fotografier, konstruktionsritningar, planritningar eller illustrationer) kan underlätta orienteringen i en verksamhets lokaler och sökandet av produktionsutrustningar och deras mätpunkter, kan bilderna även visualisera andra typer av förhållanden.
En illustration kan visualisera spatiala förhållandet mellan olika maskinkomponenter och på så sätt ökas förståelsen för hur komponenterna
kan påverka (störa) varandra och de mätningar som sker av deras tillstånd.
Fotografier som föreställer produktionsutrustningar och deras närmiljö kan
även synliggöra förändringar över tid. Det kan vara oväntade rökmoln eller
störande kringutrustningar, och dessa element påverkar mätvärdena som
samlas in. Av den anledningen kan även bilder i ett sådant här användargränssnitt vara ett stöd för analys och diagnos av produktionsutrustningars
tillstånd.
Forskningsresultatet visar att underhållspersonalen som deltar i den
här forskningen inte utnyttjar möjligheten att infoga bilder i gränssnittet
fullt ut. Huruvida bilder används eller inte är individuellt.
Underhållspersonalen använder en så kallad kommentarfunktion. Deras subjektiva bedömningar om maskiners tillstånd nedtecknas skriftligen
i det bildskärmsbaserade användargränssnittet och fungerar som minnesanteckningar. Ett exempel på kommentarer är uppgifter om planerade och
utförda underhållsåtgärder eller upplysningar, varningar, instruktioner och
beskrivningar av produktionsutrustningarna och deras närmiljö. Kommentarfunktionen stödjer en asynkron kommunikation mellan användarna av
programvaran och fungerar likasom ett diskussionsforum på internet. I
forskningen framkommer att det endast är de här kommentarerna som
representerar den information som tar form i personalens erfarenheter och
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upplevelser av produktionsutrustningarnas tillstånd, samt den information
som tar form i personalens samtal om produktionsutrustningens uppträdande.
Forskningsresultatet åskådliggör att den TBU-information som presenteras på bildskärmen har en retorisk funktion. Det gäller även pappersutskrifter från programvaran. Det omfattar exempelvis fotografier som representerar en störande kringutrustning eller en specifik maskinkomponent och
dess närmiljö. Det kan även gälla diagram som indikerar ett begynnande fel i
en maskinkomponent och som visualiserar utvecklingen av en maskins tillstånd över tid.
Underhållspersonalen kan använda denna nedtecknade form av information för att övertyga, förklara och bevisa för sig själva och övrig personal
att en underhållsåtgärd är nödvändig eller obefogad. Den nedtecknade informationen kan även fungera som ett stöd vid en argumentation om ett byte
av en maskinkomponent, eller påvisa underhållspersonalens effektiva underhållsarbeten och att tillståndsbaserat underhåll är ett verkningsfullt underhållsprogram.

