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Sammanfattning

För att kunna hantera potentiellt farliga och fientliga situationer krävs att utrustningen
som används ombord på ett militärt stridsfartyg fungerar ändamålsenligt och effektivt med
den personal som använder den. Det är viktigt att denna utrustning kan hanteras av olika
människor. En operatör på ett stridsfartyg skall bland annat kunna hantera information
om fientliga hot, navigering och styrning av obemannade farkoster. Operatörsplatsen bör
således vara utformad så att användaren kan hantera ett stort informationsflöde och
operatörsplatsen bör utformas så att denna information enkelt kan tolkas så att rätt
beslut kan tas. Dessa beslut måste ofta tas under små tidsrymder. Operatörerna sitter
ibland långa pass vid sin plats och uppgifterna kan ibland vara enformiga.

Syftet med examensarbetet har därför varit att samla användarnas synpunkter, undersöka
ergonomin och det fysiska gränssnittet på existerande operatörsplatser. Ytterligare ett
syfte har varit att ge förslag på hur framtida operatörsplatser kan vara utformade för att
passa de många behov som operatörer har.

De undersökta arbetsuppgifterna vid operatörsplatserna visade sig vara fritt från fysiskt
belastande och ensidigt upprepade arbetsuppgifter. Den mentala belastningen var mått-
lig och den största bidragande faktorn för arbetsbelastning var tidspressen. Rullbollarna,
styrspakarna eller den rörelsekänsliga skärmen var inte jobbiga att aktivera eller hante-
ra enligt användarna. Vidare så fann utvärderaren inga allvarliga brister i det fysiska
gränssnittet.

Det utvecklade konceptet av en framtida operatörsplats har två stora tunna skärmar, plats
för anteckningar och lämpar sig bättre än tidigare operatörsplatser för skrivbordsuppgifter
och styrning av obemannade farkoster. Konceptet som utvecklats har modellerats i dator
och en fysisk modell tillverkades.
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Abstract

The ability to handle potentially dangerous and hostile situations on a military vessel
requires that the equipment works effectively with the personnel that use it. It is important
that this equipment can be used by different people. An operator on a military vessel
shall be able to handle information about hostile threats, navigation and the steering of
unmanned vehicles. A operator console should therefore be constructed in such a way
that the operator can handle a large flow of information. And the information given by
the technical system should be displayed correctly to facilitate the operators ability to
handle and interpret the information correctly, in order for the operator to make the
correct decision at any given moment. These decisions must often be made during short
periods of time. The operators often sit long hours by their seat and their tasks can be
monotonous.

The purpose of this thesis has been to collect the operators opinions, examine and to
evaluate the ergonomic and physical interface on the existing consoles. Another purpose
have been to give examples of how future operator consoles could be constructed to be
adapted to the many needs of operators.

The investigated tasks performed by the operators showed to be free from physical de-
manding and monotonous repetetive work. The mental demand was moderate. The most
significant contributor to workload was temporal demand. The trackballs, joysticks or the
touch sensitive displays was not physically demanding or difficult to activate according to
the end–users. Furthermore no serious shortcomings was found concerning the physical
interface.

The developed concept of future operator consoles have two stacked screens, areas for pla-
cing notes and is better suited than existing consoles for doing office tasks and controlling
remotely operated vehicles.
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Författaren till denna rapport vill tacka hela avdelningen Anskaffningskontor Sjö Lednings-
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privata företag. Ett stort tack går ut till de besättningsmän och –kvinnor på HMS Nykö-
ping, HMS Södermanland samt HMS Ven som tagit sig tid att delta i intervjuer och bidra
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Slutligen önskar författaren tacka Margareta Paulson vid Institutionen för Maskinkon-
struktion vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har varit handledare under
examensjobbet, och bidragit med viktiga synpunkter under hela processen.

Christopher Hoback,

Stockholm, oktober 2011.





Ordförklaringar och förkortningar

Nedan förklaras viktiga ord och förkortningar som förekommer i rapporten.

Ordförklaringar och förkortningar som används i rapporten.

Förkortning Förklaring

CAD Computer Aided Design. Ett CAD datorprogram används för att
skapa virtuella tredimensionella modeller och för att göra konstruk-
tionsritningar.

EUA Ensidigt upprepat arbete. Definition av arbetsmiljöverket på arbe-
te som upprepas ofta och med korta arbetscykler samt som kan
resultera i belastningsskador.

FMV Försvarets Materielverk är en svensk myndighet som ansvarar för
försvarsmaktens materielanskaffning.

HMS Hans Majestät. HMS står framför varje fartygsnamn.

IEA International Ergonomics Association. Organisation som arbetar
med ergonomi i olika sammanhang.

I/O organ Input/Output organ. Ett styrdon som operatören använder för att
interagera med det tekniska systemet vid operatörsplatsen.

MFC Multi Functional Console. Används här som namn på operatörsbord
med modulbaserad uppbyggnad gällande styrspakar.

ROV Remotely Operated Vehicle. En ROV är ett fordon som styrs från
fartyget vid exempelvis minsökning och minförstöring. Det finns
olika typer av ROV:ar med olika funktioner. ROV används som
samlingsnamn för alla dessa.

SLC Stridsledningscentral. Stridsledningscentralen är det utrymme i far-
tyget där operatörsplatserna är placerade, och operatörerna spen-
derar stor del av sin tid. Det är ifrån denna central som många av
fartygets funktioner styrs. Motsvarande utrymme för ubåt kallas
manöverrum.

SOI Space of Identification. Det område i vilken en bokstav av en viss
storlek med säkerhet kan uppfattas då en person sitter vid en da-
torskärm.

TID Touch Input Display. En rörelsekänslig skärm på en operatörsplats.
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1 Introduktion

Detta introducerande kapitel presenterar bakgrunden, de mål och avgränsningar som sattes
för projektet. I detta avsnitt, och i hela rapporten hänvisas ofta till operatörsplats, eller
operatörsbord. Med detta menas den fysiska arbetsplatsen som hyser de tekniska kompo-
nenterna som operatörerna använder. Stolen vid vilken operatörerna sitter vid ingår inte
i begreppet som det används i rapporten. I slutet av detta avsnitt redovisas kort med text
och förklarande bilder hur existerande operatörsplatser ser ut och vad de används till. Fo-
tografier som visas i rapporten används med tillstånd. Förklarande bilder är skapade av
författaren och bilder hämtade från litteraturen har källhänvisningar i figurtext.

1.1 Bakgrund

Det svenska försvaret har som uppgift att bistå samhället i hjälpinsatser vid större kriser
och att bevaka Sveriges gränser och avvisa de som kränker dem [8]. Försvaret skall kunna
lösa sina uppgifter på marken, i luften och till sjöss. För att på bästa sätt klara av dessa
uppgifter behövs materiel och personal som fungerar i extrema och potentiellt farliga
situationer.

Det är i slutänden människor som tar beslut och agerar i olika situationer. Därför skall
utrustningen vara anpassad till den personal som använder den. En operatörsplats på ett
stridsfartyg är en plats där det tekniska systemet visar mycket information som opera-
tören måste varsebli och ta beslut på, inte sällan sker detta under små tidsrymder. En
operatör skall bland annat kunna hantera information om fientliga hot, navigering och
styrning av obemannade farkoster samt hantera varningar och kommunicera med den öv-
riga besättningen. Operatörsplatsen är en arbetsplats vid vilken operatörer dagligen sitter
och arbetar vid. Den fysiska utformningen på operatörsbordet är därför av stor betydelse
för varje operatör oavsett arbetsuppgift på dessa stridsfartyg.

Sedan den äldre generationens operatörsplatser utformades har ny kunskap blivit tillgäng-
lig och en bredare förståelse för människan i ett tekniskt system finns. Arbetet har därför
startats för att undersöka ergonomin, den fysiska utformningen på existerande operatörs-
platser samt ge förslag på hur ett framtida operatörsbord kan se ut.

Projektet är ett examensarbete i Industriell design vid Kungliga Tekniska Högskolan och
utfördes på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV).

1



1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet har varit att utvärdera användarnas synpunkter och att un-
dersöka ergonomin och det fysiska gränssnittet på existerande operatörsplatser. Ett annat
syfte har varit att förse myndigheten med förslag och idéer på hur framtidens operatörs-
platser kan komma se ut. Vidare har det även funnits en önskan från FMV att ta mot
förslag på hur en operatör kan använda ny och avancerad teknik för att mer effektivt kun-
na utföra sina uppgifter. Samtal med FMV resulterade i att olika mål för examensjobbet
formulerades.

1.3 Mål

För att projektet skulle ha ett tydligt fokus definierades tre skilda mål. Efter diskussioner
med uppdragsgivaren formulerades nedanstående lista på mål som projektet ämnades
uppfylla.

• Utvärdering av existerande system. Det fysiska gränssnittet på operatörsbordet som
finns på ytfartyg och ubåtar skulle utvärderas. Placering och funktion av knap-
par, reglage och skärmar skulle utvärderas i enlighet med användares önskemål och
behov. Operatörsbordets ergonomi skulle studeras. Förslag på förbättringar av det
fysiska gränssnittet samt ergonomin ska läggas till i ett internt dokument innehållan-
de riktlinjer för utformandet av operatörsplatser för stridsfartyg. Dokumentationen
ämnas kunna användas av FMV som ett underlag vid beslutsfattande angående
utformning av framtida operatörsplatser.

• Utveckling av förslag till framtida system. Förslag på hur en nästa generations så
kallad MFC (Multi Functional Console) kan se ut gavs, med utvärderingen från
ovanstående delmål som bakgrund. MFC:n skall kunna hantera den utökade funk-
tionaliteten som önskas gentemot existerande operatörsplatser. Den utökade funk-
tionaliteten finns sammanfattad i ett kravdokument utarbetat av FMV. Möjligheten
att ha en gemensam MFC för flera delsystem undersöktes. Med delsystem menas
exempelvis hanteringen av optroniska master, sonarer, radar samt styrning av obe-
mannade farkoster. Hanteringen och manövreringen av dessa delsystem görs genom
olika Input/Output (I/O) organ, exempelvis styrspak och rullboll.

• Att analysera och ge förslag på kommande teknologier som kan vara aktuella vid
styrning och hantering av de delsystem som nämns ovan. Förslagen på hur och i
vilket delsystem den kommande teknologin skall implementeras ska sammanfattas i
ett dokument.
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1.4 Avgränsningar

För att projektet inte skulle bli för omfattande gjordes avgränsningar enligt lista nedan.
Vissa avgränsningar gjordes under projektets planeringsfas, andra gjordes under arbetets
gång.

• Ljudergonomi har ej behandlats. Andra omgivningsfaktorer som exempelvis vibra-
tioner, luftkvalité och termiskt klimat har ej beaktats.

• Kostnadsanalyser genomfördes inte.

• Ett fullt konstruktionsunderlag för operatörsplatsen låg utanför projektets ramar.

• Någon utformning av ben och underrede på operatörsplatsen har ej gjorts.

• Stolens ergonomi har ej beaktats.

• Att söka och inhämta fullständig information om framtida tekniska landvinningar
och analysera dess betydelse för militära stridsfartyg skulle varit ett alltför omfat-
tande arbete. Därför begränsades arbetet till att analysera ett fåtal teknologier som
kan påverka en operatörs roll på ett fartyg.

• Inga hållfasthetsberäkningar eller miljöanalyser har gjorts i projektet.

• Utrymme för placering av operatörsplatsernas datorlådor har ej beaktats i det ut-
vecklade konceptet. Dessa skall enligt krav från FMV finnas i ett separat datorrum
eller datorställ på fartygen och med kablar kopplas samman till operatörsplatserna.

1.5 Existerande operatörsplatser

Arbetet har utvärderat fyra typer av operatörsplatser som finns på existerande svenska
stridsbåtar som aktivt används av försvarsmakten. Vissa ytfartyg är utrustade med så
kallade ROV:ar (Remotely Operated Vehicle) som är fjärrstyrda undervattensfarkoster,
dessa styrs med styrspakar och behöver operatörsplatser anpassade för ändamålet. Dessa
farkoster används till att desarmera och aktivera minor, och det finns flera olika typer av
ROV fordon.

Arbetsmiljön och utrymmet för operatörsplatserna skiljer sig åt på olika fartyg. I ubåtar
är utrymmet begränsat i främst sidled men även på höjden. Antalet operatörsplatser är
färre på ubåtar än på ytfartyg. På ytfartyg finns det större utrymme vid och omkring
operatörsplatserna, därför är de operatörsplatser som finns på ytfartyg generellt breda,
stora och tunga. Ytfartygen rör sig även mer i sidled och höjdled vid dåligt väder. Ar-
betsmiljön kring operatörsplatserna är dynamisk. Operatörsplatserna är placerade precis
intill varandra och bakom finns det gångar i vilka personer går regelbundet. Operatörerna
själva rör sig ofta i och ur sin plats när de får andra uppgifter att lösa. För att underlätta
arbetsfördelningen och tydliggöra ansvarsområden för operatörerna är området kring ett
fartyg indelat i så kallade dimensioner. Luftdimensionen övervakar och hanterar hot i luf-
ten, ovanför vattenytan. Ytdimensionen hanterar hot och mål på vattenytan, alltså andra
fartyg. Undervattensdimensionen övervakar det som finns under vattenytan samt ansvarar
för ROV fordon. Nedan visas de operatörsplatser som utvärderats med kommentarer.
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CETRIS
Systemet används bland annat på de moderna Visbyklassade korvetterna. Operatörsplat-
sen är bred och har två sidmonterade och kvadratiska 20 tums plattskärmar. CETRIS
har två rullbollar och ingen möjlighet att styra en ROV. Tangentbordet har numerisk
knappsats och det finns möjligheter att placera individuella checklistor och anteckningar
under plexiglasskivor i armstöden, se figur 1.

Figur 1 – En operatörsplats av typ CETRIS med de olika komponen-
terna namngivna. Linjeväljaren används för kommunikation och kallas
även för sambandsväljare. Avfyrningspanelen består av fysiska knappar
bland annat för avfyrning av vapen och motmedel.

Tangentbordet kan även stängas av för oavsiktlig aktivering. Den stora skärmen i mitten
heter TID, Touch Input Display, och är rörelsekänslig. Den rörelsekänsliga displayen an-
vänds ofta till att aktivera olika funktioner och programvaran är uppbyggd i en hierarki
där systemets alla funktioner går att lokalisera. Samma funktioner kan aktiveras med
hjälp av rullboll och huvudskärm.
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HYDRA
Operatörsplatserna av typen HYDRA finns på fartyg som har ROV:ar. Dessa operatörs-
platser används i huvudsak för att styra ROV fordon. Således har HYDRA styrspakar
monterade. Den har två skärmar av äldre modell, se figur 2. HYDRA har även två rull-
bollar och tangentbord. Dessa kan (som på bilden) skyddas med en metallplatta så att
inte knappar aktiveras oavsiktligt. Dessa metallplattor är rörliga delar och placeras i an-
slutning till operatörsplatsen när den används.

Figur 2 – Bild på en operatörsplats av typ HYDRA. Motsvarigheten till
TID:en kallas på HYDRA för PEP skärm.

SESUB
Operatörsplatser av typen SESUB finns på ubåtar och är inte lika breda som övriga, se
figur 3. Ubåtar är inte utrustade med ROV fordon och SESUB har därför inga styrspakar
monterade. Huvudskärmen eller MTD:n (Main Tactical Display) är av plattskärmstyp i
bredskärmsformat på 16:9 och är 30 tum. Tangentbordet har även numerisk knappsats
men är av smalare modell än på övriga operatörsplatser.
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Figur 3 – SESUB:s utseende. Dessa operatörsbord har inte två rullbollar
monterade på varje armstöd, utan bara en på höger armstöd.

IMCMS
IMCMS systemet har både rullboll och styrspakar monterade på samtliga operatörsbord,
se figur 4. Denna typ är den enda som har fasta handtag på operatörsbordets yta som
används vid kraftiga rörelser i fartyget, så kallad sjögång.

Figur 4 – IMCMS systemet är det äldsta av de undersökta och det enda
som har rak kant mot operatören. De har även styrspakar monterade på
alla operatörsbord trots att inte alla operatörer styr ROV fordon.

Skärmarna på IMCMS är ej inbyggda i operatörsplatsen som på övriga system. De är
monterade på plan yta och går att rotera kring stativet samt att luta mot operatören.
Linjeväljaren eller sambandsväljaren är den komponent som används för att med inkopplat
headset kommunicera med andra i besättningen.
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2 Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras den teoretiska grund som utformningen av operatörsbordet grun-
dar sig på.

2.1 Definition av ergonomi

Det är viktigt att separera begreppen fysisk arbetsbelastning från det bredare begreppet
ergonomi. Enligt International Ergonomics Association (IEA) är definitionen [9]:

Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the
understanding of interactions among humans and other elements of a system,
and the profession that applies theory, principles, data, and methods to design
in order to optimize human well being and overall system performance.

Ergonomi är således det vetenskapliga begreppet för all sorts interaktion en människa gör
med omgivningen i ett system och inte enbart den fysiska belastningen som en arbets-
uppgift innebär. Ergonomibegreppet kan vidare delas in i mindre domäner som, fysisk
ergonomi alternativt belastningsergonomi, kognitiv ergonomi samt organisatorisk ergono-
mi.

2.2 Fysisk arbetsbelastning

Fysisk arbetsbelastning eller belastningsergonomi syftar på de krafter som kroppen utsätts
för utifrån eller de belastningar som individen själv genererar i kroppen [4].

En operatörsplats har många likheter med en arbetsplats för kontorsarbete. Operatörerna
sitter i en stol, vid en skärm med tangentbord och ett styrdon för markören på skärmen.
Skillnaderna är bland annat att operatörer på svenska stridsfartyg använder rullboll istäl-
let för mus som är vanligt på kontorsarbetsplatser. De besvär som en kontorsarbetare kan
uppleva, kan således förekomma även hos operatörer som sitter vid operatörsplatser på
fartyg.

7



2.2.1 Arbetsskador

Sedan 1980-talet har skador och besvär i rörelseorganen ökat i befolkningen. Trots att an-
vändandet av datorer ökat kraftigt under samma period och det manuella arbetet kraftigt
minskat. Det är inte bara kraftiga manuella arbetsuppgifter som leder till överbelastning
och arbetsskador. Det har visat sig att även lågintensivt muskelarbete kan leda till skador.
Låga belastningsnivåer på 2 – 5 % av maximal kapacitet har visat ge objektivt negativa
förändringar i vissa muskler i axel– och skulderområdet [4, 2].

Bland de vanligaste anledningarna till att människor är borta från arbetet har visat sig
vara på grund av besvär i muskler, leder och senor [2]. För alla företag och organisationer
är det kostsamt med personal som har hög sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader
för rehabilitering och störningar i produktionsverksamheten. Därtill kommer den enskilda
individens upplevelser bland annat i form av smärta och i värsta fall handikapp som bidrar
till en rad negativa hälsoeffekter. Därför är det eftersträvansvärt att utveckla produkter
som syftar till att minimera och förebygga att arbetsskador inträffar [2].

För att identifiera arbete med inslag av lågintensiv och repetativ karaktär har arbetsmil-
jöverket myntat begreppet, och en bedömningsmodell, för ensidigt upprepat arbete (EUA)
[2]. Myndigheten har även definierat inom vilket område arbetsverktyg och styrdon på en
datorarbetsplats bör vara placerade för att minska belastningen och därmed minska ar-
betsskadorna, enligt figur 5 nedan. Det yttre arbetsområdet i figuren nedan begränsas av
räckvidden för händerna. Få rörelser i detta område rekommenderas. Det inre arbetsom-
rådet bör vara det område i vilka frekvent använda styrdon och objekt bör vara placerade
så att dessa kan hanteras med avspända armar och axlar nära kroppen. Det är viktiga-
re att placera arbetsuppgifter som kräver precision och som skall göras under lång tid
centralt i det inre arbetsområdet.

Figur 5 – Definition av inre och yttre arbetsområde i horison-
talplanet [2]. Avstånden är i centimeter. Figure är hämtad från:
http: // www. av. se/ lagochratt/ afs/ afs1998_ 01. aspx .
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2.2.2 Kroppens uppbyggnad och anatomi

Saknas förståelse för människroppen riskerar utvecklade produkter att bli oanvändbara,
skapa missnöje och i värsta fall skada användaren. En grundförståelse för hur människor
är uppbyggda och fungerar är därför nödvändig för att skapa så funktionella produkter
som möjligt.

Interaktionen mellan operatör och operatörsbord sker främst med operatörens ögon och
händer. Därför är kroppsdelar såsom huvud, nacke, skuldror, armar och axlar viktiga att
beakta vid utformning av operatörsplatser.

2.2.3 Nacke och ryggrad

Ryggraden har som uppgift att bära upp hela överkroppen samt bära extern belastning
som kroppen utsätts för. Ryggraden utgörs av kotor som har mellanliggande diskar som
fungerar som stötdämpare. Kotorna i ryggraden hålls på plats av ligament eller ledband.
Vid sittande ställning och då en kraftig onaturlig kurvatur intas av individen ökar be-
lastningen på diskarna mellan de nedre kotorna i ryggen. Bäckenet roteras då framåt och
hamnar i en ogynnsam position, se figur 6.

Figur 6 – Figur på lordosisk och kyfosisk krökning av ryggraden. En kyfosisk
krökning på ryggraden belastar diskarna mer än vid lordosisk hållning. Diskarna
kan ta skada vid för hög belastning. Ländryggskotorna är skuggade i figuren.
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Vid upprätt sittande ansträngs främst muskulaturen i bålen. Men musklerna kan snabbt
bli trötta, därför kan det vara bra med stöd. Det är just ländryggen som tar upp den största
belastningen vid hantering av extern vikt, därför är det vanligare med ländryggsbesvär
än andra sorters ryggproblem [4].

Diskarna mellan kotorna kan skadas då de utsätts för stor belastning. Vid sittande kan
diskarna utsättas för upp till 90 % högre tryck då ryggstöd inte används, jämfört med
stående ställning. Trycket kan uppgå till 40 % högre då sittande upprätt ställning intas
med ryggstöd, jämfört med stående [15]. En lordosisk hållning i ryggraden är eftersträ-
vansvärt medan en kyfosisk hållning ökar belastningen på diskarna i ryggraden. Studier
har visat att en bakåtlutning av ryggstödet på en stol (med stöd för ländryggen) med
110◦ från plan stolsits är bäst för att efterlikna ryggradens belastning vid sittande som
den är vid stående [15]. Det kan vidare vara bra att variera en sittande arbetsställning
med en stående arbetställning för att inte ryggen skall belastas enformigt.

