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Sammanfattning
I vårt samhälle finns det en mycket större mängd information än vad vi har möjlighet att
ta till oss. Frågan är hur människor kan motiveras till att intressera sig för en viss typ av
information. Ett sätt kan vara att låta användare av ett informationssystem genom
deltagande design vara med och påverka utformningen. Hypotesen för det här arbetet
var att människor som får vara med i ett utvecklingsarbete får en positivare attityd till
systemet och dess information. Genom den positivare attityden kommer då även
motivationen att ta till sig informationen att öka. Resultatet av undersökningen blev
dock inte helt i linje med hypotesen. Visserligen kunde motivationen att ta till sig
informationen förändras men bara under förutsättning att förslaget som gruppen arbetat
fram skulle installeras. Arbetet i gruppen i sig medförde inte att attityd eller motivation
ändrades.

Nyckelord: Motivation, Attityd, Information, Deltagande design, Gränssnitt.
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1 Inledning
Dagens samhälle betecknas som ett informationssamhälle på grund av den stora mängd
information som finns tillgänglig. Att utvecklingen har gått åt det hållet kan innebära många
fördelar men även en del nackdelar. En fördel kan vara att väldigt mycket information finns
tillgänglig. Nackdelen kan dock vara att mängden blir alltför stor att ta sig igenom. Mycket av
den information som finns uppfattar vi aldrig, därför att människor inte har den förmågan som
datorer har att inhämta stora informationsmängder. Däremot har vi förmågan att ”filtrera”
bland alla de intryck som möter oss. Den information som på något sätt lyckas väcka vårt
intresse tas in i medvetandet medan mycket annat får stanna kvar utanför (Lundh, 1992).
Frågan som kommer att bearbetas i det här arbetet är hur det går att påverka en människas
motivation att ta till sig information.
Eftersom vi filtrerar de intryck som möter oss väljer vi medvetet eller omedvetet ut en viss typ
av information. Valet styrs av vilka erfarenheter och kunskaper vi har. För att få en
grundförståelse till hur motivation fungerar och vad som påverkar oss kan olika
motivationsteorier studeras. Den traditionella motivationsteorin bygger på Maslows (1970)
behovstrappa. Huvudtanken med hans idé är att behoven följer ett förutbestämt mönster där
de grundläggande behoven ofta tillfredsställs innan människan får ”högre” behov. Mycket av
Maslows (1970) teori låter rimlig men jag tvivlar på att människan är så okomplicerad och lätt
att förutsäga, eftersom människor i olika situationer uppvisar olika beteenden. Jag har därför
valt att även grunda det här arbetet på en annan teori skapad av Maccoby (1991). Hans tankar
utgår från att olika människor har olika värderingar. Eftersom värderingar påverkar vår
motivation kommer även motivationen variera mellan olika individer. Här kommer även de
drivkrafter som Maccoby (1991) anser styr motivationen att beskrivas.
Enligt Maccobys (1991) teori förändras en människas motivation när värderingarna förändras.
Därför borde det vara så att genom att påverka en människas värderingar gentemot någonting
kan även motivationen för det förändras. Det finns många faktorer som påverkar en
människas värderingar om en företeelse. Exempelvis kan vår värdering av en viss information
påverkas av de människor vi omger oss med eller genom att vi utbildar oss och därmed får en
ökad kunskap. På en arbetsplats kan det vara så att delaktighet och engagemang runt en
uppgift även kan ändra attityden till denna. En frågeställning är då om möjligheten att få delta
vid utvecklandet av ett informationssystem även ändrar attityd till systemet och dess
information. Om attityden ändras kan det också vara så att motivationen till att intressera sig
för systemet och dess information ändras.
Ytterligare en intressant frågeställning är hur mycket själva gränssnittet kan påverka
informationsinhämtningen. Med gränssnitt menas här den kontaktyta som exempelvis finns
emellan människa och dator. Om informationen som finns på skärmen stämmer överens med
vad användaren söker och den presenteras på ett bra sätt underlättas
informationsinhämtningen. Ett exempel på hur detta kan åstadkommas är att presentera en
stor informationsmängd på ett grafiskt sätt. För att få reda på vad som är en bra presentation
bör en undersökning göras av vilka som är användare av gränssnittet, detta med tanke på att
människor är olika och det går inte att förutse vad en användare behöver i en speciell
situation. Möjligtvis kan det även vara så att en bra presenterad information på ett gränssnitt
även kan öka motivationen att ta till sig denna.
Frågeställningen i det här arbetet rör sig om hur människors motivation att ta till sig en
informationsmängd kan förändras. En sådan frågeställning finns på pappersbruket Metsä
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Tissue i Mariestad. På konverteringen har det nyligen installerats ett nytt applikationsprogram
som kallas RegTime och är ett tidsregistreringsprogram. RegTime innehåller en stor mängd
information om maskinens produktion. Exempelvis finns uppgifter om varför det har varit
stopp i maskinen och under hur lång tid. Företaget anser att det är viktigt att operatörerna
sätter sig in i hur produktionen flyter. På så sätt hoppas man på att få en bättre förståelse för
de fel som uppstår och därmed lättare kunna förebygga dem. En förutsättning för att
operatörerna ska intressera sig för att ta till sig informationen är att de är intresserade av
informationen och därmed motiverade till att ta till sig den.
Eftersom det finns många faktorer som kan påverka värderingar och därmed motivationen
gentemot en informationsmängd är det intressant att få en helhetsbild över arbetssituationen.
Av den anledningen har ett examensarbete studerats som beskriver den psykosociala
arbetsmiljön på Metsä Tissue (Kotmatcha, 1997). Här beskrivs bland annat att anställda inte
känner sig delaktiga när nya informationssystem införs.
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2 Litteraturstudie
För att få reda på vad som kan göras för att förändra motivationen hos någon att ta till
sig en bestämd information behöver begreppet motivation utredas och förklaras. Detta
sker främst med hjälp av att två olika motivationsteorier beskrivs. Sedan kommer ett
resonemang om hur motivation och gränssnitt hänger ihop. Där diskuteras hur
människor på en arbetsplats reagerar vid förändringar i arbetet och vikten av att få
känna sig delaktig i förändringen. Vidare berörs ämnet användaranpassning där det
påpekas att varje situation är unik. Av den anledningen behöver en undersökning göras
som beskriver den aktuella användargruppen, detta med tanke på att olika människor i
olika situationer kan ha olika behov av information. Dessutom påverkas behovet av
vilka attityder som användarna har till informationen. Slutligen förs en diskussion om
hur själva gränssnittet bör vara utformat med hänsyn till användarna.
I det här arbetet kommer en del begrepp att användas som kan behöva en närmare
förklaring. Den attityd som vi har till en företeelse är enligt Nationalencyklopedin
(1996) den inställning eller förhållningssätt som byggts upp genom erfarenhet.
Attityden innefattar både vad vi tror eller vet om något och hur starkt ställningstagandet
är. Dessutom ligger attityden som grund för vårt handlande. Begreppet värdering
påminner om attityd eftersom det enligt Nationalencyklopedin (1996) handlar om vilket
värde vi sätter på en företeelse. Det kan handla om vårt omdöme, åsikt eller uppfattning.
Ett exempel kan vara Kalle som har trevliga minnen från Strömstad och därmed har
skaffat sig en positiv attityd/värdering till staden. Jag anser då att attityd och värdering i
stort sett har samma innebörd.
Begreppet intresse är en form av attityd som består i att man önskar ta del i något enligt
Nationalencyklopedin (1996). Ett intresse kan även ses som en nödvändig betingelse för
eller en bidragande orsak till att en människas önskningar och behov tillfredsställs.
Kalle som har en positiv attityd till Strömstad kan ha ett intresse av information som
berör staden. Intresset kan då ses som en öppenhet för den typen av information.
Ordet motivation kommer enligt Woodruff (1995) från det latinska ordet mouere som
betyder rörelse. Han definierar även ordet motivation som ”Driften eller ansträngningen
som en person vill använda för att nå ett mål”. Utifrån dessa definitioner kan slutsatsen
dras att motivation inte är något statiskt utan är något som varierar.
Nationalencyklopedin (1996) har en liknande förklaring där det står att motivation är en
sammanfattande term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar
beteendet. Där står även att behov är ett begrepp som används för att förklara
människans målinriktade beteende. För att återgå till exemplet om Strömstad så blir
motivationen det som driver Kalle till att aktivt söka upp och läsa information om
Strömstad.
Olika författare använder sig av olika begrepp med liknande betydelse. Attityd, intresse
och värdering är sådana begrepp som handlar om den inställning vi har till en företeelse.
Ordet motivation däremot handlar mer om en process som styr vårt beteende.
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2.1 Motivation
I dagens samhälle finns en stor informationsmängd tillgänglig. Det finns ingen möjlighet att
vi ska kunna ta till oss allt. Däremot har vi människor en förmåga att selektera information
(Lundh, 1992). Detta kan dels ske genom att medvetet söka en viss typ av information men
det kan även ske omedvetet. Människor som upplever exakt samma situation kan ta in olika
information beroende på den inre kognitiva strukturen som avgör vart uppmärksamheten är
riktad och hur informationen tolkas. Den inre kognitiva strukturen kan sägas vara den
uppfattning vi har om omvärlden vilken är uppbyggd genom tidigare erfarenheter och
kunskaper. När vi selekterar information väljer vi ofta det som stämmer överens med den
egna uppfattningen och erfarenheten. Om vi exempelvis hör ett politiskt tal är det lättare att ta
till sig de idéer som bäst stämmer överens med de egna åsikterna. Ett annat exempel är
tandläkaren som i ett leende uppmärksammar tändernas utseende medan en konstnär i samma
leende ser läpparnas böjning. Selektionen av den information som möter oss förändras med
tiden varefter vi bygger upp ny kunskap och erfarenhet. Vad som driver oss till att förändra
vårt beteende och därmed förändra vår erfarenhet kan de olika motivationsteorierna ge svar
på.
Många av de motivationsteorier som finns har liknande grundtankar men kan skilja sig i vissa
avseenden. En av de teorier som mycket av dagens kunskap är baserat på är Maslows (1970)
motivationsteori. En nyare motivationsteori som har en lite annan synvinkel finns hos
Maccoby (1991).

2.1.1 Maslows motivationsteori.
Maslow (1970) har en motivationsteori som har varit vägledande under en längre tid. Han
liknar våra behov vid en trappa (figur 1) där de tidiga grundläggande behoven oftast är
tillfredsställda innan behov som ligger högre upp i trappan gör sig gällande. Detta behöver
inte ske ettappvis utan visar sig i en gradvis övergång. För att uppleva de högre behoven bör
dock de som ligger något steg ned vara i princip tillfredsställda.
Ju lägre ner i ”trappan” som behoven befinner sig ju tidigare i människans utveckling uppstår
dessa. Dessutom är de ”lägre” behoven mer livsviktiga än de ”högre”. Människan är aldrig
nöjd, när ett behov är tillfredsställt uppstår ett nytt.

Självförverkligande
Uppskattning
Tillgivenhet och samhörighet
Trygghetsbehov
Fysiologiska behov
Figur 1. Maslows behovstrappa.
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De fysiologiska behoven handlar om att exempelvis få mat och sömn. En konstant hungrig
människas främsta önskan är att få mat medan andra saker kan upplevas som oviktiga. När de
fysiologiska behoven är relativt väl uppfyllda uppstår trygghetsbehovet. Det är behovet av att
känna trygghet och stabilitet i tillvaron. Nästa nivå i behovstrappan handlar om tillgivenhet
och samhörighet där människan vill känna sig delaktig i en grupp och känna sina ”rötter”. När
dessa behov är tillräckligt väl uppfyllda uppstår behovet av att få uppskattning genom att
känna sig behövd och nödvändig. Det ”högsta” behovet är möjlighet att förverkliga sig själv,
att bli vad man är kapabel till att bli. I den här nivån är de individuella skillnaderna störst.
Exempelvis kan en person förverkliga sig själv som mamma, medan en annan gör det som
konstnär eller idrottsman.
När motivation studeras kan inte en enskild bit plockas ut eftersom hela människan är
motiverad. Maslow (1970) gör här en jämförelse med när någon är hungrig. Vi säger då inte
att det är magen som är hungrig utan att hela individen är det.
Många behov kan finnas samtidigt och en aktivitet kan tillfredsställa flera olika behov. Vi
söker alltså inte efter att tillfredsställa enbart ett behov i taget. Exempelvis kan ett väl utfört
arbete i en grupp både tillfredsställa behov av självuppskattning och samhörighet. Det är inte
alltid som vi medvetet upplever de behov vi har utan de är lika ofta omedvetna. På så sätt kan
en människa som har trygghetsbehovet väl tillfredsställt inte uppleva det som speciellt viktigt
förrän den dagen då tryggheten försvinner.
Maslow (1970) menar att människor ofta följer behovstrappan men att det finns undantag.
Exempelvis kan en man som aldrig har upplevt brister i de grundläggande behoven välja att
förlora sitt arbete för att få behålla sin självrespekt. Om han sedan under en längre tid får gå
hungrig är det möjligt att han omvärderar sitt beslut eftersom de grundläggande behoven
börjar upplevas som viktigare. Det finns dock människor som under en längre tid kan leva
efter de ”högre” behoven utan att de ”lägre” är uppfyllda. Detta förutsätter då att de fått de
grundläggande behoven väl tillfredsställda i barndomen. Det vanligaste är dock att människor
följer behovstrappan. Även människor som har olika kulturell bakgrund och uppvisar skilda
beteenden följer i grunden samma mönster.
Rubenowitz (1987) grundar sina idéer på Maslows behovstrappa och frågar sig vad som
händer med en människa som inte får sina behov tillfredsställda på arbetsplatsen. Svaret han
ger på detta är att arbetet då enbart blir ett medel för att tillfredsställa sina behov på fritiden.
Arbetet riskerar då att bli ett ställe att vistas på för att få en lön som kan användas till mer
motiverande aktiviteter. Rubenowitz (1987) anser att det finns en stor fara med en sådan
utveckling eftersom människor tillbringar så stor del av sina liv på arbetsplatsen och bör
därför känna sig motiverade till sitt arbete.

2.1.2 Maccobys motivationsteori
Även Maccoby (1991) intresserar sig för motivationens betydelse i arbetslivet. Han hade förr
en tro på att arbetstillfredsställelse leder till att produktiviteten höjs. Efter att ha gjort en
mängd undersökningar har han ändrat den åsikten. Nu anser han att det inte räcker med
arbetstrivsel utan den anställde även måste känna motivation till sitt arbete. På liknande sätt
resonerar Ford (1992) när han säger att arbetstillfredsställelse handlar om att uppnå den
anställdes mål medan produktivitet handlar om att uppnå företagets mål. För att erhålla ett bra
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resultat är det viktigt att den anställdes och företagets mål ligger i linje med varandra. Det är
inte nödvändigt att målen är precis lika men de bör sträva åt samma håll. Ett sätt att uppnå
detta är att föra en bra kommunikation mellan ledning och de anställda.
Maccoby (1991) menar att de olika värderingar vi har styr hur motivationen ser ut. Dessa
värderingar ändrar sig med tiden. Dels förändrar sig en individs värderingar med åren men
även en grupp eller ett samhälles värderingar genomgår förändringar. Maccoby (1991) anser
även att människor som har olika sociala karaktärer också har skilda värderingar och därmed
motiveras på lite olika sätt.

