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Populärvetenskaplig sammanfattning
Som en del av forskningsprojektet Young Operator 2020 så ska den här studien vara ett första
steg mot att skapa framtidens tillverkningsindustri. Det sker genom att fokusera på
operatörernas roll på Volvo GTO i Skövde och hur man kan underlätta arbetet för dem. En
prototyp har skapats som en del av ett annat projekt och den utgår från det arbetssätt som
finns på Volvo GTO idag. Dvs. den utgår från de instruktioner som operatörerna har tillgång
till på fabriksgolvet då de utför sina kontroller på motorblock. Prototypen använder sig av en
teknik som heter augmeted reality för att visualisera instruktioner. Augmeted reality innebär
att användaren uppfattar att han eller hon befinner sig i den verkliga världen, men virtuella
objekt är blandat med verkligheten. Virtual reality finns som en variation på augmented
reality, skillnaden mellan de två teknikerna är att i en virtual reality så upplever användaren
endast en virutell omgivning. Den här studien undersöker prototypens användbarhet och
jämför prototypen med nuvarande system som är i bruk på Volvo GTO. Det är tänkt att
prototypen ska låta noviser närma sig expertanvändare på Volvo, dvs. att nya operatörer ska
kunna prestera på en liknande nivå som erfarna operatörer. Prototypen ska vara verktyget som
suddar ut gränserna mellan novis och expert. Studien grundar sig i kognitionsvetenskap och
människans interaktion med datorer för att hålla användaren och användarens interaktion med
prototypen i fokus. Studien baseras också på teorier om användares olika kompetensnivåer.
Anledningen är att ett system som är användbart för till exempel novis, inte nödvändigtvis
behöver vara användbart för en expert. Användare kräver olika saker av ett system och det
kan bland annat bero på deras olika kompetensnivåer.
Observationer har gjorts på Volvo GTO där en novis och en expert har fått utföra sina vanliga
arbetsuppgifter. Resultatet av observationen på Volvo visade stora skillnader mellan novisen
och experten. Det resultatet är vad som använts som utgångspunkt för designav prototypen.
Ett användbarhetstest har genomförts med 16 noviser som deltagare för att undersöka
prototypens användbarhet. Hälften av deltagarna fick utföra uppgifter med det system som
används på Volvo GTO, resten fick använda prototypen. Resultatet visar att noviser föredrar
prototypen framför kontrollinstruktioner. Prototypen har dock för många brister för att den i
dagsläget ska anses vara användbar. Som resultat av studien presenteras
användbarhetsproblemen. Rekommendationer har också gjorts för att, i en vidareutveckling
av prototypen, kunna ta den ett steg närmare en användbar produkt som en dag kan komma att
användas av operatörer inom tillverkningsindustrin.
Fördelarna med en sådan produkt skulle vara många. Exempelvis skulle
utbildningskostnaderna kunna minskas eftersom noviser inte hade behöver skolas in under
lika lång tid. Det är också tänkt att en färdig produkt ska vara så pass säker att använda, att
risken för misstag av operatören ska vara minimal. Vid stressiga situationer skulle också
produkten kunna innebära att noviser närmar sig experter sett till prestation. Den här studien
är ett absolut första steg mot en sådan produkt.

Abstract
Som en del av forskningsprojektet Young Operator 2020 så syftar den här studien till att vara
ett första steg mot en produkt, som med hjälp av av tekniken augmented reality ska vara en
del av framtidens tillverkningsindustri. Studien utgår från kognitionsvetenskap och människadatorinteraktion för att ha användaren och användarens interaktion med prototypen i fokus.
Eftersom olika typer av användare kan behöva olika saker av ett system, kommer den här
studien också att utgå från teorier om kompetensnivåer. Ett system som är användbart för
exempelvis en novis behöver inte nödvändigtvis vara användbart för en expert. En prototyp
har skapats som en del av ett annat projekt och den utgår från det arbetssätt som operatörer på
Volvo GTO i Skövde har idag. Prototypen använder sig av augmented reality för att
visualisera instruktioner. Det är tänkt att prototypen bland annat ska hjälpa noviser att närma
sig expertanvändare. Ett kompetitivt användbarhetstest har gjorts där prototypen jämförts med
nuvarande system på Volvo GTO. Resultatet av studien visar att prototypen i dagsläget inte
kan anses vara användbar. Flera rekommendationer har dock presenterats som ett bidrag till
vidareutveckling av prototypen.