Utöver de belastningsrelaterade förändringarna som sker i kroppen vid en kyfosisk re-
spektive lordosisk hållning, påverkar hållningen även huvudets position och därmed ögats
position. När en människa sitter upprätt med rak rygg respektive avslappnat och ihop-
sjunket kan ögonens position variera med 65 mm i höjdled [10].

2.2.4 Axlar och skuldror

Axelleden är en ovanligt rörlig led. För att möjliggöra stort rörelseutrymme är leden
en kulled. Just för att tillgodose den goda rörligheten i axelleden så är den fördjupning
som kulleden vilar i, mycket grund. Detta resulterar i att ledens stabilitet beror mer
på omgivande ledband och muskler, än benstrukturen. Ledgropen som axelleden vilar
i tillhör skulderbladet som hålls på plats bland annat av den stora kappmuskeln eller
på latin musculus trapezius. För att undvika skador och besvär i axlar och skuldror är
det viktigt att armen har stöd. Utan stöd blir armen en vikt som måste hållas upp av
resten av kroppen. Om det sker långvarigt kan det bli en besvärlig belastning på hela
överkroppen. Värk och besvär i trapeziusmuskeln är mycket vanligt för skador som är
relaterade till arbete [4]. Det är lätt att inse att ju längre från handen kroppen befinner
sig desto större moment utsätts axelleden med omgivande muskulatur för. Styrdon som
används ofta kan därför med fördel placeras närmare operatören för att inte utsätta axeln
för en hög belastning. Att även ge stöd för armen då styrdon hanteras kan vara ett annat
sätt att minska belastningen.
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2.2.5 Armar och händer

Nästan all fysisk interaktion hos människor sker via armar och händer. Händerna är
finkänsliga instrument och har en mängd funktioner och egenskaper. Bland de viktigare
är att greppa och hålla i objekt. Därför är händerna komplexa strukturer med många
skelettdelar, senor och muskler.

För att undvika belastningsskador i hand och arm bör det eftersträvas att hålla handleden
och armen rak. Det gäller även generellt då handverktyg används. Vid skrivbordsarbete
extenderas ofta handlederna, se figur 7.

Figur 7 – Då tangentbord och alla styrorgan hanteras bör
handlederna vara raka. Bilder visar extension i handleden.

Vidare bör även all ulnar deviation och radial deviation av handleden undvikas, se figur
8 nedan.

Figur 8 – Figuren visar riktningen för ulnar– och radial
deviation av handleden.
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Att även spänna underarmens muskulatur, flexorerna och därmed palmarflektera handen
enligt figur 9 är även något som bör undvikas då det kan ge upphov till tenosynovit.
Tenosynovit är en inflammation i senorna och dess omgivande tunna hinna [15, 14].

Figur 9 – Figuren visar flexion och extension av handle-
den. På tangentbord som är något upphöjda från underlaget
tvingar ofta handlederna till extension.

Ett tillstånd som heter karpaltunnelsyndrom är även ett tillstånd som kan inträffa då
handleden böjs i palmarflexion och ulnar deviationan. Karpaltunneln är en hålighet eller
kanal i handleden genom vilken flertalet nerver och andra anatomiska strukturer passerar
igenom. Vid tillståndet för karpaltunnelsyndrom är median nerven som går igenom kar-
paltunneln i handleden skadad. Vidare har frekventa rörelser med radial deviation visat
sig ge skador i form av epikondylit eller mer populärt tennis– eller golfarmbåge. I dessa
fall är det en inflammation i armbågen som utlöser smärttillståndet [14, 15].

2.2.6 Synen

Det är i ögonens näthinna som det infallande ljuset omvandlas till signaler vilka skickas,
via synnerven, till hjärnans område för synintryck. Det är ciliarmuskeln i ögat som ändrar
linsens form för att kunna fokusera på olika objekt i vårt synfält. Denna förmåga att ändra
linsens krökningsradie kallas ackommodation. När blicken vilar på ett objekt på långt
avstånd är ögat avslappnat och ciliarmuskeln är i vilotillstånd. Det är således ciliarmuskeln
som kontraherar linsen. Fokuseras blicken på ett objekt på nära håll formas muskeln till
en mer sfärisk form och linsens brytande förmåga ökar.
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I figur 10 syns ett närsynt öga där ljusstrålarna bryts för nära linsen i glaskroppen. Det
är den färgade regnbågshinnan eller iris som reglerar mängden ljus som släpps in i ögat
och bidrar till att reglera ögats synskärpa.

Figur 10 – Schematisk bild på ögat i genomskärning. De
streckade linjerna visar strålgången för ljuset (kraftigt över-
drivet). I bilden bryts ljuset för kraftigt och bilden på näthin-
nan blir ej skarp.

Då ögat studerar närliggande föremål ackommoderar alltså ögat till aktuellt synavstånd,
ögonen riktas mot objektet och pupillöppningen minskar. Detta medför att ögats muskler
kontraheras statiskt. Detta kan vara tröttande och i vissa fall även ge spänningshuvud-
värk. Man har även sett samband mellan synansträngning och muskelvärk i nacken och
skuldrorna [4]. Denna värk beror på att muskulaturen kring ögat anspänns statiskt över
tid vilket kan resultera i överansträngning som ger värk och besvär i nacke och skuldror.
Närpunkten är den närmsta punkten på en yta på vilken synen kan fokusera. Detta av-
stånd ökar med åldern. Närpunkten för yrkesverksamma individer ligger på cirka 50 cm
avstånd från ytan som ögat ska fokusera på [10].
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Den mest vilsamma positionen vid sittande har visat sig vara ungefär 35◦ under den
horisontella siktlinjen, se figur 11 nedan. Detta inkluderar en lätt böjning i nacken och en
lätt nedåtlutad blick. Acceptabelt siktområde är inom 60◦ under den horisontella siktlinjen.
Utanför detta området bör inte någon skärm placeras om den ska användas regelbundet.
Området i vilken en skärm ska placeras ligger i ±15◦ kring den optimala siktlinjen, både i
vertikal och horisontalplanet [10]. Det är i detta område som muskulatur i nacke och ögon
är mest avslappnad. Vinkelområdet betecknas även cone of fixations eller på svenska: kon
för fixering. Kon för fixering är det vinkelområde inom vilket siktlinjen kan förflyttas med
ögat utan att ändra nackens eller huvudets position [11].

Figur 11 – Figuren visar det mest vilsamma blickområdet för det horisontella och
vertikala planet. Även lätt nedåtvinklad blick på 15◦ från den horisontella siktlinjen
föreslås enligt annan litteratur vara den mest vilsamma vinkeln att fästa blicken på
[4].

Synfel och ålderns påverkan på synen
Linsen i ögat blir stelare med ökad ålder. Linsens sfäriska form blir svårare för ciliarmus-
keln att forma. Detta leder till att ögat får svårare att fokusera på objekt utan korrektion i
form av glasögon eller linser. Korrektionen kan behöva ökas med ökande ålder eftersom lin-
sens stelnande, eller ålderssyntheten fortskrider. Det vanligaste avstånden som korrigeras
är läsavstånd på 35 – 50 cm [4].

Med stigande ålder ökar även behovet av ljusstyrka för att se tydligt. Detta beror på att
ögats genomskinliga vävnader grumlas och näthinnans receptorer får försämrad funktion.
Litteraturen ger riktvärden på 50 % högre ljusintensitet för en 50–åring och 100 % mer
för en 60–åring än för personer under 40 års ålder [4].
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2.3 Mental arbetsbelastning och stress

Den totala upplevda arbetsbelastningen kan bero på olika saker. Begreppen mental ar-
betsbelastning och fysisk arbetsbelastning går in i varandra. En arbetsuppgift som är
väldigt fysiskt krävande kan på grund av dess fysiska belastning bli en mental utmaning.
Tvärtom kan även en uppgift som kräver mycket mentala resurser bli fysiskt belastande,
exempelvis som svettningar och muskelanspänningar.

Kognitiv betyder intellektuell eller kunskapsmässig. Det är lämpligare att hänvisa till
operatörernas kognitiva belastning när deras arbetsrelaterade tidspress och tillfälligt höga
arbetsbelastning åsyftas än mental arbetsbelastning eller stress. Det senare omfattar även
psykosocial arbetsbelastning eller psykosociala stressorer, vilket bland annat innefattar
relationer mellan medarbetare och individens allmänna välbefinnande.

Det är klart att den kognitiva arbetsbelastningen kan påverka hur arbetsuppgifter utförs.
En långvarig vakenhetsgrad sänker prestationen [19]. Men all form av kognitiv belastning
försämrar inte prestationen. Måttlig nivå höjer vakenhetsgraden och vissa uppgifter kan
genomföras effektivare. Nedanstående figur 12 visar på samband mellan vakenhetsgraden
(engelska: arousal) och prestationen (engelska performance).

Figur 12 – Samband mellan vakenhetsgrad (engelska arousal) och
prestation då en enkel och svår uppgift utförs. En något kortvariga-
re förhöjd vakenhetsgrad höjer prestationen markant. Figuren visar
även att en för hög vakenhetsgrad eller arousal sänker prestationen
för både enkla och svåra uppgifter. Figur: hämtad från litteratur
[19].
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Stress används i vardagligt tal aningen slarvigt när företeelsen tidsbrist eller tillfälligt
överbelastad av arbetsuppgifter åsyftas. Stress är ett vidare begrepp än så och kan sam-
manfattas som för höga krav, för litet beslutsutrymme och otillräckligt socialt stöd [4].
Långvarig och ihållande stress kan vara bidragande orsak till allvarliga sjukdomstillstånd
som depression, kroniskt trötthetssyndrom och kroniska smärtor. Ihållande stress kan
även öka den generella risken för att drabbas av sjukdomar då immunförsvarets sannolikt
försämras [4, 17]. Mycket tidspress och kognitivt krävande arbetsuppgifter kan därmed
bidra till att förstärka höga krav, öka den totala arbetsbelastningen och bidra till stress.

2.4 Mentala modeller

Människor som arbetar med tekniska system kommer ofrånkomligen skaffa sig, och har
redan förutbestämda mentala modeller om hur ett tekniskt system skall se ut och fungera.
En allmängiltig mental modell är till exempel att ljudvolym höjs och sänks. Skall ett
reglage utformas för hantering av volymen, förutsätts därför att reglaget regleras uppåt
då volymen höjs, och nedåt då volymen sänks. Då volym regleras med en vridreglage,
kommer de flesta individer vrida vridreglaget åt höger för att höja volymen. Detta gäller
både om reglaget finns som hårdvara i form av en potentiometer eller mjukvara på en
display. Dessa förutbestämda mentala modeller är viktiga att ta hänsyn till vid design av
produkter som används av människor. Följs inte dessa modeller eller konventioner, eller
överenstämmer inte designers mentala modell med användarens, finns det risk för att det
tekniska systemet inte beter sig som användarna vill, och risk för misstag ökar [19].

Att göra en användaranalys och ta reda på information om de personer som skall använda
produkten, hjälper till att minimera konflikter mellan olika mentala modeller. Det är
användarnas mentala modeller som skall följas och inte designers.

2.5 Minnet

Det mänskliga minnet kan delas in i två olika typer. Korttidsminnet eller arbetsminnet
och långtidsminnet. Korttidsminnet kan innehålla två typer av information: rumslig och
verbal. Korttidsminnet kännetecknas av att informationen som registreras i minnet inte
sparas. Minnet är inte kapabelt till att spara stora mängder information. Det föreslås i lit-
teraturen att korttidsminnet maximalt förmår att lagra 7 ± 2 enheter (engelska: chunks)
av information [15]. Detta är enligt andra en för optimistisk bedömning av kapaciteten
hos korttidsminnet som påstår att minnet endast kan lagra 4 st enheter [19]. En enhet är
den minsta beståndsdelen som måste memoriseras. Fyra icke relaterade bokstäver upptar
således fyra minnespositioner. Men ett ord som består av fyra bokstäver upptar en min-
nesposition. För att förenkla lagringen av minnesenheter kan en sekvens av tecken läggas
till ett fysiskt mellanrum så att perceptuella minnesenheter bildas. Görs detta i samband
med kognitiv bildning av minnesenheter (engelska cognitive chunking) blir det lättare att
minnas och få en mottagare att ta till sig informationen. Det är till exempel lättare att
avläsa och komma ihåg FMV SMS USA, än FM VSMSUS A. Vidare är det även viktigt
att minimera så att förkortningar och sifferserier som operatören behöver ha i huvudet är
så olika varandra som möjligt, så att inte förväxling sker.
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Långtidsminnet syftar på den del av minnet som lagrar information som kan hämtas vid
senare tillfällen. För att information skall lagras i långtidsminnet, måste människor lära
sig informationen. Styrkan hos minnet i långtidsminnet beror av med vilken frekvens
minnesenheten används samt när det senast användes [19]. För att öka styrkan av en
minnesenhet så bör alltså viktiga saker som operatören behöver komma ihåg, repeteras
ofta. Då ett objekt eller minnesenhet hämtas från långtidsminnet, och som inte använts
nyligen kan även associationer hjälpa [19]. I ett grafiskt gränssnitt kan det i vara effektivt
att använda tydliga ikoner för att ge operatören en association till den handling som skall
utföras.

2.6 Sinnesintryck och bearbetning av information

Processen som beskriver människans förmåga att ta in sinnesintryck från omgivningen,
bli medveten om intrycken, bearbeta informationen i minnet, ta beslut och agera handlar
om kognitiva processer. Om informationen som fås via sinnena är av dålig kvalité krävs
större ansträngning för att behandla och agera på informationen. Många av de kognitiva
processer som sker utförs omedvetet eftersom människans medvetna kognitiva kapacitet är
begränsad [4]. Förståelse för hur processerna fungerar och hur de tillämpas i ett tekniskt
system leder till bättre informationsflöde mellan system och operatör.

2.6.1 Bearbetningsprocesser

Att ta in information från omgivningen följer två processer, en datadriven (bottom–up)
och en begreppsdriven (top–down) process. Den begreppsdrivna processen baseras på ti-
digare erfarenheter hos människan samt vad individen vill och förväntar sig få för infor-
mation. Denna process börjar på en högre medvetandenivå och arbetar nedåt mot en
mer omedveten nivå. Det är tack vare den begreppsdrivna processen som människor kan
hantera information som är ofullständig. Den datadrivna bearbetningen sker automatiskt,
är omedveten och beror på de fysiska stimuli som mottas. Exempel på fysiska stimuli är
färger och former på objekt. De båda processerna sker ofta samtidigt och kompletterar
varandra [4, 19].

2.6.2 Haptiska intryck

De datadrivna intryck som mottas av det haptiska sinnet, alltså intryck som kommer från
beröring och från kroppsrörelser är viktiga både på ett medvetet och ett omedvetet plan.
Haptiska sinnet förstärker ofta andra sinnesintryck, såsom de från synen. En människa
som inte ser om ett underlag är halt, känner således det med det haptiska sinnet. Haptiska
intryck delas in in dynamiska eller kinestetiska känselstimuli som vibrationer och rytmer
medan statiska eller taktila stimuli är vikt, form och storlek. Den taktila komponenten
kan användas för att särskilja ytstrukturer och former på knappar och reglage. Det hap-
tiska sinnet är välutvecklat och används extra mycket av människor som förlorat synen,
exempelvis då de läser [4, 19].
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2.6.3 Färgseende

Endast i väl upplysta rum är det möjligt att uppfatta nyansskillnader i färger. Ju större
distinktion det är mellan färger desto lättare är det att uppfatta färgskiftningar. Skall
färg användas som kod för operatören att tolka bör därför det bedömda objektet vara väl
upplyst. Det bör även noteras vid användningen av färger att cirka 8 % av den manliga
befolkningen och cirka 1 % av kvinnorna är färgblinda [4]. Den vanligast defekten vid
färgseende är svårighet med att skilja mellan röda och gröna färgnyanser. Det förekom-
mer även färgblindhet mellan blåa och gula färger, men detta är mer sällsynt. En fördel
som färgblinda individer har är bättre bedömning av kontrastskillnader. Användningen
av färg skall ske sparsamt och endast som redundanta intryck, då det finns kulturella och
åldersrelaterade skillnader i hur färger uppfattas och bearbetas. Vidare bör alltid färgen
som används vid design ses i vilket sammanhang och miljö den skall användas i. Röd be-
lysning är vanligt i vissa fartyg för att inte de som navigerar skall försämra mörkerseendet
på natten. Därför kan exempelvis en röd lampa som lyser i ett rött upplyst utrymme vara
svår att upptäcka.

2.6.4 Redundans av intryck

Ett sätt att komplettera färger med redundanta intryck kan exempelvis vara att placera
olika färgindikatorer på olika platser, med olika kontrast och med varierande ljusstyrka.
Då kan färgblinda ändå särskilja dessa intryck eftersom de skiljer sig från varandra med
mer än enbart färgen. Ytterligare distinktion kan åstadkommas om människans haptiska
sinne utnyttjas. Att variera ytstrukturen eller formen på ett objekt som skall aktiveras
förstärker distinktionen ytterligare.

2.7 Antropometri

Antropometri är läran om den mänskliga kroppens fysiska egenskaper och mått. Vid ut-
formning av olika produkter som används av människor är det viktigt att den passar den
tänkta användargruppen. Sällan utformas en industriellt tillverkad produkt till en enskild
individ. Produktutvecklare måste därför ta hänsyn till den variation i kroppsmått som
finns i den tänkta användarpopulationen. Det finns data på människors kroppsmått som
företag har samlat, i syfte att till exempel anpassa möbler och kläder till konsumenterna.

Antropometrisk data är omständligt att samla in. Många mätningar måste göras på många
människor om datan skall vara statistiskt signifikant. Därför samlas inte antropometrisk
data regelbundet och de mått som finns i databaser och litteraturen baseras på mätning-
ar som inte gjorts nyligen. Förändrade levnadsvanor och ursprung påverkar människors
fysiska attribut i stor utsträckning. De data som använts i arbetet med att ta fram ett
nytt operatörsbord publicerades 1968 – 1969. För att anpassa data till dagens individer
bättre har en tilläggsfaktor räknats ut. Ur litteraturen ur vilken antropometrisk data har
inhämtats föreslås en ökning av totallängden hos individer på 3 – 4 cm och motsvaran-
de ökning för andra kroppsmått [4]. Denna ökning motsvaras i medelvärde av 2,4 % för
95–percentil mannen och 5–percentil kvinnan. Således har 2,4 % multiplicerats med varje
använt antropometriskt mått.
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Det finns stor variation i människors kroppsmått. En utvecklad produkt som skall passa
alla människor riskerar att inte passa någon om inte användarpopulationen begränsas.
Därför är det viktigt att dels notera den tänkta användargruppen, och dels att begrän-
sa målgruppen så att produkten passar de flesta. Vanliga gränser att utgå ifrån är 5:e
percentilen för kvinnor och 95:e percentilen för män. Det betyder således att utesluta de
allra minsta fem procenten av individerna, som statistiskt sett är kvinnorna (för de flesta
kroppsmåtten) och de största fem procenten av individerna som statistiskt sett är män
[10, 4].

Gränserna för att utforma produkter räcker sällan för att de majoriteten av användapo-
pulationen skall kunna använda den utformade produkten. Därför är det lämpligt att även
ta hänsyn till de antropometriska mått för de minsta och största individerna beroende
på vilken egenskap hos en produkt som utformas. Utrymmen som kräver att en individ
får plats bör till exempel ej utformas för 5:e percentilen för kvinnor, då får ju de flesta
män inte plats. Alternativt om en räckvidd skall bestämmas, och antropometrisk data
för 95:e percentilen män används, kan ju de flesta kvinnorna inte nå denna räckvidd. Det
är alltså viktigt att notera vilket kroppsmått som kopplas till vilken fysisk egenskap hos
produkten. Generellt används principen att utrymmen utformas för 95:e percentilen män
och räckvidder för 5:e percentilen för kvinnor [10].

Antropometriska data tas från individer som är nakna eller nästan nakna och sitter i
upprätt position. Operatörerna arbetar inte nakna och dessa upprätta kroppspositioner
intas sällan av operatörer när de arbetar. Hänsyn för posturala skillnader och utrymme för
kläder togs vid användningen av de antropometriska värdena som nyttjades. Skillnaderna
mellan operatörernas ögonposition vid olika sittställningar har tagits från typvärden ur
litteraturen [10].
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3 Metoder och utvärdering av existerande operatörs-
platser

I detta kapitel redovisas och diskuteras de metoder som använts för att samla data samt
vilka analyser som genomförts. Metoderna har använts för att utvärdera existerande sy-
stem och resultatet av denna utvärdering redovisas i detta kapitel. Noteras bör att projektet
har delats in i olika delmål, se avsnitt 1.3 ovan. Hänvisningar i texten till utvärderingsfa-
sen syftar på utvärderingen av existerande operatörsplatser och utvecklingsfasen syftar på
den utvecklingsprocess som resulterade i ett förslag på en ny operatörsplats.

3.1 Datainsamlingsmetoder

För att utvärdera användarnas önskemål och krav på ny operatörsplats har tre fartyg be-
sökts. De besökta fartygen är HMS Nyköping (Visbyklassad korvett), HMS Södermanland
(Ubåt) samt HMS Ven (Kosterklassad korvett), se figur 13. På dessa fartyg har totalt tio
användare av systemet intervjuats.

Figur 13 – De tre olika typerna av fartyg som besökts. Bild 1 visar HMS Helsingborg, en korvett
av klass Visby. Bild 2 visar en kosterklassad korvett samt bild 3 visar en ubåt av Södermanlands-
klass. Samtliga bilder är hämtade från försvarsmaktens hemsida [8].
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Det metoder som använts för datainsamlingen för utvärderingsfasen har varit:

• Halvstrukturerad intervju.

• Direkt observation.

• Informationssökning i litteratur, databaser och interna rapporter.

En kontinuerlig datainsamling om ämnesområdet ergonomi och utformningen av gräns-
snitt har skett, då främst via besök på bibliotek. Den teoretiska bakgrunden till projektet
har hittats dels i litteratur som lånats från bibliotek, dels genom sökningar i databaser
på internet.