2.1.2.1 Maccobys kritik mot andra teorier
Maccoby (1991) har försökt att skapa en motivationsteori som ser till hela människan. Han
anser att de gamla motivationsteorierna inte har den egenskapen. Bland de gamla teorierna
finns det ekonomiska teorier som menar att lönen skapar tillräcklig motivation till arbete.
Maccoby (1991) menar då att lönen visserligen är viktig men är inte alltid tillräcklig.
Exempelvis kan den redan högavlönade känna sig mer motiverad av uppskattning än av
pengar. På liknande sätt finns det teorier som anser att befordran, makt och inflytande är
viktigast för att skapa motivation till arbete. Maccoby (1991) anser även här att detta inte
räcker för att skapa en bra motivation.
Lundh (1992) resonerar om samma fenomen men kallar det för yttre och inre motivation. Han
menar att den drivkraft som kommer inifrån människan är mycket starkare och mer effektiv
drivkraft än den yttre. Det finns till och med undersökningar som visar på att en yttre
motivation kan ha motsatt effekt. När en människa känner en egen lust till att utföra en
aktivitet kan den känslan försvagas om en belöning erhålls. Lundh (1992) berättar om ett
experiment som utfördes genom att låta barn berätta historier. Vissa barn blev utlovade en
belöning för att berätta historier medan andra barn fick berätta historier för att de hade lust till
det. Det visade sig att de barn som förväntade sig en belöning blev mindre kreativa i sitt
historieberättande än de barn som berättade för att de hade lust.
Maslows (1970) behovsteori har även den en del brister enligt Maccoby (1991). Den bortser
ifrån att människor har olika värderingar och olika egenskaper. Han menar att människan inte
alltid fungerar så att de grundläggande behoven behöver vara uppfyllda innan ”högre” behov
skapas. Exempelvis kan en konstnär leva för att utveckla sin konst fast de grundläggande
behoven som hunger inte är tillfredsställt. Maslow (1970) tar upp ett liknande exempel men
menar att det är en mer ovanlig företeelse än vad Maccoby (1991) anser.
Enligt Maslow (1970) tillfredställer vi ett behov på en lägre nivå för att sedan gå vidare till en
högre nivå. Maccoby (1991) anser att vi aldrig kan säga att ett behov för alltid är tillfredställt.
Vi kommer hela tiden att uppleva hunger, törst och trygghetsbehov igen. Dessutom kan ett
behov som blir tillfredsställt öka istället för att minska. Exempelvis finns det människor som
aldrig kan få nog av uppskattning och beröm. Jag tror inte att det egentligen är så stor skillnad
mellan Maslow´s (1970) och Maccoby´s (1991) åsikter. Maslow (1970) menar nog inte att de
lägre behoven är borta för att vi kommit en bit upp i behovstrappan utan snarare att vi inte
längre medvetet upplever dem som viktiga. Maccoby (1991) anser vidare att vår behovstrappa
inte är så förutbestämd som Maslow (1970) anser eftersom utvecklingen av individen och
personliga värderingar påverkar behoven.
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Maccoby (1991) tror att Maslows (1970) behovsteori kan fungera i äldre industriella
byråkratier. Den grundläggande tanken är då att människorna längst ned i hierarkin inte har
kommit så långt i sin behovstrappa. Detta skulle då innebära att de är nöjda med att
tillfredsställa grundläggande behov, medan de högre cheferna har högre behov och därmed en
annan motivation till arbetet. Maccoby (1991) menar dock att detta synsätt inte räcker till i
många av dagens företag där det krävs att alla har ett engagemang och kunnande.
Många arbeten som berör motivation grundar sig på Maslows (1970) motivationsteori som
trots att den är relativt gammal fortfarande är en grundstomme inom psykologin. Detta kan
bero på att det är en tillräckligt enkel och hållbar förklaringsmodell över motivation. Jag har
dock valt att mer grunda mitt arbete på Maccobys (1991) teori eftersom den poängterar
skillnader som finns mellan människor i olika situationer. Detta synsätt stämmer in på Lundhs
(1992) idéer om att den kognitiva struktur som människan har styr över hur hon tar in
information. Eftersom vi har skillnader i den kognitiva strukturen tar vi in olika information
vilket medför att vi agerar på lite olika sätt.

2.1.2.2 Drivkrafter
Maccoby (1991) har valt att använda sig av begreppet ”drivkaft” istället för ”behov”. Detta
motiverar han med att begreppet ”behov” ofta är förknippat med en värdering. I vardagligt tal
använder vi ofta termen ”behov” om sådant som inte enbart är nödvändigt för oss utan även
grundar sig på en värdering eller önskan. Exempelvis är utsagan ”Nu behöver jag en stor stark
öl” inte enbart ett uttryck av ett verkligt behov.
Maccoby (1991) förklarar begreppet drivkraft som ett mönster av värderingar. Det kan vara
ett mönster av varseblivning, tänkande, önskningar och handlingar vi har. Jag tolkar det som
att ett antal värderingar tillsammans utgör olika drivkrafter som motiverar oss till olika
beteenden.
Enligt Maccoby (1991) kan drivkrafterna delas in i åtta kategorier:
Självbevarelse
Självbevarelse handlar om att tillfredsställa de grundläggande behoven. Det kan röra sig om
få den mat och sömn och en hälsosam rytm som kroppen behöver. I dagens moderna samhälle
där få behöver gå hungriga eller hemlösa handlar det istället mycket om att upprätthålla
hälsan genom diet, motion och stresslindring. Självbevarelsedriften kan även väckas när det
blir förändringar på arbetsplatsen och arbetet hotas.
Samhörighet
Samhörighet är driften till tillgivenhet, omsorg, skydd, erkännande, kommunikation och
gemenskap. Vi vill känna tillhörigheten i en grupp och vill även uppleva att människor bryr
sig om oss. På en arbetsplats kan det i vissa fall vara behovet av samhörighet som är den
viktigaste drivkraften till att arbeta.
Njutning
Njutningsdriften handlar om att söka efter det som är bekvämt och behagligt. Det kan vara
genom att äta en god måltid eller genom att uppleva glädje och skönhet. Njutningen kan även
utvecklas genom att människan får möjlighet att lära sig, nyskapa, konstruera, bygga och
tillverka. På arbetsplatsen kan det innebära en trivsam stämning med möjlighet till utveckling.
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Information
Informationsdriften är sökandet efter att få sinnesstimulans, budskap, återkoppling, kunskap
och förståelse. Alla människor vill ha återkoppling för att få kunskap om hur vi skött oss, hur
vi bedöms och vilka resultat som uppnåtts. En bra återkoppling kan motivera till att öka
människors prestationer. Att få information om vilka planer som finns är en förutsättning för
att kunna anpassa sig till dem. Vi är beroende av att få information av vår omvärld för att
kunna orientera oss och överhuvudtaget känna oss som människor
Vilken kultur vi tillhör påverkar hur vi tar till oss informationen, exempelvis lägger en bonde
märke till egenskaper hos grödan som en stadsbo aldrig skulle lägga märke till. Ett annat
exempel är skvallrets roll. I en bondby kan skvaller vara den viktigaste informationskanalen
som fyller en funktion av social kontroll. Ett företags information bör fungera på ett annat sätt
där informationen skickas ut muntligen eller skriftligen från ledningen. Brister det i
informationen eller om de anställda misstror innehållet kan det även här bli skvallret som blir
den viktigaste informationskällan.
Vilka värderingar vi har är en annan faktor som påverkar hur vi tar till oss information. Vi
väljer ofta ut den information som överensstämmer med våra egna värderingar och sållar bort
sådant som upplevs som irrelevant information. På detta sätt kan den egna värderingen
förstärkas.
Kunnande
Kunnande är driften till kompetens, kontroll, äganderätt, oberoende, prestationer och makt.
Genom att skaffa oss kunskap ökas möjligheten att styra och delta i världen. Att ha kunskap
innebär inte enbart en säkerhet gentemot omvärlden utan även en inre säkerhet. Se på det lilla
barnets ilska när det inte kan nå sina mål för att det ännu inte har tillräcklig kunskap i hur det
exempelvis ska förflytta sig eller kommunicera.
Kunskapsdriften stärks och utvecklas av prestationsbehovet. Människor med ett starkt
prestationsbehov stimuleras av att få nya utmaningar under förutsättning att de är rimliga. Att
ständigt bemästra nya uppgifter ökar kunskapen och kompetensen. För att kunna använda sina
kunskaper krävs dock en viss kontroll över arbetet. Om inte denna kontroll är möjligt finns en
risk att kunskapen används på ett felaktigt sätt, exempelvis genom att sabotera arbetet.
Att ha kunskap kan innebära en form av makt som kan yttra sig på olika sätt beroende på
personlighet. För en del kan makt innebära möjligheten att få dominera medan makten för
andra utgör en möjlighet att kunna utföra arbetet enligt egna idéer. Ytterligare andra kan
använda makten till att hitta nya arbetsätt. Ofta inser de då att för att få verklig makt måste de
även låta de underlydande få del av denna.
Lek
Att leka är drivkraften till upptäckt, fantasi, äventyr, konkurrens, kreativitet och innovation.
Genom att i leken prova nya strategier och kunnande skapas ofta ny kunskap. Andra sätt som
leklusten kan visa sig är genom att experimentera, ifrågasätta organisatoriska former och
arbetssätt och pröva nya. Om en arbetsplats tillåter dessa egenskaper kan de tas tillvara på ett
kreativt sätt och öka motivationen i arbetet.
Värdighet
Driften att vinna respekt, självuppskattning, berömmelse och integritet. För att vi ska kunna
må bra och överleva måste vi känna oss uppskattade och värderade. Människor kan ibland
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anpassa sig till situationer som innebär förödmjukelse. Värdighetskänslan kan då få sig en
törn men kan då visa sig i andra former som fantasi, hämndlystnad eller hat.
Mening
Alla våra behov formas av att ha en mening i varje situation. Utan mening som ger hopp finns
ingen motivation. När en människa inte kan känna mening med livet uppstår lätt depression
och självmordstankar. Den privata meningen är baserat på de erfarenheter som en person gör
och som formar vad han/hon upplever som meningsfullt och viktigt. Varefter vi ökar vår
kunskap förändras även det som vi anser vara meningsfullt. Det som kan kännas meningsfullt
för det lilla barnet kan upplevas som mindre viktigt för samma person i vuxen ålder.
Meningen med samma företeelse kan också upplevas olika i olika situationer. Exempelvis kan
ett vanligtvis tråkigt och meningslöst arbete upplevas som mer meningsfullt i krigstid när
syftet är att försvara landet. Samma arbetsuppgift kan även kännas olika meningsfull för olika
personer som i historien om de två medeltida murarna; Den ene var böjd och uttröttad efter en
arbetsdag medan den andre gick och sjöng för sig själv. När de tillfrågades vad de gjort
svarade den ene: ”Jag har lyft tunga stenar hela dagen. ”Den andre sa:” Jag har byggt en
katedral.”
I vissa företag kan meningen med arbetet skilja sig mellan ledning och övriga anställda. Risk
finns då för att motivationen för arbetet inte blir tillräckligt hög och att personalen strävar mot
olika mål.
Samverkan mellan drivkrafterna
Olika situationer stimulerar olika drivkrafter enligt Maccoby (1991). Ibland kan drivkrafterna
komma i konflikt med varandra. Exempelvis kan drivkraften kunnande komma i konflikt med
samhörighetsdriften om arbetsgruppen inte uppskattar nya kunskaper. Hur de olika
drivkrafterna fungerar beror också till viss del på olika karaktärstyper. Exempelvis kan
mening med en arbetsuppgift upplevas olika beroende på vilka värderingar människor har.
Vanligtvis dominerar en drivkraft vid en bestämd tidpunkt men de kan även samverka. På så
sätt kan drifterna självbevarelse, samhörighet och njutning tillfredsställas genom att äta en
god måltid tillsammans med sina vänner.
De drivkrafter som Maccoby (1991) tar upp kan upplevas mindre självklara i sin struktur än
Maslows (1970) behovsbegrepp. Exempelvis sorterar driften till trygghet under självbevarelse
och driften till oberoende och kontroll under kunnande, vilket inte behöver vara helt
självklart. Det kan nog vara så att själva uppdelningen inte i sig spelar så stor roll eftersom en
människa ändå inte kan studeras ”i bitar” utan helheten alltid måste beaktas.

2.1.2.3 Motivationshöjande redskap

Maccoby (1991) anser inte att en ledare som känner till de anställdas värderingar därmed kan
skapa motivation. Däremot kan ledaren genom att ha en förståelse för de anställdas
värderingar vägleda dem så att motivationen förstärkas. För att stärka och leda motivationen
kan följande redskap användas:
Ansvar
Att ge de anställda ansvar hjälper dem att utvecklas. Ansvaret ska dock vare sig överskrida
eller underskrida den kompetens som den anställde har. För litet ansvar kan upplevas som
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löjligt medan ett för stort ansvar ofta upplevs som alltför tungt och kan dessutom leda till
misslyckanden. Viktigt är också att misstag möts med förståelse. Bestraffning av ett misstag
kan i vissa fall vara nödvändigt men ofta leder det bara till att personen i fortsättningen drar
sig undan ansvar.
Belöningar
Belöningar handlar ofta om pengar men kan även handla om andra saker som utmärkelser
eller minskad arbetstid. För att en belöning ska vara bra bör den vara meningsfull och rättvis.
En omotiverad eller orättvis belöning kan upplevas jobbig och skapa irritation hos
arbetskamraterna. En sådan belöning kan få till följd att motivationen hos den anställde
minskar istället för att öka. Löftet om en meningsfull belöning föder hoppet och ger en
bekräftelse av individens eller gruppens värde. Dessutom förstärker den det produktiva
beteendet. Hur belöningar upplevs är dock individuellt. Den belöning som upplevs som
motiverande för en person kanske inte upplevs likadant av en annan. Exempelvis kan en
individ blir mest motiverad av en utmärkelse medan en annan helst vill få en muntlig
uppskattning för sitt arbete.
Sakskäl
Att få reda på fakta stimulerar drifterna till självbevarelse, information, värdighet och mening.
För att få ett bra sakskäl räcker det inte med att ledningen talar om hur situationen ser ut i
dagsläget. De anställda behöver även få veta hur den nuvarande situationen befinner sig i ett
större sammanhang. Detta kan handla om den historiska utvecklingen, framtiden och
omvärlden där verksamheten befinner sig.
Relationer
Att man i en arbetsgrupp känner förtroende och respekt för varandra skapar en nödvändig
trygghetskänsla. Detsamma gäller förhållandet mellan chef och anställd. Olika personligheter
värderar dock relationer på olika sätt. En person ser chefen som en faderlig gestalt som
han/hon kan få erkännande ifrån medan en annan person blir mer motiverad i kontakten med
kunder eller lagarbete där han/hon har möjlighet att lära sig något nytt.

Diskussion om Maccoby
Maccobys (1991) idéer tilltalar mig eftersom de utgår från att människor är olika. Människor
med olika erfarenheter har olika värderingar. De olika värderingarna gör att vi drivs till skilda
beteenden. Om då en människa utifrån sina egna värderingar ska förutsäga beteendet hos en
annan individ som styrs av andra värderingar finns en risk för missbedömningar. Jag har inga
vetenskapliga belägg för detta men tror att de flesta människor har upplevt att medmänniskor
beter sig på ett annat sätt än förväntat.
Om då exempelvis ett företag vill motivera sina anställda att ta till sig en informatinsmängd
uppstår en del svårigheter. Individer som värderar informationen på olika sätt utifrån sina
erfarenheter och kunskaper kommer inte att motiveras på samma sätt. Maccobys (1991) idé är
då att ledningen ska känna till de anställdas värderingar för att kunna motivera dem. Idén låter
bra men det kan finnas praktiska svårigheter för en ledning att känna sina anställda så väl. En
komplementerande lösning kan vara att hitta metoder där människor med skiftande
värderingar kan fungera. En sådan lösning kan vara att låta de anställda vara med i
utvecklingsarbete som berör informationen.
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Det som kan upplevas som förvirrande med Maccobys (1991) teori är att indelningen av
drivkrafter inte är helt självklar. Maccoby (1991) definierar själv en drivkraft som ett mönster
av värderingar. En fråga som då kan uppstå är om det kan bildas andra mönster än de som
Maccoby (1991) har angivit. Det kan dock vara så att indelningen i olika kategorier inte ska
ses så exakt utan mer som en förklaringsmodell över hur drivkrafterna kan fungera.
Användandet av begreppet drivkraft kan också vara förvirrande eftersom det kan förväxlas
med begreppet motivation. Maccoby (1991) jämför själv ordet drivkraft med ett behov, vilket
är intuitivt lättare att förstå innebörden av. Ett behov enligt Maslow (1970) är något som är
likadant hos olika individer medan Maccoby (1991) med begreppet drivkraft vill visa på
skillnader som finns.