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1 Inledning
Föreställ dig en fabrik där processerna på fabriksgolvet ständigt förbättras för att hålla
företaget konkurrenskraftigt, det är ett måste då fabrikerna står inför en global marknad som
förändras snabbt. Det som då ofta hamnat i fokus är hur man kan förbättra maskiner och
liknande. Syberfeldt et al. (2014) menar att något som ofta missas i skapandet av ett mer
konkurrenskraftigt fabriksgolv är att förbättra förutsättningarna och kapaciteten hos
operatörerna. Maskiner blir mer komplicerade och kan producera mer på kortare tid, samtidigt
kan också arbetsmiljön bli mer komplicerad för människorna som jobbar där. Operatörerna
ställs dagligen inför situationer som de inte kan kontrollera, som till exempel problem med
maskiner, fluktuerande efterfrågan på produkter och omprioriteringar. Det är situationer som
för operatörerna blir komplicerade och osäkra. Syberfeldt et al. (2014) menar att där finns ett
behov av att finna nya metoder och verktyg för att öka produktiviteten och kvaliteten på
fabriksgolven, det genom att inrikta sig på operatörernas interaktion med den utrustning och
information som finns tillgänglig på fabriksgolven.
”Young Operator 2020” är ett forskningsprojekt som bedrivs av Högskolan i Skövde i
samarbete med Volvo. Syftet med Young Operator 2020 är att tekniskt förbättra
tillverkningsindustrin, det genom att förse operatörerna med bättre verktyg så att de lättare ska
kunna ta rätt beslut och kunna utföra sina arbetsuppgifter under bättre förutsättningar
(Syberfeldt et al., 2014). Målet är att skapa framtidens tillverkningsindustri genom att inrikta
sig på informationsvisualisering med augmented reality. Augmented reality en variation av
virtual reality. Den stora skillnaden är augmented reality blandar virtuella objekt med
verkligheten, medan i en virtual reality så upplever användaren den befinner sig i en virtuell
omgivning helt och hållet.
Ett vanligt problem vid utvecklandet av interaktiva produkter är att man inte tar hänsyn till
användaren av produkten. Många gånger ligger fokus på att skapa teknik som på ett så snabbt
sätt som möjligt ska kunna presentera så mycket information som möjligt. Tory och Möller
(2004) menar att användarna bör uppmärksammas mer. Hur människor varseblir, tänker på
och interagerar med bilder, till exempel i form av augmented reality, kommer att påverka
deras förståelse för den information som visualiseras. Det innebär att människans kognitiva
förmågor är viktiga att ta hänsyn till vid skapandet av interaktiva produkter.
Syftet med den här studien är att testa användbarheten hos en prototyp som en dag är tänkt att
användas av operatörer inom tillverkningsindustrin. Det ska framförallt resultera i att
användbarhetsproblem med prototypen presenteras och med dem även förbättringsförslag.
Studien kommer att utgå ifrån människa-datorinteraktion (MDI), människans kognition och
teorier om användares olika kompetensnivåer. Resultatet är tänkt att vara ett bidrag till att
kunna vidareutveckla prototypen till ytterligare ett steg närmare en användbar produkt.
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2 Bakgrund
För att förstå sig på människans interaktion med interaktiva system så är det lämpligt att utgå
ifrån MDI, dvs. människa-datorinteraktion. Hewett et al. (2009) förklarar att MDI är en
vetenskapsgren som fokuserar på design, utvärdering och implementering av interaktiva
datorsystem för mänskligt användande. Fram till sent 1970-tal var det i princip bara
professionella inom informationsteknologi som interagerade med datorer. Det förändrades
dock under sent 1970-tal då persondatorn trädde fram. Med olika mjukvaruprogram som till
exempel kalkylblad, textredigerare och interaktiva spel, blev alla världens människor
potentiella användare av datorer. Persondatorn blev ett mer vanligt förekommande verktyg i
hem och på arbetsplatser, och då blev det även tydligt att datorsystemen saknade
användbarhet (Carroll, 2013).
Ett lyckligt sammanträffande var att persondatorns utmaningar blev uppenbara under samma
period som kognitionsvetenskapen fick ett genombrott och etablerade sig som en vetenskap
(Bermúdez, 2010). Då persondatorn hade ett praktiskt behov av MDI, kunde
kognitionsvetenskapen bidra med människor, begrepp, färdigheter och en vision för att ta itu
med sådana behov (Carroll, 2013). Genom att även inrikta sig på mänskliga faktorer vid
utvecklandet av interaktiva datorsystem, är chansen större att användaren lättare kan lära sig
systemet, undvika att göra misstag eller lättare kunna återhämta sig från de misstag som sker.
Det i sin tur kan leda till ett mer effektivt användande och en större tillfredsställelse att
använda just det systemet.
MDI har utvecklats mycket under en relativt kort period och Rogers (2012) menar att där kan
finnas en del positiva aspekter, men även negativa. En klar negativ aspekt med den utveckling
som MDI genomgått är avsaknaden av en struktur, syfte och riktlinjer. MDI har gått från att
vara väldefinierat där inriktningen var att göra datorsystem mer effektiva och användbara för
en användare, till att nu försöka minska global fattigdom genom sociala medier, andra har
tagit en inriktning mot att tekniskt förbättra religion, sex och mat (Rogers, 2012). Att MDI
blir så brett innebär en risk där man förlorar kontroll och en gemensam förståelse för dess
syfte.