FORSKNINGENS SLUTSATSER
Forskningens slutsatser är att informationsformerna i en tillståndsbaserad
underhållskontext på pappersbruk påverkar varandra och inverkar på vilken
TBU-information som presenteras på en bildskärm, hur den presenteras och
hur den uppfattas och tolkas av underhållspersonalen på bruken.
Informationsformerna benämns här som nedtecknad information, innesluten information, uttryckt information, upplevd och erfaren information
samt agerad information. Ett användargränssnitt för tillståndsövervakning
och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar bör representera
de här informationsformerna.
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De olika informationsformerna är en del av en kommunikativ process. Den
inverkar på hur underhållspersonal skapar betydelser och innebörder av den
TBU-information som presenteras på bildskärmarna i deras kontrollrum,
som i sin tur inverkar på deras handlingar.
Personalen på ett pappersbruk tolkar maskiners tillstånd individuellt eller i grupp. Jag har funnit att de avsedda innebörderna av informationen på
bildskärmen förändras, eftersom underhållspersonalen tar hänsyn till fler
informationsformer för att diagnostisera och planera en eventuell underhållsåtgärd. Nya konventioner för bildskärmsinformationen skapas i relation
till de övriga informationsformerna i en tillståndsbaserad underhållskontext.
Jag har iakttagit att om produktionsutrustningarna endast är skriftligen
representerade på bildskärmen kan de verbala och numeriska tecknen bli
alltför abstrakta. I ett sådant här användargränssnitt är det relevant med
visuella representationer av utrustningarna och deras närmiljö för att identifiera en särskild anläggning eller en viss produktionsutrustning. Bilder är
även relevanta för att analysera och diagnostisera begynnande fel i en produktionsutrustning, eftersom en bild kan visualisera spatiala förhållanden
mellan olika maskinkomponenter som kan påverka mätningarna, samt visa
förändringar i produktionsutrustningens närmiljö över tid.
Underhållspersonalen kan intuitivt känna igen de bilder som föreställer verksamhetens geografiska miljö, anläggningarna och de tillståndsövervakade produktionsutrustningarna. Att bilder finns i användargränssnittet
är därför särskilt relevant vid implementeringen av ett tillståndsbaserat
underhållsprogram, eller för nyanställd personal och nya användare av
programvaran.
I det användargränssnitt som stått i fokus för forskningen avses tillståndsindikatorer visualisera produktionsutrustningars nuvarande tillstånd.
Tillståndsindikatorernas färgkoder i grönt, gult och rött kan symbolisera
tillbörliga och otillbörliga gränsvärden. Till exempel den röda färgen kan
påvisa att en metall når alltför höga temperaturer. Inom ett pappersbruk,
med ett stort antal produktionsutrustningar som påverkar varandra, är
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tolkningen av tillståndsindikatorernas färgkoder subjektiv. Färgkodningen
blir en förenkling och generalisering av maskiners tillstånd
Trafikmetaforen och trafiksignalens konventioner är missvisande i det
här fallet. Två symboler skulle kunna ersätta tillståndsindikatorerna. En av
dem skulle kunna symbolisera ett fel som kan leda till ett funktionsfel och
uppmana till tolkning; det vill säga att vidare analysera den TBU-information
som presenteras på bildskärmen och att samla in övriga former av information som är relevanta för en tillståndsbedömning. Den andra symbolen kan
indikera ett funktionsfel i produktionsutrustningen och avsaknaden av ett
tecken på bildskärmen skulle stå för ett oförändrat och godkänt gränsvärde.
Baserat på att underhållspersonalens tillståndsbedömningar inte endast
grundas i det tekniska tillståndsövervakningssystemet kan denna typ av användargränssnitt även förklaras som ett socialt media. För en tillståndsbedömning är det även viktigt med subjektiv tillståndsövervakning och att
underhållspersonalen samtalar med övrig personal om produktionsutrustningarnas uppträdanden. Funktioner i programvaran som stödjer dessa informationsformer bör därför få en betydande position i det bildskärmsbaserade användargränssnittet.
Det är betydelsefullt att med olika medier kommunicera underhållspersonalens effektiva tillståndsövervakning och korrekta tillståndsbedömningar.
Ett användargränssnitt för övervakning och kontroll av produktionsutrustningars tillstånd har en retorisk funktion. Den TBU-information som presenteras på bildskärmen kan användas för att påverka medarbetares attityder till
den tillståndsövervakning som sker samt till verksamhetens tillståndsbaserade underhållsprogram. Det kan underlätta implementeringen av ett tillståndsbaserat underhållsprogram om fördelarna med det kan presenteras.
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ATT TILLÄMPA FORSKNINGSRESULTATET
Det här kapitlet är riktat till de individer som skapar eller på något sätt är
med och påverkar utformningen av ett användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. Jag har
skapat ett antal frågeställningar och problemområden som är baserade på de
resultat som varit mest framträdande i den här forskningen. De är relevanta
att reflektera över, diskutera och utreda som ett led i läsbar TBU-information
på en bildskärm. I forskningen har det framkommit att de här frågorna och
problemområdena inte är tillräckligt uppmärksammade.