De analyser som genomförts för att förstå operatörerna och deras arbetsuppgifter är:

• Användaranalys.

• Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA).

• Länkanalys.

• Ergonomisk utvärdering med checklista.

• Arbetsmiljöanalys.

• Arbetsbelastningsanalys.

Det gjordes även en gränssnittsanalys. Analysen syftar till att ge en totalbild av kvaliteten
på det hårda gränssnittet vid operatörsplatsen. Kvaliteten på gränssnittet bedömdes i
jämförelse med rekommendationer från litteraturen för hur ett väl anpassat gränssnitt
kan se ut och fungera [19]. Nedan beskrivs varför de valda metoderna användes.

3.1.1 Intervjuer

För att få ut så mycket som möjligt av datainsamlingen som genomfördes av utredaren
bör val av datainsamlingsmetod vara väl avpassat till den information som söks samt hur
insatt utredaren är om det som undersöks. Valet av intervjumetodik påverkar den data
som fås från intervjuerna. Kan utredaren lite om det som undersöks kan en ostrukturerad
intervju vara att föredra [4]. En ostrukturerad intervju ställer även större krav på den
som genomför intervjun. Intervjuaren bör ställa öppna frågor och vara uppmärksam på
det respondenten säger och aktivt arbeta med att selektera viktig information i det som
sägs. En öppen eller ostrukturerad intervju ger kvalitativa resultat som kan vara svåra att
sammanställa om fler personer intervjuas.

En strukturerad intervju är något som namnet antyder något av en motsats till en öppen
intervju. En strukturerad intervju består av konkreta frågor och specifika svar. För att
formulera en sådan intervju bör intervjuaren vara väl insatt i vilken information som
eftersöks och problematiken kring det undersökta bör vara väl känd. Denna kunskap ger
att frågorna kan formuleras konkret.
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Den metod som användes för att intervjua operatörerna på fartygen är en halvstrukture-
rad intervju. Denna intervjumetod är en blandning av öppen och strukturerad intervju.
Det halvstrukturerade sättet att intervjua valdes för att intervjuaren i detta fall var in-
satt i det som skulle studeras men hade inte tillräcklig kunskap om vilka arbetsuppgifter
som operatören (respondenten) genomförde och hade därför ingen kunskap om vilka in-
teraktionssvårigheter som användarna upplevde med gränssnittet. I en halvstrukturerad
intervju formuleras frågor och intervjun har en tydlig riktning men då den intervjuade
påpekar för arbetet intressanta synpunkter kunde oplanerade följdfrågor ställas av inter-
vjuaren [4].

Formuleringen av frågor gjordes av utredaren baserad på den information som eftersöktes.
Det lades vikt vid att formulera frågorna så att de inte var ledande och att de var tydliga
då erfarenheten av att göra intervjuundersökningar hos utredaren var begränsad. Vissa
inledande faktafrågor om personerna ställdes även i syfte att samla data om användarna.
För intervjuns upplägg och dess frågor se bilaga 1.

Intervjuerna gjordes under de studiebesök som genomfördes på fartygen. Operatörerna
utfrågades under deras arbetsdag på fartygen vilket resulterade i att vissa intervjuer fick
avbrytas och återupptas senare då respondenten fick en uppgift av en överordnade att
lösa.

3.1.2 Direkt observation

Utredaren observerade besättningen i arbete och relevant information skrevs ned i an-
teckningsblock. Fotografering genomfördes även av besättningen. Dessa fotografier säker-
hetsgranskades och skickades till utredaren i efterhand. Denna metod gav viktig kunskap
om arbetsmiljön, hur operatörerna kommunicerar med varandra och hur operatörsborden
används i praktiken.

3.2 Analysmetoder

Ovanstående datainsamlingsmetoder genererade data i form av anteckningar, intryck,
bilder och stoff från intervjuer. För att strukturera och dokumentera datan nyttjades
olika analysmetoder som beskrivs i litteraturen [4].

3.2.1 Hierarkisk uppgiftsanalys och länkanalys

Syftet med att göra hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) är att få en överblick över hur använ-
daren interagerar med operatörsplatsen. Viktig information om vilka steg användaren går
igenom för att utföra en viss uppgift kan åskådliggöras med en HTA. Då operatörer på
ett fartyg genomför en stor mängd uppgifter vid sina operatörsplatser valde utredaren att
analysera vardagliga uppgifter som genomförs med hög frekvens och ovanliga uppgifter
som genomförs sällan men är mer kritiska. Med en kritisk uppgift menas här att om upp-
giften har potential att få allvarliga konsekvenser vid felhantering så är den mer kritisk
än om en uppgift som inte får allvarliga konsekvenser vid fel hantering.
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De genomförda halvstrukturerade intervjuerna har legat till grund för upprättandet av
HTA:er. Alla operatörernas arbetsuppgifter har inte kunnat analyseras på detta sätt, det
vore ett för omfattande arbete. Vissa av de intervjuade operatörernas arbetsuppgifter
vid operatörsplatserna var främst övervakning och denna arbetsuppgift gjordes det ingen
HTA för. För dessa arbetsuppgifter ansågs det räcka med operatörens beskrivning. Att
upprätta en HTA visade sig vara en tidsödande arbetsuppgift och gjordes därför endast
på tre arbetsuppgifter. Uppgiftsanalyserna visualiserades med figur och tabeller.

En länkanalys är bra för att åskådliggöra och analysera vart uppmärksamheten och vart
operatörernas händer är placerade vid utförandet av deras arbetsuppgifter. En länkanalys
baseras på HTA tabellerna. De arbetsuppgifter som planerades att analyseras med en
länkanalys var samtliga som HTA:er upprättats för. Tidsbrist resulterade dock i att endast
en länkanalys gjordes på IMCMS systemet.

3.2.2 Användaranalys

Användaranalysen syftar till att få en förståelse om vilka systemets användare är och vilka
kunskaper de har. Faktorer som är viktiga att kartlägga är exempelvis förhållandet använ-
daren har till produkten, och hur den används. Det finns flera olika typer av användare
av en produkt. Systemets huvudanvändare kallas primära användare av systemet. Det
finns de som utför service på produkten, sekundära användare. De som kommer i kontakt
med produkten på andra sätt benämns sidanvändare. De intervjuade operatörerna var
huvudanvändare och sekundära användare.

3.2.3 Belastningsergonomisk och kognitiv utvärdering

För att inte yrkesverksamma individer skall få fysiska och psykiska besvär av att arbeta,
finns det av arbetsmiljöverket uppsatta rekommendationer om hur en arbetsplats bör vara
utformad. För varje system gjordes en utvärdering av de belastningar en operatör utsätts
för vid sin operatörsplats. Denna utvärderingen sker i form av bedömningar och noteringar
i en checklista. Checklistan är en etablerad mall som utvecklats av arbetsmiljöverket [2].

Det är inte bara fysiska faktorer som påverkar välmående på en arbetsplats. Psykiska
förhållanden på arbetsplatsen är även viktiga för välmående på en arbetsplats. Därför
ingår det i utvärderingen att notera dessa mentala faktorer.
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3.2.4 Gränssnittsanalys

Ett gränssnitts egenskaper beror i stor utsträckning på hur lätt det är att nå reglage
och knappar, och att jämföra med dess viktighet eller användningsfrekvens. Därför ingår
det i den ergonomiska checklistan att utvärdera var reglagen är placerade på arbetsytan.
Mätningar gjordes med måttband av utredaren på operatörsborden.

Det fysiska gränssnittet på operatörsborden jämfördes med sju designprinciper avsedda för
placering av knappar och reglage [19]. Utredaren bedömde hur varje I/O organs placering
uppfyllde varje designprincip. Analysen grundar sig således på hur väl varje designprincip
uppfyller utredarens subjektiva bedömningar samt fysiska mått. I de genomförda intervju-
erna med användarna ställdes även frågor om de upplevde några användbarhetsproblem.
Det frågades om operatörerna upplevde att de ofta gjorde fel vid genomförandet av sina
arbetsuppgifter vid operatörsplatsen och hur de upplevde gränssnittet.

3.2.5 Arbetsmiljöanalys

Det kan ibland skilja på hur en produkt är tänkt att användas och hur den i praktiken an-
vänds av de yrkesverksamma. Det är även viktigt för en utvecklare att förstå i vilken miljö
produkten skall användas. Därför gjordes en arbetsmiljöanalys. Metoden som ligger till
grund för arbetsmiljöanalysen är direkt observation via studiebesök. Analysen resulterade
i en skriftlig sammanfattning av arbetsmiljön i vilka operatörerna arbetar.

3.2.6 Arbetsbelastningsanalys

Ett gränssnitt som är svårarbetat och komplicerat innebär en större arbetsbelastning hos
operatören än ett gränssnitt som upplevs som lättbearbetat och intuitivt. För att utvärde-
ra hur operatören belastas vid utförandet av sina arbetsuppgifter finns det olika metoder
för att mäta upplevd arbetsbelastning. Vid studiebesöken på fartygen gjordes därför en
arbetsbelastningsanalys med metoden Nasa Task Load Index (Nasa TLX). Denna metod
är subjektiv och har hög reliabilitet [1, 13].

Metoden valdes för att den är relativt lättbearbetad med dator och den är även erkänd
som en bra metod för att mäta arbetsbelastning [4, 13]. Utredaren valde att använda ett
datorprogram som har skapats för att göra metoden mer lättanvänd ute på de besökta
fartygen [13]. Metoden är utarbetad på engelska. En översättning till det svenska språket
har gjorts [7]. Denna översatta svenska version gavs till operatörerna i pappersformat som
en lathund då datorprogrammet är på engelska.

Operatörerna ombads genomföra en uppgift vid sin operatörsplats. De fick sedan tillgång
till en dator med datorprogrammet Nasa Task Load Index startat. Med vägledning från
utvärderaren genomfördes sedan de olika stegen för bedömning av arbetsbelastningen med
den nyligen genomförda uppgiften i minnet.
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Värt att notera är att fysisk arbetsbelastning ingår som ett av de så kallade dimensionerna
som bedöms i metoden. Ordet fordran kan ersättas med krav i de sex dimensioner av
arbetsbelastning som bedöms: mental fordran (engelska:mental demand), fysisk fordran
(physical demand), temporal fordran (temporal demand), ansträngning (effort), utförande
(performance) och frustrationsnivå (frustration).

Proceduren för programvaran är enkel. Först görs en vägning av försökspersonen där de
olika dimensionerna som påverkar arbetsbelastningen viktas mot varandra. Operatören
frågas alltså (av programmet) att bedöma vilket av två stycken dimensioner påverkar
den utvärderade uppgiften mest, se figur 14. Det är sex dimensioner som undersöks och
operatören väger två av dessa mot varandra. Vägningsprocessen resulterar i att varje
dimension får ett värde mellan ett och fem. Värdet fem ger att dimensionen bidrar mest
till arbetsbelastningen.

Figur 14 – Figuren visar en bild från Nasa TLX där pro-
grammet frågar efter vilket krav eller fordran som påverkade
arbetsbelastningen mest av två av sex dimensioner. I figuren
frågar programmet efter vad som var mest krävande, fysisk
fordran eller frustrationsnivå. För att göra sitt val, väljer för-
sökspersonen något av de två alternativen och trycker på OK.
Figur: Skärmklipp från datorprogram av Nasa TLX [13].

Efter 15 frågor har varje dimension fått en vikt och är vägningarna är klara. Efter väg-
ningsproceduren börjar graderingen av egenskaperna. Försökspersonerna bedömer på en
skala från lågt till högt hur mycket av varje egenskap som den genomförda uppgiften
bidrar till arbetsbelastningen, se figur 15.
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Figur 15 – Figuren visar ett fönster i datorprogrammet
Nasa TLX. Graderingen görs från högt till lågt och marke-
ringen syns med röd färg i figuren. Figur: Skärmklipp från
datorprogram av Nasa TLX [13].

Som syns i figuren ovan markerar operatören hur högt eller lågt denne anser att arbets-
belastningen var för varje dimension. I figuren syns även att skalan från lågt till högt
är steglös. Men datorn har delat in skalan i hundra lika delar där 0 motsvaras av den
lägsta markeringen och 100 motsvaras av den markering som får högst värde. Alltså, om
en operatör ger en gradering precis i mitten på skalan översätter datorn detta värde till
50.

Efter graderingen har således varje dimension ett värde mellan 0 och 100. Dessa värden
multipliceras sedan av datorn med vägningen av motsvarande dimension som gjordes i
början. Varefter varje vägd summa adderas. Slutligen divideras summan med 15, som är
summan av antalet vägningar som gjordes i början.

Programmet genererar slutligen ett vägt värde från 0 till 100 som är den vägda totala
upplevda arbetsbelastningen. Värdet 100 representerar då maximalt upplevd arbetsbe-
lastning. Programmet sparar sedan graderingarna och vägningarna i en textfil på datorn
som utvärderaren i efterhand kan använda.
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3.3 Utvärdering av existerande system

Det intervjuunderlag som skapades för att fråga operatörerna om systemen de arbetade
med på sina fartyg bestod av två delar. En inledande del med kort information om in-
tervjun och frågor om användaren. Den andra delen av intervjun behandlade operatörens
synpunkter på systemet. Intervjuerna av användarna sammanställdes för varje system.
Användare uttrycker i större utsträckning vad de vill åstadkomma med systemet och inte
vad för krav som skall ställas på det. En lista på brister och vad som kan förbättras i
systemen upprättades, se tabell i bilaga 2.

3.3.1 Arbetsmiljö

Fotografier togs för att dokumentera arbetsmiljön. Bilderna togs av fartygens besättning-
ar. Inga fotografier togs på HMS Södermanland.

Nedan syns en operatör som arbetar med styrspakarna för ROV styrning, se figur 16
nedan.

Figur 16 – En operatör som använder styrspakarna på IMCMS systemet. Opera-
tören kan bli sittande långa stunder då ROV:en är sjösatt. Operatören måste sitta
framåtlutad och aktiv under tiden ROV:en används.
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Operatörsborden är placerade intill varandra och ibland behöver operatörerna titta på
varandras skärmar. Det är då informationen på MTD och kartbilden som brukar dis-
kuteras, se figur 17 nedan. På HMS Ven noterades att det fanns lagringsutrymme för
anteckningsmateriel och pärmar ovanför operatörsborden. På HMS Nyköping fanns inget
sådant utrymme ovanför operatörsplatserna. Här förvaras pärmar i skåp ovanför och ope-
ratörerna måste resa på sig för att hämta de pärmar som behövs. I situationer med ont
om tid kan det vara viktigt att ha den materielen närmare till hands.

Figur 17 – Operatörerna sitter ofta och diskuterar kartbilden som visas på MTD:n.
Det pekar ofta på varandras skärmar för att fråga och visa.

På de större fartygen som exempelvis HMS Nyköping finns det mer utrymme i SLC (Strids
Lednings Central) jämfört med SLC på HMS Ven eller manöverrummet på ubåtar. Figur
18 på nästa sida visar en operatör som sitter vid en operatörsplats av CETRIS typ.
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Figur 18 – En operatör som sitter vid CETRIS systemet. Operatörsbordet har flest
knappar på avfyrningspanelen till höger om operatören av alla de undersökta syste-
men. Rullbollarna är även nedåtvinklade för handledens bekvämlighet. I bakgrunden
syns en operatörsplats av typen HYDRA. Den skärm som visar kartan är den vänstra
av de två sidmonterade skärmarna på CETRIS systemet.

Utöver de fotografier som togs fördes det även anteckningar under besöken på fartygen.
Viktiga punkter noterades och sammanfattas i nedanstående lista.

• Operatörsplatserna är placerade i stridsledningscentralen och manöverrummet base-
rat på operatörens funktion. De operatörer som exempelvis ansvarar för att bevaka
ytdimensionen sitter i anslutning till varandra och de som ansvarar för styrning av
ROV sitter nära varandra. Alla operatörer har en bestämd plats trots att systemet
möjliggör att operatören kan sätta sig vid vilken operatörsplats som helst, förutsatt
att det är samma typ av operatörsplats.

• På ytfartygen rör sig besättningen mycket vid och omkring operatörsplatserna. An-
ledningarna till att operatörerna i ytfartygen förflyttar sig är:

– Ej fulltalig besättning. Detta resulterar i att operatörerna måste ersätta andra
funktioner på fartyget.

– Operatörerna har arbetsuppgifter som skiljer från att enbart sitta vid sin ope-
ratörsplats.

– Övas en viss händelseutveckling, till exempel att undsätta en skeppsbruten
besättning, kan operatörer beordras att överge sin arbetsuppgift vid sin plats
och delta i räddningsarbete på olika sätt.

• Operatörerna har behov av att snabbt sätta sig vid sin respektive plats vid sitt
operatörsbord.
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• Vattenflaskor och kaffekoppar förvaras i anslutning till operatörsplatserna. Detta
gjordes oavsett om det fanns en avsedd plats på operatörsbordet eller ej.

• De möjligheter som finns (främst på CETRIS) att placera checklistor och att föra an-
teckningar på, nyttjades av alla de observerade och bemannade operatörsplatserna.
På CETRIS finns en magnetisk yta under MTD:n på vilken en del av en white-
board kan fästas i syfte att föra egna provisoriska anteckningar som fartygskurs och
koordinater.

• Då operatörerna använder rullbollen noterades ofta att de rörde kraftigt på handen
och handleden. Detta gjordes för att vissa rullbollar var svåra att rulla. Rullbollen
hanterades även med fingrarna av de flesta operatörer istället för med handflatan.
När operatören skall använda tillhörande knappar på rullbollen flyttas alltså handen
mellan rullbollen och tillhörande knapp.

• Befälen på samtliga fartyg studerade ibland objekt på operatörers kartbilder. Det-
ta skedde ofta genom att befälet stod bakom operatörens sittplats och pekade på
kartbilden.

• Ordergivning skedde muntligt. Detta gjordes dels via det interna kommunikations-
systemet, dels via direkt tal.

• Det fanns endast handtag vid operatörsplatserna på IMCMS systemet. Vid kraftig
sjögång kan det finnas behov av att hålla i handtag för att ej ramla, även i sittande
position.

• Allt ljus i SLC och manöverrum kommer från elektriska ljuskällor, det finns inga
fönster. SLC är väl upplyst under hela tiden personal befinner sig i utrymmet. På
ubåtar kan de ibland vara helt nedsläckt i manöverrummet för att befäl inte skall
tappa förmågan till mörkerseende vid användning av periskopet under natten.

• Stor variation fanns i de positioner som operatörerna intar när de sitter vid sin
operatörsplats. Den vanligaste bedömdes vara att operatören sitter lätt bakåtlutad
i en avslappnad position mitt framför operatörsbordet.
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Operatörsborden är placerade intill varandra och är ordnade efter operatörernas uppgift.
Exempelvis sitter huvudansvarig för undervattensdimensionen nära HYDRA systemen,
och den ansvarige sambandsofficern sitter ofta nära sekonden, som svarar till fartygschefen
som sitter på bryggan där navigeringen och manövreringen av fartyget sker. För schematisk
illustration över SLC i de båda ytfartygen se figur 19 nedan.

Figur 19 – En schematisk illustration av operatörsplatsernas placering i
stridsledningdcentralerna på HMS Nyköping (1) och HMS Ven (2). Pilen visar
ingång till SLC. Bokstaven A i figuren till vänster visar placeringen av sekon-
den, B är sambandsansvariges plats och C är ansvarig för undervattensdimen-
sionen och sitter därför nära operatörsplatserna av typen HYDRA, D är ope-
ratörer ansvariga för undervattensdimensionen, och ROV styrning. Ansvariga
för luft och ytövervakning satt längst till vänster i figuren på HMS Nyköping.
W visar placeringen av operatörer med ROV styrning och undervattensspaning
som arbetsuppgifter och X visar platsen för övervakare av luftdimensionen på
HMS Ven.

3.3.2 Resultat av användaranalys

Alla användarna av systemen som utvärderades arbetar på militära fartyg. I denna rapport
benämns alla medlemmar ur besättningen som operatörer om det ingår i deras arbets-
uppgift att hantera operatörsbordet i något avseende. De användare som intervjuades i
projektet har flera arbetsuppgifter på sina respektive fartyg och nedan förklaras kort de
befattningar och vad som ingår i operatörens arbetsuppgifter.
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Systemtekniker ansvarar för underhåll och tekniskt stöd för operatörsplatserna ombord på
fartyget. De har kunskap om mjukvaran i systemet och vid de tillfällen då en operatörs-
plats inte startar korrekt eller andra tekniska problem uppstår är det systemteknikerns
ansvar att felsöka och lösa problemet. Kan ej systemteknikern lösa problemet kontaktas
operatörsplatsens tillverkare då fartyget befinner sig vid kaj. Systemteknikern har god
kunskap om alla operatörsplatsernas system på fartygen.

Minsökarnas huvudansvar är att söka efter minor. Minsökare hanterar ROV fordon och
analyserar radarbilder. De operatörer som ansvarar för minsökning har således god kun-
skap om HYDRA eller IMCMS beroende på vilket system som fartyget använder. Dessa är
de enda system som är gjorda för hantering av ROV fordon. Minsökarna är även ansvariga
för att övervaka undervattensdimensionen, vilket innebär att övervaka miljön, potentiella
hot och händelser under vattenytan.

Chefen för manöverrummet eller vaktchefen är ansvarig för sitt skift på ubåten. De till-
bringar sin huvudsakliga tid i tjänst i manöverrummet på ubåten. En operatör som ex-
empelvis ansvarar för målövervakning rapporterar till chefen för manöverrummet som
värderar information och meddelar fartygschefen. Detta innebär i praktiken att chefen för
manöverrummet ofta byter plats med operatörer vid operatörsplatsen och bedömer po-
tentiella hot eller kartbilder på operatörsplatsens MTD. På korvetter sitter fartygschefen
oftast på bryggan och kommunicerar med sekonden via det interna kommunikationssy-
stemet. Sekonden är högste ansvarig i SLC, då fartygschefen är på bryggan.

Övervakare för luftdimensionen ansvarar för att övervaka potentiella hot och händelser
ovanför fartyget, alltså bevakning av luftburna objekt. De som övervakar luftdimensionen
sitter vid skarpt läge ofta långa stunder vid operatörsplatsen och övervakar fartygets
närområde på MTD:n.