2.2 Motivation och gränssnitt
Ett gränssnitt kan sägas vara den kontaktyta som finns mellan exempelvis en människa och
den dator som används. I en snävare bemärkelse innebära det exempelvis själva skärmbilden,
tangentbordet och musen. Medan en vidare betydelse av gränssnitt innefattar allt det som
finns i omgivningen där människan och datorn befinner sig. Människans kontakt med datorn
kan vara beroende av många omgivande faktorer som exempelvis en stressig, bullrig miljö
eller omgivande människors beteende (Grudin, 1993).
Ett gränssnitt är en del av omgivningen. Enligt Clark (1996) använder vi oss ständigt av vår
omgivning när vi tänker. Detta sker så automatiskt att vi inte alltid uppfattar det. Exempelvis
använder vi synen för att navigera oss fram i ett hus. Om vi inte kan se kan istället sinnena
hörsel och känsel användas. Utan dessa sinnen skulle vi ha mycket svårt att hitta rätt enbart
genom att i tankarna planera hur vi ska ta oss fram. Få av oss känner exakt till hur många steg
vi måste gå mellan spisen och ytterdörren och den exakta vinkeln för att komma dit. När vi
navigerar i ett hus använder vi oss istället av den information som finns i omgivningen. På så
sätt kan vi gå mot ett riktmärke utan att behöva ”tänka ut” avstånd eller vinklar. På liknande
sätt använder vi oss av verktyg som exempelvis en dator. Det finns ingen klar gräns för var
användaren ”slutar” och var verktyget börjar. Förutsättningar för att användare och verktyg
ska komma så nära varandra är att verktyget finns tillgängligt, används, är betrodd av
användaren samt att användaren kan styra det.
Med utgångspunkt av att Clark (1996) anser att vi använder oss av omgivningen i vårt
tänkande borde det vara så att bra gränssnitt underlättar tänkandet. Om vi dessutom har en
positiv attityd till gränssnittet kan det till och med vara så att motivationen att ta till sig dess
information ökar. Förutsättningen är då att gränssnittet är anpassat till användaren. Detta kan
ske genom att vid införandet av ett nytt informationssystem undersöka vilka som är användare
och vilken typ av information de behöver.
En positiv attityd till en viss informationsmängd måste inte nödvändigtvis medföra en positiv
attityd till det system där informationen finns. Det kan vara så att en för användaren intressant
information presenteras på ett sådant sätt att han/hon ändå får en negativ attityd till systemet.
Attityden till systemet och dess information behöver inte nödvändigtvis vara likartad. En
användare borde kunna vara motiverad till att ta till sig en informationsmängd även om
systemet inte i sig är lockande att använda. En lösning på ett sådant problem är att hitta andra
informationskanaler än systemet/gränssnittet. En annan lösning är att utforma gränssnittet så
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att användaren får en positivare attityd till det och därmed blir mer motiverad till att använda
sig av det.
När ett informationssystem införs sker en förändring på arbetsplatsen. För att användarna ska
intressera sig för och bli motiverade till att använda informationssystemet bör hänsyn tas till
hur människor upplever förändringar.

2.2.1 Förändringar
Förändringarna har större chans att lyckas om de som berörs aktivt kan påverka och
delta i förändringsarbetet anser Lennéer-Axelson och Thylefors (1993). De menar också
att det finns ett motstånd mot förändringar som grundar sig i att vårt behov av jämnvikt
och trygghet rubbas. Ytterligare en orsak till motstånd är bristfällig information och
kommunikation. Ofta läggs större kraft ned på att mota en förändring än att stödja den.
Förändringsbenägenheten varierar dock mellan olika grupper och individer. En av
orsakerna till detta är de erfarenheter som finns sen tidigare förändringar. De som har
varit med om besvärliga förändringar eller förändringar som inte har gett något bra
resultat har ett större motstånd till nya.
Lennéer-Axelson och Thylefors (1993) anser också att förändringar innebär
ansträngning. Dels är det tröttsamt att lära sig nya vanor och arbetsätt, dels minskar
självförtroendet under inlärningsperioden eftersom den anställde upplever sig mindre
kunnig. Trots detta är de flesta människor i grunden intresserade av att förändra om de
bara får vara med och ta initiativet.

2.2.2 Deltagande design
På liknande sätt resonerar Schuler och Namioka (1993) och menar att det är viktigt att låta
användarna vara med i utvecklingsprocessen, detta inte minst för att få reda på vilken
information användarna behöver. De menar att anställda ofta blir ”överkörda” av den nya
tekniken. Den som inför ett nytt informationssystem tror sig ibland veta vad användaren
behöver. Det som användaren i bästa fall kan få vara med och påverka är hur designen ska se
ut. Schuler och Namioka (1993) anser att ett mycket bättre angreppssätt är att låta användarna
vara med från början och tala om vilken information de behöver. Att arbeta på detta sätt ger
inte enbart en bättre lösning utan kan också medverka till att intresset för systemet ökar.
Dessutom kan användarna få en ökad förståelse för hur mjukvaran fungerar. Genom att låta
användarna vara med och utarbeta ett system kan mycket kunskap tillvaratas. Detta gäller inte
minst den tysta kunskap som användarna har. Med tyst kunskap menas den kunskap som
finns men som sällan uttrycks verbalt.
På liknande sätt resonerar Vaske och Grantham (1989) när de menar att människan vill vara
med i införandet av ny teknik. Deltagandet ska inte begränsas till att användaren enbart får
göra sin röst hörd utan låta denne vara delaktig under hela utvecklingsprocessen. Att arbeta på
detta sätt minskar ett eventuellt motstånd mot förändringar.
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När ny teknik och nya idéer kommer ”neddimpande” utan att den enskilde har chans att
påverka finns en risk för att den anställde inte känner sig delaktig. Får han/hon däremot
möjlighet att vara med från början i ett utvecklingsarbete kan en större förståelse och kunskap
skapas och dessutom kan han/hon känna sig mer betydelsefull. Dessutom är det ofta så att det
är de som bäst känner till arbetssituationen som bäst vet vad som behövs för att utföra ett bra
arbete.
Här kommer då Maccobys motivationshöjande redskap ifråga (Maccoby, 1991). Genom att
låta de anställda medverka vid förändringar får de ta ansvar för arbetet. De får även kunskap
om de sakskäl som finns för införandet av det nya systemet. Dessutom erhålls en förståelse
för hur systemet hänger ihop och fungerar vilket innebär att det är lättare att hantera när det är
implementerat. Det kan vara så att möjligheten för användaren att få delta i en förändring av
ett informationssystem ändrar attityd till det och därmed ökar motivationen till dess innehåll.
Genom att låta användarna av ett system vara med i ett utvecklingsarbete kan de flesta av
Maccobys (1991) drivkrafter stimuleras. Driften till samhörighet kan stimuleras genom den
gemenskap som en arbetsgrupp kan skapa. Njutningsdriften kan tillgodoses genom
möjligheten att få vara med och nyskapa och konstruera. På liknande sätt kan lekdriften
tillfredsställas genom att fantasi och kreativitet används. När människor arbetar med
deltagande design innebär det inte enbart att deltagarna tillför kunskap, utan lika mycket att
de får information och kunskap. På så sätt stimuleras drifterna till information och kunskap.
Slutligen kan drifterna till värdighet och mening tillfredsställas genom att deltagarna upplever
sig respekterade och att arbetet är meningsfullt.

2.2.3 Användaranpassning
Enligt Maccobys (1991) motivationsteori beror motivationen på vilka grundläggande
värderingar som människor har. Dessa kan skilja sig mellan olika individer och mellan olika
grupper. Därför kan det vara svårt att generellt säga vad som är motiverande i en speciell
situation. För att få reda på vad som är motiverande i en speciell situation bör därför en studie
göras på det ställe som är aktuellt.
Eftersom människor är olika och det är svårt att göra ett system som passar alla bör
systemutvecklaren veta lite om de blivande användarna. En användaranalys kan utföras som
visar på vilka erfarenheter och kunskaper som de anställda har. Dumas och Redish (1993)
menar att en användarprofil kan skapas som ger en bild över hur den typiske användaren
fungerar. Detta kan ske genom att undersöka personernas arbetserfarenhet, allmänna
datorerfarenhet, specifika dataerfarenhet, erfarenhet av aktuell produkt samt erfarenhet av
liknande produkter. Eftersom en arbetsgrupp och dess verksamhet ständigt förändras är inte
en ”typisk användare” alltid likadan. Dessutom kan kunskap och erfarenhet variera mellan
olika arbetsgrupper.
Mayhew (1992) gör en liknande användarprofil men han tar inte enbart hänsyn till kunskaper
och erfarenheter utan även de psykologiska egenskaperna. Med psykologiska egenskaper
menas den attityd, motivation och kognitiva stil som en användare har. Kognitiv stil handlar
om mänskliga skillnader som att en del föredrar verbal kommunikation medan andra föredrar
spatial. Ett annat exempel på kognitiv stil är att några är mer analytiska medan andra är mer
intuitivt lagda.
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Vilken attityd som användaren har gentemot ett informationssystem påverkar dess
användning. Enligt Vaske och Grantham (1989) är attityd en inlärd organisation av tankar och
känslor. Eftersom en attityd är inlärd kan den också ändras genom påverkan. Detta sker lättast
när attityden och beteende är i obalans eftersom individen då är mer motiverad att ändra sin
attityd och/eller beteende för att på så sätt uppnå psykosocial harmoni. Ett exempel på obalans
är när en individ röker samtidigt som dennes attityd till rökning är negativ. Rökaren känner
sig inte nöjd med att utföra en handling som inte stämmer överens med hans/hennes
inställning till rökning. Antingen kan rökaren ändra sin attityd till rökning eller förändra sitt
rökbeteende för att känna sig mer tillfreds. När attityd och beteende stämmer överens finns
inte lika stor motivation till förändring. I en arbetssituation kan det då vara så att om attityden
till arbetet hos den anställde inte stämmer överens med det utförda arbetet kan motivationen
till förändring av attityd eller arbetsuppgifter vara stor.
Olika människor har olika motivation och attityd. Mayhew (1992) anser inte att designern av
ett system kan kontrollera attityder eller nivån av motivation. Däremot kan ett gränssnitt
designas för att minska negativa känslor som exempelvis ängslighet och känslor av tristess.
Ett bra designat gränssnitt kan även öka arbetstillfredsställelsen och därmed motivation och
attityd. Detta kan exempelvis ske genom att göra ett utmanande och fascinerande gränssnitt.
Ett exempel är att göra gränssnittet mer tilltalande genom att färgsätta det på ett behagligt sätt.
Hänsyn måste då tas till att färg i sig kan användas som informationsbärare och bör därför
användas på ett sparsamt sätt.

2.2.4 Informationsutformning
Några av Maccobys drivkrafter kan vara mer intressanta att studera vid utformandet av ett
gränssnitt (Maccoby, 1991). Drivkrafterna självbevarelse, samhörighet och njutning är
visserligen viktiga att få tillfredsställda på en arbetsplats men kan ses mer som grundläggande
behov och inte direkt förknippade med ett speciellt gränssnitt. Däremot kan drifterna till
information och kunnande direkt förknippas med ett gränssnitt som ger information om hur
arbetet fortlöper. Drivkraften till att få mening i sitt arbete kan också uppfyllas genom att
användaren kan se resultatet av det utförda arbetet. Är dessutom resultatet positivt kan driften
till värdighet uppfyllas genom att den anställde känner självuppskattning och att arbetet som
utförs har ett värde. Slutligen kan driften till lek tillfredsställas om ett gränssnitt skapas som
tillåter användaren att experimentera sig fram. Lekdriften kan även komma till uttryck om det
finns möjligheter till konkurrens genom att exempelvis kunna jämföra olika individers eller
gruppers resultat.
Med utgångspunkt från Maccoby´s (1991) teori att olika människor har olika värderingar och
delvis fungerar på olika sätt borde det vara så att det finns olika behov av information. En
möjlig lösning för att tillfredsställa olika informationsbehov kan då vara att ha med mycket
information så att användaren själv kan välja ut det som passar bäst. Ackoff (1981) anser att
det är ett felaktigt angreppssätt. Han menar att det finns en allmän missuppfattning att
människan behöver en större mängd information. Vid en alltför stor informationsmängd finns
det en risk för vad Ackoff (1981) kallar överbelastad information. Han menar då att
informationsmängden är så stor att användaren riskerar att ”drunkna” i den. Den största
kraften går då åt till att filtrera bort mindre intressant information för att hitta det som är
relevant. Risken finns då att användaren tappar lusten och blir mindre benägen att ta till sig
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informationen. Ackoff (1981) anser även att det är viktigt att informationen har en
lättillgänglig form.
Vad som menas med tillgänglig form beror på vad för sorts information som berörs och hur
den ska användas. Marcus (1992) beskriver exempelvis hur en större informationsmängd kan
presenteras för att människan lättast ska kunna ta till sig denna. Diagram kan med fördel
användas om syftet är att förmedla information som ska ge en övergripande förståelse för en
situation. Om syftet är att visa trender, jämföra detaljer eller visa långa serier är det bra att
använda linjediagram. Stapeldiagram är bäst på att visa värden eller skillnaden mellan
positiva och negativa värden. Slutligen är ett cirkeldiagram bra att använda när relationer till
helheten ska visas.
Ytterligare faktorer som påverkar användandet av en gränssnitt enligt Mayhew (1992) är den
miljön där det finns. En stressig frustrerande situation ger ofta ett sämre utförande. Dessutom
kan ängslighet inför att förstå datorer eller fruktan för att datorerna ska överta jobbet medföra
att användaren lär sig mindre fort eller begår mer fel. Detta kan underlättas genom att göra ett
mindre komplext och mer lättlärt system. För att underlätta för den ovana användaren bör
systemet vara konsistent, förutsägbart och enkelt att förstå och använda.

2.2.4 Den psykosociala situationen på Metsä Tissue
För att få en bakgrund till hur situationen ser ut på företaget Metsä Tissue där undersökningen
ska göras, studerades ett examensarbete gjort av Kotmatcha (1997). Hon behandlade vad som
är viktigt att tänka på vid införandet av ett nytt system och behandlade även motivationen till
arbetet.
Undersökningen som gjordes var främst i intervjuform med frågor som handlade om
personalens inställning till sitt arbete. Resultatet visade att samtliga upplevde det som
viktigast att få känna sig trygg i sin anställning. Enligt Maccoby (1991) är trygghetskänslan
en del av driften till självbevarelse som är ett grundläggande behov för att vi ska må bra. När
en anställd inte känner sig trygg i sin omgivning finns det en risk för att arbetsmotivationen
sänks. Möjligheterna att känna sig delaktiga och få möjlighet att påverka upplevdes också
som viktigt i i undersökningen (Kotmatcha, 1997). Här talar Maccoby (1991) om driften till
kunnande där vi vill höja vår kompetens och känna kontroll över arbetet.
Det datasystem som då fanns användes sparsamt av olika anledningar. Många operatörer
förstod inte hur systemet fungerade och vad det skulle användas till. De upplevde en brist med
att inte ha fått vara med från början och påverka utformningen. Det fanns också ett dåligt
förtroende för systemet, de litade helt enkelt inte på det. I och med att operatörerna inte
förstod systemet och inte heller litade på det kände de heller inget behov av det, detta trots att
systemet hade möjlighet att ge den återkoppling på arbetsresultatet som många efterfrågade.
När systemet trots allt ändå användes upplevdes informationsmängden alltför stor. Detta
medförde att lusten till att använda systemet ytterligare minskade. En anledning kan vara att
möjligheten till att orientera sig minskar när informationsmängden är alltför stor.
När det gällde den personliga utvecklingen var skillnaden stor mellan olika personer. Medan
en del var mycket intresserade av att lära sig nya saker fanns det de som var mindre
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intresserade av detta. Exempelvis var en del mycket intresserade av att gå på kurser medan
andra inte var det.
Kotmatcha (1997) kom i sin undersökning bland annat fram till att de anställda kände brister i
kunskap om befintligt system. Dessutom upplevde personalen att det fanns små möjligheter
att påverka hur systemet borde fungera. Eftersom mitt arbete kommer att handla om
deltagande design på samma företag är det intressant att se att de anställda upplever ett behov
av att arbeta på sådant sätt.
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3 Problembeskrivning
Enligt Maccoby (1991) beror motivationen på vilka värderingar vi har. På liknande sätt
resonerar Lundh (1992) när han menar att vilka intryck vi selekterar beror på hur vår
kognitiva struktur ser ut. Värderingar och kognitiv struktur är inte riktigt samma sak
men båda handlar om att vi agerar utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Båda
begreppen innebär också att människans erfarenhet och kunskap ständigt genomgår
förändringar. Ett annat begrepp som påminner om de ovanstående är begreppet attityd
som ofta återkommer i litteraturen som en viktig faktor att ta hänsyn till vid kontakten
mellan människa och dator. Vaske och Grantham (1989) anser att eftersom attityden är
inlärd kan den också förändras. Mest motiverade till förändringar är vi när attityden inte
stämmer överens med vårt beteende. En slutsats av detta resonemang är att om
motivationen hos någon att vilja ta till sig en informationsmängd ska öka bör först
attityden, värderingarna eller den kognitiva strukturen ändras. Jag har valt att använda
ordet attityd för att beskriva människans tidigare erfarenheter och kunskaper, eftersom
det är enklare att resonera utifrån ett begrepp.
Det är möjligt att det finns sätt att direkt påverka motivationen hos människor men jag
har valt angreppssättet att påverka motivationen genom att påverka attityden. Det kan
även vara så att en förändrad motivation i sig leder till en förändrad attityd men det är
inget som det här arbetet kommer att handla om.
Det finns en mängd faktorer som kan påverka människors attityd och därmed deras
motivation till att intressera sig för en informationsmängd. När ett företag vill att de
anställda ska intressera sig för hur produktionen löper finns det en mängd olika
angreppsätt för detta. Grundläggande behov som de anställda har kan exempelvis vara
att känna sig trygga i sin anställning och möjlighet till samhörighet. Ytterligare faktorer
som spelar in är att de anställda känner sig uppskattade på sitt arbete och har möjlighet
till utveckling (Maslow, 1970). Enligt Maccoby (1991) kan en anställd motiveras
genom att få ansvar, belöning, sakskäl och bra relationer.
Det finns många faktorer som kan påverka motivationen som skulle vara intressant att
studera. Ett av dessa områden är hur deltagande i ett förändringsarbete runt ett
informationssystem kan påverka motivationen. Jag har valt att avgränsa undersökningen
till att enbart beröra detta område eftersom det av många framhävs som viktigt.
Dessutom är det intressant att se om ett sådant deltagande kan påverka användarnas
attityd till en informationsmängd. Om det är så borde de nya erfarenheterna och
kunskaperna medföra att senare informationsinhämtning påverkas. De frågeställningar
som det här arbetet förväntas ge svar på är följande:
•
•
•
•
•