Gestaltning
I ett sådant här användargränssitt finns olika gränssnittselement som kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd. Bilder kan till exempel representera en specifik anläggning eller produktionsutrustning. Ett diagram kan
exempelvis indikera ett unikt fel i en produktionsutrustning eller visualisera
maskiners tillstånd över tid.
I föreliggande studier har tillståndsindikatorerna, i grönt, gult och rött,
en överordnad roll eftersom de är ämnade att vara de första gränssnittselementen som ska fånga användarens uppmärksamhet och på ett intuitivt sätt
få underhållspersonalen att förstå en produktionsutrustnings tillstånd.
För den underhållspersonal som medverkar i forskningen har tillståndsindikatorerna i stället en underordnad roll och styrs av andra gränssnittelement och övriga informationsformer i en tillståndsbaserad underhållskontext. Det är därför relevant att analysera och utreda vilka gränssnittselement
som presenterar produktionsutrustningars tillstånd på bildskärmen. Dessutom är det av vikt att utreda deras inbördes samverkan och påverkan. Det är
relevant att ifrågasätta om någon av dem har en överordnad roll och hur de
styr eller påverkar innebörderna av de övriga gränssnittselement som kommunicerar produktionsutrustningarnas tillstånd. Vilka effekter kan den här
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interaktionen få på underhållspersonalens övervakning, diagnos och prognos
för maskiners framtida tillstånd?
Tillståndsindikatorer är en föreslagen standard och de används av olika
produktutvecklare och leverantörer för att utforma den här typen av gränssnitt. Om tillståndsindikatorerna presenteras enskilt, och inte i serier om tre
likasom en trafiksignal, är de varken läsliga eller läsbara för en färgblind
person. De följer då inte heller trafiksignalens konventioner. Om tillståndsindikatorer ska användas är det relevant att utreda hur de kan presenteras
för att uppnå en god läslighet och läsbarhet på bildskärm.
Som ett alternativ för de tre färgerna grönt, gult och rött, skulle två
symboler vara tillräckliga för att fånga underhållspersonalens uppmärksamhet på en maskins tillstånd. Det är därför betydelsefullt att utreda alternativa
färger och symboler som kommunicerar produktionsutrustningars tillstånd.
Den individ som utformar användargränssnittet kan undersöka om det finns
färger eller symboler i underhållspersonalens närkontext som även kan användas på bildskärm, och om det finns symboler eller ikoner i äldre instruktionsböcker och mätinstrument som kan ersätta tillståndsindikatorerna.
Bilder som fotografier, illustrationer eller ritningar är relevanta i det
här sammanhanget. Bilderna kan till exempel representera unika lokaler,
befintliga maskiner och maskinkomponenter och deras relation till varandra, samt närliggande miljö. De är väsentliga informationsformer i en
tillståndsbaserad underhållskontex. Inför gestaltningen av gränssnittet är
det därför intressant att undersöka om användarna infogar bilder på egen
hand. Det är även relevant att utreda om bilder kan infogas på förhand av
exempelvis en programmerare.
En sådan här programvara kan vara specifikt anpassad för maskinella
utrustningar från en särskild fabrikant eller fungera för olika slags produktionsutrustningar. Det är försvårat med förinställda bilder om programvaran
ska fungera för olika maskinfabrikat. I sådant fall kan man i stället klargöra
hur användare kan undervisas i bilders betydelse för deras diagnoser och
prognoser om produktionsutrustningars tillstånd.
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Ett användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar bör representera personalens erfarenheter
och upplevelser av maskiners tillstånd och den miljö de befinner sig i. Det är
en väsentlig form av information i en tillståndsbaserad underhållskontext.
Vid utformning av ett sådant här gränssnitt är det därför viktigt att analysera vilka gränssnittselement som kan representera den här typen av information. Hur kan till exempel rörliga bilder eller fotografier och tekniska
illustrationer användas för att representera personalens subjektiva upplevelser av maskiners tillstånd? Här kan det även vara relevant att utreda hur
audiella representationer kan användas i gränssnittet för att representera
underhållspersonalens subjektiva upplevelser av maskinkarakteristiska.
I den typen av gränssnitt är det även betydelsefullt att undersöka hur
olika medier kan representera den information som tar form när personalen i
en verksamhet verbalt kommunicerar maskiners tillstånd. Det är därför relevant att klargöra hur exempelvis sociala medier, såsom bloggar och twitter,
kan användas i det här sammanhanget. Finns andra funktioner och medier
som kan representera den information som tar form när individer samtalar
om produktionsutrustningars tillstånd och hur kan de implementeras i det
bildskärmsbaserade användargränssnittet?
Den TBU-information som presenteras på bildskärmen har en retorisk
funktion. Den kan användas för att påverka personalens attityder till den
tillståndsövervakning och det tillståndsbaserade underhållsprogram som
finns inom en verksamhet. Det är därför väsentligt att kartlägga i vilka olika
sammanhang underhållspersonalen kan behöva förklara och övertyga om
en viss tillståndsbedömning eller en nödvändig underhållsåtgärd. I ett sådant
sammanhang bör man fråga sig hur TBU-informationen på bildskärmen
kan fungera som ett retoriskt verktyg. Hur kan till exempel diagram som
indikerar skador i en maskinkomponent eller fotografier som föreställer
skadade maskinkomponenter användas för att övertyga en förman om ett
begynnande fel i en produktionsutrustning? Hur kan det bildskärmsbaserade
användargränssnittet utformas för att stödja dess retoriska funktion?
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I min forskning framkommer att skadade maskinkomponenter har ställts ut i
skåp och hyllor med syfte att förklara, övertyga och påvisa övriga medarbetare och besökare om underhållspersonalens effektiva tillståndsövervakning
eller deras korrekta tillståndsbedömningar och diagnoser. Det är därför även
relevant att utreda om och hur kriterier för utställningsmediet kan återanvändas i den här typen av användargränssnitt.