Några gemensamma egenskaper hos operatörerna kunde urskiljas och de åskådliggörs i
listan nedan. Noteras bör även att de intervjuade är i huvudsak primära användare av
systemet. Två av de intervjuade var både primära och sekundära användare, de arbetade
som systemtekniker.

• Ålder på operatörerna varierar mellan 23 – 50 år.

• Alla är födda i Sverige och har svenska som modersmål, de har goda kunskaper i
engelska.

• De har gått utbildning som yrkesofficer eller specialistofficer. Varje operatör har
utbildats i det tekniska system de använder.

• Den tid som spenderas vid operatörsplatsen är periodvis intensiv. Då fartyget ligger
ute till havs är operatörsplatsen operatörernas huvudsakliga arbetsplats och den
största tiden av sitt skift spenderar de vid operatörsplatsen.

• Den ansvarige för operatörsplatsen är operatören själv under arbetstid men då pro-
blem med operatörsplatsen uppstår ansvarar fartygets systemtekniker för att åtgär-
da problemet. Kan inte fartygets systemtekniker lösa problemet kan denne anhålla
om hjälp från tillverkaren som skickar servicepersonal.

• Operatörerna är datorvana. Datorer används privat och under arbetstid (då fartyget
ligger vid kaj) av samtliga intervjuade.
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• Operatörerna har en specifik operatörsplats de sitter vid. Samtliga system (förutom
HYDRA systemet som används vid ROV hantering) möjliggör att de kan sitta vid
vilket operatörsbord som helst på fartyget men det finns en förutbestämd placering
beroende på vilken uppgift operatören har.

• Operatörerna har spridd erfarenhet med det system som de vid intervjutillfället
arbetar med, minst 2 månader upp till flera år.

• Samtliga systems fysiska utformning var omtyckt och beskrevs med positiva känslor.

3.3.3 Ergonomi på fartygen

Psykosociala faktorer ingår även att utvärdera i en ergonomiutvärdering utöver de belast-
ningsergonomiska faktorerna. För att bedöma dessa frågade utredaren varje operatör vid
intervjuerna om hur denne upplevde sin arbetssituation.

• Majoriteten (sju av tio) av de intervjuade operatörerna upplevde att de oftast under
sitt arbetspass själva kan påverka arbetstakt, arbetsuppgifternas inbördes ordning
samt tidpunkt när arbetet skall vara klart. Men det framhölls av vissa att det beror
mycket på fartygets uppgift, och vad som övas.

• Att ta korta pauser ansågs även av samtliga operatörerna vara möjligt under mer-
parten av sin arbetstid. Vid vissa kritiska uppgifter kunde dock inte pauser tas, men
det skedde inte ofta och varade sällan länge.

• Arbetet upplevdes som fritt av de flesta (åtta av tio) intervjuade. Observera här att
”fritt” är ett brett begrepp och definierades av de intervjuade själva.

Operatörsplatsen kan betraktas som en kontorsarbetsplats. Det är miljön i vilken opera-
törsplatsen befinner sig i som skiljer från sedvanliga kontorsarbetsplatser. Några signifi-
kanta positiva faktorer som observerades av utredaren sammanfattas i listan nedan.

• Manuella lyft av tunga laster, samt drag- eller skjutmoment förekommer ej vid
operatörsplatserna.

• Kraftgrepp, obekväma handgrepp eller finmotoriskt krävande nypgrepp förekommer
inte.

• Pauser, varierande arbetsuppgifter och arbetet styrt av operatören själv resulterar
i att ensidigt upprepat arbete ej förekommer på något av de undersökta fartygen.

• Inga obekväma arbetsställningar observerades. Stolen kan regleras i höjdled och i
viss mån i sidled.
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Eventuella ergonomiska risker och vad som kan förbättras ges nedan.

• Undervisning och uppföljning av att de anställda följer ergonomiska riktlinjer kan
förbättras.

• Störande buller, främst från verbal kommunikation observerades, vilket kan påverka
förmågan för operatörerna att fokusera på arbetsuppgifter.

• Störningar i arbetsutövningen som operatören ej kan kontrollera sker i viss utsträck-
ning. Operatörens arbetsuppgifter kan exempelvis styras av order från överordnande,
eller att en viss händelseutveckling medför att operatören behöver byta arbetsupp-
gift.

• Arbetsledare och chefer utbildas ej regelbundet om belastningsergonomiska risker.

• Operatörerna har ej fått skriftliga instruktioner vid allvarliga ergonomiska risker.

• Möjligheter att arbeta stående vid operatörsplatsen saknas.

3.3.4 Användande av I/O organ

Flest arbetsuppgifter utfördes med rullbollarna på samtliga operatörsbord förutom på
HYDRA systemet, där rullbollarna användes lika mycket som styrspakarna. HYDRA sy-
stemets främsta funktion är att hantera ROV fordon. Rullbollarna var nödvändiga även
för ROV hantering. De användes för att starta ROV och välja funktioner hos ROV fordon,
både innan och under styrning av farkosten.

Tangentbordet användes mest av den operatör med samband som ansvarsområde. Denne
operatör tog mot och skickade text till närliggande fartyg och fastland. Övriga operatörer
använde tangentbordet i liten utsträckning, och då främst för att mata in siffror i olika
formulär.

På samtliga system förutom IMCMS är alla funktioner i TID:en även tillgängliga via
rullbollarna och MTD:n. På IMCMS är TID:ens funktionalitet begränsad. På IMCMS
användes därför främst rullbollarna för att hantera systemet istället för TID. Använd-
ningen av TID:en var utpräglad på CETRIS samt SESUB systemen.

De fysiska knapparna på potentiometerpanelen eller avfyrningspanelen användes med
minst frekvens i samtliga system. De huvudsakliga funktionerna för dessa paneler var
att avfyra motmedel, reglera bakgrundsljus på avfyrningspanel, stänga av MFC eller tan-
gentbord samt vara en del i avfyrningsprocessen av vapen.

Uppgifterna som analyserades med HTA var:

• Målange mot fartyg (SESUB)

• Kontroll av uppstart/system (SESUB)

• Styra minfarkost (ROV) med IMCMS systemet.

De upprättade uppgiftsanalyserna visualiserades med tabeller och figurer. De finns åter-
givna i bilaga 3 tillsammans med den upprättade länkanalysen.
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3.3.5 Resultat av gränssnittsanalys

Det fysiska gränssnittet analyserades på varje system av utredaren. Designprinciper an-
vändes vid bedömningen av placeringen på de knappar och reglage som finns på opera-
törsborden [19]. Vid bedömning gjordes en gradering av hur väl principen var uppfylld.
Resultaten sammanfattades i tabeller, se bilaga 4. I kommentarsfältet i tabellerna till-
kommer även kommentarer rörande utformning och funktion hos knappar och reglage.
Avståndet mellan knappar kommenteras, rekommendationer för knappars inbördes av-
stånd är hämtat från litteraturen [15].

Övriga observationer
Denna underrubrik syftar till att samla en del observationer som inte kommit till uttryck
under övriga delar i rapporten.

• Operatörsbordens materialval. Några ur besättningarna på HMS Ven påpekade att
ytan på bordet upplevdes som kall.

• Ytan på operatörsborden bör göras av matt färg för att undvika reflexer.

• En större yta för placering av egna anteckningar och lappar borde finnas på IMCMS
systemet.

• Inga lösa delar som tillhör operatörsplatserna borde finnas. Som exempelvis HYDRA
systemets tillhörande skyddsplattor för tangentbord och rullbollar.

• IMCMS var det enda systemet som hade handtag lättillgängligt för operatören. Vid
sjögång, alltså när fartyget rör sig mycket vid hårt väder kan det vara aktuellt för
operatören att hålla fast i något då rörelserna i fartyget kan göra det svårt att hålla
balansen.

3.3.6 Arbetsbelastning

Den upplevda arbetsbelastningen bedömdes med datorprogrammet Nasa Task Load In-
dex. Fyra operatörer utvärderade sina arbetsuppgifter varav en av operatörerna gjorde
testet två gånger, där två olika arbetsuppgifter utvärderades. Denna operatör gavs be-
teckningen F1 och F2 i figurer 20 och 21 nedan. De sex egenskaperna som påverkar
arbetsbelastningen i figurerna nedan är förkortningar, se lista nedan.

• Mental fordran (MF)

• Fysisk fordran (FF)

• Temporal fordran (TF)

• Ansträngning (AN)

• Utförande (UT)

• Frustrationsnivå (FR)

För utförligare beskrivning av de sex typerna av arbetsbelastning hänvisas till bilaga 5.
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Operatörerna har olika arbetsuppgifter ombord sina fartyg. De operatörer som genomförde
testet med datorprogrammet är listade nedan samt kort om deras arbetsuppgifter ombord
på respektive fartyg.

• Operatör E – SESUB, systemtekniker. Operatör E ansvarar för att operatörsplatser-
na ombord startar och att de fungerar under drift. Ansvarar även för annan teknisk
utrustning.

• Operatör F1, F2 – SESUB, chef manöverrum. Manöverrummets chef tillbringar
hela sitt skift i manöverrummet på ubåten där han tar in information från andra
operatörer och ger fartygschefen en helhetsbild av potentiella hot och läget kring
fartyget.

• Operatör G – IMCMS, minsökare. Har som huvuduppgift att övervaka undervat-
tensmiljön och att spana efter minor.

• Operatör I – IMCMS, övervakar luftdimensionen. Övervakar luften ovanför fartyget
för att bedöma potentiella hot och åtgärder för bekämpning.

• Operatör J – IMCMS, systemtekniker och målövervakning. Tekniskt ansvarig för
operatörsplatserna och annan teknisk utrustning och övervakar olika mål i fartygets
närhet.

Först vägde operatörerna vilka krav som påverkar den upplevda arbetsbelastningen. Vikt-
ningen enligt figur 20 visar att det är den mentala fordran och temporala fordran som
påverkar arbetsuppgifterna mest. Det framgår av figuren att den fysiska påverkan på
arbetsbelastningen upplevs som minsta möjliga enligt operatörerna.

Figur 20 – Diagrammet visar hur stor del av den totala upplevda arbetsbelast-
ningen som varje faktor bidrar med. Den mentala fordran hade stor betydelse
för upplevd arbetsbelastning medan den fysiska fordran bedömdes som minsta
möjliga av samtliga operatörer.
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Efter att operatören gjort vägningar av kravens bidrag till arbetsbelastningen graderades
varje krav på en skala från lågt till högt. Utdatan blir då ett vägt totalresultat, se figur
21 nedan.

Figur 21 – Diagrammet visar den totala upplevda arbetsbelastningen då ope-
ratörerna utför sina arbetsuppgifter. Av de undersökta arbetsuppgifterna var
det minsökning som var mest krävande, enligt de bedömningar so operatörerna
gjorde i datorprogrammet Nasa TLX. Operatör G med minsökning som arbets-
uppgift upplevde störst arbetsbelastning.

Den totala upplevda arbetsbelastningen för den i testet mest krävande arbetsuppgiften
är måttlig (60 av 100) enligt Nasa TLX.
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4 Utveckling, utformning och utvärdering av Ny MFC

I detta avsnitt redovisas utvecklingsprocessen för det framtagna förslaget på en ny opera-
törsplats, ny MFC. Operatörsplatsens utformning samt den utvärdering som gjordes av
Ny MFC presenteras även i detta kapitel.

4.1 Utvecklingsprocess för ny operatörsplats

Underlaget för utvecklingen har dels varit den teori som funnits under datainsamlingen
samt de data som utvärderingen av existerande system har gett. Även den kravspecifika-
tion som återfinns i bilaga 6, som skapats av FMV har legat som underlag för utveck-
lingsprocessen. Kraven från FMV och de förslag på systemförbättringar som genererades
efter genomförda intervjuer har sammanfattats och omformulerats till designkrav. Dessa
designkrav översattes vidare till ingenjörsmässiga krav som låg till grund för konceptut-
vecklingen.

4.1.1 Fysisk modell och virtuell modell

För att kunna utvärdera arbetet bestämdes det av författaren och FMV att en fysisk
modell skulle tillverkas. Ett förslag på en framtida MFC utvecklades med det teoretiska
underlaget som funnits under datainsamlingen samt de slutsatser som utvärderingen av
existerande system gav. Även kravspecifikationen från FMV låg till grund för utvecklan-
det av MFC:n. Utvecklingen inleddes med att konceptgenerera, välja koncept och senare
bestämma huvudskärmens läge, varefter den virtuella modellen utformades. När den vir-
tuella modellen var klar gjordes ritningsunderlag som skickades till tillverkaren av den
fysiska modellen.

Ritningsunderlaget som skickades till tillverkaren gjordes i datorprogrammet Solid Edge,
liksom hela den virtuella modellen. Tillverkningen av den fysiska modellen gjordes av
en proffessionell snickare i plywood. Ritningar gjordes endast på operatörsbordet och
skärmarna, underredet och benen på vilken den fysiska modellen står på gjordes det inget
ritningsunderlag på.

4.1.2 Quality Function Development

Den metod som använts för utvecklingen av ett förslag till en ny operatörsplats har varit
Quality function development eller förkortat QFD [7]. Metoden är allmän och kan appli-
ceras både vid nyutveckling av produkter och förbättring av existerande produkter. För
att göra utvecklingsprocessen snabbare har vissa moment utelämnats. QFD resulterar
i ett så kallat house of quality, vilket är en matris som syftar till att illustrera design-
problemet på ett överskådligt sätt. En del av de steg som beskrivs i metoden såsom att
definiera användarna av systemet genomfördes i den inledande utvärderingsfasen i pro-
jektet. Processen för QFD beskrivs överskådligt i listan på nästa sida som den användes i
utvecklingsprocessen för ”Ny MFC”.
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1. Identifiera kunderna eller användarna. Analysera vilka som är kunderna för produk-
ten. Kunder är inte bara slutanvändarna utan kan även vara underhållspersonal,
säljare och andra som kommer i kontakt med produkten. I projektet valdes en-
dast operatörerna som användare av operatörsplatsen. Information av användarna
inhämtades genom intervjuer i utvärderingsfasen av projektet.

2. Definiera användarnas önskemål eller krav. Dessa består av de systemförbättringar
som sammanfattades tidigare i projektet samt kravspecifikation från FMV. I detta
steg konkretiseras det användarna vill uppnå med produkten och vad som kan göras
bättre mot existerande produkter. Vissa krav som inte låg inom ramen för projektet
sorterades bort. Även krav och önskemål som ansågs självklara sorterades bort, som
exempelvis att en fysisk knapp för avfyrning av vapen måste finnas (det finns regler
som ej tillåter att avfyrning av vapen får ske enbart via mjukvaran).

3. Besluta den relativa betydelsen av varje krav. I detta steg vägs varje krav mot
varandra med metoden som benämns i litteraturen som fixed sum method. Principen
är enkel. Varje krav tilldelas en viktning, som motsvaras av en poäng. Potten som
kan distribueras består av 100 poäng. Detta tvingar designern att väga vad som är
viktigast för att användarna skall uppleva produkten som bra.

4. Identifiera och utvärdera konkurrensen. Kontrollera och mät på existerande produk-
ter hur väl de uppfyller uppsatta krav och önskemål. Detta steg skapar en medveten-
het om vad som redan finns, och vad operatörer tycker om existerande produkter.

5. Generera ingenjörsmässiga specifikationer. Användarnas önskemål definieras sällan
med enkla mätbara mått. Ett önskemål kan exempelvis vara “att enkelt kunna att
mata in siffror“. Detta önskemål kan vara svårt att uppfylla. Vad krävs för att det
skall vara enkelt? Är det tiden det tar att mata in siffror, eller är det antal felinmat-
ningar som avgör om det är enkelt eller inte? Önskemålen skall alltså specificeras
till mätbara värden. Kan inte ett önskemål/krav kvantifieras på detta sätt kanske
det inte skall finnas med i kravspecifikationen. Ursprunget för dessa krav är de
designkrav som tidigare formulerats (steg 2).

6. Relatera kundernas önskemål till de ingenjörsmässiga kraven. I detta steg fyller man
i relationerna mellan operatörernas önskemål samt de uppsatta ingenjörsmässiga
kraven. Till exempel är antalet felinmatningar av siffror starkt knutet till önskemå-
let att det ska vara enkelt att mata in siffror. Detta steg visade sig vara tidskrävande.
Då utformningen av operatörsplatsen skedde enskilt och under viss tidspress prio-
riterades inte detta steg.

7. Sätt ingenjörsmässiga mål. Målvärden för de ingenjörsmässiga kraven sätts i detta
steg. Detta för att veta när ett krav är uppfyllt.

8. Identifiera beroenden mellan de ingenjörsmässiga kraven. Detta steg syftar till att
identifiera hur de ingenjörsmässiga kraven beror av varandra, och hur starkt bero-
endet är. Detta genomfördes ej för operatörsplatsen.

Efter processen med att generera ett house of quality anses designproblemet vara väldefi-
nierat och överskådligt, se bilaga 7. Det återstod att generera koncept och bedöma vilka
av koncepten som uppfyller kraven bäst.
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4.1.3 Konceptgenerering

All konceptgenerering skedde enskilt och brainstorming användes som metod. Metoden
går kortfattat ut på att skissera alla möjliga ideér som kan lösa designproblemet eller
delar av det, gärna med stor variation. Sannolikheten att en idé är bra, är större om det
finns flera koncept att utgå ifrån än om det bara finns några få.

För att visualisera de ideér som genererades användes papper och penna. Att illustrera
ideér med datormodeller kan vara ett alternativ men bedömdes som för arbetssamt att
genomföra. Tankar och ideér kan ofta vara flyktiga och snabbheten i att använda sedvanlig
ritutrustning är oöverträffad.

Vid skapandet av koncept är det svårt att för den som utför brainstorming att förhål-
la sig till alla de krav som produkten i slutändan önskas uppfylla. Därför utformades
koncepten med endast de viktigaste kraven i åtanke. Detta var att kombinera både styr-
spak och rullboll eller motsvarande styrdon. Viktigt var även att operatörsplatsen skulle
ha en rörelsekänslig display eller Touch Input Display (TID). Denna behöver alla tänkta
operatörer nå, då TID:en används ofta av de flesta operatörerna. Det måste även finnas
fysiska knappar för avfyrning av vapen och motmedel enligt krav från FMV. Det finns
krav att vissa delsystem måste vara fysiskt åtskilda på grund av försvarssekretess– och
säkerhetsskäl. Exempel på detta är linjeväljaren, med vilken operatörerna kommunicerar
med varandra.

Koncept genererades och enligt figur 22 nedan ges förslag på några.

Figur 22 – Samling på olika koncept, vissa av dessa vidareutvecklades och andra förkastades.
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I det fallet brainstorming sker enskilt finns det en risk att designern ”låser sig” i tanken, och
bara utvecklar koncept som har samma egenskaper, och därmed får samma brister. Därför
följdes en viss metodik vid skapandet av koncept. Metodiken hade morfologisk karaktär.
Att helt prioritera utformningen av en enskild komponent och låta övriga komponenter
anpassas till den utformningen.

Utifrån premisserna ovan utformades olika koncept varav vissa valdes bort för de bedöm-
des osannolika att genomföra. De koncepten som ej gallrades bort behövde anpassas till
rätt abstraktionsnivå. Vissa koncept består av enkla skisser, medan andra är mer avance-
rade och genomtänkta där designern även har försökt lösa andra mindre viktiga krav. Att
jämföra ett koncept med hög abstraktionsnivå med ett koncept som har lägre nivå kan
resultera i att de efterföljande konceptvalen inte görs på tillräckligt goda grunder eftersom
kunskap inte finns om hur väl det “ogenomtänkta“ konceptet uppfyller kraven.

4.1.4 Konceptutveckling

De sex koncepten som ej blev bortsorterade i den ursprungliga gallringen bearbetades
med ytterligare skisser. Nedan följer beskrivning och kommentarer av de vidareutvecklade
koncepten.

Enligt kravspecifikationen som upprättades av FMV var kravet att operatören skall ha
tillgång till två skärmar. Den utvecklade operatörsplatsen bestämdes därför ha två på
varandra monterade skärmar av 32 tums storlek. Bakgrunden till kravet är att en skärm
skall huvudsakligen användas för att avläsa kartan, och den andra skall användas för att
hantera formulär och andra virtuella fönster. Från intervjuerna med operatörerna note-
rades även att två skärmar var en positiv egenskap. Vid utformning har högsta prioritet
varit den MTD:n som kartan skall visas på. Det är denna MTD som operatörerna an-
vänder mest. Den övre skärmen används till formulär. Därför har placeringen av huvud
MTD, som är den nedre av de två prioriterats högst i designprocessen.
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Stor TID 1
Ett koncept som vidareutvecklades från den ursprungliga gallringen var stor TID 1. Detta
koncept hade en TID i bredskärmsformat som var betydligt större än i existerande sy-
stem, se figur 23. Den var monterad med den korta änden mot operatören. Monterades
TID:en på detta sätt skulle mer utrymme ges i sidled för styrspakarna, och en större del
av TID:ens yta skulle vara inom det inre arbetsområdet för operatörerna. En stor TID
monterad på detta sätt förutsätter att tangentbordet för textinmatning ej är placerat mitt
framför operatören som på en sedvanlig operatörsplats. Eller att tangentbordet tas bort
helt och ersätts med ett virtuellt tangentbord på TID:en. Det virtuella eller projicerade
tangentbordet skulle då placeras i bottenkant på TID:en. För att operatörerna skall kunna
se hela TID:en bör den vara lutad. Annars kan det uppstå störande reflexer och TID:ens
övre kant blir svårare att nå. Skall nedre kanten på TID:en ha en lutning mot operatören
så försvåras inmatningen av text, eftersom handlederna extenderas.

Figur 23 – Koncepten stor TID 1 (mitten) och stor TID 2 i olika utföranden. Stor TID 2 har
TID monterad i landskapsläge och stor TID 1 har TID:en i porträttläge, alltså med den korta
änden mot operatören. Skärmarnas format är i 16:9, vilket är standard för bredskärmar (engelska:
widescreen). Bilden i mitten har ett tvådelat tangentbord med rullbollar integrerade för tummen.

Det övervägdes även att dela på tangentbordet och placera tangentbordet på sidorna om
TID:en. Att placera tangentbordet på detta sätt skulle då konkurrera med utrymmet för
de I/O organ som operatörerna använde mest, rullbollarna. Att då integrera små rullbollar
för tummarna på tangentbordet skulle kunna göra så att inga skrymmande rullbollar eller
pekplattor behövdes.