Har användare skillnader i attityd till systemet och dess information?
Kan användare som får delta i ett utvecklingsarbete runt ett system få en positivare
attityd till systemet?
Kan ett sådant deltagande även ge en positivare attityd till den information som
systemet innehåller?
Är det så att motivationen till att ta till sig informationen ändras om attityden
gentemot systemet och dess information ändras?
Finns det ytterligare positiva eller negativa effekter av att delta i ett
utvecklingsarbete?
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Det förväntade resultatet av dessa frågor är att anställda har attitydskillnader gentemot
ett system och dess information. Anställda som får delta i ett utvecklingsarbete runt ett
informationssystem antas vidare få en positivare attityd till systemet och dess
information. Om detta sker förmodas motivationen till att ta till sig informationen
förändras. Dessutom kan det finnas ytterligare effekter av att arbeta i ett
utvecklingsarbete. Exempelvis kan en känsla av samhörighet uppstå som Maccobys
(1991) beskriver som en av våra drivkrafter.
Dessutom kommer gruppens arbete att resultera i ett gränssnittsförslag som kan underlätta
arbetet genom att vara mer användaranpassat. Det kan även vara så att ett bra gränssnitt i sig
kan ändra attityd och därmed motivation att ta till sig information.
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4 Metod
Eftersom frågeställningarna är förknippade med hur ett deltagande designarbete kan bedrivas
på en arbetsplats valdes en fallstudie. Genom att göra en fallstudie fanns möjligheten att
arbeta med information som är relevanta för de deltagande i undersökningen. Om en
undersökning exempelvis hade gjorts i experimentform hade det varit svårare att få fram ett
verkligt intresse/ointresse för en informationsmängd. En fallstudie är enligt Patel & Davidson
(1994) användbar vid studie av processer och förändringar. Undersökningen genomfördes på
pappersbruket Mätse Tissue och berörde applikationsprogrammet RegTime.
Undersökningens syfte är att se hur människors attityd blir påverkade av att vara med om
deltagande design. Genom att låta en grupp människor arbeta med att förändra ett gränssnitt
till ett informationssystem förmodades attityden till systemet och dess information bli mer
positiv. Om attityden förändrades förmodades också motivationen öka till att ta till sig den
information som systemet innehåller. En undersökning som på detta sätt utförs i naturlig miljö
och handlar om se om en speciell påverkan på en grupp ger ett förväntat resultat kallas enligt
Shaughnessy och Zechmeister (1997) för ett kvasiexperimentellt upplägg. En grupp utsätts då
för någon form av påverkan. I den här undersökningen påverkas gruppen av att medverka i
deltagande design. En annan grupp ska fungera som kontrollgrupp genom att de inte utsätts
för samma påverkan. Sedan kan en jämförelse göras av resultatet för de olika grupperna.
Eftersom ett kvasiexperiment utförs i en naturlig miljö kan resultatet bero på andra faktorer än
den tänkta. Om attityden förändras hos människor efter att ha deltagit i ett utvecklingsarbete
kan förändringen bero på andra faktorer än själva deltagandet i gruppen.
För att få reda på vad människor har för attityd till något är det enklaste sättet att fråga dem.
En risk kan dock vara att svaren inte riktigt återspeglar de verkliga attityderna. Två metoder
som båda bygger på frågor är enkät och intervju (Patel & Davidson, 1994). En enkät kan
användas för att få mer kvantitativa resultat medan en intervju lättare fångar kvalitativa
aspekter. För att få både kvalitativa och kvantitativa resultat valdes att utföra undersökningen
med hjälp av både enkät och intervju. En annan möjlig undersökningsmetod hade varit att
göra en observation, vilket mer kunde visat på det faktiska förändringen av beteendet. Risken
är då att koncentrationen mer blir på beteendet än på attityden.

4.1 Beskrivning av situationen på Metsä Tissue
Metssä Tissue är ett äldre pappersbruk i Mariestad. I dagsläget finns ca 500 anställda på
företaget. Historiskt har tillverkningen bestått av diverse papper från wellpappmaterial till
unikaboxar. I dagsläget produceras enbart mjukpapper som toalett och hushållspapper.
Råmaterialet som används är främst återvunnet tidningspapper. Efter processen att omvandla
tidningspapperet till mjukpapper rullas det upp på stora rullar. Rullarna förädlas sedan till
hygien- och torkprodukter i konverteringsmaskiner. Maskinerna har nyligen fått ett nytt
applikationsprogram installerat som kommer att behandlas i den här studien.
Applikationsprogrammet som kallas RegTime samlar en mängd information om
tillverkningen i maskinen. Inmatning sker genom att operatörerna på ett gränssnitt trycker in
önskad information. Det kan exempelvis röra sig om vilken typ av produkt som tillverkas
samt storleken på aktuell order. Maskinen i sig registrerar sedan hur tillverkningen flyter.
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Exempelvis registreras hastigheten i produktionen, tillverkad mängd och stopptider. När ett
stopp i produktionen inträffar ska operatören via RegTime´s gränssnitt trycka in orsaken till
detta. Det kan röra sig om exempelvis orderbyte, rullbyte, fastkörning eller maskinellt fel.
RegTime lagrar då informationen om stopporsaker samt registrerar tiden och frekvensen för
dem.
RegTime innehåller alltså en mängd information om hur produktionen flyter och orsaker till
varför kapaciteten inte utnyttjas fullt ut. Det finns orsaker till produktionsförluster som är
naturliga och inte går att ändra på, exempelvis innebär ett orderbyte och ett rullbyte stopp i
produktion och ett visst svinn. Intressantare är att studera de stopporsaker som kan upplevas
som onödiga. Om maskinen återkommande gånger står still av en sådan orsak kan vetskapen
om detta innebära att saken ifrågasätts och en lösning på problemet hittas.
Av den anledningen vill nu företaget att de anställda ska intressera sig för informationen som
RegTime erbjuder. Eftersom RegTime nyligen införts har personalen ännu inte fått så stor
erfarenhet av det. Det har varit en del problem vid införandet, vilket har gjort att RegTime
ännu inte har fungerat helt tillfredsställande. Ytterligare ett problem är att en stor mängd
information visserligen finns men den kan vara alltför omfattande och kan vara besvärlig att
förstå. Genom att ställa frågor till databasen kan uppgifter erhållas i form av tabeller eller
stapeldiagram. Få anställda har hittills möjlighet att använda sig av denna databas. En del av
den information som finns plockas istället ut ur RegTime och presenteras på en anslagstavla.
Dessutom används olika pappersdokument där produktionsinformation noteras. Ytterligare en
informationskälla är att få muntlig information av förmannen, vilket ofta sker vid
arbetsplatsträffar.
Tidigare har det funnits en applikation liknande RegTime som delvis används än idag. I den
applikation fanns möjligheten för operatörerna att plocka fram information på en datorskärm.
Erfarenheterna bland personalen om RegTime skiftar beroende på vilken linje som han/hon
arbetar på. Dessutom finns en viss skillnad på hur mycket informationen används beroende på
vilka arbetsuppgifter den anställde har. Den som har arbetat mycket som maskinförare har en
naturligare anledning att intressera sig för exempelvis stopporsaker än den vars
arbetsuppgifter inte så mycket berör maskinen. Ytterligare en skillnad som kan finnas i
informationshanteringen kan vara att olika skift och linjer kan ha olika rutiner för hur
informationen hanteras. Att människor på detta sätt har olika erfarenheter och kunskaper om
produktinformationen i allmänhet och RegTime i synnerhet kan påverka hur enkäten
besvaras.

4.2 Enkät
Delvis för att få svar på den första frågeställningen som handlade om att människor har olika
attityder valdes en enkätundersökning (bilaga 1). Ett annat syfte med enkätundersökningen
var att resultatet skulle vara ett underlag för arbetsgruppen som skulle arbeta fram ett
gränssnittsförslag. Slutligen skulle enkäten fungera som ett test av attitydförändringar hos
arbetsgruppen. Deltagarna i arbetsgruppen fick fylla i enkäten både före och efter gruppens
arbete. På så sätt kunde svaren vid de olika tidpunkterna jämföras. En annan möjlig
uppläggning hade varit att intervjua de deltagande före arbetsgruppens start. Med en sådan
uppläggning hade svaren i intervjuerna före och efter arbetsgruppen kunnat jämföras. Det
hade då funnits en större risk för att frågorna ställs och svaren tolkas på ett sätt som påverkar
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resultatet. Genom att använda en enkät med standardiserade frågor ges de deltagande exakt
samma frågor både före och efter gruppens arbete. Resultatet kunde sedan mätas på ett
enklare sätt än om en intervju hade används både före och efter att arbetsgruppen
genomfördes.
Några frågor var öppna för att ge deltagarna utrymme att fritt uttrycka sina åsikter. De flesta
frågorna hade en skalenlig form där deltagarna på en linje skulle markera sin attityd till en
företeelse. Genom att använda skalor kunde jämförelser göras mellan attityder hos olika
individer. Dessutom kunde vissa skalor visa om det fanns skillnader mellan attityden till en
informationstyp och dess användning. Om exempelvis samma person uppger att
informationstypen drifttid är intressant men att han/hon sällan använder sig av den
informationen kan det finnas utrymme för att personen är motiverad till att förändra sin attityd
eller sitt beteende (se avsnitt 2.2.2.)
Fördelen med att ha en enkät är att det är ett praktiskt sätt att få med många åsikter på ett
relativt enkelt sätt. Den grupp som skulle delta i undersökningen med enkät var utspridda på
tre olika linjer under tre olika skift. Om undersökningen istället hade baserats på exempelvis
en intervju hade inte samtliga berörda kunnat deltaga. Det hade varit mycket tidskrävande att
intervjua fyrtiofem personer utan att störa produktionen alltför mycket. Eftersom det bland de
anställda fanns skillnader i erfarenheter och kunskap runt RegTime och dess information
fanns det intresse av att så många som möjligt fick delta i undersökningen. Om ett fåtal hade
plockats ut för att exempelvis intervjuas kunde undersökningen missat att visa vilken ”bredd”
som finns hos de anställdas attityd till informationen.
En nackdel med att använda enkät kan dock vara att det är svårare att skriva åsikter i ett
formulär än att exempelvis bli intervjuade om dem. Frågorna kan delvis tolkas olika beroende
på vilken kunskap den deltagande har eller vilket syfte som denne tror att enkäten har.
Ytterligare en nackdel med en enkät är att det finns stor risk för bortfall genom att människor
inte lämnar in enkäten eller svarar på ett otydligt sätt. För att minska dessa negativa effekter
delade jag personligen ut varje enkät och gjorde en kort presentation om vad arbetet handlade
om. Dessutom fanns jag tillgänglig på arbetsplatsen för att svara på eventuella frågor.

4.3 Deltagande design
För att svara på frågeställningarna om deltagande i ett utvecklingsarbete ändrar attityden och
därmed motivationen att ta till sig information, skapades en arbetsgrupp. Gruppens uppgift
var att ta fram ett förslag till hur produktionsinformationen bör presenteras för att passa de
anställda. Som grund för detta arbete användes de resultat som framkommit i
enkätundersökningen genom att en sammanställning av resultaten presenterades för de
deltagande i gruppen. Eftersom det av praktiska skäl inte är möjligt att låta alla anställda vara
med i gruppen fanns här ändå en liten möjlighet för alla att indirekt påverka arbetet.
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4.4 Uppföljande undersökning
För att få reda på om deltagande i arbetsgruppen hade förändrat attityden till RegTime och
dess information gjordes en uppföljande undersökning. Undersökningen skulle ske direkt
efter att arbetetsgruppen hade slutfört sitt arbete. Först fick deltagarna åter igen fylla i
enkäten. Syftet var att se om det finns skillnader mellan enkäterna, vilket kan då bero på att en
attitydförändring har skett under arbetet med deltagande design.

4.4.1 Intervju
Eftersom allt inte kan fångas i enkät gjordes även en öppen intervju (bilaga 2) där deltagarna
mer fritt gavs möjlighet att uttrycka sina åsikter. På så sätt kunde intervjun även ge svar på
den sista frågeställningen som handlar om vad det mer kan finnas för synpunkter på att få
delta i ett utvecklingsarbete. Sedan kunde resultaten från den andra enkäten och intervjun
jämföras eftersom det kan finnas skillnader mellan enkätsvar och vad som framkommer i
intervjun. Främsta anledningen till att även använda intervju är dock att fånga åsikter som inte
kommer fram i den uppföljande enkätundersökningen.