ATT VÄRDERA FORSKNINGSRESULTATET
Föreliggande forskning syftar till att ge en analytisk generalisering, vilket
Kvale (1997, s. 210) beskriver som att forskningsresultatet bedöms utifrån i
vilken mån det kan ge vägledning för en annan situation. Forskningsresultatet och slutsatserna i avhandlingen är vägledande för utformningen av ett
användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
av produktionsutrustningar inom processindustrin, såsom stål-, sågverkseller massaindustri. Sådana processindustrier kan skilja sig från andra industriella sammanhang eftersom den har ett fortlöpande arbetande materialflöde.
Om en maskinkomponent i ett pappersbruk får allvarliga driftstörningar kan
det få konsekvenser för hela pappersmaskinen. Det kan resultera i ett oplanerat driftstopp med ansenliga ekonomiska följder. Av den anledningen kan
underhållspersonalen anse att det inte är tillräckligt att fatta beslut om produktionsutrustningars tillstånd enkom utifrån den information som presenteras på bildskärmen i deras kontrollrum. I en processindustri kan det krävas
flera former av information för att förstå en maskins tillstånd och för att
fatta ett beslut om en eventuell underhållsåtgärd. Forskningsresultatet och
slutsatserna är därför främst vägledande i industriella sammanhang där både
objektiva och subjektiva övervakningsmetoder tillämpas.
Informanterna i den här forskningen svarar vanligtvis inte på frågor
som behandlar informationsdesign eller den visuella utformningen av ett
bildskärmsbaserat användargränssnitt. Det gäller särskilt användarna av
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den programvara och det gränssnitt som stått i fokus för forskningen. Att
ställa halvstrukturerade frågor med följdfrågor om deras uppfattningar av
gränssnittets utformning har lett till en dialog om gränssnittsdesign. Denna
dialog kan väcka nya frågor och funderingar hos såväl mig som forskare
som hos informanterna. Jag måste utgå från att informanternas erfarenheter och kunskaper om användargränssnittet i fråga kan förändras. Informanterna kan ge skilda svar vid ett annat intervjutillfälle. Även forskaren
förändras i och med insamlingen av empirisk data. Det här samspelet ingår
i en läroprocess som skildras av Kvale (1997, s. 12) – en läroprocess som
kan leda till att min empiri varierar över tid.
Om en annan forskare ställer samma intervjufrågor till informanterna
som deltagit i forskningen kan samspelet mellan dem te sig annorlunda.
Informanterna kan svara eller bete sig på ett annat sätt än tidigare. Det innebär att en upprepning av intervjuerna inte nödvändigtvis leder till samma
resultat.
Det går dock inte att komma ifrån att min förförståelse av tekniker och
metoder som används för att övervaka produktionsutrustningars tillstånd,
och min kunskap om tillståndsbaserat underhåll som ett underhållsprogram,
har påverkat hur jag som forskare har beskrivit, analyserat och tolkat empirin. I forskningen är insamlingen av empirisk data spridd över tre år. Under
tiden har jag fördjupat mig i relevant teorier och empirin har analyserats,
diskuteras och redovisas i flera omgångar. Forskningsresultatet har redovisats och diskuterat med det programutvecklingsföretag som deltar i forskningen, samt vid inomvetenskapliga sällskap och vid en internationell konferens och en tidskrift. Att bearbeta och redovisa empirisk data i omgångar har
varit ett kunskapsbyggande moment för att få förståelse för vilken TBUinformation som är nödvändig på bildskärmen och varför, och vilka betydelser och innebörder den kan få för en individ, och hur den kan få dessa i samspelet med kontexter.
Ett användargränssnitts informationsdesign och dess visuella utformning har studerats ur tre perspektiv. Empirisk data som samlats in från ett
enda perspektiv är inte tillräckliga för att uppnå forskningens syfte eller
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svara på forskningsfrågorna. I stället har empirin från de olika perspektiven analyserats enskilt för att sedan slås samman i en gemensam tolkning.
På så sätt åskådliggör forskningen hur användare tolkar och förstår den
information som presenteras på bildskärmen och att den inte enbart är
relaterad till gränssnittselementen och deras syntax. Användares tolkning
och förståelse är en del av ett större sammanhang. Den bakomliggande
intentionen och motivet till gränssnittets utformning spelar roll, liksom de
olika informationsformerna i en specifik kontext.
Forskningen visar hur Bates (2005, 2006) informationsteorier kan tilllämpas för att studera ett användargränssnitts informationsdesign och dess
visuella utformning i relation till en tillståndsbaserad underhållskontext på
pappersbruk. Informationsteorierna är ändamålsenliga för att studera information i en tillståndsövervakningssituation. Det beror på att ett tillståndsövervakningssystem omfattar mer än tekniker för övervakning av maskiner,
det inkluderar även en organisation, dess personal och deras förhållande till
varandra.56
När Bates teorier och begreppsbildning tillämpas inom ramen för
forskningen har det lett till att bli studier av skilda kontexter. Genom att
kontextualisera får man en helhetssyn på information som inte endast är
kopplat till en enskild individ i en viss situation. I detta fall inkluderas även
ett användargränssnitts inre kontext med dess organisation av ord, bild och
form och deras inbördes relationer, samt det arkitektoniska rum där människor befinner sig för att tolka den information som presenteras på bildskärmen. I detta sammanhang innefattas även sociala och kulturella kontexter
som påverkar våra tolkningar och beteenden.
En vidareutveckling av Bates teorier kan vara att klargöra skillnader
och likheter mellan kontextbegreppet och informationsformerna. Det är även
nödvändigt att klargöra skillnader och likheter mellan informationsformerna
och olika slags representationer. Ett index är en representation som indikerar
existensen av något såsom ett fotavtryck indikerar en människa. På liknande


56

Se Bengtsson (2007b, s. 74) som beskriver interaktionen mellan människa, tillståndsövervakningstekniker och organisation i en tillståndsbaserad underhållskontext.
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sätt beskriver Bates (2006) inneslutna former av information. Hon förklarar
att en form av innesluten information är en plogad fåra, vilket är ett mönster
av människors aktioner och handlingar. Det är därför betydelsefullt att vidare utreda hur index, symboler och ikoner liknar eller skiljer sig från nedtecknade och inneslutna former av information.