Rullbollarna bygger uppåt och kan påverka underarmen då styrspakar används, styrspaken
bör vara placerad ovanför. En plan yta lämpar sig även bättre för skrivbordssysslor.

Stor TID 2
Ett annat koncept som vidareutvecklades fick namnet stor TID 2. Detta koncept var
likt stor TID 1 men skärmen monterades i landskapsläge. En skärm i bredskärmsfor-
mat är vanligare och sannolikt billigare på konsumentmarknaden än en kvadratisk skärm
som används i existerande CETRIS och SESUB system. En TID som monteras på detta
sätt hamnar på för stort avstånd från operatören eftersom styrspakarna placeras fram-
för skärmen. Operatörer som hanterar styrspakarna bör ha stöd för hela underarmen när
de använder dem. Skall en skärm placeras ovanför styrspakarna i bredskärmsformat blir
stödytan för operatörens underarmar för liten. Andra lösningar för placeringen av styr-
spakar söktes men ingen godtagbar hittades.
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Konceptet skulle behöva ett virtuellt tangentbord på nedre delen av den stora TID:en.
Skall TID:en vinklas mot operatören för bättre avläsning måste även tangentbordet vinklas.
Denna vinkling skulle innebära att handleden dorsalflekteras, vilket inte är önskvärt.

Nivå
Koncept nivå, enligt figur 24 nedan byggde på att placera tangentbordet under bordet
eller nedåtlutad från de plana armstöden. Armen skulle då kunna vila på armstöden och
styrspakarna kan monteras på en plan yta. Med tangentbordet placerat enligt figur nedan
och lätt vinklat från operatören minskas belastningen på handleder eftersom de blir rakare
då operatören använder tangentbordet. TID:en bedömdes hamna för långt från operatören
i detta koncept. Olika varianter på konceptet söktes för att undersöka för och nackdelar.

Figur 24 – Koncept nivå baserades på att placera tangentbordet under operatörs-
bordet.

Touch Pad
Konceptet med touch pad var det första koncept som fokuserade på pekplattans fördelar
mot rullbollen. Eftersom det är viktigt att både högerhänta och vänsterhänta operatörer
skall kunna använda operatörsplatsen undersöktes möjligheten att istället för två pek-
plattor på vardera sida, placeras en pekplatta i mitten. Ingen operatör använde, enligt
uppgiftsbeskrivningarna, båda rullbollarna samtidigt. Med en centralt placerad pekplatta
skulle mer utrymme på operatörsbordet frigöras för placering av exempelvis anteckning-
ar, eller placering av separat numerisk knappsats för snabbare inmatning av siffror. Då
pekplattan användes skulle dock en ogynnsam inåtrotering av armbågen behöva göras av
operatören.
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Kassett
Detta konceptet består av en kassett som byts beroende på vilken uppgift operatören har.
Två varianter på detta koncept övervägdes. Den ena varianten har TID, avfyrningspanel,
linjeväljare och rullbollar en fast placering på operatörsbordet. Det som byts ut är ytan
för tangentbordet. Det skall alltså finnas två olika utföranden av tangentbord enligt figur
25 nedan.

Figur 25 – Figuren visar olika varianter av konceptet kasett. Varian-
terna där hela tangentbordet byts ut hade två olika typer av kassetter.
Eftersom alla operatörer använder rullbollarna så var styrspakarna de
som byttes ut vid ett kassettbyte. Tangentbordet behövdes anpassas till en
mindre storlek för att ge plats åt styrspakarna. Detta koncept innebar att
stödet för underarmarna blev kortare än önskat.

Den ena kassetten har ett tangentbord med numerisk knappsats och stöd för handleder.
Det andra har ett minimerat tangentbord utan numerisk knappsats med styrspakar pla-
cerade på båda sidor. Stödet för underarmarna då styrspakarna hanteras blir då litet.
Utrymmet för skrivbordssysslor bedömdes vara för litet på detta koncept. Den andra va-
rianten på detta koncept hade kassetter i armstöden, där kassetten bestod av rullboll eller
styrspak. Båda varianter av kassettkoncepten bedömdes bli för breda.
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Lutning
Koncept Lutning skisserades likt andra koncept i olika varianter, se figur 26. Den första
typen hade en horisontell stödyta för underarmarna och en nedåtlutande yta för rullbollar
och tangentbord. Detta för att undvika extension av handlederna, se den översta profilen
i figuren nedan. I detta koncept hade rullbollarna eller motsvarande styrdon gjorts per-
manenta (eftersom alla operatörer använder dessa) och enbart styrspakarna gjordes som
modulära enheter. Dessa skulle kunna fästas på operatörsbordet vid behov, och utform-
ningen på de moduler som styrspakarna sitter fast på skulle vara så att de ger en jämn
och plan yta för operatörerna att vila underarmarna på. Den första typen av konceptet
hade en positiv lutning mot operatören och den lutande delen var upphöjd likt figuren
nedan. Rullbollarna kunde då placeras med en lätt vinkel nedåt likt CETRIS systemet,
detta ger rakare handleder och därmed en mer vilsam position för handen. För att behålla
underarmen rak då styrspakar hanteras behövde de moduler som styrspakarna vilar på
vara utformade så att fästes ovanpå rullbollarna, annars hade operatörsplatsen blivit för
bred. Detta är inte önskvärt eftersom rullbollarna användes även vid ROV styrning. Det
beaktades även att all montering av styrspakar skall kunna ske framifrån eller ovanifrån
på operatörsplatsen. Operatörerna sitter tätt intill varandra med operatörsplatserna pla-
cerade kant i kant. Lösningar för montering som kräver åtkomst av sidan på MFC undveks
därför.

Figur 26 – Koncept lutning med olika profiler. Till höger i figuren visas
de olika profiler på operatörsbordet som undersöktes. Den övre varianten
hade en sned yta för tangentbordet och de två nedre hade tangentbordets
yta nedsänkt, men rak.

Den nedersta profilen i figuren ovan möjliggjorde bättre stöd för underarmarna då ope-
ratören använder styrspakar, om modulen för dessa ser ut ungefär som på bilden. Den
lutande delen av operatörsbordet på vilken TID, avfyrningspanel samt linjeväljare satt
sänktes, så att en skarv bildas mellan den plana delen där tangentbord satt och den lu-
tande delen. Detta utförande gjorde det möjligt att ge bättre stöd för underarmarna vid
ROV styrning, och plant underlag vid skrivbordssysslor samt en lutning på TID för att
förbättra läsbarheten på den. Den skarv som bildades då operatörsbordet var utformat
enligt profilen längst ned i figuren ovan lämpar sig för att luta block, pärmar och övriga
anteckningsmateriel på.
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Under hela utvecklingsfasen har rullbollar tänkt vara jämförbara med pekplattor ifråga om
funktion. Båda syftar till att vara de främsta verktygen för att interagera med systemet.
Pekplattor valdes i de flesta koncepten för att de möjliggör att armen får stöd samtidigt
som styrspakar hanteras. Pekplattor valdes även på grund av att minska extensionen av
handleden. Rullbollen hanterades med fingrarna av de observerade operatörerna. Detta
medför att handleden måste extenderas mer än om ytan varit plan som på en pekplatta.
CETRIS systemet har nedfällda rullbollar för att minska extensionen av handleden. Att
ersätta pekplattor med nedfällda rullbollar är en möjlighet i alla koncept men detta på
bekostnad av det plana underlaget.

4.1.5 Konceptval

Det tillvägagångssätt som användes för att besluta om vilket koncept att gå vidare med
baserades på beslutsmatrismetoden (från engelskans decision–matrix method) eller Pugh’s
metod [18]. När koncepten var jämförbara i abstraktionsnivå påbörjades jämförelsen för
att besluta vilket koncept som hade mest potential att uppfylla kraven för en MFC. En
beslutsmatris skapades.

Beslutsmatrisen utgjordes av de uppsatta urvalskriterier och de vägningar som gjordes
för hur viktigt varje krav ansågs vara. Observera att de vägningar och krav som gjordes
i detta skede ej är desamma som gjordes i matrisen house of quality. Koncepten var i
detta skede ännu otillräckligt genomarbetade för att jämföras med de ingenjörsmässiga
specifikationerna som slutprodukten skulle uppfylla [18]. De urvalskriterier som finns i
den beslutsmatris som skapades för att välja vilket koncept att gå vidare med, återfinns
i de förslag på systemförbättringar som gjordes i utvärderingsfasen av projektet. För att
göra beslutsmatrisen mer lättarbetad och mindre i omfattning sorterades vissa förslag till
förbättringar bort och andra omformulerades. I beslutsmatrisen gjordes även vägningar
av urvalskriterierna, se beslutsmatrisen på nästa sida.

Processen med att jämföra koncepten inleddes med att besluta vilket koncept som skall
agera mall vid jämförelsen, se figur 27. En tidigare utvecklad produkt kan även användas
som mall. Varje koncept bedömdes med med urvalskriterierna och mot mallen. Bedöm-
ningsalternativen var:

• Urvalskriteriet uppfylls sämre än mall, symbol –.

• Urvalskriteriet uppfylls bättre än mall, symbol +.

• Urvalskriteriet uppfylls lika mycket som mall, markerades med bokstaven S.

Utvärderingsprocessen är av iterativ karaktär och genomfördes flera gånger enskilt av
utvärderaren med olika koncept (och existerande operatörsplatser) som mallar. Efter någ-
ra upprepningar framgick tydligt vilket koncept som var värt att ytterligare förfina och
vidareutveckla till en modell.
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Figur 27 – Beslutsmatris för de vidareutvecklade koncepten. Kriterierna med vägningar till
vänster i figuren, notera kriterium 16 och 17. Dessa lades till i beslutsmatrisen för att avgöra om
koncepten var genomförbara med dagens teknik, och om konceptet skulle behöva en omfattande
mjukvaruuppdatering.
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Det koncept som valdes till bästa kandidat för vidareutveckling var konceptet Lutning,
se figur 28. Konceptet förutsätter att styrspakarna monteras på modulära enheter som
kan fästas på operatörsbordets yta. I konceptet som valdes beslutades att rörelsekänsliga
plana ytor, eller pekplattor skulle användas. Fördelen med att använda pekplattor istället
för rullbollar är att då styrspaken hanteras fås ett plant underlag för operatören att vila
underarmen på. En viktig förutsättning för pekplattorna är då att dessa kan stängas av
så att inte operatören oavsiktligt aktiverar pekplattorna. Denna funktion finns redan för
tangentbordet på SESUB och CETRIS systemen.

Figur 28 – Bilden visar koncept lutning. När modulen för styrspaken monteras
på operatörsbordet fås en plan yta för operatören att vila underarmarna på, vilket
syns i den högra bilden. Observera konceptet modifierades till att få en plan yta med
pekplattor för tangentbordet, och inte lutad som på bilden.

Två olika profiler undersöktes på koncept lutning. Den ena varianten, typ ett var helt plan
från armstöden fram till TID:en, varefter ytan börjar luta mot operatören för att förbättra
synvinkeln på TID:en. Den andra varianten, typ två innebär att i höjd med armstöden
(där handlederna skall vila) sänka profilen. Detta för att minska flexionen i handleden då
I/O organ hanteras, vilket resulterar i en mer neutralt vinklad handled. Underlaget skall
då sänkas så att rullbollarnas topp är precis i höjd med handledernas nedersta placering
på handledsstöden. Placeras rullbollen på plant underlag så att rullbollen sticker upp över
ytan skapas en förhöjning av fingertopparna då rullbollen används vilket resulterar i en
icke önskvärd dorsalflexion i handleden under längre perioder. Typ två med rullbollar
försvårar även skrivbordssysslor eftersom underlaget inte blir plant.
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Valet gjordes att använda pekplattor istället för rullbollar som främsta I/O organ. Detta
gjordes bland annat baserat på att pekplattor i litteraturen är jämförbara eller bättre
än rullbollar med avseende på perceptuell belastning, motorisk belastning och trötthet i
musklerna [19], vilket tabell 1 visar.

Tabell 1 – Tabellen visar att en pekplatta (engelska touch panel) belastar
en användare överlag mindre än en rullboll (engelska trackball). Figur:
hämtad från litteraturen [19].

4.1.6 Space of Identification

Det är viktigt att operatören kan tillgodogöra sig den information som visas på skärmarna
på ett sätt som innebär minimal belastning, både kognitivt och fysiskt. För att alla tänkta
operatörer ska kunna ta till sig informationen som visas på skärmen, måste alla tänkta
operatörer se det som visas på skärmen. För små ikoner och för liten text ger att opera-
tören måste anstränga sig mer genom att spänna ögonen för att ta till sig informationen.
För stor text ger att mindre yta på skärmen finns för viktiga formulär och kartor, och för
stora ikoner kan ta upp för mycket skärmyta. Den huvudsakliga informationen förutom
kartbilden ges via text och ikoner, där ikonens främsta funktion är att komplettera infor-
mation som ges via text. Det är således viktigt att ta reda på hur MTD skärmarna bör
vara placerade i operatörsplatsen för att operatörerna skall kunna läsa text på skärmen.
Det är dessa skärmar som operatörerna oftast tiden tittar på. Därför initierades metoden
att identifiera space of identification (SOI) för de båda skärmarna. SOI är det utrym-
me som innehåller alla positioner relativt en skärm från vilken varje tecken på skärmen
tillförlitligt kan bli identifierat (översättning från engelska) [11]. Där positioner syftar på
ögonpositioner.

Metoden innebär att i en enkel geometrisk skalenlig ritning markera ögonpositionerna
för den tänkta användarpopulationen, räkna ut lämplig teckenstorlek på skärmen och
identifiera lämpligt SOI område som rymmer ögonpositionerna. Litteraturen beskriver
även tillvägagångssättet för att identifiera SOI för två skärmar [11]. Identifierandet av SOI
ger att designern får kunskap om skärmarnas placering, teckenstorlek, operatörsbordets
djup samt hur operatörsbord och skärmars placering beror av varandra. Exempelvis om
den nedre MTD:n vinklas mer mot vertikalplanet, kan operatörsbordet förlängas, ty nedre
kanten på skärmen hamnar längre bort från operatören, och mer utrymme ges för olika I/O
organ. Men detta kan resultera i att vinklarna till operatörernas ögonpositioner avviker
för mycket från det rekommenderade siktområdet som är ±15◦ kring siktlinjen som är 35◦
under horisontalplanet.
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Metoden med att identifiera SOI kan genomföras med dator eller med papper och pen-
na. Det tidigare alternativet valdes. Processen innehåller flera steg och resulterar i en
tvådimensionell ritning. En beskrivning av processens steg som den användes i projektet
beskrivs i bilaga 8.

4.1.7 Placering av styrdon

För att söka ideal placering av styrdonen ur belastningsergonomisk synpunkt i sidled gjor-
des försök att bestämma styrdonens placering genom att räkna på individers axelbredd.
Axelledsbredden hos de största individerna (95:e percentilen män) är, 435 ∗ 1, 024 =
445mm. Detta ger att bredden på axelleden sett från kroppens medellinje (symmetri
förutsätts) är 445/2 = 223mm. För de minsta individerna (5:e percentilen kvinnor) är
axelledsbredden 325 mm. Vilket på samma sätt enligt ovan ger ett avstånd mellan ope-
ratörens medellinje och styrdonets mitt på 166 mm.

Men att använda det antropometriska värdet för axelbredd ansågs vara alltför missledan-
de för att bestämma bästa möjliga placering av styrdonet i sidled. Detta för att ingen
exakt data kunde hittas för avståndet mellan armbågarna och personers medellinje i av-
slappnad position för någon användargrupp, och ej heller för den mest lämpade positionen
av armen i sidled från kroppen. Måtten mellan axlarna eller armbågarna tas på individer
med armbågarna tätt intill kroppen. Vid studiebesöken eller på de bilder som togs på far-
tygen noterades ingen operatör sitta med armbågarna tätt intill kroppen då de använde
rullbollarna. Därför användes endast axelledsbredden som ett kompletterande riktvärde
för hur stort avståndet bör vara mellan operatörens medellinje och mittpunkten på det
styrdon som används.

Den yttre gränsen för det inre arbetsområdet sträcker sig enligt arbetsmiljöverket i sidled
cirka 400 mm från operatörens medellinje och cirka 300 mm i djupled. Det yttre arbets-
området sträcker sig 450 mm i djupled, framåt från bordskanten och 650 mm på båda
sidor om medellinjen för en sittande operatör [2]. Placering av styrdon inom 300 mm i
djupled och 400 mm i sidled ansågs därför vara acceptabelt.
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4.2 Operatörsplatsens utformning

På stridsfartyg och i synnerhet ubåtar är utrymmet i SLC och manöverrum begränsat mest
i sidled. Därför skulle två skärmar monterade vid sidan av varandra vara en skrymmande
konstruktion och ej få plats i en ubåt, om skärmarna skall vara i en lämplig storlek. MFC:n
utformades därför så att skärmarna placeras ovanför varandra. Den något nedåtböjda övre
skärmen skall huvudsakligen vara till för läsning av formulär. Möjligheten bör även finnas
för operatören att flytta upp kartbilder och valfri information till den övre skärmen, så
skärmbilden lättare kan ses av andra i besättningen, se figur 29.

Figur 29 – Den renderade bilden visar operatörsplatsen sedd från sidan och framifrån. Den övre
skärmen lutar mot operatören. Lutningen underlättar för operatören att se hela skärmens yta,
och lutningen valdes så att de flesta operatörers ögonpositioner kunde rymmas inom SOI området
för skärmen. Den övre skärmen är främst tänkt att användas till läsning av formulär och inte
som huvudskärm.

Avgörande för operatörsbordets utformning i djupled var den rekommenderade räckvidden
för operatörerna, samt avståndet till den nedre huvudskärmen MTD 1. Den rekommende-
rade maximala räckvidden, alltså gränsen för det yttre arbetsområdet (i djupled) föreslås
vara 450 mm [2]. Annan litteratur föreslår den maximala räckvidden till 508 mm [15].
Dessa mått kunde inte uppfyllas för alla I/O organ på operatörsbordet ty operatörsbor-
det behövdes göras djupare än den maximala föreslagna räckvidden för att få plats med
alla I/O organ. Hela operatörsbordets djup är 600 mm, från främre kant till MTD 1. Den
övre delen av TID:en är cirka 528 mm från bordskanten vid operatörsplatsens mittlinje
till övre kant på TID. Större delen av TID:ens skärmyta befinner sig således i det yttre
arbetsområdet.
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De två potentiometerreglagen till vänster om TID, se figur 30 nedan, är utanför den max-
imala räckvidden, alltså bortom det rekommenderade yttre arbetsområdet. Då potenti-
ometerreglagen är tänkta att användas till justering av ljusstyrka och kontrast på TID
samt andra inställningar som inte görs ofta bedömdes detta avståndet till dessa reglage
som acceptabelt. Det hade varit önskvärt att placera TID inom det inre arbetsområdet.
Detta hade dock resulterat i en konflikt mellan de viktigaste I/O organen, pekplattorna
och även tangentbordet.

Figur 30 – Figuren visar en topvy av operatörsplatsen. Delar av TID befinner sig
utanför det yttre rekommenderade arbetsområdet. Området under de två potentio-
metrarna till vänster är ett utrymme för en sambandsväljare, via vilken operatörerna
kommunicerar med. Denna sambandsväljare måste vara fysiskt separerad från andra
system. Vilken sambandsväljare som skall sitta i operatörsplatsen är inte definierat.

Bredden på det yttre arbetsområdet är 650 mm, och för det inre arbetsområdet 400 mm,
mätt från medellinjen. Bredden på operatörsplatserna avgjordes av de två huvuddisplay-
erna (MTD:erna). Detta för att undvika att göra operatörsplatsen för bred. Eftersom det
är ombyggda konsumentprodukter som används i existerande operatörsplatser så valdes
skärmar av 32 tums storlek. Skärmar av denna storlek är mer vanligt förekommande på
konsumentmarknaden än de 30 tumsskärmar som används i nuvarande SESUB system.
För att operatörsplatsen skall tåla krav på chock och stötar bör det finnas material som
omgärdar skärmpanelen. En 32 tumsskärm i bredbildsformatet 16:9 är 708 mm bred.
Operatörsplatsen blev 750 mm bred vilket ger en differens på 21 mm på vardera sida om
skärmpanelen. Detta bedömdes räcka för att klara krav för chock och stötar. I SESUB
systemet är skärmen på kanterna omgärdad av material i storleksordningen 10 – 20 mm,
och de klarar kraven för chock. Den totala bredden på det inre arbetsområdet är 800 mm
och således är operatörsplatsen totala bredd smalare det inre arbetsområdet i sidled. Alla
I/O organ som är placerade inom 300 mm i djupled på operatörsbordet, är således inom
det inre arbetsområdet.
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De viktigaste I/O organen, pekplattorna (eller rullbollarna på existerande system) place-
rades så centralt i det inre arbetsområdet som möjligt på ömse sidor om tangentbordet.
Avståndet från operatörsbordets medellinje till mitten av pekplattorna är 295 mm, se
figur 31 nedan. I djupled är de placerade 218 mm från kanten närmast operatören. Pek-
plattornas placering är således inom det inre arbetsområdet både i djupled och i sidled.

Figur 31 – Figuren visar avstånden till pekplattorna i sidled och djupled. Figuren
visar även yttre gränser för inre respektive yttre arbetsområde. Dessa områden är
i figuren något förenklade och representeras av raka linjer. Arbetsområdena begrän-
sas egentligen av cirkelbågar. Vyn är ej rakt ovanifrån och därför är gränserna för
arbetsområdena i figuren ungefärliga.