4.5 Synpunkter på metodval
Enkäten och uppföljningen efter projektgruppen hade både kvalitativa och kvantitativa inslag.
De kvantitativa frågorna hade som syfte att kunna jämföra likheter och olikheter. Dock kan
det vara svårt att fånga upp alla intressanta aspekter med enbart kvantitativa frågeställningar.
Av den anledningen användes även kvalitativa metoder. Enkäten hade på så sätt ett antal
öppna frågeställningar. Dessutom var intervjun med projektdeltagarna upplagd på ett
kvalitativt sätt. Frågorna här hade en låg grad av standardisering genom att frågorna inte var
helt bestämda på förhand. Visserligen fanns ett antal frågor formulerade för att ha som stöd
vid intervjun men meningen var inte att strikt följa dessa. Dessutom var frågorna så öppet
ställda att deltagarna hade möjlighet att svara fritt, vilket gav en låg grad av strukturering.
En undersökning har hög validitet om den verkligen mäter vad den är tänkt att mäta. Att ha en
undersökning i en naturlig miljö kan på många sätt påverka resultatet genom att
förutsättningarna aldrig kan bli exakt likadana för de olika deltagarna. Exempelvis kan
åsikterna i projektgruppen påverkas av vad de tror förväntas av dem. Hur enkäten fylls i kan
variera beroende av om de medverkande tror att det rör sig om ett kunskapstest, minnestest
eller attitydförändringar
Att försöka mäta attityd kan vara svårt eftersom den är beroende av många faktorer.
Exempelvis kan en medverkande ange en mer positiv attityd till något för att han/hon vet att
företaget lägger stor vikt vid detta. Det kan även vara svårt att i en enkät uttrycka vad någon
verkligen anser. Dessutom kan anställda som diskuterar frågorna sinsemellan påverka
varandra så att svaren inte helt stämmer överens med den enskildes attityd. Hur frågorna
besvaras kan alltså till viss del variera boroende på många faktorer. Av den anledningen kan
resultatet mer ses som en indikation på hur attityden är till RegTime och dess information.
Eftersom syftet med enkäten är att visa om det finns attitydskillnader kan detta ändå vara fullt
tillräckligt.
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Fördelen med att försöka skapa verkliga förutsättningar är dock övervägande. Den uppgift
gruppen arbetar med berör deltagarnas dagliga arbete. Förslaget som kommer fram i gruppen
kommer troligtvis att ligga till grund för en kommande förändring. Att på detta sätt arbeta
med verkliga uppgifter medför att de deltagande har möjlighet att känna ett engagemang som
skulle vart svårt att uppnå i en påhittad situation.
Det kan dock finnas skillnader mellan hur den här gruppen arbetade och hur en av företaget
utsedd grupp skulle arbeta. Möjligtvis skulle arbetsgruppen utses på annorlunda vis, fler
möten hållas och utformas på annat sätt. Dessutom kan tänkas att deltagarna påverkades av att
en student och inte en företagsrepresentant eller konsult höll i sammankomsterna. Om det av
någon av ovanstående anledningar var så att de deltagande inte upplevde sig medverka i ett
utvecklingsarbete kan det vara så att undersökningen inte riktigt mäter vad den är tänkt att
mäta. Det kan alltså vara en anledning till att validiteten blir lägre än förväntat.
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5 Planering
Med utgångspunkt från frågeställningarna planerades enkät, arbetsgrupp och intervju.
Enkäten utformades med tanke på att fånga deltagarnas attityd till RegTime och dess
information. Arbetsgruppen planerades så att deltagarna skulle uppleva att de deltog i ett
verkligt utvecklingsarbete. För att få svar på om ett sådant deltagande kan ändra attityd och
motivation gentemot ett system och dess information gjordes en uppföljande undersökning i
form av en andra enkätundersökning samt en intervju. När undersökningen planerades och
genomfördes hade jag fått den uppfattningen att RegTime var ett system. När undersökningen
var över fick jag klart för mig att det handlar om en applikation. Frågorna i undersökningen
handlar därför om ett system medan texten beskriver en applikation. Undersökningen borde
inte ha påverkats av detta eftersom ordet system är mer använt än applikation.

5.1 Enkätens utformning
Enkäten inleds med en mycket kort presentation av undersökningens syfte (bilaga 1). En risk
med att ha en kort presentation kan vara att det är svårt för den deltagande att förstå syftet
med undersökningen. Om det istället hade funnits en grundlig beskrivning av syftet och
dessutom en beskrivning av vad kognitionsvetenskap är för något fanns en risk för att texten
istället skulle upplevas tungläst.
Enkäten bestod av 7 öppna frågor där deltagarna kunde ange sina åsikter och idéer om hur
informationshanteringen fungerar i nuläget och hur den eventuellt kan förändras. Resterande
frågor var sådana att svaret markerades med ett kryss på en linje. Att använda en sådan linje
kan visa på mer nyanserade svar än om färdiga svarsalternativ anges. Genom att använda en
linje kan även jämförelser göras mellan olika svar. Genomgående för dessa frågor var att en
mer positiv inställning markerades åt höger. Av dessa skalenliga frågor handlade 6 om
attityden till systemet och dess information medan de övriga 16 berörde olika typer av
information. För varje informationstyp fanns en fråga om intresset för den och en fråga om
informationens användning.
Den första öppna frågan handlade om vilken typ av arbetsuppgift som operatören har.
Eftersom personer med olika arbetsuppgifter har lite olika användning av
produktionsinformationen kan den uppgiften vara bra att känna till. Anställda som har
arbetsuppgifter som mer berör RegTime och dess information kan svara annorlunda än de
övriga.
Nästkommande öppna frågor handlade om på vilket sätt informationen presenteras i dagsläget
och vilken form som den anställde föredrar presentationen. Svaren kan vara intressanta med
tanke på att informationsvägarna kan vara många och en presentation med hjälp av RegTime
inte nödvändigtvis behöver vara den bästa. Om RegTime anges som en vanlig
informationskanal som de anställda även efterfrågar i framtiden kan det även tolkas som att de
har en positiv syn på Applikationen.
RegTime är nytt för de anställda och de har inte fått mycket utbildning på hur det fungerar
och kan användas. I dagsläget använder de anställda RegTime mest genom att mata in
information som de sedan har begränsad tillgång till. Av den anledningen kan det vara så att
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operatörerna inte helt har förstått vilket syfte som RegTime har. Därav frågorna om de känner
till syftet med RegTime och om de anser att det fattas information. Det kan dock vara svårt att
svara på om det fattas information i en applikation som operatören har dålig kunskap om. Om
det finns en dålig förståelse för RegTime och dess information kan det påverka deltagarnas
attityder till det.
I slutet av enkäten finns en fråga där operatören får fylla i olika alternativ över hur de vill att
informationen ska presenteras. Några av alternativen används i dag medan andra är nya
varianter. För att ge den anställde möjlighet att ange ett eget alternativ finns även en tom ruta.
Den frågan var tänkt att ligga som underlag för arbetsgruppens framtagamde av ett
gränssnittsförslag.
Enkäten avslutas med en helt öppen fråga där operatörer kan anteckna egna idéer till
förbättringar av informationen.
Resterande frågor i enkäten är utformade i skalform och handlar om attityden till RegTime,
informationen och dess användning. Skalorna är utformade så att en mer negativ attityd
markeras åt vänster medan en mer positiv attityd markeras till höger. Dessa frågor är ställda
med tanke på att dels kunna jämföra attityder mellan olika deltagare och dels kunna jämföra
svar hos samma person.
Den personliga jämförelsen kan vid den första enkätundersökningen göras mellan olika frågor
i samma enkät. Ett exempel på det är att se om det finns skillnader mellan intresset för en
information och hur ofta den används. I enkäten frågas om ett antal sådana informationstyper,
exempelvis drifttid, stopptid och verkningsgrad. Undersökningen ger svar på om det finns
informationstyper som upplevs som intressanta fast de sällan används, exempelvis kan
informatinstypen ”stopptid” upplevas som intressant information fast det egentligen inte
används. Motsatsen kan vara att någon i sitt dagliga arbete använder informationstyper som
personen i sig tycker är ointressant. Undersökningen kan då här ge en uppfattning om det
finns en balans mellan intresse och användning av information. Om det skulle visa sig att det
finns ett större intresse för information än vad som verkligen används borde det vara så att de
anställda lättare kan motiveras till att ta till sig den informationen.
En personlig jämförelse kan även göras när deltagarna i arbetsgruppen fyller i enkäten för
andra gången. Om attityden till RegTime och dess information har förändrats bör
markeringarna på skalorna skilja sig från föregående gång.
Förutom de personliga jämförelserna kan även jämförelser göras mellan deltagarna i den
första enkätundersökningen. En spridning av svaren kan ge ett positivt svar på första
frågeställningen som handlar om att människor har olika attityd till ett system och dess
information.
En lista skapades där de deltagande skulle skriva sitt namn och var de arbetade (bilaga 3). Att
på detta sätt hålla ordning på vilka som hade fyllt i enkäten hade tre syften. Dels var det
lättare att hålla ordning på vilka som fått enkäten. Dels kunde det finnas intressanta skillnader
mellan de olika arbetsplatserna, exempelvis kan attityden till informationen vara mer positiv
på någon arbetsplats. Slutligen måste jag veta vilka enkäter som hörde till medlemmarna i
arbetsgruppen eftersom de senare skulle jämföras med ytterligare en enkät.
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5.2 Pilotundersökning
Enkäten som från början gjordes med utgångspunkt från de aktuella frågeställningarna har
omarbetas efterhand. Dels har synpunkter kommit från handledaren på högskolan och dels
från handledaren på Metsä Tissue.
För att ytterligare kontrollera om frågorna var ställda på ett rimligt vis gjordes en pilotstudie
av enkäten (bilaga 4). Den genomfördes med hjälp av två operatörer som valdes
slumpmässigt. Dessa fick svara på enkäten och uppmanades att ifrågasätta sånt som kunde
kännas otydligt eller svårbegripligt. Några saker framkom då som senare rättades till i den
slutliga versionen (bilaga1). En otydlig formulering fanns på andra frågan som berörde
intresset för information om produktion. Båda operatörerna upplevde att det kan vara så
mycket som menas med den frågan att det är svårt att svara. Frågan ändrades till att inrikta sig
på produktionen på den aktuella linjen, vilket är den mest närliggande informationen för
operatören.
Andra otydligheter som framkom var att några informationstyper som fanns med i enkäten
och som var hämtade från RegTime var inte helt självklara för operatörerna. Av den
anledningen gjordes förtydligande under dessa informationstyper, ett exempel på ett sådant
informatinstyp var ”drifttid”. En anledning till att informationstyperna var oklara kan vara att
personal i olika delar av företaget använder sig av olika begrepp.

5.3 Planering av arbetsgruppen
Deltagarna i arbetsgruppen tillfrågades av handledaren på Metsä Tissue eftersom han bäst
känner personalen. Första utgångspunkten vid valet var att det skulle vara personer som
arbetade på linje 18 eftersom de ansågs ha något mer erfarenhet av RegTime. Personer på de
olika skiften tillfrågades varvid tre anmälde sig frivilligt. Att använda sig av frivilliga
deltagare var nödvändigt eftersom gruppen mest träffades utanför ordinarie arbetstid.
Visserligen fick de deltagande övertidsersättning men det innebär ändå ett extra besvär att ta
sig till arbetet på sin lediga tid. Om inte deltagandet hade varit frivilligt hade det funnits risk
för ett större bortfall på mötena.
Någon dag före arbetsgruppen skulle börja tillfrågades även några personer som arbetade på
linje 19 varvid en lovade att vara med. Att ha med någon från den linjen kunde tillföra
gruppen en del eftersom de anställda på de olika linjerna inte normalt hade så stor kontakt
med varandra.
Handledaren på företaget var inte med i gruppen. Risken fanns att deltagarna inte tillräckligt
uttrycker sina åsikter när någon som representerar ledningen deltar. För att ändå ha tillgång
till någon som hade mer kännedom om befintlig applikation var en administratör närvarande
utan att delta i själva undersökningen.
Tre möten planerades som vardera skulle vara ungefär två timmar. Eftersom de deltagande
skulle vara med och styra arbetet planerades enbart ramar för arbetets uppläggning. Gruppen
skulle dels diskutera allmänt om hur informationen fungerar på företaget. Dels skulle gruppen
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ge idéer om vilken information som borde vara med på ett datagränssnitt och hur denna
information kan utformas.
Resultatet från enkätundersökningen skulle ligga som grund för vad som kunde finnas med på
gränssnittsförslaget. Om det exempelvis visade sig att få användare var intresserade av en viss
typ av information kunde gruppen överväga att inte låta den finnas med. Eftersom det är
eftersträvansvärt att ha ett så enkelt gränssnitt som möjligt bör enbart den information finnas
tillgänglig som användarna verkligen vill ha. När gruppen beslutat vilken typ av information
som borde finnas med skulle även ett förslag göras på hur informationen skulle presenteras.
Här kunde då mina erfarenheter av gränssnittsutformning användas tillsammans med
operatörernas erfarenheter från verksamheten.

5.4 Planering av uppföljande undersökning
Den uppföljande undersökningen planerades att förläggas på det sista mötet. Eftersom det
kunde finnas risk för att frågorna under intervjun kunde påverka de deltagande fick de först
fylla i enkäten en andra gång. Tanken var att intervjun skulle ske med de deltagande var för
sig i samma lokal som mötena hade hållits.
Sex frågor användes (bilaga 2). Svaren noterades på ett papper för att senare sammanställas.
Ett möjligt alternativ hade varit att använda bandspelare. Att använda sig utav bandspelare ger
en mer korrekt återgivning av intervjun men kan upplevas besvärande, vilket kan medföra att
deltagare kan bli mer restriktiva i sina uttalande (Patel och Davidson, 1994).
Första frågan handlade om allmänna åsikter om att få vara med i ett systemutvecklingsarbete.
Den frågan kunde dels fungera som en inledning till ämnet samt ge deltagarna en möjlighet
att fritt framföra sina åsikter. Nästkommande frågor berörde eventuella förändringar i attityder
gentemot systemet och dess information. Resultatet av enkäten kunde ge svar på dessa frågor
men genom att muntligen få uttrycka sina åsikter kunde andra aspekter framkomma som inte
kan fångas med en enkät. På liknande sätt visar enkätresultatet om viljan att använda systemet
har förändrats efter deltagande i arbetsgruppen. Även här finns det fördelar med att de
deltagande ges möjlighet att utveckla eventuellt resonemang runt detta.
Syftet med att arbeta i gruppen var visserligen att skapa ett gränssnittsförslag men under
arbetets gång finns även möjlighet till lärande. Därav frågan om deltagarna hade lärt sig något
nytt. Slutligen frågades om deltagarna hade använt RegTime mer efter det att arbetsgruppen
startat. Anledningen var att se om arbetet skapade en nyfikenhet att experimentera med
RegTime för att lära sig mer.
I ett kvasiexperiment ska egentligen en kontrollgrupp finnas som inte är utsatt för någon
behandling. I den här underökningen skulle då några anställda som inte varit med i
arbetsgruppen också fyllt i enkäten två gånger. Detta gjordes inte eftersom jag ansåg att även
de övriga på arbetsplatsen kunde bli påverkade av gruppens arbete. Gruppmedlemmarna
kunde genom diskussioner med sina arbetskamrater påverka även deras attityd.
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6 Genomförande
Genomförandet av undersökningarna blev till stora delar som planerat. Först genomfördes
enkätundersökningen som vände sig till samtliga operatörer som var berörda av RegTime.
Den undersökningen tog några dagar eftersom deltagarna var utspridda på olika skift. Några
dagar senare startade arbetsgruppen som skulle arbeta fram ett gränssnittsförslag. Gruppen
träffades tre gånger och på sista mötet gjordes den upföljande undersökningen med en
upprepning av enkäten samt en intervju.