FORTSATT FORSKNING
Det är relevant med fortsatt forskning om hur olika former av information
kan representeras i bildskärmsbaserade användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av produktionsutrustningar. I en
sådan studie kan olika slags sociala medier, med asynkron och synkron
kommunikation, prövas och jämföras med varandra. Målet är att via bildskärmsgränssnittet stödja underhållspersonalens upplevda och erfarna former av information samt den information som formas i deras samtal och
dialoger om maskiners tillstånd och uppföranden.
I det här sammanhanget är det även relevant med fortsatt forskning om
betydelsen av bilder, såsom fotografier eller illustrationer, vid diagnos och
prognos av produktionsutrustningars tillstånd och vid implementering av ett
underhållsprogram. Det är därför även av intresse att studera hur serier av
bilder och röliga bilder som föreställer produktionsutrusningar och deras
närmiljö kan påverka underhållspersonalens uppfattningar och tolkningar av
TBU-information på bildskärm.
Dessutom är det relevant att studera hur andra medier kan användas i
denna typ av användargränssnitt. Hur kan till exempel missljud från en
produktionsutrustning representeras audiellt på ett för underhållspersonalen läsligt och läsbart sätt? I samband med detta är det även relevant att
studera hur visuella, audiella och verbala representationer kan kombineras
för att kommunicera produktionsutrustningars tillstånd.
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I min forskargrupp inom underhållsutveckling har det framkommit att
forskning och kunskap om hur en underhållsstrategi formuleras är bristfällig,
se Salonen (2009). En underhållsmetod eller underhållsprogram är en del av
en sådan underhållsstrategi (Tsang, 2002). Av den anledningen är det även
relevant att vidare studera hur tillståndsbaserat underhåll, eller andra typer
av underhållsprogram, kan kommuniceras inom en verksamhet.
Forskningen som presenteras i den här avhandlingen pekar på att tryckta medier, utställningsmedier och digitala medier kan fungera som retoriska
verktyg för att bland annat förklara och övertyga om underhållspersonalens
korrekta tillståndsbedömningar och behovet av en underhållsåtgärd, eller
tillståndsbaserat underhåll som ett effektivt underhållsprogram. Det är därför betydelsefullt med fortsatt forskning om hur ledning, personal eller andra
intressenter med hjälp av olika medier kan kommunicera det underhållsprogram som är implementerat inom en viss verksamhet.
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Figur 1.

Illustration, underhållsfunktioner i sju lager, av Carina Andersson.

Figur 2.

Illustration, en designprocess med dess olika intressegrupper,
av Carina Andersson.

Figur 3.

Illustration, ett strukturschema, av Carina Andersson.

Figur 4.

Illustration, startsidan i den programvara som stått i fokus för
forskningen, av Carina Andersson.

Figur 5.

Tabell, kategorisering av empiriska data, av Carina Andersson.

Figur 6.

Tabell, kategorisering av empiriska data, av Carina Andersson.

Figur 7.

Modell, interaktionen mellan data och informationsformer,
illustration av Carina Andersson och Marcus Bengtsson.

Bild 1.

Ett diagram, baserat på ett pappersdiagram från fallstudieföretagets (programutvecklarnas) arkivmaterial.

Bild 2.

Fotografier, två fotografier med olika typer av handverktyg, från
fallstudieföretagets (programutvecklarnas) arkivmaterial.

Bild 3.

Fotografi, en stationär dator, från fallstudieföretagets (programutvecklarnas) arkivmaterial.

Bild 4-21 är skärmbilder, från den programvara som stått i fokus för forskningen, av Carina Andersson.

Bild 4.

Skärmbild, programvarans menyrubriker.

Bild 5.

Skärmbild, programvarans startsida.

Bild 6.

Skärmbild, vad som i avhandlingen benämns för länkfält. Snittvarianten för texten ”Pumps & fans” är formaterad för ökad
läslighet.

Bild 7.

Skärmbild, ett så kallat mätpunktsträd.

Bild 8.

Skärmbild, ett länkfält med fokus på den kommandoknapp
som aktiverar ett arkiv av tillståndsövervakade produktionsutrustningar.

Bild 9.

Skärmbild, en 3D-visualisering av en produktionsutrusning.

Bild 10.

Skärmbild, ett länkfält med en tillståndsindikator i fokus.
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Bild 11.

Skärmbild, ett länkfält. I fokus är den kommandoknapp som aktiverar ett linjediagram.

Bild 12.

Skärmbild, ett linjediagram med två extrafönster. Bilden är manipulerad. I programvaran kan endast ett enda extrafönster presenteras samtidigt.

Bild 13.

Skärmbild, ett länkfält. I fokus är den kommandoknapp som aktiverar ett spektrumdiagram.

Bild 14.

Skärmbild, ett spektrumdiagram.

Bild 15.

Skärmbild, automatisk mönsterigenkänning i ett spektrumdiagram.

Bild 16.

Skärmbild, en serie linjediagram.

Bild 17.

Skärmbild, ett länkfält. I fokus är en så kallad larmflagga.

Bild 18.

Skärmbild, en larmlista.

Bild 19.

Skärmbild, åtgärdskommentarer.

Bild 20.

Skärmbild, en mätresultatslista.