MTD 1 lutar 19◦ mot horisontalplanet. Efter mätningar i SOI modellen noterades att
vinkeln mellan ögonpositionerna och mitten på MTD 1 varierar mellan 13◦ och 31◦ till
mitten på MTD 1 för de minsta respektive de största individerna med bakåtlutade respek-
tive aktiv, framåtlutad position. För de minsta individernas ögonpositioner i avslappnad
position är 13◦ utanför det rekommenderade området som är 35◦ ±15◦ under den horison-
tella siktlinjen [10]. Dock så är vinkeln på 13◦ nära de 15◦ som föreslås i annan litteratur
[4]. MTD 1 hade behövts monteras längre ned i operatörsbordet för att öka denna vinkel.
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Detta hade resulterat i att TID:ens vinkel på 14◦ mot horisontalplanet hade minskats,
vilket hade försvårat avläsningen av den för samtliga operatörer. Ett till alternativ att
göra hela bordskivan tjockare för att tillåta en större lutning på TID:en och därmed
kunna sänka MTD övervägdes men förkastades, för att inte få en för hög operatörsplats.
Lutningen på den övre skärmen anpassades så att operatörernas ögonpositioner hamnade
inom dess SOI område. Lutningen på den övre skärmen, mellan användarpopulationens
ögonpositioner och skärmens mitt, är mellan 7 och 24 grader ovanför horisontalplanet.
Denna vinkeln minimerades eftersom det ur belastningsergonomisk ståndpunkt inte är
lämpligt att vinkla huvudet uppåt överhuvudtaget. Hade skärmen givits en vinkel ännu
närmare vertikalplanet (i syfte att minska böjning av nacken), hade de minsta individernas
bakåtlutade ögonpositioner inte rymts inom SOI.

Ett fullt utrustat tangentbord med numerisk knappsats valdes ingå för text– och sifferin-
matning i modellen. Avgörande var operatörernas behov av att mata in siffror i systemet.
På existerande system är rullbollen det mesta använda organet för att arbeta med sy-
stemet. Rullbollen ersattes i modellen av en pekplatta. Detta designval gjordes för att ge
operatören en plan yta att placera underarmarna på då styrspakarna används och för
att underlätta skrivbordssysslor, som utförs lättare om underlaget är plant. En pekplatta
möjliggör även att så kallad multitouch kan användas. Detta innebär att flera fingrar kan
användas på pekplattan för att till exempel förstora eller förminska en kartbild, vilket i
förlängningen kan leda till att effektivisera operatörens interaktion med operatörsplatsen.

Alla operatörer använde rullbollar, TID och tangentbord i någon utsträckning, men styr-
spakarna användes bara av några få operatörer. Styrspakarna är utstickande och försvårar
skrivbordsysslor. Då alla föremål som operatörer fysiskt interagerar med konkurrerar med
varandra på en begränsad yta gjordes bedömningen att göra styrspakarna som en del av
en modulär enhet, se figur 32.

Figur 32 – De moduler som styrspakarna skall vara monterade på är markerade blå
i figuren. Dessa moduler skall vara möjliga att ta bort om operatörens arbetsuppgifter
inte kräver deras funktion. Observera att de styrspakar som finns på bilden ej är de
som används i existerande system.

55



Då operatörer hanterar pärmar och arbetar med skrivbordssysslor vid operatörsplatserna
är plana ytor att föredra så att inte papper, pärmar och pennor glider ned från bordet. Den
del av operatörsbordet närmast operatören gjordes därför helt plant med tangentbordet
nedsänkt i bordskivan. För att underlätta avläsning av TID, avfyrningspanel samt linje-
väljare lutades den plana ytan mot operatören med 14◦ från horisontalplanet. Lutningen
är en kompromiss. Större lutning ger ett högre operatörsbord och skrivbordsysslor försvå-
ras. Det övervägdes även att göra TID:en infälld med större lutning än den angivna för
att förbättra vinkeln mot operatören, men detta hade resulterat i att TID:ens underkant
hamnat längre bort från operatören. Detta alternativ förkastades.

Den relativt låga vinkeln på TID:ens yta bedömdes förbättra möjligheterna för skriv-
bordssysslor då pärmar kan lutas mot den skarv som bildas mellan den lutande och den
plana ytan, se figur 33 nedan.

Figur 33 – Bilden visar den skarv mellan TID och den plana ytan för tangentbord
och pekplattor. Ett utrymme för pennor och anteckningstillbehör finns även utan att
förta möjligheten att luta pärmar och block mot skarven. Den brunfärgade plattan
under potentiometrarna nederst i figuren visar på vilket utrymme en ej definierad
sambandsväljare är tänkt att sitta.

Space– eller blankstegstangenten på ett tangentbord är en knapp vars aktivering blir
svårare om det finns en hård kant precis intill tangenten eftersom den ofta trycks in med
sidan av tummen. Därför gjordes en sluttande kant mot tangentbordet så att den är lägre
än tangentbordets kant vilket motverkar problemet med att trycka in blankstegstangenten.

För att alla operatörer skall kunna se hela TID:en kontrollerades det att inte den kant
som separerar TID från tangentbord och pekplattor inte skulle bli för brant. Kanten
har en vinkel på 32◦ från horisontalplanet. Detta ger att även de minsta individerna
ögonposition kan se hela TID:en. De minsta individernas ögonposition bildar vinkeln 44◦
med horisontalplanet.
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Tangentbordets placering är relativt de andra I/O organen placerat mitt framför opera-
tören. Utrymme gjordes så att ett helt tangentbord med numerisk knappsats får plats.
Operatörer som ej använder tangentbordet för kommunikation använder det för inmat-
ning av siffror, därför valdes den numeriska delen ingå i tangentbordet. För att operatörer
snabbare och enklare skall kunna göra frekvensinställningar och reglera ljusinställningar
föreslås även att en potentiometer placeras i anslutning till tangentbordet. Potentiome-
terns närhet till tangentbordet och pekplattorna gör att operatören ej behöver flytta
händerna långt då den skall användas.

Det finns ett utrymme för att placera dryckesbehållare på, se figur 34. Knapparna under
utrymmet för dryckesbehållaren har olika färger, olika placering och olika geometrisk form
för att underlätta distinktion för även färgblinda individer. För motmedelsavfyrning och
avfyrning av vapen skall det enligt regler finnas mekaniska säkringar, för att förhindra
oavsiktlig avfyrning. En nyckel som låser upp en knapp på operatörsbordet är en typ av
mekaniska säkring som även används på CETRIS systemet.

Figur 34 – Figuren visar de olikfärgade fysiska knapparna på avfyrningspanelen.
Några av dessa är åtskilda med avseende på färg och form. Ytterligare distinktion för
att motverka oavsiktlig aktivering skulle kunna vara att färgintensiteten är olika och
att de beläggs med olika ytstruktur. Bilden visar den svarta potentiometern ovanför
det utrymme i vilken tangentbordet är tänkt att placeras. Den är placerad i närhet till
pekplattorna för att underlätta då operatören måste ställa in frekvenser och reglage i
formulär.
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För att inte operatörer, i synnerhet de med smalare axelparti skall behöva vinkla ut
underarmarna för att kunna hantera styrspakarna så minskades skärmstorleken på TID:en
till 19 tum istället för 22 tum, som inledningsvis i designprocessen bedömdes få plats.
Styrspakarna kan placeras närmare varandra om TID:en görs mindre då dessa placeras
vid TID:ens sidor.

Det finns vissa krav på säkerhet och informationssekretess för kommunikationen i ett mili-
tärt fartyg. Därför får inte sambandsväljaren vara integrerad i mjukvaran. En fysisk plats
måste dock finnas på operatörsbordet och vilken typ av sambandsväljare är olika beroen-
de på fartyg. Därför utformades ett rektangulärt utrymme till vänster om operatören där
den komponenten är tänkt att sitta.

Figur 35 – I figuren visas ett utrymme för en icke definierad sambandsväljare,
markerad blå. I samtliga existerande system tar sambandsväljaren ungefär upp den
yta på operatörsbordet som i modellen. Ovanför den tänkta sambandsväljaren syns två
potentiometrar som syftar till att fungera som reglage för olika skärminställningar
på TID och MTD. Skärminställningarna kan vara att reglera kontrast, ljusstyrka
och volym ljud i hörlurar. Den lilla displayen ovanför potentiometrarna visar vilka
skärminställningar som är valda och hur stort värde som vald parameter har.
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4.2.1 Operatörers utvärdering av Ny MFC

Operatörerna frågades om synpunkter på den fysiska modell som utvecklades, se figur 36
nedan. De operatörer som frågades var dels operatörer som tidigare deltagit i intervjuer för
utvärderingen av existerande system samt operatörer som ej tidigare deltagit i projektet.

Ritningsunderlaget som den fysiska modellen byggdes från återfinns i bilaga 9.

Figur 36 – Fotografier på den fysiska modell som tillverkades. I figur 2 ovan är knapparna
till pekplattan högre än på den virtuella modellen. Knapparna ska vara i höjd med underlaget
och inte bygga uppåt så att handleden och underarmen kan vila på pekplattan och dess knappar.
Figur 2 och 3 visar även att utrymme för placering av checklistor och anteckningar kan göras på
samma sätt som på CETRIS systemets armstöd (rödmarkerat område i figurerna). Pekplattorna
är markerade med en avfasning runt om i figur 2.
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Den fysiska modellen skiljer sig från den virtuella modellen. I den virtuella modellen finns
styrspakar monterade för att visualisera deras position. I den fysiska modellen finns endast
de moduler på vilka styrspakarna är tänkta att sitta på, för att underlätta tillverkning,
se figur 37.

Figur 37 – Figurerna visar modulerna för styrspakarna (rödmarkerade i figuren). På
dessa moduler skall styrspakar vara monterade. Figur 1 ovan visar en bild ovanifrån
och bild 2 visar profilen när modulen är monterad. Stödet för underarmarna blir plant
då modulerna är monterade. Modulerna är i modellen tunna. Kablar och dylikt under
styrspakrna får eventuellt inte plats. En lösning att göra utrymme under modulerna
i bordet skulle kunna vara möjlig. Detta gjordes dock ej i detta projekt.

Tillvägagångssättet för utvärderingen var att operatörerna fick sätta sig vid operatörs-
platsen och deras synpunkter och noterades av utvärderaren.

I listan nedan sammanfattas operatörernas åsikter om den fysiska modellen. Inga opera-
törer som använder HYDRA systemet fanns tillgängliga för utvärdering.

Positiva kommentarer:

• Två skärmar är bra att ha. Möjligheten att konfigurera dessa efter varje operatörs
önskemål måste kunna göras.

• De staplade skärmarnas placering var bra.

• Stödet för handlederna då pekplattor hanteras var bra.

• Bra med plan yta för att kunna göra skrivbordsuppgifter.
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Negativa kommentarer:

• Stödet för underarmarna vid textinmatning var för litet, operatören önskade byta
plats på utrymmet för anteckningarna ovanför tangentbordet och platsen för tan-
gentbordet så att handlederna kunde få mer stöd.

• Operatören var kritisk till användandet av pekplattor istället för rullbollar då pre-
cisionen skulle bli lidande. Operatören påpekade dock att om tillräckligt bra pek-
plattor användes skulle de kunna vara ett alternativ till rullbollarna.

• För kort stöd för underarmarna då pekplattor används.

• Vid avfyrningspanelen önskar operatören tom yta för placering av anteckningar.

• Operatören tyckte att avståndet mellan pekplattor och TID var för stort. Dessa I/O
organ används ofta i kombination med varandra.

• Operatören påpekade att sambandsväljaren borde placeras någon annanstans. Den
borde kunna göras mindre skrymmande.

• Det hade varit önskvärt att kunna fälla upp främre delen av operatörsbordet för
lätt åtkomst av servicepersonal.

• TID:en behöver inte vara så stor, undersök om den skulle kunna minskas.

Övriga kommentarer:

• Rullbollar önskades ha styrspaksfunktion på rullbollen (om en sådan intergrera-
des), vilket innebär att rullbolen kan tryckas ned så att det går snabbare att rulla
markören över skärmen.

• Operatören eftersökte en mer generell modulbaserat utförande, där rullboll och styr-
spak kan bytas på båda sidor.

• Operatörsbordet måste anpassas till stolen.

• Tänk på att göra undersidan av operatörsbordet tåligt. Vid sjögång trycker opera-
tören upp låren mot undersidan för att hålla sig på plats.
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4.2.2 Utvärdering av modell med house of quality

I avsnitt 3.3.2 ovan utvärderades existerande operatörsplatser för att bedöma konkur-
rensen och hur väl varje system uppfyller uppsatta krav. Detta gjordes för varje typ av
operatörsplats i ett inledande skede av projektet. För att jämföra den framtagna modellen,
eller Ny MFC med övriga operatörsplatser utvärderades denna med de övriga systemen.
Modellen utvärderades likt de existerande operatörsplatserna på hur väl de uppfyller kra-
ven i matrisen på en skala från ett till fem. Uppfylldes inte kravet alls gavs noll poäng. Se
figur 38. Den modell som utvärderades med house of quality är den virtuella modellen.
För att se hur varje krav bedömdes hänvisas läsaren till bilaga 3.

Figur 38 – Figuren visar två mindre delar av house of quality matrisen. Till vänster syns
de uppställda kraven. Uppåt i bilden (med vertikal text) syns de ingenjörsmässiga kraven som
ställdes upp. I kolumnen till höger syns den bedömning av hur viktigt varje krav var, vägningen.
Kolumnen till vänster om vägningen visar hur väl varje krav uppfylls av de olika systemen på
den femgradiga skalan.
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Vägningen av varje krav multiplicerades sedan med hur väl det utvärderade systemet
uppfyllde kravet. En vägd poäng för varje krav räknades således ut. De vägda poängen
för varje krav summerades och bildade Σtotal, se tabell 2 nedan.

Tabell 2 – Tabellen visar de poäng som systemen fick efter utvärdering mot kraven
i house of quality. Poängsumman är produkten av den vägning av kravet i house of
quality multiplicerat med hur väl kravet var uppfyllt. Ett kravs uppfyllande bedömdes
på en femgradig skala, där noll poäng gavs om kravet inte alls var uppfyllt, och fem
poäng om kravet helt var uppfyllt.

CETRIS HYDRA IMCMS SESUB Ny MFC

Σtotal 296 243 250 181 369

Poängsumman i ovanstående tabell skall tolkas som hur väl varje system uppfyller de
uppsatta kraven för detta projekt enligt utvärderaren.
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5 Framtida teknologier

Det uttrycktes en önskan av FMV att få förslag på hur modern och kommande teknologier
kan tänkas användas i framtiden av operatörer på stridsfartyg. Nedan tas några möjli-
ga tillämpningar av ny teknik upp som kan nyttjas och effektivisera operatörers arbete i
fartygen.

5.1 Virtuell utökad verklighet

Det finns en strävan att förbättra omvärldsinformationen för en soldat på marken. Ju
mer kunskap en soldat har om omgivningen och händelser i närheten desto bättre kan
denne planera och utföra sina uppgifter. I strävan att förbättra omvärldsinformationen
för soldater har så kallade head–up displayer använts. Dessa är genomskinliga glasytor på
vilka olika symboler och tecken visas. Glasytorna sitter fast i soldatens hjälm och går ner
över ena, eller båda ögonen [3].

På samma sätt som soldater på marken kan operatörer i stridsfartyg tänkas ha en hjälm
med head–up display. Via sensorer och kameror i alla riktningar på fartyget kan operatören
se sig om i alla riktningar och få en komplett omvärldsbild av fartygets närområde. Dis-
playen kompletterar även information om avstånd till andra fartyg och hinder i terrängen
som operatören behöver veta. Denna teknik kan sannolikt vara mest användningsbar för
operatörer som hanterar ROV fordon. ROV fordon syftar till att utlösa minor och un-
dersöka undervattensdimensionen. I existerande system sitter operatören vid en skärm
och får en videomatning från ROV:en om vad som finns framför fordonet. För att för-
bättra operatörens uppfattning kan alltså denna ha på sig en hjälm och se de objekt
som undersöks i tre dimensioner. Även i detta fall kan displayen förstärka informationen
och visualisera bottenmiljön. Operatören får då en tredimensionell vy av området kring
båten eller ROV fordonet. Tekniken kan tänkas vara användbar för båtar på ytan och
under vattnet. Ubåtar har även stort behov av information om undervattensmiljön och
har säkerligen nytta av en bild i tre dimensioner.

Begränsningar för denna teknik är bland annat kapaciteten att skapa högupplösta bilder
och miljöer. Skall en operatör få en komplett förbättrad omvärldsbild behövs tillräcklig
upplösning och skärpa för den data som visualiseras. Detta kräver beräkningskraft. Med
datorers utvecklingstakt torde denna begränsning vara möjlig att överbrygga inom en
snar framtid. De datorer och det nätverk som måste hantera informationsmängden måste
även byggas ut [12].

5.2 Rörelseigenkänning via kameror

I dagens spelkonsoler finns det teknologi som kan tänkas användas i militära sammanhang.
Spelkonsolerna har en modul som placeras i anslutning till konsolen med kameror riktade
mot den som spelar. Modulen registrerar sedan rörelserna personen gör och skickar infor-
mationen via en sladd till spelkonsolen som sedan får spelets karaktärer att efterlikna de
rörelser som spelaren utför.
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Denna teknologi kan användas främst av operatörer som hanterar ROV fordon. Ett ROV
fordon behöver kontrolleras i många olika frihetsgrader. Därför styrs de i dagsläget med två
styrspakar. För att spara utrymme och effektivisera styrningen kan således motsvarande
modul för spelkonsolen monteras in i ett operatörsbord. Operatören styr då ROV:en med
handrörelser och gester istället för med styrspakar. Denna teknologi skulle även kunna
vara kompatibel med en head–up display.

5.2.1 Tunnare skärmar

Äldre skärmar av katodstråle teknik har blivit utkonkurrerade av tunnare skärmar av
Liquid Crystal Display (LCD) teknik. Övergången har bland annat inneburit att skär-
marna kan göras större samtidigt som det tar mindre utrymme i djupled. Trenden att
använda större skärmar beror på att omvärldsinformationen ökar. Med avancerad teknik
blir det möjligt att ta in mycket data från omvärlden. Mycket av denna data måste gö-
ras tillgänglig för operatörerna som tar viktiga beslut baserat på informationen. Större
skärmar ger möjlighet till större informationsflöde.

Det finns existerande, ny teknik som gör skärmar ännu tunnare än idag. Tekniken är för
närvarande relativt omogen och dyr, men spås bli den ledande skärmteknologin om några
år. Skärmteknologin benämns Organic Light Emitting Diode (OLED). Fördelen tekniken
har gentemot LCD teknik är att skärmarna kan göras tunnare, utsänder större ljusstyrka
och färgbeständighet sett över betraktningsvinkel samt att ljusstyrkan blir mindre tempe-
raturberoende. Utöver detta förbrukar teknologin mindre energi än existerande tekniker
och klarar uppsatta krav för chock och vibrationer för användning i militär miljö [16].

Denna teknik kan användas för att göra mindre skrymmande och större skärmar. Skär-
marna kan göras några millimeter tunna. Tekniken skulle få betydelse för operatörsplatser
ombord på ubåtar på grund av ubåtarnas begränsade utrymme. Att införa en stor tunn
skärm i manöverrummet likt en projektorduk skulle vara en möjlighet för ledningen på
en ubåt att få mycket omvärldsinformation, och slipper sätta sig vid operatörens plats för
att skaffa sig den informationen.

Tekniken har i dagsläget vissa begränsningar som svår användning i dagsljus samt svåra att
försluta så att ämnen som förstör skärmen inte tränger in. Dessa begränsningar torde inte
vara avgörande för fartyg då miljön är innesluten och skyddad från kraftig nedsmutsning.
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6 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras de resultat som arbetet lett fram till. Brister i processen och vad
som författaren bedömer skulle kunna förbättras ges i det avslutande stycket där författaren
även ger sina synpunkter på processen i stort.

Vid identifieringen av SOI togs ingen hänsyn till hur ikoner uppfattas av operatörer vid en
operatörsplats på olika avstånd från en skärm. För att säkerställa att alla ikoner kan iden-
tifieras på en skärm bör det undersökas hur deras storlek, form och utseende påverkas av
avståndet till användarpopulationens ögonpositioner. Vidare gjordes försök att identifiera
SOI för horisontalplanet. På grund av att MTD 1 och MTD 2 valdes vara i bredbildsfor-
mat försvårades identifieringen av SOI i detta plan, då SOI blir mindre ty skärmens kanter
är längre från varandra i horisontalplanet. Skärmarnas lutning försvårade även processen
med att korrekt identifiera vilket område som var SOI för skärmen. Därför kunde inget
entydigt resultat av SOI i horisontalplanet redovisas. Vid identifieringen av SOI togs ej
heller någon hänsyn till tecknens och ikoners skärpa på skärmen. Det är därför viktigt att
välja skärmar som har tillräcklig upplösning.

Då antropometriska data används vid produktutveckling finns det vissa viktiga hänsynsta-
gande som bör göras. Till exempel tas antropometriska mått på nakna eller nästan nakna
individer. Operatörer arbetar alltid med kläder och viss utrustning på. Viss hänsyn till
detta vid beräkning av ögonpositioner har gjorts i detta projekt, men tillräcklig kunskap
om vilken utrustning operatörerna behöver kunna arbeta i har funnits. Vidare är de an-
tropometriska data som använts i projektet eventuellt inte aktuella. Datan inhämtades
för cirka 40 år sedan. Människors proportioner och levnadsvanor har ändrats sedan dess.
Trots den tilläggsfaktor på 2,4 % som har lagts till varje antropometriskt mått är detta
en grov anpassning till dagens individer. Nyare antropometrisk data bör användas.

Författaren anser att det under utvärderingsfasen hade varit lämpligt att nyttja fler ob-
jektiva mätmetoder för att avgöra operatörernas arbetsuppgifter och arbetsbelastning.
Som exempelvis pulsmätning. Detta hade gett viktig kunskap om stressnivån operatören
har och under vilka arbetsuppgifter som stressnivån ökar. Detta hade krävt mer resurser i
form av tid och planering och övervägdes men förkastades tidigt i projektet. Det framgick
tydligt vid studiebesöken att operatörerna inte hade den tid att genomgå uttömmande
intervjuer, då de utfördes under deras arbetstid.