6.1 Genomförande av enkätundersökningen
På Metsä Tissue finns tre konverteringsmaskiner som vardera har tre olika arbetslag
uppdelade på olika skift. Varje arbetslag består av cirka fem personer med varierande
arbetsuppgifter. Arbetslagen hade delvis olika rutiner i arbetet, exempelvis varierar rotationen
mellan arbetsuppgifterna i de olika grupperna. Hur produktionsinformationen hanteras
varierar också mellan de olika arbetsplatserna. Erfarenheterna och kunskaperna om
produktionsinformationen kan alltså variera mellan de olika individerna. Eftersom meningen
är att samtliga runt konverteringsmaskinerna ska arbeta med denna typ av information valde
jag att låta alla delta i enkätundersökningen. På så sätt hoppades jag att få in ett bredare
underlag för att få svar på frågeställningen om det finns attitydskillnader bland de anställda.
Deltagarna
Många av de anställda runt konverteringsmaskinerna har arbetat på företaget i många år. En
del har haft samma arbetsuppgifter under en längre tid medan andra mer har roterat mellan
olika arbetsuppgifter. En av maskinerna har nyligen installerats så den arbetsgruppen är
relativt nytillkommen på just de arbetsuppgifterna. De anställda är blandade både vad det
gäller kön och ålder. Möjligtvis är de riktigt unga underrepresenterade.
Undersökningen
Eftersom de anställda var utspridda både på olika tider och i olika lokaler fick undersökningen
bedrivas i omgångar. Arbetsledarna var förberedda på att undersökningen skulle ske men det
är tveksamt om samtliga anställda kände till den. Av den anledningen följde handledaren på
företaget med runt till de anställda för att presentera mig. Dessutom gavs en enklare
förklaring av syftet med undersökningen. Att själv gå runt och prata med de anställda och dela
ut enkäterna förmodades leda till att undersökningen fick ett ”ansikte”. På så sätt kunde
chansen till att fler verkligen skrev i enkäten öka jämfört med om enkäten enbart hade delats
ut. Dessutom fanns möjlighet för de medverkande att uttrycka åsikter som inte kom med i
enkätsvaren.
En nackdel med att arbeta på detta sätt kan vara att tillfälligheter kan avgöra vilken
presentation och vilken möjlighet till frågor som de olika deltagarna får. Presentationen blev
inte exakt likadan i mötet med olika människor så de deltagandes intryck av vad
undersökningen handlade om kan variera mellan olika personer. Dessutom kunde skillnader
finnas vad gäller möjligheten för de anställda att få ställa frågor eller muntligt framföra åsikter
som berörde enkäten. De som hade mindre arbetsbelastning under den tid jag befann mig på
arbetsplatsen hade större möjligheter till detta än de övriga. Några kontaktade jag för att höra
om det fanns frågor runt enkäten. Andra kom själva för att fråga om enkäten eller för att

28

uttrycka ytterligare åsikter. Här framkom exempelvis åsikter om att det är svårt att uttala sig
om ett system som personalen har dålig kännedom om.
Det finns ungefär fyrtiofem anställda på de berörda arbetsplatserna. Fyrtio av dessa fick
enkäten och tjugonio lämnade in ifyllda enkäter. Eftersom resultatet av enkäten skulle ligga
som underlag för arbetsgruppen som startade några dagar efteråt fanns inte tidsutrymme för
att skicka ut en påminnelse.
Anledningen till varför några inte lämnade in enkäten är svårt att veta men det kan finnas
många tänkbara orsaker. En orsak kan vara att det är svårt att fylla i en enkät som delvis
handlar om en applikation som fortfarande inte är tillräckligt inkört. Det innebär att många
upplever att de ännu inte känner till RegTime tillräckligt väl för att ha åsikter om det. En
annan anledning till att inte lämna in enkäten kan vara att en känsla finns av att enkäten är ett
redskap för företaget att kontrollera sin personal. Ytterligare anledningar kan vara att någon
inte är intresserad av informationen eller inte anser sig ha tid att fylla i enkäten. Det
sistnämnda var anledningen till att en person inte tog emot enkäten eftersom hon kände sig
alltför stressad. För övrigt tog samtliga personer som var närvarande och tillfrågades emot
enkäten.
När så många på ett företag ska delta i en undersökning finns ingen möjlighet till att samtliga
kan gå ifrån sina arbetsuppgifter. De medverkande fick därför fylla i enkäten under arbetets
gång. Det innebar att en del hade tid att omedelbart fylla i enkäten medan andra fick vänta
tills de hade tid. Några ytterligare tog med sig enkäten hem för att fylla i den i lugn och ro.
Eftersom jag fanns på arbetsplatsen någon timme efter att enkäterna hade delats ut lämnades
några direkt till mig medan andra lämnades in till förmannen.
Undersökningen hade ett konfidentiell upplägg genom att de deltagande fick notera sig på en
lista som enbart jag hade tillgång till (bilaga 3). På listan fick deltagarna skriva sitt namn,
vilket kopplades samman med ett enkätnummer, detta dels för att det underlättade att hålla
ordning på vilka som fått enkäten men även för det kommande projektarbetet. De som senare
skulle vara med i projektet skulle fylla i enkäten en gång till och då var det viktigt att veta
vilka som var deras enkätsvar. Eftersom ordet konfidentiell inte behöver vara helt självklart
att förstå för alla valde jag att istället använda ordet anonym. Det var dock lite svårt att
förklara för de deltagande att undersökningen var anonym men att de ändå måste fylla i sitt
namn. De flesta verkade ha en förståelse för detta men att två enkäter kom in med bortrivna
enkätnummer visar ändå på att det var en anledning till missnöje. Risken finns att enkäten
uppfattas som ett sätt för företaget att kontrollera sina anställda.
När enkätsvaren kom in från den första arbetsgruppen visade det sig att två hade missförstått
de skalenliga frågorna. De hade inte förstått att syftet var att fylla i graden av exempelvis
intresse. För att undvika fler sådana missförstånd informerades samtliga övriga om hur de
skulle kryssa i frågorna.
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6.2 Genomförande av arbetsgrupp
Arbetsgruppen träffades vid tre tillfällen om vardera två timmar. Mötena var utspridda under
två veckor för att ge utrymme för eftertanke och förberedelse till följande träff.
Deltagarna
Gruppen bestod ursprungligen, förutom mig, av fyra operatörer och en administratör. En av
operatörerna var sjuk första träffen och var även frånvarande den andra träffen eftersom han
behövdes på arbetsplatsen. Sista träffen var han närvarande men eftersom jag ansåg att han
inte hade deltagit i utvecklingsarbetet på samma sätt som de övriga räknades han inte med i
undersökningen. Undersökningen kom därför att baseras enbart på tre operatörer. En annan
operatör kunde inte delta i det sista mötet. Jag valde då att istället söka upp honom när skiftet
började för att slutföra undersökningen. Administratören kunde inte heller delta i sista mötet
men det spelade mindre roll eftersom han ändå inte deltog i undersökningen. Istället bjöds
handledaren på företaget in för att gruppen skulle kunna presentera sitt förslag före de sista
finjusteringarna genomfördes.
Arbetsgruppens arbete
På första mötet lärde vi känna varandra lite och hade allmänna diskussioner om hur
informationshanteringen ser ut idag. Det visade sig att det fanns stora skillnader i hur
informationen hanteras på de olika arbetsplatserna. Två av operatörerna arbetade var sitt skift
på linje 18 medan den tredje operatören arbetade på linje 19. Linje 19 har genomfört rotation
av arbetsuppgifterna vilket innebär att samarbetet fungerar bättre och att det därmed finns ett
bredare intresse för informationen. På den arbetsplatsen hålls även fler regelbundna
informationsmöten vilket var något som efterfrågades av de i gruppen som arbetade på linje
18.
För att få en grund till vad som bör finnas med på ett kommande gränssnitt gjorde gruppen en
lista över önskad information, detta med utgångspunkt av vad som kommit fram i
enkätundersökningen. Åsikter framkom om att enbart den information som ligger nära i tiden
är av intresse. Att visa information om hur produktionen hade löpt under en längre tid fanns
inget intresse av att ha med på en dataskärm. Den typ av information lämpar sig bättre att ta
upp på arbetsplatsmöten där eventuella problem kan diskuteras. Däremot fanns det intresse
för att företaget på exempelvis en anslagstavla informerar de anställda om viktiga
förändringar som berör hela företaget. Mycket sådan information kommer i dagsläget i form
av rykten.
För att de deltagande skulle få lite återkoppling på och en sammanställning av vad som
framkommit på det första mötet fick de en enkel mötesanteckning utskickad. Tyvärr blev det
något fel i posthanteringen så alla hade inte fått detta innan nästkommande möte. Inför det
andra mötet hade jag gjort grunderna till ett gränssnittsförslag med utgångspunkt av vad som
framkommit på det första mötet. Utifrån dessa grunder arbetade sedan gruppen fram en mer
detaljerad bild över hur gränssnittet kunde se ut. Utgångspunkten var då att ta fram den
information som operatörerna använde sig av idag och hade faktisk nytta av.
På det sista mötet fanns ett relativt färdigt förslag som gicks igenom och samtidigt
presenterades för handledaren på företaget. Vissa delar behövde ytterligare justeringar men i
stort sett verkade gruppen nöjd med arbetet.
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Gruppen hade även andra idéer på hur informationen på företaget kunde förbättras. Många
enkätsvar visade på att möten och personliga kontakter var viktiga redskap för
informationsöverföring. Här fanns det en viss skillnad mellan de olika linjerna. På en linje
fungerade mötesverksamheten mycket bättre än på de övriga. Företaget har idag heller ingen
regelbunden informationsväg för intressanta företeelser på hela företaget. Önskemål framkom
om att få exempelvis ett återkommande informationsblad. Det kan röra sig om enkel
information om varför problem uppstått eller när något har fungerat bra.
Gränssnittsförslaget
Arbetet med deltagande design resulterade i ett gränssnittsförslag över hur informationen kan
presenteras för de anställda på en dataskärm. Utgångspunkten i arbetet var att de som skulle
använda sig av informationen fick avgöra vad som var av intresse att presentera. Att visa
information som de anställda ändå inte kommer att intressera sig för tar bara onödigt utrymme
vilket kan medföra att det blir svårare att orientera sig fram till aktuell information (Ackoff,
1981). Om informationen presenteras på ett lättillgängligt sätt ökar chansen att RegTime
verkligen används, detta med tanke på att operatörerna ofta har begränsat med tid (Mayhew,
1992). Dessutom kan ett enklare utförande medföra att även de som känner motstånd mot
datorer provar på att använda sig av RegTime.
Gränssnittsförslaget som framkom består först av en huvudmeny där användaren genom
knapptryckningar kan välja önskad information. På övriga sidor återkommer huvudmenyn i
form av en lista, så att användaren kan välja att gå direkt till en annan sida utan att gå tillbaks
till huvudmenyn. På varje sida finns en rubrik så att användaren lätt ska förstå var han/hon
befinner sig i applikationen. För övrigt varierar sidorna beroende på vilken typ av information
som presenteras. På sidorna som handlar om stopptider och stopporsaker används
stapeldiagram eftersom det är ett bra sätt att åskådliggöra mängder enligt Marcus (1992).
Mycket av den information som visas är sådan att operatörerna inte ska behöva ändra den.
Den informationen presenteras i grå fält för att ge användaren en indikation på att det rör sig
om låst information. Att använda sig av låst information kan både skydda applikationen mot
felaktiga noteringar och även medföra att användaren känner sig säkrare eftersom de inte kan
förstöra något. De inmatningsfält som operatörerna ska kunna ändra ges istället en vit
markering.

6.3 Genomförande av uppföljande undersökning
Det sista mötet med arbetsgruppen avslutades med att deltagarna på nytt fick fylla i enkäten.
Efter detta gjordes en intervju genom att ett antal frågor ställdes. Svaren noterades på ett
papper och sammanställdes senare.
Deltagarna
Tanken var att intervjuerna skulle ske enskilt men eftersom endast två deltagare var
närvarande valde jag att genomföra intervjun med båda på en gång. Att låta en enda person
sitta utanför dörren och vänta kunde få intervjun att uppfattas som mer hotfull än vad den var.
En av deltagarna kunde inte närvara vid det sista mötet. Eftersom det enbart var tre personer
som skulle vara med i undersökningen var det viktigt att alla dessa verkligen var med. Av den
anledningen sökte jag upp den tredje personen när han började sitt arbete senare på kvällen.
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En liknande genomgång gjordes av gränssnittet som de andra hade haft på dagen. Sedan
genomfördes även en enkätundersökning och intervju.
Sammanställning
Sammanställningen av resultatet fick göras överskådligt eftersom det enbart var tre deltagare.
Med så få deltagare finns en risk att det går att skilja ut enskildas personers åsikter om
resultaten visas alltför detaljerat.
Redan tidigare under arbetets gång framkom åsikter om RegTime, dess information och synen
på att få arbeta i en systemutvecklingsgrupp. Dessa åsikter vävdes till viss del in i resultatet,
exempelvis uttrycktes spontant under arbetets gång åsikter om att få vara med och påverka
förändringar. Många åsikter kan vara lättare att framföra vid ett naturligt samtal än i en
intervjusituation.

6.4 Värdering
Undersökningen hade ett kvasiexperimentellt upplägg förutom att ingen kontrollgrupp fanns.
Att genomföra en kontrollgrupp kunde bli missvisande eftersom de som inte deltog i
arbetsgruppen kunde påverkas i sina attityder. Detta skulle kunna ske genom att prata med
arbetskamrater som deltog i gruppen.
Enkätundersökningen hade brister som kunde påverka resultatet negativt. Ett exempel på detta
är att de deltagande hade olika erfarenhet och kunskap om RegTime. Ett annat exempel är att
situationen för de deltagande att fylla i enkäten kunde variera.
En annan påverkande faktor kan vara det externa bortfallet från enkätundersökningen. Den
fjärdedel av de anställda som aldrig lämnade in sin enkät kan ha åsikter som skiljer sig från de
övriga. Om det exempelvis är de med mer negativa åsikter som inte lämnat in enkäten skulle
det kunnat påverkat resultatet.
Enkätens utformning kan också ifrågasättas. Många av frågorna var svåra att svara på för den
som inte hade tillräcklig kunskap, exempelvis kan det vara svårt att veta vad som saknas i en
applikation som den anställde inte kan. De skalenliga frågorna var inte heller riktigt bra
utformade eftersom de missförstods av några deltagare.
Eftersom en av operatörerna uteblev från arbetsgruppen blev det enbart tre personer som
ingick i undersökningen runt deltagande design. Att använda sig av en så liten grupp för att
basera resultaten kan ifrågasättas. Det finns dock anledningar till att inte använda en större
grupp. Dels kan det vara svårigheter att få tillgång till fler personer från företaget. Dels kan en
för stor grupp påverka arbetet. Två av deltagarna påpekade att den storleken som gruppen
hade var alldeles lagom för att föra en diskussion.
Uppföljningen av arbetsgruppen genomfördes inte riktigt som det var planerat eftersom två av
deltagarna fick genomföra den tillsammans. En risk med detta sätt kan vara att någon hade
åsikter som inte framfördes av den anledningen att en annan deltagare lyssnade. En fördel
med att göra en gemensam intervju var att situationen blev mer otvungen.
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Det finns många faktorer som kan påverka undersökningen. Det är dock svårt att i en naturlig
miljö skapa förutsättningar utan sådana. Att använda sig av en naturlig miljö anser jag ändå
vara viktigt när studien berör hur människor blir påverkade i en arbetssituation.

33

7 Resultat
Enkätundersökningen planerades att sammanställas genom att gruppera ihop svarsalternativ
på de öppna frågorna. Svar som att information vanligtvis kommer via förman eller muntligen
hamnar på så sätt i samma kategori. Att gruppera resultatet ger en överskådligare bild än om
varje svar skulle redovisas för sig. Det finns dock en risk att syftet med svaren inte alltid har
varit detsamma. Att få muntlig information kan exempelvis vara ett vidare begrepp än att
enbart få informationen från förman. Det kan istället röra sig om att få informationen från
annat håll, exempelvis från andra operatörer. Av den anledningen väljs det vidare begreppet, i
det här fallet väljs ”muntligen”.
De skalenliga frågorna planerades att sammanställas dels för att få en uppfattning om vilken
spridning som finns i attityder mellan de olika deltagarna. Dels för att se om enskilda
individer visar skillnader mellan användning av en informationstyp och intresset för den.
Tanken var att svaren skulle grupperas vid de olika fälten på skalan. De som exempelvis hade
kryssat före första lodrätta strecket på skalan hamnade i samma kategori. Det visade sig dock
att skalan var dåligt planerad så att en exakt gruppering var svår att göra. Den gruppering som
gjordes hade därför mindre brister. De olika grupperna placerades sedan i stapeldiagram för
att ge en helhetsbild över svarens spridning mellan de deltagande. Resultatet har inte
behandlats statistiskt utan har enbart legat som grund för en uppskattning av svarens spridning
mellan deltagarna. Den exakta sammanställningen av svaren har enbart använts som en grund
för att tolka resultatet och kommer inte att redovisas i den här rapporten. Analysen av
intressanta företeelser hos samma individ har skett genom studera och tolka de olika
enkätsvaren. Dels för att se om det finns balans mellan olika informationstyper och dess
användning men även för att fånga eventuella skillnader hos deltagarna beroende av deras
arbetsuppgifter.
Intervjun planerades att sammanställas genom att jämföra de båda enkäterna från varje
deltagare. Dels för att se om svaren på de öppna frågorna hade förändrats från första
undersökningstillfället. Dels för att jämföra om markeringarna på skalan varierade mellan de
olika enkäterna. Sedan skulle en jämförelse och sammanställning av intressanta företeelser
mellan de olika deltagarna ske. För att få en uppfattning om resultatet från enkäten stämde
överens med resultatet från intervjun skulle även dessa jämföras. Redovisningen av den
uppföljande undersökningen sker inte detaljerat eftersom risk finns för att den enskilda
individernas resultat kan utläsas, eftersom enbart tre deltagare medverkat.