Bild 21.

Skärmbild, ett stapeldiagram.

Bild 22.

Fotografier, ett fotografi med en underhållstekniker i sitt kontrollrum och det andra fotografiet föreställer en underhållstekniker
som utför manuella mätningar, av Carina Andersson.

Bild 23.

Fotografi, en bildskärm i underhållspersonalens kontrollrum, och
på skärmen presenteras en pump, av Carina Andersson.

Bild 24.

Fotografier, ett fotografi som representerar subjektiv övervakning
av produktionsutrustningars tillstånd och det andra fotografiet visar en produktionsutrustnings närmiljö, av Carina Andersson. Bilden har manipulerats. Stetoskopet på bilden har förstärkts med en
svart linje för ökad läslighet.

Bild 25.

Fotografier, två fotografier som föreställer pappersritningar, av
Carina Andersson. Den större ritningen är från pappersbruk 4 och
den mindre är från pappersbruk 3.

Bild 26.

Fotografier, två fotografier som föreställer ritningar som är fastsatta på väggarna i ett kontrollrum, av Carina Andersson.
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BILAGA 1
Kompletterande frågor har ställts till VD:n vid det företag som utvecklat den
programvara som stått i fokus för forskningen. Kompletterande frågor har
även ställts till den så kallade marknadsrepresentanten och de två marknadskommunikatörerna vid samma företag. Frågorna omfattar demografiska
aspekter såsom ålder och utbildning.
Kompletterande frågor har även ställts via e-brev gällande företagets
historik och produkter i syfte att genomföra en deltagarkontroll. Frågor om
företagshistorik och produkter ställdes till marknadskommunikatören två
och marknadsrepresentanten.
De underhållstekniker som deltar i min forskning har svarat på kompletterande frågor gällande demografiska aspekter. Det gäller underhållstekniker tre, fyra, fem och sex.
En underhållstekniker, underhållstekniker sex, har även svarat på en
kompletterande fråga via e-brev som omfattar huruvida han kan styra om
och när de så kallade tillståndsindikatorerna skiftar färg på bildskärmen.
En underhållstekniker, underhållstekniker tre, har svarat på en kompletterande fråga via e-brev om han känner till att det funnits så kallade
”troféskåp” vid det pappersbruk han är verksam inom.
Underhållsteknikerna vid pappersbruk 2, 3 och 4 har även skickat mötesprotokoll och olika typer av skärmbilder från programvaran via e-post.
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BILAGA 2
Den första intervjun, intervjutillfälle 1, utfördes med marknadsrepresentanten vid det företag som utvecklat den programvara som står i fokus för
forskningen. Under intervjun ställdes i huvudsak frågor om utformningen av
det användargränssnitt som används för övervakning och kontroll av maskiners tillstånd. Frågorna är avgränsade till gränssnittets visuella utformning
och informationsdesign. Här nedan presenteras en sammanfattning av de
semistrukturerade frågorna.
– Beskriv syfte med användargränssnittet, informationsanvändaren och situationen, som informationsanvändaren befinner sig i
när hon/han tar del av den presenterade informationen i användargränssnittet.
– Hur har ni resonerat kring val av färger, bilder, läslighet, läsbarhet, komposition och strukturer som exempelvis rubriknivåer? (Följdfråga, hur vill ni att en användare ska uppfatta och
förstå detta?)
– Hur är olika designelement, händelser och meddelande relaterade till varandra? (Följdfråga, hur vill ni att en användare ska
uppfatta och förstå detta?)
– Hur kan användaren förstå vilken anläggning och/eller maskiner som tillståndsövervakas?
– Vilka är de avsedda innebörderna i er formgivning och hur försöker ni skapa (formge) dem?
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BILAGA 3
Under den andra intervjun med marknadsrepresentanten för det programutvecklande företaget ställdes frågor om demografiska aspekter, samt om
företagets designprocess, deras styrdokument och om bakgrunden till användargränssnittets informationsdesign och visuella utformning. Här nedan
presenteras en sammanfattning av intervjuns övriga frågor.
– Vilket är användargränssnittets huvudsakliga syfte och mål och
vilka funktioner är mest relevanta för att en person ska kunna
ta ett beslut om en underhållsåtgärd eller avstå?
– Vilka representationer (ord, bild/form/ljud) används för att
övervaka, diagnostisera, prognostisera och fatta beslut? Hur är
de ämnade att upplevas? Vilka typer av diagram används?
– Vad ligger till grund för gestaltningen av de olika representationerna? (Ikoner, symboler, menyer, struktur, textbeskrivningar,
diagram, och färger.) Har andra webbgränssnitt påverkat? Tidigare programvaror? Förklara i sådant fall hur de har påverkat
utformningen?
– Hur presenteras statistik? Hur är den ämnad att uppfattas och
tolkas?
– Kan utformningen av användargränssnittet minimera analystiderna? Om JA, förklara i sådant fall hur?
– Är användargränssnittets utformning relevant för era kundkontakter? Om JA, förklara i sådant fall varför?
– Finns andra faktorer, förutom datorns programvara kan påverka hur personalen utför sin tillståndsövervakning? Förklara i