Stolens utformning är viktig för sittkomforten. Stolens utformning påverkar även i stor
grad ergonomin vid operatörsplatsen. En fullgod analys av ergonomin vid operatörsplatsen
kan inte göras enligt författaren om inte det studeras hur operatörsstol och MFC fungerar
tillsammans. Stolens utformning och hur den fungerar med en operatörsplats påverkar
även vilka sittställningar som operatörerna intar. Operatörernas sittställningar har inte i
detta projekt beaktats mer än via de observationer som gjordes på fartygen. Eventuella
brister i utformning av stolen har därför inte noterats i detta projekt.
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Vid de två utvärderingstillfällen av den fysiska modellen som författaren gjorde i slutet
av projektet fanns ingen operatör som använder HYDRA systemet tillgänglig. Dessa ope-
ratörers synpunkter hade varit viktiga då de är vana att hantera styrspakar. Då HYDRA
operatörernas synpunkter inte fanns med vid utvärderingen av ny MFC har möjligtvis
inte uppenbara brister eller fördelar med modellen registrerats. Den del av utvärdering-
en där de olika operatörsplatserna jämförs med varandra grundar sig på hur varje krav
subjektivt uppfylls. Den subjektiva bedömningen står författaren för. Författaren är även
utvecklaren av ny MFC och för att få objektivitet i utvärderingen kunde modellen ut-
värderats av andra personer. Vidare är de krav som formulerades under QFD-processen
och står i house of quality i bilaga 3, formulerade av utvecklaren. Om utvärderaren har
missuppfattat eller vägt ett krav på ett sätt som inte stämmer överens med beställarens
(eller användarnas) bedömningar har detta påverkat hela designprocessen.

Dessa krav skulle med fördel för designprocessen ha studerats och diskuterats med projek-
tets beställare, FMV. Anledning till att kraven och ej heller designprocessen av ny MFC
inte diskuterades är att processen ägde rum under semestrar för nyckelpersoner berörda
av projektet.

Under utvecklingsprocessen uteslöts delar ur QFD metoden. Detta gjordes för att spara
tid men även för att dess bidrag till detta projekt bedömdes som underordnad betydelsen
av en snabb designprocess samt ej avgörande för förståelsen av designproblemet. Vidare
har ej miljömässiga krav beaktats i QFD matrisen.

Ny MFC har mindre stöd för underarmarna än CETRIS. Detta beror på att det fanns ett
krav på att MFC:n inte skulle ha delar som sticker ut. Operatörer på både ytfartyg och
ubåtar rör sig mycket vid operatörsplatser och ibland byter de plats. Därför uttrycktes i
intervjuer att inte ha utstickande på delar på operatörsbordet som operatörer kan gå in
i och skadas av när de rör sig i SLC eller manöverrum. Vidare har även ny MFC mindre
stöd för underarmarna då tangentbordet används. Detta krav uppfyllde ny MFC sämre
än alla andra system. Anledningen till att handledsstödet vid tangentbordet är smalare är
att i uppgiftsbeskrivningar och vid diskussioner med operatörer noterades att text sällan
matades in i systemet av de flesta operatörerna. De matar oftare in siffror i systemet. Trots
detta så skall möjligheten finnas att mata in text för de sambandsansvariga på fartygen.
Handledsstödet minskades för att prioritera nåbarheten av TID och avfyrningspanel. I
existerande modell befinner sig en stor del av TID:en i det yttre arbetsområdet. TID:en
används ofta och skulle med fördel kunna placeras i det inre arbetsområdet.

Bredden på operatörsbordet skall enligt kravspecifikation från FMV vara 72 cm. Bredden
ökades till 75 cm för att rymma de större huvudskärmarna. Alla undersökta operatörs-
platser är bredare än 72 cm utom SESUB systemet.

Ett krav som andra system uppfyller bättre än ny MFC är kravet för förvaring av pärmar
och anteckningsmateriel. CETRIS är det system som tillåter bäst förvaring av pärmar
och anteckningsmateriel. Orsaken till att ingen lösning hittades inom detta projekt var
utrymmet vid operatörsbordet är så begränsat att andra viktigare funktioner prioritera-
des.
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Det spridda resultatet från utvärderingen ger att författaren bedömer att det föreligger
en risk. Risken är att ny MFC eller motsvarande operatörsplats som sammanfogar flera
olika system och därmed operatörer med skilda arbetsuppgifter har en utformning som
inte passar någon av de tänkta operatörerna, istället för att passa alla operatörer. Några
definitiva slutsatser om detta kan inte dras anser författaren, förrän operatörsbordet har
utvärderats ytterligare.

Några av operatörernas bedömningar av ny MFC var motsägelsefulla. Som exempelvis
om utrymmet för armstöden, där utrymmet ansågs vara lagom av en person men ansågs
för litet av en annan. Ett intryck av författaren är att det dock finns en egenskap hos ny
MFC som upplevdes som odelat positiv av de tillfrågade. Detta var att operatörsplatsen
har två på varandra monterade skärmar av 32 tums storlek.

6.1 Övriga synpunkter

Författaren anser att projektets omfattning har varit för bred. Med mindre omfattande
arbete hade resultatet fått högre kvalitet. Kraftigare avgränsningar borde ha gjorts och
vissa tidskrävande arbetsmoment borde ha uteslutits. Det har producerats rapporter ut-
över det som finns redovisat i denna. Dessa rapporter har tagit tid från det mer centrala
målet att utveckla ny MFC och utvärdera existerande system. Hade omfattningen minskat
hade mer tid kunnat ägnats åt designprocessen och utvecklingen av ny MFC. Designpro-
cessen är en kreativ process där det ofta krävs flera iterationer av de olika faserna, som
konceptutveckling och konceptgenerering för att få ett bra resultat. Utrymme för dessa
iterationer fanns ej i detta projekt. Att göra ”rätt” direkt, och att inte kunna gå tillbaka
och göra om arbetsmoment förtar resultatets kvalitet. Författaren är trots detta mycket
nöjd över resultatet och vad som producerats under den tid som funnits tillgänglig.
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7 Slutsatser

I denna del sammanfattas de slutsatser som kan dras efter projektets genomförande. Vi-
dare görs en återkoppling till de projektmål som formulerades inledningsvis i projektet,
och om de anses vara uppfyllda.

En utvärdering av existerande system gjordes och vissa brister påpekades avseende ergo-
nomin. Författaren drog slutsatsen att det inte fanns några allvarliga brister i den fysiska
utformningen. Förslag på förbättringar som kan göras för respektive system formulerades
i en intern rapport samt i denna slutrapport. Ett förslag på en framtida operatörsplats
genererades i form av en fysisk och virtuell modell. Förslaget beaktar utökad önskad funk-
tionalitet som formulerats i en kravspecifikation från FMV, se bilaga 2. Det sista uppgiften
i projektet var att analysera och ge förslag på hur kommande teknologier kan användas av
operatörer vid styrning och hantering av olika delsystem. Mot bakgrund av ovanstående
anser författaren att projektets mål och syftet vara uppfyllt.

De ergonomiska brister som fanns är främst av organisatorisk art, som utbildning och del-
givning av information till operatörerna om ergonomiska risker vid arbetsplatsen. Psyko-
sociala faktorer som operatörernas förmåga att påverka arbetsuppgifters inbördes ordning
samt möjligheten till att arbeta ”fritt” bedömdes även av de flesta operatörer inte vara ett
problem. Ur belastningsergonomisk synpunkt noterades ej heller några allvarliga brister
då inga kraftiga handgrepp, finmotoriskt krävande nypgrepp eller krävande precisionsar-
bete förekom. Vidare bedömdes inte operatörernas arbetsuppgifter ha inslag av ensidigt
upprepat arbete. Pauser i arbetet kunde kunde tas och kortvarigt byte av arbetsuppgifter
kunde göras av operatörerna.

De fysiska arbetsuppgifter som utförs vid de undersökta operatörsplatserna uppfyller väl
de belastningsergonomiska kraven enligt arbetsmiljöverkets bedömningsmall. De flesta av
de intervjuade upplevde att de själva hade tillräckliga kunskaper om hur de skulle arbeta
ergonomiskt korrekt, men vittnade samtidigt om att ingen eller lite formell utbildning hade
givits av arbetsgivaren. Ur belastningsergonomiskt perspektiv drar författaren slutsatsen
att det arbete som operatörerna utför vid sina arbetsplatser inte kräver hantering som kan
ge upphov till skador hos operatören. På grund av bristfällig kunskap gällande ergonomiskt
lämpligt arbete hos operatörer och chefer bedöms dock att en risk för operatörer att
drabbas av belastningsrelaterade skador föreligger. Bättre information om ergonomi och
konkreta råd för att minimera belastningsskador bör delges operatörer och chefer. Vidare
anser utredaren även att uppföljning av ergonomiska risker och hur dessa förhindras bör
ske då ingen av de tillfrågade svarade att någon sådan uppföljning gjordes av arbetsledare
och chefer.

CETRIS användarna bedömdes av författaren vara de mest nöjda användarna av de olika
systemen. Detta syns i systemförbättringarna där användarna endast hade få punkter som
systemet kunde förbättra. IMCMS systemet hade flest punkter att uppfylla i systemför-
bättringarna. Detta kan tyda på att systemet har ett större behov av att uppgraderas.
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Vidare gavs ett förslag på en framtida MFC till FMV, i form av en fysisk och virtuell
modell. Modellen är uppbyggd med styrspakarna på modulära enheter som kan sättas på
och tas bort efter behov. Därmed undersöktes möjligheten att ge ett förslag på hur en
gemensam MFC för flera delsystem kan se ut.

Utvärderingen där varje system jämfördes, i vilken ny MFC fick flest poäng tyder på
att den utvecklade operatörsplatsen uppfyller de uppsatta kraven bättre än de övriga
systemen. Utvärderingen som gjordes av den fysiska modellen visar spridda synpunkter.
Slutsatsen som författaren gör av detta är att operatörsplatsens utformning bör utvärderas
med fler operatörer för att identifiera åsikter och förbättringsförslag som kan ge en bättre
produkt.
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8 Fortsatt arbete

I denna avslutande del föreslår författaren vad som bör göras för att föra processen vidare
med att utforma Ny MFC.

Detta projekt ses av författaren som en första iteration av en framtida MFC. Skulle ope-
ratörsbordet bedömas som värd att vidareutveckla bör fler operatörer intervjuas samt
utvärdera den fysiska modellen. Detta för att täcka in så många synpunkter och erfa-
renheter som möjligt. Projektets fokus har ej heller legat på den interna designen där,
bland annat dragning av kablar och komponenters elektronik måste beaktas. Detta arbete
återstår att göra.

Vidare måste underrede och bordets stativ utformas. Underdelen av operatörsbordet som
visas på bilder och omslag i denna rapport är endast till för att ge en bild av hur en
enhetlig MFC kan se ut. En viktig del som då bör prioriteras är placeringen av pärmar
och anteckningsmateriel. Detta ansågs viktigt av operatörerna och fanns även med som
krav från FMV. Ingen lämplig lösning hittades i detta projekt och författaren anser att
möjligheten att placera anteckningsmateriel i anslutning till stolen eller underredet på
operatörsbordet bör undersökas. Pärmar och anteckningsmateriel är skrymmande och
bör ej ta plats från viktiga I/O organ på operatörsbordets yta.

Nyttjandet av pekplattor istället för rullbollar bör undersökas ytterligare. Under bran-
dövningar i fartygen används ofta utrustning som handskar som kan vara ett hinder för
precisionen då en pekplatta hanteras. Det bör även beaktas att pekplattan skall, liksom
all utrustning underhållas. Dess känslighet mot smuts och fettfläckar från operatörens
fingrar bör undersökas. En faktor att överväga och ej underskatta är även operatörers
inställning till att använda en pekplatta. Det finns en utbredd tradition att använda rull-
bollar i militära applikationer. Införandet av en pekplatta istället för rullboll kan upplevas
som innovativt och nytt, och därmed öka operatörernas positiva känsla för systemet, eller
tvärtom.

Den existerande mjukvaran är inte anpassad för TID:en i modellen och de båda huvud-
skärmarna. Att ändra mjukvaran kan vara ett omfattande arbete och bör göras i samråd
med operatörerna.

MFC:n är tänkt att användas i många olika fartyg. Det bör undersökas noggrant om den
utvecklade MFC:n får plats på alla fartyg. En operatör noterade att operatörsplatsen kan
vara för hög för att inrymmas i en ubåt. Skrovets lutning bedömdes vara är för brant på
existerande ubåtar.

För att uppnå bästa möjliga belastningsergonomi bör stolen väljas eller utvecklas tillsam-
mans med framtida MFC. Viss funktionalitet som knappar och styrspakar skulle kunna
överföras från MFC:n till stolen. Detta skulle resultera i att mer utrymme fås på opera-
törsbordet.
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag

I denna bilaga återfinns det intervjuunderlag som användes vid datainsamlingen. Un-
derlaget skrevs som förberedelse inför studiebesöken. Intervjuunderlaget består av tre
huvuddelar. Först kommer viktig information om intervjun till operatören, sedan följer
en processbeskrivning som utredaren använde som lathund, och till sist kommer de frågor
som ställdes till operatörerna. Notera att underlaget är anpassat till att passa som bilaga
till denna rapport, därför har dispositionen på intervjuunderlaget ändrats.



Intervjuplan

Testperson

Information att delge respondenten/testpersonen

i) Introduktion: Arbetar med exjobb åt
FMV, denna intervju och test av men-
tal arbetsbelastning är en av flera styc-
ken.

q

ii) Syfte: Att utvärdera operatörsplat-
sernas utformning samt det fysiska
gränssnittet. Denna intervju är ett
sätt för mig att samla information
om arbetsuppgifter samt hur opera-
törsplatserna upplevs av användarna.

q

iii) Dokumentation: Ljudupptagning samt
antecknande kommer att ske, kommer
senare att sammanfatta resultaten i en
rapport som kan komma att sparas av
FMV. Du kommer även, anonymt att
genomföra ett test på en dator.

q

iv) Resultat: Resultaten från denna in-
tervju kommer sammanställas och jag
skall dra slutsatser och redovisa det,
dels på en presentation men även i en
rapport som nämns ovan.

q

v) Anonymitet: Informera att responden-
ten kommer vara helt anonym och vi-
sa även formuläret jag fyller i. Notera
även att bilder som jag tar i samband
med undersökningen kommer att redi-
geras så respondenten/operatören för-
blir anonym.

q

vi) Tidsåtgång: Redogör för att testet in-
klusive intervjun kan ta ca 45 minuter.

q

vii) Avbrott: Respondenten har när som
helst rätt att avsluta intervjun.

q

viii) Förtydligande: Förtydliga anledning-
en till intervjun, förtydliga även att
jag inte på något sätt bedömer respon-
dentens förmåga att lösa sina uppgif-
ter.

q

ix) Frågor: Fråga respondenten om denne
har några frågor.

q

x) Tacka testpersonen för dennes med-
verkan!



Genomförandet av test

1. Börja med att dela ut lathunden till testpersonen så att denne är insatt i bedöm-
ningsskalorna.

2. Datorn skall startas i win7 läge.

3. Öppna testprogrammet på skrivbordet. Fyll i rätt testperson! (A,B,C osv.)

4. Fyll i programmets startskärm om testperson och så vidare. Börja med Weighting

5. Förklara följande för testpersonen:

(a) Testet är på engelska men jag har en lathund som hjälp med översättningen
som du tidigare fick ta del av.

(b) Testet går inte på tid.

(c) Fråga under tiden om det behövs.

(d) Tänk på att testet är för den valda arbetsuppgiften på konsolen.

(e) Beskriv testproceduren:

i. Vägning av påfrestningarna — förklara att det kommer komma 15 stycken
olika kombinationer av påverkansfaktorer.

ii. Gradering av påfrestningarna

6. Testet är nu genomfört och det är dags att genomföra intervjun.

Genomförande av intervju

Information till användarprofil

Fråga:

1. Kön:

Man q

Kvinna q

2. (a) Ålder - Vad har du för ålder?

(b) Längd - Hur lång är du?

(c) Bostadsort - I vilken bostadsort är du för närvarande bosatt i?

(d) Land - I vilket land är du född i?

3. Utbildningsnivå

(a) Vad har du för allmän utbildningsnivå? (exempelvis: grundskola, gymnasium,
högskola/universitet)



(b) Har du gått någon yrkesutbildning relaterat till arbetet du utför nu? Hur länge?

4. Språkkunskaper - Vad har du för språkkunskaper? (Dela in i modersmål och sekun-
därspråk)

(a) Modersmål

(b) Sekundärspråk

5. Erfarenhet - Hur länge har du arbetat med det du gör nu? (Dela in i antal år och
månader)

6. Användningsfrekvens

(a) Hur ofta använder du konsolen? (antal dagar per vecka)

(b) Hur länge varje gång? (antal timmar)

7. Med vilket system arbetar du med främst? (CETRIS, SESUB, IMCMS, HYDRA)

8. Val av operatörsplats - Kan du välja någon annan operatörsplats eller har du dig
tilldelat en specifik som du alltid sitter vid?

9. Ansvar - Vem ansvarar för operatörsplatsen/konsolen?

(a) Under arbetstid?

(b) Övrig tid?

10. Datorvana — Bedöm tiden i genomsnitt per vecka du spenderar vid ett skrivbord
eller dator utöver arbetstid?

11. Känsla - När du sätter dig vid operatörsplatsen, beskriv vilken känsla som konsolen
ger dig. Vad får du för intryck?

12. Mental modell - Hur ser du på din plats i organisationen på fartyget? Beskriv över-
gripande din funktion som operatör.



Uppgiftsanalys

Fråga:

1. (a) Beskriv steg för steg de vanligaste uppgifterna du gör med konsolen. (De ar-
betsuppgifter som genomförs oftast)

(b) Vilka inmatningsdon använder du då? (Med inmatningsdon menas, tangent-
bord, numerisk knappsats, rullboll samt joystick)

2. (a) Beskriv steg för steg de mest kritiska uppgifterna du gör med konsolen. (De
arbetsuppgifter som får allvarligast konsekvens vid felhantering)

(b) Vilka inmatningsdon använder du då?

3. Brukar det vid utförandet av de nyligen beskrivna uppgifterna bli något fel? Vad
beror det på?

Styrdon

Fråga:

1. Vad tycker du är bra med rullbollarna? Vad är mindre bra? Varför?

2. Vad tycker du är bra med joysticken? Vad är mindre bra? Varför?

3. Finns det något annat som rör styrdonen som du upplever kan förbättras? Vad är
bra med styrdonen? Varför?

Tangentbord och knappsats

Fråga:

1. Vad upplever du är bra med tangentbordet? Vad är mindre bra? Varför?

Att tänka på:
Tangentbordets placering
Åtkomst av alla knappar
Tangentbordets vinkel

2. Vad upplever du är bra med knappsatsen? (Denna fråga ställs endast om den nume-
riska knappsatsen är skild från det övriga tangentbordet.)

Skärm och TID

Fråga:

1. Vad tycker du är bra med TID:en? Vad tycker du är mindre bra?

Att tänka på:
Storlek på TID
Inställningar på TID
TID:ens placering



2. Vad tycker du är bra med huvudskärmen? Vad tycker du är mindre bra?

Att tänka på:
Storlek på skärm
Skärminställningar, lutning
och kontrast och reflexer

Övriga knappar och reglage

Fråga:

1. Hur upplever du övriga fysiska knappar och reglage? Vad är bra, vad är mindre bra?

Ergonomi/Mentala påverkansfaktorer

Fråga:

1. Har du möjligheter att själv påverka arbetstakt, arbetsuppgifters inbördes ordning och
tidpunkt när arbetet skall vara slutfört?

2. Kan du lämna arbetsplatsen för korta pauser utan att aretsuppgiften blir lidande?

3. Har du blivit informerad av din arbetsgivare om hur du som anställd skall arbeta på
ett ergonomiskt lämpligt sätt vid något tillfälle? Om ja, görs någon uppföljning av
detta?

4. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra dina arbetsuppgifter
på ett ergonomiskt riktigt sätt?

Att tänka på:
Lämpliga arbetsställningar
Risker vid olämplig arbetsteknik
Tecken på överbelastning

5. Får du något fysiskt besvär efter långvarigt användande av konsolen? Vad beror det
på tror du?

6. Vad anser du kan förbättras på operatörsbordet angående dess utformning?

Övrigt

Fråga:

1. Finns det något annat som du anser skulle kunna förbättras med den fysiska utform-
ningen av operatörsbordet som jag inte har tagit upp här? Motivera gärna.

2. Upplever du som operatör att det finns några fysiska knappar eller inställningsmöj-
ligheter som är i vägen och/eller inte behövs?



Kontaktuppgifter

Om jag skulle vilja kontakta dig, kan jag få dina kontaktuppgifter? (Dessa uppgifter kom-
mer endast jag att ha tillgång till, de kommer ej publiceras i rapporten samt efter exa-
mensarbetets slut kommer jag att slänga dom)

• Mailadress:

• Telefonnummer



Bilaga 2 – Systemförbättringar

Nedanstående tabell utformades efter utvärderingen av de existerande systemen. Dessa
punkter är vad operatörerna anser behöver förbättras i existerande system. Många av de
förbättringar som föreslås har ej rymts inom detta projekt att ta fram en lösning för.

Tabell 3 – Systemförbättringar

System Förbättringsförslag

CETRIS Minska rullbollarnas motstånd vid rullning.
Inga störande reflexer i TID.
Lättare avläsning av linjeväljare
Bekväma hörlurar

HYDRA Öka programvarans driftsäkerhet.
Förbättra den grafiska representationen hos programvaran.
Förbättra informationsåtergivningen av programvaran.
Göra det möjligt att vid sjögång kunna förvara pärmar och antecknings-
materiel.
Göra det möjligt att kunna placera användarspecifika listor och anteck-
ningar läsbara då operatören sitter vid sin operatörsplats.
Placera uttaget för hörlurarna på en plats där hörlurssladden inte stör
operatören i arbetet.
Öka PEP skärmens representationsyta (PEP skärm motsvaras av TID på
andra operatörsplatser).
Klipp och klistra funktion av knappar på PEP skärm.

SESUB Obehindrat kunna arbeta med skrivbordssysslor vid operatörsbordet.
Att kunna centrera markören på datorskärmen.
Möjlighet att placera pennor lättillgängligt i nära anslutning till använ-
daren.
Möjlighet att placera pärmar lättillgängligt i nära anslutning till använ-
daren.
Förflytta musmarkören snabbare och mer exakt än på existerande ope-
ratörsbord.
Tydlig respons i rullbollens tillhörande knappar.
Möjlighet att placera tangentbordet närmare användarens kropp än nu-
varande SESUB system medger.
Möjlighet att reglera vinkeln på tangentbordet.
Att kunna minimera TID:ens ljusstyrka mer (i jmf. med dagens TID).
Att kunna minimera huvudskärmens ljusstyrka mer (i jmf. med dagens
skärm).