7. 1 Resultat utifrån frågeställningarna
Det interna bortfallet i den första enkätundersökningen bestod i att några frågor var
obesvarade. De skalenliga frågorna hade ett spritt bortfall, vilket kan tyda på att någon fråga
helt enkelt missades. De öppna frågorna hade en ojämnare svarsfrekvens. Sista frågan som
handlade om egna idéer angående informationen var det enbart ett fåtal som besvarade. Den
är också en fråga som är formulerad så att den inte kräver ett svar. Frågorna om syftet med
RegTime och vilken information som saknas besvarades inte av fyra respektive fem deltagare,
vilket kan bero på okunskap. Om en deltagare inte känner till syftet med RegTime eller vad
det innehåller kan det kännas obehagligt att ge ett felaktigt svar. Övriga öppna frågor
besvarades av samtliga.
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Har användare skillnader i attityd till systemet och dess information?
Resultatet av enkätundersökningen visar att det som förväntat finns en stor spridning av
attityder mellan de anställda, både om RegTime i sig men även om dess information (bilaga
5). En möjlig förklaring skulle kunna vara att deltagarna har olika kunskap om applikationen.
Det finns dock inget som tyder på att de som använder RegTime mer i sitt arbete har
annorlunda attityd än de som kommer i mindre kontakt med det.
Även vid samtal med anställda under enkätundersökningens genomförande
uppmärksammades skillnader. Medan någon uttryckte ett mycket stort intresse för att få
tillgång till mer information om produktionen fanns det några som visade sig vara mindre
intresserade. De menade att deras arbete var att sköta maskinen och så länge det fungerade
behövdes ingen mer information.
Det finns även en obalans i svaren hos samma individ. Hur mycket en informationstyp
används stämmer inte alltid överens med intresset för den. Enligt Vaske och Grantham (1989)
kan en obalans mellan attityd och beteende innebära en ökad benägenhet till förändring. Här
kan det då vara så att det finns utrymme att motivera människor till att ta till sig information,
speciellt om intresset är större än användningen. Om däremot en informationstyp som ofta
används inte upplevs som intressant borde det vara svårare att påverka till
informationsinhämtning.
En påverkande faktor för resultatet är att det kan vara mångtydigt hur en information används.
Vid frågan om hur ofta exempelvis informationstypen drifttid används kan olika svar erhållas
beroende på om den anställde tänker sig användning mer som ett handlande eller en
information. Det är inte helt självklart var gränsen går för när en information används. Om
drifttiden skrivs ned på ett papper för att användas vid en sammanställning känns det naturligt
att påstå att informationen används. Det upplevs dock inte lika naturligt att påstå sig använda
informationen enbart av den anledningen att den fungerar som en information till den
anställde.
En annan påverkande faktor kan vara att de anställda har bristande kunskaper om RegTime.
Ytterligare påverkande faktor kan vara att de deltagande inte fick exakt liknande
undersökningssituation. Vidare framkom vid enkätundersökningen en viss skillnad mellan
kunskap hos de olika anställda. Några är mer insatta i RegTime, medan andra är mindre
insatta beroende på vilka arbetsuppgifter de har.
Eftersom det finns många faktorer som kan påverka svaren kan resultatet från
enkätundersökningen mer ses som en indikation på att de anställda har skiftande attityder till
RegTime och dess information.

Kan användare som får delta i ett utvecklingsarbete runt ett system få en positivare
attityd till systemet?
Vid den uppföljande undersökningen finns det inget som tyder på att åsikterna om befintligt
system har förändrats. Detsamma framkommer i intervjun (bilaga 6). Däremot framkommer
det klart både i enkäten och intervjun att om systemet kommer att förändras på det sätt som
gruppen hade arbetat fram kommer även intresset för det öka.
På skalfrågorna i enkäten anges ett mer positivt svar åt höger, exempelvis anges om en
informationstyp är intressant eller ofta använt till höger på skalan. Vid den uppföljande
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enkätundersökningen finns en tendens till att sätta krysset mer till höger än vid första
enkätundersökningen. Sammanlagt för alla tre deltagarna finns 31 klara förändringar av
markering på skalan. Av dessa är 21 positiva förändringar medan 10 är negativa förändringar.
Förändringarna är spridda på de olika frågorna. På en fråga som någon ger ett mer positivt
svar på kan en annan deltagare svara mer negativt än föregående gång.
Enbart en av frågorna visar på en likadan förändring hos samtliga deltagare. Det är frågan om
informationen i RegTime stämmer överens med vad som behövs för arbetet. Här angav
samtliga ett mer negativt svar än föregående gång. Anledningen kan vara att deltagarna bättre
känner till RegTime och dess innehåll och därmed lättare kan se dess brister. Det kan vara
samma anledning till att två deltagare som hade saknat information i RegTime på första
enkäten inte angav det i den uppföljande undersökningen. För övrigt består skillnaderna i
enkäten mellan första och andra gången i att datorn mer angavs som en informationskälla
både i nuläget och i framtiden. Det kan vara så att deltagarna har fått mer kunskap om
möjligheterna med en datorpresentation och därför är mer intresserade av att använda datorn.
Vid intervjun framkom att deltagarna inte upplever att attityden till RegTime har förändrats.
Om det nya gränssnittsförslaget kommer att användas tror dock samtliga att intresset kommer
att öka eftersom informationen då blir mer lättillgänglig. Deltagarna upplever inte att de har
tid att söka information i nuvarande system. Trots att det fanns ett stort intresse när
arbetsgruppen träffades var det ingen av deltagarna som under arbetets gång hade ägnat
systemet mer tid än vanligt. Det förväntade resultatet var att deltagande i arbetsgruppen skulle
skapa en nyfikenhet på hur RegTime fungerar och vilken information som finns i det.

Kan ett sådant deltagande även ge en positivare attityd till den information som
systemet innehåller?
I enkäten fanns en fråga om intresset för informationen om produktionen (bilaga 1). De
deltagande i arbetsgruppen hade redan vid första enkäten visat ett stort intresse här. Därför
finns det ingenting vid denna fråga som kan tyda på ett ökat intresse när enkäten fylldes i för
andra gången. Övriga skalenliga frågor visar dock ett mer positivt resultat vid andra enkäten
än vid första, detta trots att de deltagande vid intervjun uppger att intresset inte har ökat. En
möjlig anledning till skillnaden i resultat av enkät och intervju, kan vara att intresset faktiskt
har ökat utan att deltagarna själva upplever det. En annan möjlig anledning kan vara att
deltagarna efter att ha medverkat i arbetsgruppen känner sig mer motiverade att svara på ett
positivt sätt i enkäten även om intresset för informationen egentligen inte har förändrats.
I intervjun uppgav de deltagande att de har fått mer kunskaper om innehållet i RegTime
(bilaga 6), vilket stämmer väl med resultaten från den uppföljande enkätundersökningen.
Samtliga gav ett mer negativt svar på frågan om informationen stämmer med vad som behövs
för arbetet. Här kan det då vara så att med ökad kunskap uppmärksammas även de brister som
finns. På liknande sätt var det två deltagare som i första enkäten angav information de ansåg
saknades i RegTime. Vid andra enkäten anser de inte längre att det saknas information.
Deltagarna tror att de kommer att intressera sig mer för informationen om den presenteras på
ett mer lättillgängligt sätt. Om gruppens gränssnittsförslag genomförs tror samtliga att de
kommer att intressera sig för informationen mer än i dag.
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Är det så att motivationen till att ta till sig informationen ändras om attityden gentemot
systemet och dess information ändras?
I enkätundersökningen överlag finns det en tro på att RegTime kommer att användas mer i
framtiden. Det finns dock ingenting som tyder på att de deltagande i arbetsgruppen blir mer
benägna att ta till sig information enbart av den anledningen att de deltagit i arbetsgruppen
(bilaga 6). Det som mer skulle öka motivationen hos deltagarna är om informationen
presenteras på ett sådant sätt som gruppen kommit fram till. Attityden till Regtime förändras
alltså enbart om förändringarna genomförs. Om förändringarna genomförs tror deltagarna att
de kommer att bli mer motiverade att använda RegTime och dess information. Eftersom
attityden till befintligt system inte har förändrats har inte heller motivationen att ta till sig
information i nuvarande form ökat.

Finns det ytterligare positiva eller negativa effekter av att delta i ett utvecklingsarbete?
I intervjun framkom att samtliga i gruppen anser det är mycket bra att delta i arbeten som
berör den egna arbetsplatsen (bilaga 6). Det vanligaste är annars att operatörerna har lite att
säga till om vid förändringar, vilket väl stämmer med vad Schuler och Namioka (1993) anser
vara vanligt på arbetsplatser. Ytterligare en åsikt som framkom under arbetets gång var att det
är nyttigt att träffa anställda från andra arbetsplatser. Genom att få höra hur andra arbetar kan
idéer fås till hur den egna arbetsplatsen kan förändras.

7.2 Slutsats
Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar på att det finns skillnader i åsikter
gentemot RegTime och dess information bland de anställda. Skillnaderna kan bero på olika
erfarenheter eller på att människor har olika personligheter. Dessutom finns det skillnader
mellan hur mycket en informationstyp används och hur intressant det är. Med utgångspunkt
av Vaske och Granthams (1989) idé att en obalans mellan attityd och beteende medför en
ökad benägenhet till förändring, borde det här finnas möjlighet att öka motivationen att ta till
sig informationen. En människa som har en positiv attityd till en information men sällan
använder den borde vara motiverad till att förändra antingen attityden eller beteendet. I det här
fallet kan det innebära att människor som har en positiv attityd till en information som de
sällan använder kan motiveras till att ta till sig informationen. För att förstärka motivationen
kan då Maccobys (1991) motivationshöjande redskap användas (se kap. 2.1.2.3). Genom att
låta de anställda få ansvar, belöningar, sakskäl och bra relationer kan motivationen att ta till
sig informationen förstärkas. Ett exempel på hur detta kan ske är att låta anställda ta ansvar
för att vissa produktionsmål uppfylls och även få belöning för goda resultat.
Den mest intressanta slutsatsen av undersökningen är att deltagande i ett utvecklingsarbete i
sig inte behöver öka motivationen hos de deltagande att ta till sig informationen i befintligt
system. För att öka motivationen krävs inte enbart ett deltagande i ett utvecklingsarbete. Det
krävs även att förslagen som framkommer verkligen genomförs. En ökad motivation att ta till
sig information hänger i det här fallet intimt samman med det gränssnittsförslag som
framkommit.
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8 Diskussion
Det förväntade resultatet av undersökningen stämde till vissa delar. Människors attityd till ett
system skiftar, vilket delvis verkar vara personligt betingat. Att arbeta i ett utvecklingsarbete
runt ett system upplevs som viktigt men deltagandet i sig ändrar inte attityd till systemet eller
ökar motivationen att ta till sig informationen. För att attityd och motivation ska förändras
krävs också att de idéer som gruppen kommer fram till verkligen genomförs.

8.1 Reflektion av det egna arbetet
Som förväntat visar resultatet från enkätundersökningen att det finns attitydskillnader mellan
olika personer. Resultatet kan dock blivit påverkat av ett antal faktorer. En sådan faktor är att
de anställda har olika kännedom om RegTime och därmed svarar utifrån olika kunskapsnivå.
En annan påverkande faktor kan vara en allmänt bristande kunskap om hur RegTime fungerar
och vad det kan användas till. Ytterligare påverkande faktorer kan vara att de deltagande inte
fick exakt samma muntliga information och samma undersökningssituation.
För att komma ifrån dessa påverkande faktorer kunde undersökningen lagts upp på
annorlunda sätt. Om enbart deltagare med mer liknande erfarenheter hade valts ut och de hade
fått en stund ledigt från arbetet hade risken för felaktigt resultat minskat. Det hade dock
funnits andra nackdelar med en sådan uppläggning. Dels hade färre kunnat delta i
undersökningen och dels kan det finnas svårigheter med att få bra kriterier för vilka som har
likvärdiga kunskaper. Dessutom kunde det vara svårt att ta bort människor från produktionen.
Enkätens utformning hade också en del brister. Det var inte helt uppenbart för alla hur de
skalenliga frågorna skulle besvaras. Dessutom var skalan i sig dåligt genomtänkt eftersom det
var svårt att kategorisera svaren vid sammanställningen. Resultatet av enkätundersökningen
visade ändå på en klar tendens till att de anställdas attityder skiftar.
En nackdel med fallstudie är att resultaten är svåra att generalisera till andra arbetsplatser
eftersom förhållandena inte kan förväntas vara exakt likadana. För att komma ifrån det
problemet kunde liknande undersökningar utförts på fler arbetsplatser, vilket dock skulle varit
alltför tidskrävande.

8.2 Diskussion om resultatet
Undersökningen gick ut på att se om deltagande i ett utvecklingsarbete kan förändra attityd
och motivation hos deltagarna. I det här fallet handlade utvecklingsarbetet enbart om hur
presentationen av informationen bör vara. Ett bättre angreppsätt när företag vill motivera sina
anställda är att låta dem vara med i hela systemutvecklingsprocessen (se kap. 2.2.2).
Deltagarna i arbetsgruppen upplever det som mycket viktigt att få vara med i ett
utvecklingsarbete. Det gränssnittsförslag som framkom tror deltagarna sig om att vara
motiverade att använda om det blir implementerat. Resultatet stämmer väl med Lennéer-
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Axelson och Thylefors (1993) åsikter i kapitel 2.2.1 som handlar om att anställda bör vara
delaktiga i förändringar.
Undersökningen baserar sig enbart på tre deltagare, vilket kan vara för få för att dra några
absoluta slutsatser. I ett verkligt utvecklingsarbete kan det fungera på liknande sätt att några
ur personalen blir de som får representera de övrigas åsikter. Det är då viktigt att tänka på att
en personalstyrka inte är en homogen grupp med likadana attityder. För att få kunskap om
vilka olika attityder som finns i en grupp bör någon typ av användaranalys utföras (se kap.
2.2.3). I den här undersökningen kan den första enkätundersökningen till viss del fungera som
en användaranalys.
Resultatet från enkätundersökningen visar inga påvisbara skillnader i attityd mellan de som
kom mer i kontakt med RegTime och de övriga. Attitydskillnaderna som finns kan alltså vara
mer beroende av personliga skillnader och stämmer då med Maccobys (1991) utgångspunkt
om att människor har olika värderingar.
Ett annat resultat av enkätundersökningen är att det ibland finns en obalans mellan attityden
till en informationstyp och dess användning. Enligt Vaske och Grantham (1989) kan en sådan
obalans öka motivationen hos individen till att ändra sin attityd eller sitt beteende. Om en
människa har en positiv attityd till en information som han/hon inte använder sig av ökar
alltså möjligheterna till att han/hon ska börja använda informationen.
Det mest intressanta resultatet från intervjun var att deltagarna inte upplever att attityden till
RegTime och dess information ändrades efter deltagande i arbetsgruppen. Däremot upplever
de att de skulle bli mer motiverade att ta till sig informationen om den presenterades enligt
den idé som gruppen framfört. Det resultatet stämde inte med det förväntade där tron var att
enbart deltagande i en utvecklingsgrupp skulle kunna förändra attityden och därmed
motivationen. Svårigheten här är att avgöra om det förbättrade gränssnittet är den enda
motivationhöjande faktorn eller om deltagandet i utvecklingsarbetet också har påverkat
attitydförändringen.
När ett gränssnitt skapas med utgångspunkt av vad användarna verkligen behöver är det bra
att följa Ackoffs (1981) idéer om att ha en mindre informationsmängd i en lättillgänglig form.
Eftersom mycket av den information som finns i systemet inte efterfrågas av aktuell grupp
användare kan informationsmängden minska. Om exempelvis operatören enbart är intresserad
av att känna till senaste dygnets produktion finns ingen anledning att krångla till gränssnittet
med sökfunktioner som ändå inte används. Däremot kan andra användare av systemet ha helt
andra intressen och behöver därmed en annan typ av gränssnittsutformning.
Vissa av Maccobys (1991) drivkrafter märktes i arbetsgruppen. Driften till samhörighet
märktes genom att deltagarna uttryckte ett behov av att få arbeta i grupper. Detta gällde inte
enbart utvecklingsgrupper utan arbetsplatsträffar i allmänhet. Önskemål om deltagande i
sådana grupper visar även på en drift att få information och kunskap. De deltagande upplevde
att ledningen vanligtvis inte tillräckligt frågade efter deras åsikter vid förändringar.
Möjligheten att få vara med och påverka där företaget bryr sig om de anställdas åsikter kan
göra att de känner sig mer respekterade vilket kan tillfredsställa driften till värdighet.
Den intressantaste drivkraften i det här arbetet är den som handlar om mening (Maccoby,
1991). För att en förändring i attityd och motivation skulle ske hos de deltagande krävs
verkliga förändringar. Det kan ses som att enbart ett meningsfullt arbete ändrar motivationen.
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Om exempelvis en grupp skulle samlats för att arbeta med en meningslös uppgift borde alltså
inte motivationen till arbetet ändras.
Sammanfattningsvis kan sägas att människor har attitydskillnader till ett system. Av den
anledningen är det svårt att utan undersökning avgöra vad användarna behöver. Ett viktigt sätt
för att få människor intresserade av en informationsmängd är att låta dem vara med i
utvecklingsprocessen. Det ska då röra sig om ett meningsfullt deltagande där människans
åsikter verkligen tas tillvara. Genom att arbeta på sådant sätt kan de deltagandes erfarenheter
och kunskaper tillvaratas. Dessutom ges deltagarna möjlighet att få nya kunskaper. Ett annat
sätt att få människor intresserade av en informationsmängd kan vara att presentera den på ett
användaranpassat sätt.