sådant fall vilka?
– Vilken övrig information (förutom den som presenteras på bildskärmen) kan vara relevant för att personal ska kunna bedriva
ett framgångsrikt tillståndsbaserat underhåll?
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BILAGA 4
En gruppintervju genomfördes med en programmerare och två så kallade
marknadskommunikatörer. Intervjun utfördes vid det företag som utvecklat
programvaran i fråga. Under intervjun ställdes frågor som omfattar demografiska aspekter och frågor om användargränssnittets informationsdesign
och visuella utformning. Här nedan sammanfattas de övriga semistrukturerade frågorna som ställdes under intervjun.
– Vilket är användargränssnittets huvudsakliga syfte och mål?
– Vad representerar ikonerna (exempelvis illustrationer, fotografier, eller uttrycket av kommandoknappar) i gränssnittet?
– Hur representeras ikonerna? (Följdfråga: hur vill ni att en användare ska uppfatta och förstå dem?)
– Hur har ni resonerat kring era designval?
– Vad ligger till grund för gestaltningen av de olika representationerna?
– Har andra webbgränssnitt påverkat utformningen av användargränssnittet? Tidigare programvaror? I sådant fall, hur har de
påverkat utformningen?
– Hur har ni resonerat kring val av färger, illustrationer, symboler, läslighet, läsbarhet, komposition? (Följdfråga: hur vill ni att
en användare ska uppfatta och förstå detta?)
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BILAGA 5
Jag har genomfört en intervju med VD:n för det företag som utvecklat den
programvaran som är forskningens studieobjekt. Jag ställde frågor som omfattar demografiska aspekter, samt frågor om företagets historik och deras
vision. De övriga frågorna presenteras här nedan.
– Kan du kort skildra hur företaget startades?
– Vilket behov uppfyllde ni när företaget startade?
– Vilka var uppfinnarna?
– Vilka var beställarna?
– Kan du kort skildra historiken om pc-programvaran och dess
utveckling genom åren?
– Vad har inspirerat/satt ramar för användargränssnittets
utseende?
– Finns standarder för hur spektrum presenteras på bildskärm inomvibrationsmätning? I sådant fall vilken standard följer ni?
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BILAGA 6
Nedanstående kompletterande frågor har ställts via e-brev till VD:n vid det
programutvecklande företaget.
– Har företagets historik, produkternas historik eller pcprogramvarans historik nedtecknats i en bok, broschyr eller
liknande? Förklara í sådant fall på vilket sätt och vad har
författats?
– Finns designprocessen gällande pc-programvara, med alla involverade personer eller aktörer, nedtecknad i ett dokument eller
liknande? Förklara i sådant fall hur har den formulerats?
– Finns det andra publika dokument än ert broschyrmaterial som
skildrar tankar och idéer kring gestaltningen av information i
programvarans användargränssnitt?
– Vilka är de tidigare versionerna av programvaran?
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BILAGA 7
Kompletterande frågor via e-brev ställdes till marknadskommunikatören
(marknadskommunikatör två) som arbetar vid det företag som utvecklat
programvaran i fråga. Frågorna redovisas här nedan.
– Vilka produkter beskriver de fyra fotografier som bifogats?
– Finns fler fotografier på äldre mjukvaruprogram och gränssnitt?
– Hur presenterades konditionsinformation i ert första handverktyg? Var det så att underhållstekniker lyssnade efter missljud
och med hjälp av papper och penna på egen hand ritade ut
mätpunkter och kurvor?
– Kunde inte de analoga handverktygen överföra konditionsdata
till pc-programvaran?
– Var T och A-serien digitala (tillskillnad mot den analoga Shock
Pulse Meter 43A)?
– Kunde T och A-serien kopplas (dockas) till ”Dosprogramvaran”?
– Vad var syftet med Dos-versionen? Att underhållsteknikerna
ska slippa stå ute bland maskinerna och rita ut diagram på
papper?
– Är bilder på Shock Pulse Meter 43A och bilder på T och Aserien ett bra sätt att visa handverktygets utveckling, eller föredrar du andra bilder?
– Vilka var de eldsjälar som startade företaget?
– Vad var det som gjorde att just dessa personer hade möjlighet
att utveckla stötpulsmetoden?
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BILAGA 8
I följande text sammanfattas designprocessen gällande den programvara och
det användargränssnitt som stått i fokus för forskningen.
– En projektgrupp ansvarar för utvecklingen av programvaran
och dess användargränssnitt.
– Projektgruppen analyserar och definierar problem samt nya
möjligheter med programvaran. Det baseras på önskemål från
kunder, projektgruppens egna uppslag eller idéer från andra intressenter.
– En revision eller ny version av pc-programvaran planeras. Revisioner omfattar smärre justeringar och läggs ut som digitala filer
på företagets webbplats, något som användare själva kan ladda
hem för att uppdatera sin programvara. Nya versioner står för
omfattande förändringar och kräver lansering.
– Projektgruppen skapar en kravspecifikation. Den går på remiss
till övriga deltagare i projektgruppen, samt till en internationell