Ytterligare minimera risken för oavsiktlig avfyrning av “Launch weapon”
knappen.
Att tydligt med känseln kunna skilja på piltangenter och övriga tangenter
på tangentbordet.
Att alla individer skall få plats i med ben under operatörsbordet.
Att göra det möjligt för operatören att snabbt komma ner vid operatörs-
bordet från ena sidan.
Att kunna reglera stolarna i höjdläge.
Att justeringsspakar på arbetsstolen ej skall vara i vägen för förbipasse-
rande.

IMCMS Återkoppling till operatören från styrspakarna då dessa vid manövrering
förs rakt åt höger eller vänster sida i syfte att undvika oavsiktlig styrning
framåt eller bakåt.
Möjlighet att reglera vinkeln på tangentbordet.
Stöd för handlederna vid textinmatning på tangentbordet.
Stöd för handleden vid hanterandet av rullboll.
Möjlighet för stolen att medge mer stöd för svanken.
Möjlighet att reglera stolens svankstöd i höjdled.
Att enkelt kunna rotera styrspaken medan den förs ut i ett extremläge.
Att kunna ändra ROV:ens funktioner utan att flytta händerna samtidigt
som den hanteras med spakarna.
Att enkelt kunna reglera ljusstyrkan på skärmen.
Fler externa radiokanaler till linjeväljaren.
Göra det möjligt att för användaren att kunna placera egna listor och
anteckningar direkt läsbara då användaren sitter vid sin operatörsplats.
Möjlighet att placera pennor lättillgängligt i nära anslutning till använ-
daren.
Möjlighet att placera pärmar lättillgängligt i nära anslutning till använ-
daren.
Möjlighet att placera kaffekopp lättillgängligt i nära anslutning till an-
vändaren.
Att alla användare skall få en bekväm placering av fötterna.
Möjlighet att lysa upp tangentbordet.
Ytan som kommer i kontakt med användaren skall vara behaglig att röra
vid.
Att förhindra oavsiktligt knapptryckande på tangentbordet med en lös-
ning som ej involverar lösa delar.
Att kunna reglera ljusstyrkan från TID:en.
Att ha tillräcklig arbetsyta att utföra skrivbordsuppgifter.
Att enkelt kunna hitta markören på skärmen.



Att placeringen av rullbollens tillhörande knappar är tillgängliga för alla
tänkbara användare.
Att göra tangentbordet lätt att rengöra då vätska spills över det.
Att göra lättåtkomliga inställningsmöjligheter på huvudskärmarna.
Att med TID:en kunna zooma in kartan som visas på huvudskärmen.



Bilaga 3 – Hierarkiska uppgiftsanalyser samt länkanalys

Hierarkiska uppgiftsanalyser gjordes för några arbetsuppgifter som genomfördes av be-
sättningen på fartygen. Dessa illustrerades med tabeller och figurer. I tabellerna läses
uppgiften uppifrån och ned. I första kolumnen anges ordningen på det som operatören
gör. I andra kolumnen står vad operatören gör och i sista kolumnen vilket I/O organ som
används. Figurerna illustrerar ordningen och läses från vänster till höger, samt uppifrån
och nedåt. Länkanalysen som gjordes baserades på den HTA som analyserar styrning av
ROV fordon.

HTA för SESUB1.

HTA för SESUB 1 i tabellform

Ordning Uppgift I/O organ

0 Kontroll och tester efter uppstart –

1 Sätta på systemet Knapp på operatörsbord

2 Logga in i datasystemet –
2.1 Markera för textinmatning Rullboll och tillhörande knapp
2.2 Mata in inloggningsuppgifter Tangentbord

3 Kontroll att varje delsystem har startat –
3.1 Orientering i menyer TID, rullboll med tillhörande knapp
3.2 Markera ikoner i lista Rullboll med tillhörande knapp
3.3 Orientering i rullista Rullboll med tillhörande knapp
3.4 Kontroll av historisk funktionsövervak-

ning
TID, rullboll med tillhörande knapp



HTA 2 för SESUB.

HTA för IMCMS i tabellform

Ordning Uppgift I/O organ

0 Målange mot fartyg –

1 Ladda torped TID

2 Låsa vapen mot mål –
2.1 Välja målnummer TID
2.2 Välja vapen TID

3 Torpedinställningar –
3.1 Göra fartinställningar Rullboll med tillhörande knapp
3.2 Göra säkerhetsinställningar Rullboll med tillhörande knapp
3.3 Göra målsökarinställningar Rullboll med tillhörande knapp

4 Rapportering till chef som beslutar om insats Verbal kommunikation



HTA för IMCMS.

HTA 2 för IMCMS i tabellform

Ordning Uppgift I/O organ

0 Styra minfarkost (ROV) –

1 Starta upp nödvändiga fönster på skärm –
1.1 Startar upp fönster 1 TID/rullboll
1.2 Startar upp fönster 2 TID/rullboll
1.3 Startar upp fönster 3 TID/rullboll
1.4 Startar upp fönster 4 TID/rullboll
1.5 Startar upp fönster 5 TID/rullboll
1.6 Startar upp fönster 6 TID/rullboll

2 Styrning av ROV Styrspakar

Länkanalys för IMCMS då ett ROV fordon startas för minsökning.



Bilaga 4 – Tabeller och kommentarer till gränsnittsanalyser

Nedan visas hur väl varje system uppfyller litteraturens designprinciper. Först följer tabel-
lerna som visar hur varje komponent bedömdes, efter visas de kommentarer som motiverar
varje bedömning.

• Designprincipen uppfylls helt (symbol •) av komponenten.

• Designprincipen uppfylls delvis (symbol ◦) av komponenten.

• Designprincipen uppfylls ej (symbol –) av komponenten.

• Alla designprinciper kunde inte utvärderas, eller så var inte designprincipen använd-
bar för dessa komponenter (symbol *).



Gränssnittsanalys för CETRIS.



Gränssnittsanalys för CETRIS.



Gränssnittsanalys för HYDRA.



Gränssnittsanalys för SESUB.



Gränssnittsanalys för IMCMS.



Bilaga 5 – Beskrivning av arbetsbelastningsfaktorer.

Denna bilaga är en översättning av de arbetsbelastningfaktorer som bedömdes med da-
torprogrammet Nasa TLX. Översättningen gavs till operatörerna som lathund vid utvär-
deringarna för att förbättra förståelsen av datorprogrammet.



Bilaga 6 – Kravsammanställning från FMV

Denna kravsammanställning upprättades av FMV och diskuterades. Vid utveckling av
MFC beaktades de kraven som ansågs rimliga inom projektets ramar att försöka uppfylla.



Sammanställning av dimensionerande krav på ny 
operatörsplats från Saab SDS 
 
Operatörsplats skall användas uvudsakligen i slc men skall också kunna användas på bryggan 
för motsv uppgifter. Ej möjligt att använda vid ”FC-plats” i integrerad brygga. 
 
Dimensioner 

 
Maxbredd 72 cm (Gle 75 cm) 
 
Skall ha mugghållare för FSD-mugg. 
 
Bildskärm 

 
- Nu 30 tum med upplösning 2560 x 1600  
- Finns möjlighet till annan skärmstorlek 32 tum?  
- Kommer 30-tumsskärmar finnas på COTS-marknaden? 
- Önskemål att skärmen är ECDIS certifierad 
 
Möjlighet att ansluta två bildskärmar skall finnas. Dels för att styra presentation från annat 
system på övre skärmen via inbyggd KVM-switch och dels för att hantera övre skärmen som 
”utökat skrivbord”. 
- Alt 1. Den övre skärmen skall inte fästas i operatörsplatsen.  
- Alt 2. Den övre skärmen/skärmar skall kunna fästas i opplatsen 
 
 
I/O-organ 

 
Normal konfiguration är med två rullbollar. 
Operatörsplatsen skall kunna bestyckas med flera typer I/O organ som t ex joystick. 
- Två rullbollar samt 1 – 2 joystickor 
- En rullboll + en joystick 
- Två joystickor 
- Omkonfiguration skall inte innebära större omkonstruktion. 
- Möjlighet att konfigurera ombord efter verksamhetens behov – kassettlösning? 
- Linjeväljare skall/bör vara integrerad 
- Vridpotar 
- ”vapenpanel” 
- QWERTY med NUMPAD 
 
I/O-organ i armstöd 
 
TID 

- Placering? 
- Storlek? Hur stor del av skärm för knappar? 
- Fällbar? 
- MTD som pekskärm? 
 



Värmeavgivning, kylning och fläktljud 

- Starkt önskemål att reducera avgiven värme och buller t ex genom att dator placeras i 
separat rack. 

- Det finns behov av att kunna välja luft eller vatten som kylmedia, och opplatsen skall 
levereras förberedd för det önskade alternativet. 

- LED-skärm? 
 
 
Övrigt 

Operatörsplats bör kunna levereras i lösvikt för installation i IKEA-lösning eller motsvarande 
operatörsplatslösning utformad av ett varv..  
- Uppbyggd av samma elektriska komponenter (förutom bildskärm).  
 
 
 
 
 
 
 
Skall = ”absolut” krav 
Bör = ”önskvärt” (om ej överdrivet komplicerat/kostnadsdrivande) 
 

1. MFC skall kunna förses med nödvändiga HMI komponenter (I/O-organ) för att kunna: 
 - djupstyra ubåt 
 - manövrera ROV 
 - handha optronisk ubåtsmast (optroniska sensorer) 
 - avfyra och kontrollera vapen 
 - handha passiva och aktiva sensorer 

2. Detta medför att MFC skall kunna inrymma minst följande I/O-organ (OBS ej 
samtidigt): 
 - dubbla rullbollar (för att kunna passa vänster- och högerhänta) 
 - dubbla joysticks (för ROV- och ub-styrning samt optroniken) 
 - dubbla bildskärmar (2 x widescreen över varandra) 
 - QWERTY tangentbord med siffertangentsats 
 - diverse ”hårda” knappar (tex. avfyrning vapen/motmedel) 

3. Bör även inrymma - fyra potentiometer inputorgan (för div. sensorinställningar) 
4. ROV och Optronik kan komma att kräva olika typer av joysticks 
5. MFC skall vara modulär i sin uppbyggnad så att konfigurationen av I/O-organ lätt kan 

ändras 
6. MFC (GUI) skall kunna fungera med en eller två anslutna 30” skärmar 
7. MFC skall utformas så att god ergonomi kan uppnås för såväl rullboll som joystick 
8. MFC skall vara 72 cm bred 
9. MFC bör ej innehålla PC (samtliga datorer bör samlas i elektronikrum) 
10. Med PC skiljd från MFC bör MFC ej kräva någon extern kylning (vara en sluten 

enhet) 
11. MFC effektförbrukning skall vara låg. Energisparfunktion skall finnas 
12. Bildskärmar skall kunna stängas av separat från MFC PC, för att kunna spara kraft på 

ubåt där man vill kunna ha MFC direkt klar för användning (PC startad men släckta 
skärmar) 



13. I/O-organ (TID och tangentbord) skall kunna deaktiveras med hårdvaruknapp på 
MFC, för att undvika ofrivilliga inputs när man jobbar med annat vid MFC (t.ex. 
loggbok, signalpärmar och dylikt som hanteras på MFC) 

14. All service av MFC bör kunna utföras från fronten 
15. MFC skall kunna kraftförsörjas med både 230 VAC och 24/48 VDC, alternativa 

redundanta kraftmatningar (en primär kraftmatning samt en som reserv/back-up kraft) 
16. MFC skall ha lätt åtkomlig automatsäkring/ar 
17. Eventuella tyngre rörliga delar (såsom t.ex. uppfällbart bord) bör förses med 

gasdämpare för att minska klämrisken 
18. Alla tangenter skall ha justerbar bakgrundbelysning 
19. Godkänd (ackrediterad) KVM-switch skall kunna inrymmas i MFC (eller manövreras 

från MFC) för att möjliggöra anslutning och handhavande av system som ej integreras 
via LAN (t.ex. pga. Info-Säk/Ackreditering) 

20. Avfyrning av vapen, motmedel och sändning med aktiv sonar skall initieras via 
hårdvaruknappar integrerade i MFC 

21. Utformning av MFC skall ske i nära samarbete med slutanvändare och ergonom 
22. Mock-up / demo-konsol bör tas fram för utvärdering av användarreferensgrupp och 

ergonom 
23. MFC skall ha stilleståndsvärme (Anti Condensation Heating, ACH) 
24. MFC skall ha anslutningsnippel för brandsläckare 
25. MFC front bör vara rundad mot operatören, så att tillräckligt armstöd ges samtidigt 

som man kan komma nära med magen (extra viktigt om det i framtiden ska kunna bli 
touch även på stora skärmen) 

26. Kanter och hörn som operatören kan komma i kontakt med skall vara rundade med 
tillräcklig radie för operatörens bekvämlighet 

27. MFC skall målas/ytbehandlas för att klara lång tids hårt slitage utan att tappa 
färg/finish 

28. MFC bör allmänt ha ”hög finish” i design och utförande då det är operatörernas 
främsta interface till plattformen (ej heller förringa värdet av detta vid officiella besök 
och marknadsföring av plattformen/fartyget) 

 



Bilaga 7 – House of quality

De gråmarkerade kraven behandlades ej i projektet. Observera att matrisen är delad i
två delar.





Då matrisen är i stort format och kan vara svår att studera i rapporten inkluderas de
designkrav även i tabellform nedan. Dessa är de krav i kolumnen till vänster i matrisen
ovan. Utifrån dessa krav formulerades ingenjörsmässiga krav (de i överkant på matrisen
ovan). Gråmarkerade krav behandlades ej i projektet.



Bilaga 8 – Bestämning av SOI

För att placera skärmarna på ett sådant sätt att alla ur användarpopulationen kan se den
information som skärmarna visar initierades metoden med att hitta space of identification,
SOI. Metoden innebär att rita upp skalenliga modeller med den tänkta användapopula-
tionens ögonpositioner inritade, och identifiera inom vilket området relativt en skärm som
text och symboler med säkerhet kan avläsas av operatörerna. De geometriska modellerna
ritades i ett datorprogram i skala 1:10.

Den minsta vinkeln ett tecken på en skärm bör uppta är σmin = 15 bågminuter. 1 grad
motsvaras av 60 bågminuter, således är 15 bågminuter 0,25 grader. Dmax är det maximala
avståndet för vilken ett tecken på skärmen pålitligt kan bli identifierat om det är läsning
av tecken och symboler som är huvuduppgiften på skärmen. Sambandet mellan avståndet
till en skärm Dmax, σmin och tecknens höjd h ges av (1) nedan [11].

h = Dmax
σmin

3439
(1)

De steg for identifikation av SOI förklaras nedan. Notera att bilderna ej längre är i samma
skala som de användes i projektet, dess form har anpassats för att passa formatet i denna
rapport.

1. En ritning av operatörsplatsens sidovy upprättades av arbetsområdet för operatörs-
platsen med dess höjd ovanför golvet eller durken med korrekt skala.

2. Ögonpunkter av användarpopulationen för den 5:e och 95:e percentilen både för
framåtlutade och bakåtlutade positioner, lades till i ritningen, se figur 39 på nästa
sida. Detta för att simulera de ögonpositioner för personer som aktivt sitter och
studerar skärmen och för personer som övervakar och därför sitter mer bakåtlutad
i avslappnad position. Typdata för dessa ögonpositioner hämtades från litteraturen
där en 5:e percentil kvinna har ögonen placerade 50 mm över bordskanten och 150
mm bakom bordskanten i avslappnat läge. En 95:e percentil man har ögonen place-
rade 90 mm framför bordskanten i aktivt tillstånd och 180 mm bakom bordskanten
i avslappnat tillstånd [11]. Det horisontella avståndet för framåtlutad respektive
bakåtlutad position räknades från operatörsbordets kant mot operatörens bål.



Figur 39 – Figuren visar den enkla geometriska ritningen fram
till och med steg 2 vid upprättandet av SOI. Trekanterna i figuren
visar på 95:e percentilens männens ögonposition. Plustecknen visar
5:e percentilen kvinnors ögonposition.

3. Då ögonpositionerna var utritade i förhållande till operatörsbordet var nästa steg
att utforma SOI för skärmarna. Space of identification ritades enligt steg nedan.

(a) Det maximala synavståndet valdes till Dmax = 90cm.

(b) Minsta teckenhöjden på skärmen räknades ut med formel (1). Den minsta
teckenhöjden behöver vara 3,9 mm för uppta vinkeln σmin = 15 bågminuter
på skärmen. För att att operatörerna pålitligt skall kunna uppfatta tecknen på
skärmen från maximalt 90 cm avstånd behöver alltså de minsta tecknen och
symbolerna vara 3,9 mm höga på skärmen.

(c) En sidovy av skärmen ritades in med skala 1:10.

(d) En cirkel med diameter Dmax ritades så att cirkeln tangerar den översta delen
av skärmen.

(e) En cirkel med diameter Dmax ritades så att cirkeln tangerar den nedersta delen
av skärmen.



(f) Det överlappande området av båda cirklarna är den resulterande sidovyn av
space of identification för skärmen, arean är begränsad av närpunkten. När-
punkten ritades enligt nedan.

• En linje som är parallell med bildskärmsytan och som är lika lång som
avståndet till närpunkten (50 cm) ritades.

• En rak linje som går igenom skärmens mittlinje och som är vinkelrät mot
skärmytan ritades. Figur 40 visar det resulterande SOI området relativt
en 32 tumsskärm sedd från sidan för olika Dmax.

Figur 40 – Figuren visar olika skuggade SOI områden för en 32 tums-
skärm sedd från sidan. SOI området blir större för större värden på Dmax,
ty enligt formel (1) ovan blir ju teckenhöjden h större när Dmax ökar om
σmin är oförändrad. Närpunkten på 50 cm är dock alltid detsamma, det
är ju inom detta avstånd som en person kan få svårt att fokusera blicken.

4. Ritningen för Dmax = 90 cm kopierades och lades ovanpå den geometriska ritningen
som gjordes i steg ett och två ovan.

5. Ritningen av SOI för de båda skärmarna passades in geometriskt så att SOI området
(det skuggade området) täcker de markerade ögonpositionerna. Det kontrollerades
om skärmens hela höjd fick plats inom konen för fixering för varje ögonposition. Får
hela skärmen plats inom detta område kan hela skärmen ses utan att flytta huvudet.
Området begränsas av ±15◦ kring siktlinjen [11].

6. För att se om skärmens placering inte hindrade det inre och yttre arbetsområdet
superponerades ett skuggat område på ritningen som motsvarar ytan för inre och
yttre arbetsområde.



Dmax skall enligt litteratur vara mellan 70 och 80 cm [10], men sattes här till 90 cm.
Avsteg från denna rekommendation gjordes för att inte huvud MTD:n (den lägre av de
två) skall vara för påträngande på bordsytan som måste innehålla viktiga I/O organ.
Ett skärmavstånd på 80 cm gav ett för litet SOI, och ögonpositionerna för de största
och minsta individerna rymdes ej tillfredsställande inom området. Avståndet för Dmax

som valdes är en kompromiss mellan bordsyta och lämpligt SOI område. Kompromissen
resulterade i att de största männens ögonpositioner vid bakåtlutande sittposition inte
kunde rymmas inom SOI för vertikalplanet. Se figur 41 nedan.

Figur 41 – De skuggade konerna visar SOI för de bå-
da skärmarna. Trekanterna i figuren visar ögonpositio-
nerna för 95:e percentilen män, och plustecknen visar
ögonposition för 5:e percentilen kvinnor. Superponerat
i figuren finns även det yttre och inre arbetsområdet för
operatörers räckvidd. Observera att den gråa figuren i
bilden endast finns för förtydligande syfte.

För att inkludera de största männens bakåtlutade position för huvud MTD:n, behövde
Dmax utökas. Vilket i sin tur hade resulterat i en större teckenstorlek på skärmen. Även
operatörsbordets djup behövde då utökas. Detta hade påverkat räckvidden så att de kor-
taste individerna inte når TID, och andra I/O organ som operatören måste hantera.

Vid beräkning av SOI i horisontalplanet blir SOI svårare att bestämma på grund av skär-
marnas bredbildsformat. Formatet ger att kanterna för skärmytan på bredden är längre
från varandra än kanterna på höjden. Det ger ett mindre SOI. Skärmarnas lutning gjorde



det svårare att bestämma SOI för horisontalplanet. Försök gjordes att beräkna SOI för
horisontalplanet men inga trovärdiga resultat kunde hämtas ur detta.

Ögonpositioner
Ögonpositionerna för tänkta operatörer varierar beroende på hur sitsen är inställd. Den
lägsta höjden på stolarna över durken i vissa fartyg är 540 mm. Detta är för högt för
de mindre operatörerna, då deras knäveckshöjd är 350 mm. Då de minsta individerna
ändå sitter vid dessa operatörsplatser användes stolens lägsta läge vid bestämningen av
ögonpositionerna för de minsta i användarpopulationen.

Vidare så tillades ögonhöjden vid sittande en reduktion av 65 mm som beror på sittdynans
kompression samt en så kallad slump faktor. Slumpfaktorn syftar till att kompensera för
naturliga hållningar [10].

Ögonpositionen för de minsta individerna räknades ut genom att multiplicera det antro-
pometriska värdet på ögonhöjden med tilläggsfaktorn på 2,4 %. Detta adderades med
stolshöjden på 540 mm och differensen räknades ut med reduktionen på 65 mm, enligt
ovan.

(705 ∗ 1, 024) + (540 − 65) = 1197mm

På samma sätt räknades ögonhöjden ut för de större individerna. Ögonhöjden för dessa
blev 1350 mm.

Data för hur en individs placering av ögon varierar i sidled hittades ej. Operatören antogs
således sitta rakt framför operatörsbordet, oavsett om denne lutar sig tillbaka eller sitter
framåtlutad.



Bilaga 9 – Ritningsunderlag

Ritningsunderlaget för den fysiska och datorbaserade modellen ges nedan. Dessa är de
ritningar som skickades till den snickare som byggde den fysiska modellen. Underredet
på den fysiska och den virtuella modellen är endast skapade för att kunna utvärdera
och visualisera. Observera att skalorna på ritningarna ej stämmer med formatet i denna
rapport, de har blivit skalade för att passa. Ritningarna skrevs ut i A3 format.
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