8.3 Framtida arbete
Den här undersökningen visade på att arbete med deltagande design tillsammans med de nya
idéerna kan öka motivationen. Det skulle vara intressant att studera vilket som är viktigast. Är
enbart ett användaranpassat gränssnitt tillräckligt eller behöver människor även få uppleva sig
delaktiga för att motivationen ska öka.
En annan intressant fråga är om deltagare som uppger att de skulle använda ett nytt gränssnitt
verkligen skulle göra det. Att känna sig motiverad till något behöver inte nödvändigtvis
innebära att det faktiska beteendet förändras.
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Frågor om produktionsinformation på konverteringen.

Bilaga 1

Jag heter Gunilla Carlsson och jag gör ett examensarbete på högskolan i Skövde. Mitt arbete
handlar om hur information bör vara för att stämma överens med vad de anställda har
användning av i sitt arbete. Genom att fylla i den här enkäten kan du hjälpa mig i det arbetet
och dessutom få möjlighet att påverka hur informationen om produktionen kan presenteras i
framtiden.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?...................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hur intresserad är du av att få information om produktionen på din linje?
Inte alls

Mycket

På vilka sätt kan du få information om produktionen? .................................................................
.......................................................................................................................................................
På vilka sätt föredrar du att få information om produktion?.........................................................
.......................................................................................................................................................
Vad tror du är syftet med RegTime systemet?..............................................................................
.......................................................................................................................................................
Vad tycker du om RegTime systemet?
Dåligt

Bra

Hur är RegTime systemet att använda?
Svårt

Lätt

Hur ofta använder du information om produktionen?
Aldrig

Dagligen

1

Hur ofta tror du att du kommer att använda RegTime´s information i framtiden?
Mindre än idag

Mer än idag

Hur väl stämmer informationen i systemet med vad du behöver för ditt arbete?
Inte alls

Mycket väl

Är det någon information som du saknar i RegTime systemet?
Ja ?
Nej ?
Om ja, vilken information saknas? ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hur intressant är information om drifttid?
(Den tid som maskinen går.)
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om drifttid?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om stopptid?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om stopptid?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om produktionshastighet?
(Hur fort maskinen går.)
Ointressant

Intressant

2

Hur ofta använder du information om produktionshastighet?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om spill?
(Allt papper som ”försvinner”.)
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om spill?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om råvaruförbrukning?
(Hur många moderullar som har gått åt.)
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om råvaruförbrukning?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om produktionsutfall?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om produktionsutfall?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om planerad mängd?
Ointressant

Intressant

3

Hur ofta använder du information om planerad mängd?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om verkningsgrad?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om verkningsgrad?
Aldrig

Dagligen

Välj det/de sätt som du tycker att informationen bör presenteras.

?Per skift
?Per vecka
?Per linje
?Per år
?……………………..

?Per dygn
?Per artikel

Har du någon idé om hur informationen kan förbättras? ..............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Intervjufrågor:

Bilaga 2

Vad tycker du om att få vara med och utveckla ett system?
Har du ändrat uppfattning om systemet och i så fall varför?
Har du ändrat uppfattning om innehållet i systemet?
Har du under arbetet med systemet lärt dig något du inte visste förut?
Kommer du att vilja använda systemet mer eller mindre i framtiden?
Har du använt befintligt system mer sen arbetsgruppen startade?

1

Namnlista till enkätundersökningen

Bilaga 3

Att fylla i enkäten är givetvis frivilligt men undersökningen ger ett bättre resultat om alla är
med. Du kommer att vara anonym på så sätt att enbart jag känner till vem som fyllt i de olika
uppgifterna. Företaget kommer alltså enbart att få se vilka uppgifter som har kommit fram
utan att veta vem/vilka de kommer ifrån. För att jag ska veta vilka som fyllt i enkäten vill jag
att du skriver ditt namn på den här listan tillsammans med det nummer som står överst på
enkäten.
Gunilla
Enkätnr

Linje.

Skift.

Namn.

1

Bilaga 4
Jag heter Gunilla Carlsson och jag gör ett examensarbete på högskolan i Skövde. Mitt arbete
handlar om hur information bör vara för att stämma överens med vad de anställda har
användning av i sitt arbete. Genom att fylla i den här enkäten kan du hjälpa mig i det arbetet
och dessutom få möjlighet att påverka hur informationen om produktionen kan presenteras i
framtiden.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?...................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hur intresserad är du av information om produktionen?
Inte alls

Mycket

På vilka sätt kan du få information om produktionen? .................................................................
.......................................................................................................................................................
På vilka sätt föredrar du att få information om produktion?.........................................................
.......................................................................................................................................................
Vad tror du är syftet med RegTime systemet?..............................................................................
.......................................................................................................................................................
Vad tycker du om RegTime systemet?
Dåligt

Bra

Hur är RegTime systemet att använda?
Svårt

Lätt

Hur ofta använder du information om produktionen?
Aldrig

Dagligen

1

Hur ofta tror du att du kommer att använda RegTime´s information i framtiden?
Mindre än idag

Mer än idag

Hur väl stämmer informationen i systemet med vad du behöver för ditt arbete?
Inte alls

Mycket väl

Är det någon information som du saknar i systemet?
Ja ?
Nej ?
Om ja, vilken information saknas? ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hur intressant är information om drifttid?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om drifttid?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om stopptid?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om stopptid?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om produktionshastighet?
Ointressant

Intressant

2

Hur ofta använder du information om produktionshastighet?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om spill?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om spill?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om råvaruförbrukning?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om råvaruförbrukning?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om produktionsutfall?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om produktionsutfall?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om planerad mängd?
Ointressant

Intressant

3

Hur ofta använder du information om planerad mängd?
Aldrig

Dagligen

Hur intressant är information om verkningsgrad?
Ointressant

Intressant

Hur ofta använder du information om verkningsgrad?
Aldrig

Dagligen

Välj det/de sätt som du tycker att informationen bör presenteras.

?Per skift
?Per vecka
?Per månad
?Per år
?……………………..

?Per dygn
?Per artikel

Har du någon idé om hur informationen kan förbättras? ..............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Sammanställning av enkätundersökningens resultat

Bilaga 5

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Svar:
14st maskinförare
6st roterar
4st arbetar i packen
1st gör hylsor
4st övrigt
69% av deltagarna uppgav att de hade arbeten som direkt berörde konverteringsmaskinen. De
som har sådant arbete har större anledning att intressera sig för mycket av den information
som RegTime systemet erbjuder. Den som direkt arbetar med maskinen har exempelvis större
intresse av att veta varför maskinen står still. Resterande 31% arbetade med att exempelvis
packa papper eller att tillverka hylsor. Eftersom dessa arbetsuppgifter ligger i nära anknytning
till pappersmaskinen borde det även hos dessa anställda finnas intresse för en del av den
information som systemet erbjuder. Det fanns dock ingen klar skillnad i svaren beroende på
vilka arbetsuppgifter de deltagande hade. Ett förväntat resultat var att de som mer kom i
kontakt med RegTime skulle ha en mer positiv attityd till det eftersom de mer känner till
applikationen.

Hur intresserad är du av att få information om produktionen på din linje?
Här angav samtliga ett högt intresse. Ingen hade markering som tydde på att de var
ointresserade av informationen.

På vilka sätt kan du få information om produktionen?
(här kan deltagarna fylla i fler alternativ)
Svar:
Anslagstavlan 14st
Möten 12st
Muntligt 7st
Olika pappersdokument 6st
Medarbetarsamtal 2st
RegTime 4st
Övrigt 3st
De vanligast förekommande svaren här var att få information via anslagstavlan, muntligt eller
på personalmöten. Endast fyra personer angav att de får informationen genom RegTime
systemet. De som arbetade på linje nitton hade fler förslag på informationskällor än de övriga,
detta kan bero på att de delvis arbetar på annorlunda sätt.

På vilket sätt föredrar du att få information om produktion?
(här kan deltagarna fylla i fler alternativ)

1

Svar:
Anslagstavla 8st
Möten 7st
Muntligt 5st
Olika pappersdokument 3st
RegTime 2st
Bra som det är 5st
Svaren på denna fråga överensstämde ganska mycket med svaren på föregående fråga. De
vanligaste önskemålen var att få informationen via anslagstavla, muntligen eller på
personalmöte. Några tyckte även att det fungerar bra i dagsläget.

Vad tror du syftet är med RegTime systemet?
Kontroll av drift och stopptider 5st
För att se stopporsaker 5st
Att själv hämta information 4st
Kontroll av flödet 4st
Säkrare rapportering 1st
Minska pappersarbete 1st
Underlag för produktionshöjande åtgärder 1st
Tidskontroll 1st
Ej svar 4st
Vet ej 3st
De flesta svaren här handlade om att ha en kontroll över produktion mest med avseende på
stopptider och stopporsaker. Sju svarade inte eller uppgav att de inte visste.

Vad tycker du om RegTime systemet?
De flesta hade en positiv inställning till systemet. Endast ett fåtal angav att de tyckte systemet
var dåligt. Här kan det dock finnas en del faktorer som påverkar svaren. Eftersom få verkligen
har fått utbildning om hur hela systemet fungerar och vad det kan användas till kan svaren
enbart ges med utgångspunkten av den kunskap som finns. Mer nyanserade svar skulle kanske
framkomma om de anställda både kände till de möjligheter och brister som systemet erbjuder.

Hur är RegTime systemet att använda?
De flesta ansåg att systemet är lätt att använda. På liknande sätt som på föregående fråga kan
de deltagande enbart svara utifrån den erfarenhet som finns. Det sätt som de anställda i
dagsläget använder systemet är genom att via ett gränssnitt mata in information. Här finns
också viss möjlighet att söka information.

2

Hur ofta använder du informationen om produktionen?
Här uppgav flertalet att de ofta använder informationen men det fanns en spridning på svaren
som visade att det finns en variation i användandet. Däremot fanns ingen klar koppling mellan
angiven arbetsuppgift och svar. Det förväntade resultatet var att de som arbetade som
maskinförare använder sig av informationen mer än de som har andra arbetsuppgifter.

Hur ofta tror du att du kommer att använda RegTime´s information i framtiden?
De flest tror att de kommer att använda systemet lika mycket i framtiden eller mer, vilket
tyder på en optimistisk inställning till systemet.

Hur väl stämmer informationen i systemet med vad du behöver för ditt arbete?
De flesta svarar här att de anser att informationen stämmer väl överens med vad som behövs
för arbetet. Det här måste vara en svår fråga att svara på eftersom de flesta inte helt känner till
vad systemet innehåller.

Är det någon information som du saknar i RegTime systemet?
Svar:
Ja:
11

Nej:
13

Ej svar:
5

Här angav 11 personer att det saknas information i systemet. 13 personer svarade att det inte
fattades information medan övriga valde att inte fylla i något alternativ. Även denna fråga kan
vara svårt att svara på när kunskapen om systemet är bristfällig.

Om ja, vilken information saknas?
Antal producerade enheter 6st
Maskinhastighet 4st
Ändra felskrivningar 1st
Svårt att veta när utbildning på systemet fattas 1st
De flesta svaren på denna fråga handlade om att få information över hur mycket som
producerats, exempelvis hur många säckar eller pallar med papper som har tillverkats. Det
fanns även önskemål om att kunna se hur fort maskinen går samt att kunna ändra
felskrivningar i systemet. I dagsläget kan enbart administratören korrigera fel.

3

Frågor om intresset för och användandet av olika informationstyper.
De informationstyper som frågas om i enkäten redovisas här tillsammans eftersom
informationen i sig inte är intressant för undersökningen, utan enbart skillnader eller likheter i
svar hos de deltagande. Generellt för alla frågor var att svaren uppvisade en stor spridning.
Tyngdpunkten kunde dock ligga åt ena eller andra hållet, exempelvis används inte
information om spill speciellt mycket. Hur intressant en informationstyp upplevdes behövde
inte stämma överens med hur mycket det användes. Ibland uppgav deltagare att en mindre
intressant informationstyp används ofta medan ett en intressant informationstyp sällan
används.

Välj det/de sätt som du tycker att informationen bör presenteras.
(här kan deltagarna fylla i fler alternativ)
Svar:
Per skift 14st
Per linje 14st

Per vecka 9st
Per år 0st

Per dygn 5st
Per artikel 7st

Det visade sig vara mest intressant att få informationen presenterad per skift och linje. Ingen
tyckte det var intressant att få information som löpte under ett helt år medan de övriga
förslagen fick några markeringar vardera.

Har du någon idé om hur informationen kan förbättras?
Här fanns det enbart ett fåtal som hade gav förslag på förbättringar. En möjlig förklaring kan
vara att enkäten var så lång att de deltagande helt enkelt hade tröttnat. Att försöka vara
konstruktiv och skapa nya idéer är dessutom mer ansträngande än att enbart kryssa i skalor.
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Sammanställning av intervjuresultatet

Bilaga 6

Vad tycker du om att få vara med och utveckla ett system?
Samtliga tyckte om att få vara med och utveckla ett system speciellt med tanke på att de
sällan brukar få vara det. Vanligast förekommande är att nya idéer och förändringar bestäms
långt ifrån de som sedan ska arbeta med dem. Det är då inte ovanligt att det nya inte stämmer
överens med de behov och önskningar som personalen har.
En nackdel som framkom var att det är svårt att förlägga möten på ett bra sätt. Eftersom den
här arbetsgruppen hade deltagare från olika skift var det alltid några som fick komma på sin
lediga tid. Problemet kan lösas genom att förlägga möten till den ordinarie arbetstiden. Ibland
kan det dock vara viktigt att människor från olika linjer och skift möts för att diskutera. Hur
gruppens sammansättning ska se ut beror mycket på vad det är för ämne som ska tas upp. Det
är en fördel om gruppen inte är för stor eftersom det ofta medför en splittring av gruppen.
Storleken på den aktuella arbetsgruppen som bestod av cirka fem deltagare ansågs lagom.

Har du ändrat uppfattning om systemet och i så fall varför?
Ingen hade ändrat uppfattning om det befintliga systemet men samtliga trodde sig göra det om
de nya idéerna till gränssnittsutformning genomförs.

Har du ändrat uppfattning om innehållet i systemet?
Ingen ansåg att de egentligen ändrat uppfattning om innehållet men att de hade fått ökad
kunskap om vad systemet innehåller.

Har du under arbetets gång lärt dig något du inte visste förut?
Deltagarna hade fått en ökad kunskap om vad det finns för information i systemet och vilka
möjligheter som finns.

Kommer du att vilja använda systemet mer eller mindre i framtiden?
Samtliga trodde att de skulle använda systemet mer i framtiden men bara under förutsättning
att utformningen blir som gruppen har arbetat fram. Ett alltför krångligt system finns inte tid
eller lust till att använda.

Har du använt befintligt system mer sen arbetsgruppen startade?
Ingen ansåg att de hade tid till att experimentera med systemet under arbetstid. Användningen
hade inte ökat trots deltagande i gruppen runt det.
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