referensgrupp, distributörer, leverantörer med flera. Den internationella referensgruppen består av distributörer, kunder och
säljare samt medarbetare i dotterbolag. Kravspecifikationen revideras efter behov.
– En funktionsspecifikation, som även kan kallas konstruktionsspecifikation, genereras. Den preciserar programvarans nya
funktioner samt hur TBU-information på bildskärmen ska
gestaltas. För att presentera specifikationerna används skärmbilder.
– Funktionsspecifikationen går på remiss inom projektgruppen
och inom företaget, samt övriga intressegrupper grupper utanför företaget.
– En ny version utvecklas.
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– Den nya versionen testas i fältstudier under några månader. Företag prövar då programvaran i ”skarpt läge”. Tester kan även
ske på plats ute hos användarföretagen av personal från det
produktutvecklande företaget.
– Projektgruppen samlar in kommentarer från fältstudierna och
revideringar sker vid behov. En ny version av mjukvaran
lanseras.
– Utvärdering och återkoppling sker via en enkät som skickas ut
ungefär vartannat år. Enkäten handlar främst om företaget som
helhet. Utvärdering av produkterna sker även via användarträffar där användare och representanter från det produktutvecklande företaget träffas och diskuterar produkterna som tillämpas. Mjukvaruprogrammet utvärderas dessutom kontinuerligt
genom att användare, kunder eller övriga intressenter bidrar
med nya krav eller önskemål.
– Kommande krav och önskemål samlas och arkiveras. Kontinuerligt lyfts kraven och önskemålen upp under projektgruppens
möten, som sedan planerar revisioner och/eller nya versioner av
programvaran.
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BILAGA 9
Intervjuer utfördes med fyra underhållsansvariga vid fyra svenska pappersbruk. Inledningsvis ställdes generella frågor rörande företaget såsom antal
maskiner, antal anställda, årsomsättning, aktuellt underhållsprogram och
vilka tekniker som används samt hur länge och i vilken omfattning de använts. Därefter ställdes övergripande och avgränsade frågor om implementering av ett tillståndsbaserat underhållsprogram samt frågor om programmet
varit framgångsrikt. Frågorna presenteras här nedan.
– Hur implementerade ni tillståndsövervakning (tillståndsbaserat
underhåll) i er organisation?
– Följde ni någon framarbetad process?
– Fokuserade ni på några utmärkande faktorer vid implementeringen (exempelvis träning och utbildning)?
– Om jag säger, ”vad är viktigast vid en implementering –
tekniken bakom CBM eller organisationen bakom CBM?”
– Vad hade företaget för bakgrund och historia gällande underhållsrutiner innan tillståndsövervakning implementerades?
– Hur och av vem tog beslutet att implementera tillståndsbaserat
underhåll (fanns en eldsjäl, champion, med i bilden)?
– Vad har högsta ledningen i företaget för roll inom underhållsavdelningen?
– Vad har högsta ledningen för roll i och med att ni använder er
av tillståndsbaserat underhåll?
– Vilka incitament fanns för att starta en implementering av tillståndsbaserat underhåll och är det samma incitament som driver er att fortsätta med tillståndsbaserat underhåll?
– Vilken sorts och i vilken omfattning har utbildning och träning
om tillståndsövervakning bedrivits?
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– Har eventuella negativa attityder tacklats (både vad gällande
ledning, mellanledning och tekniker/operatörer)?
– Har det varit svårt att få acceptans för tillståndsövervakningen
och det tillståndsbaserade underhållet?
– Har ni aktivt arbetat för att skapa förtroende för tillståndsanalyserna, i sådant fall hur?
– Hur organiseras er underhållsavdelning i förhållande till hela
företagets organisation? (Hur organiseras tillståndsövervakningen i er underhållsorganisation?)
– Har någon av era kunder eller leverantörer tagit ett aktivt ställningstagande angående tillståndsövervakning?
– Finns det någon standardiserad kommunikationsgång på företaget angående tillståndsövervakning (såsom diskussionsforum,
arbetsmöten, anslagstavla)?
– Arbetar ni strukturerat med att ständigt förbättra era tillståndsbaserade underhållsrutiner och i så fall hur tacklar ni denna
faktor?
– Hur stor del av er produktionsutrustning omfattas av tillståndsövervakning (den relevanta produktionsutrustningen som tillståndsövervakas)?
– Hur stor del av all relevant personal omfattas av tillståndsövervakningsrutinerna (hur många ha fått utbildning, hur många
arbetar med tillståndsövervakning dagligen)?
– Hur ofta bedömer du att något går fel i tillståndsövervakningen
(att analysen av tillståndsövervakningen felbedöms eller att man
missat något mätningen eller i analysen)?
– Vad tror ni är särskilt viktigt för ett företag att fokusera på för
att erhålla en lyckad implementering av tillståndsbaserat underhåll?
– Vad tror ni kan vara de största misstaget företag kan göra vid
en implementering av tillståndsbaserat underhåll?
– Hur tror ni att underhållet på ert företag kommer att se ut om
ytterligare fem år?