Sedan 1980-talet har MDI importerat ett stort antal teorier. Syftet med teorierna har varit att
analysera och förutspå användares prestationer då de interagerar med ett datorgränssnitt eller
ett system (Rogers, 2012). Vissa har varit mer lyckade än andra, på 1980-talet fanns där
mycket optimism kring kognitiv psykologi och vad de teorierna kunde bidra med till MDI.
Framförallt handlade det om att teorier från kognitiv psykologi kunde förklara vilka
möjligheter och begränsningar det fanns hos användare då de utförde datorbaserade uppgifter.
Det kunde röra sig om teorier om minnet, perception, uppmärksamhet, beslutsfattande och
liknande (Rogers, 2012). Ett känt exempel är teorier om att det för användaren är lättare med
igenkänning än återgivning. Därför har de flesta gränssnitt utvecklats på ett sätt att de
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presenterar information som underlättar för användaren att känna igen något istället för att
användaren ska behöva använda sig av återgivning.
Ett stort problem och en konsekvens av att importera teorier från andra fält, som till exempel
kognitiv psykologi, är att teorierna tas ur sin kontext (Rogers, 2012). Miller (1956)
presenterade en teori om att människan inte kunde hålla mer än sju plus eller minus två bitar
information på en och samma gång i korttidsminnet. Designers tog teorin ur sin kontext och
gjorde en egen tolkning som till slut blev att i ett gränssnitt inte använda mer än till exempel
sju plus eller minus två färger, ikoner osv. (Rogers, 2012).

2.1 Kognitiva modeller
Ett tillvägagångssätt som har använts inom MDI är att modellera den kognition som antas ske
då användaren utför sina uppgifter. Tidiga modeller fokuserade på användares mål och hur de
kunde, eller inte kunde, uppnås med olika beräkningssystem.
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Model Human Processor (MHP) är Card et al.’s (1983) kognitiva modell av användaren som
grundar sig i dåtidens etablerade modell av informationsbearbetning. Den kan beskrivas som
en förenklad syn på de mänskliga processer som är involverade då människan interagerar med
ett datorsystem. MHP består av tre delsystem som är det perceptuella systemet, det motoriska
systemet och det kognitiva systemet. Varje system har en processor och ett minne, utöver det
så består MHP av olika funktionsprinciper som bestämmer systemets beteende under vissa
förhållanden (Dix et al., 2005). Både människan och datorn har input- och outputkanaler.
Människans input är datorns output och datorns input är människans output. Människans
input sker främst genom sinnena och output genom det motoriska systemet. Syn, hörsel och
känsel anses därför vara de främsta sinnena i MDI, medan fingrar, röst, ögon, huvud och
kroppspositionering är de primära effektorerna för det motoriska systemet (Dix et al., 2005).
Kognitiva modeller har haft en stor betydelse och varit en relativt lyckad import till MDI, då
de visats att de kan anpassas till MDI. Trots det är de begränsade och modellerna är endast en
förenkling av interaktionen mellan människa och dator (Rogers, 2012). Rogers (2012)
förklarar att det på sent 1980-tal började bli tydligt att importering av teorier från kognitiv
psykologi inte riktigt levde upp till sina förväntningar. Men det fanns fortfarande hopp och tro
på att teorier skulle kunna bidra med något till MDI.
MHP är som nämnt ett förenklat synsätt på hur människan faktiskt interagerar med
datorsystem. Det kommer framförallt att visa sig i delavsnitt 2.4 – 2.6. MHP bidrar till den här
studien eftersom det är just de tre delsystemen, dvs. det perceptuella, det kognitiva och det
motoriska systemet som kommer att vara en utgångspunkt i undersökningarna om hur
användarna interagerar med nuvarande system.

2.2 Ekologisk psykologi
Ekologisk psykologi är ett alternativt tillvägagångssätt som har haft en stor betydelse inom
MDI och enligt Rogers (2012) så har den ekologiska psykologin också ansetts av många
forskare vara mer relevant för MDI än klassiska kognitiva teorier som MHP. Ekologisk
psykologi utvecklades av James J. Gibson, han ansåg att psykologi skulle studera människans
interaktion med omgivningen och det gick ut på att beskriva omgivningen detaljerat och
människors vanliga aktiviteter i den omgivningen (Rogers, 2012). Forskare inom MDI tog till
sig Gibsons filosofi och koncept för att studera hur människor interagerar med tekniska
artefakter. Två aspekter som ansågs vara särskilt relevant för MDI var ekologiska constraints
och affordances (Rogers, 2012). Ekologiska constraints är de strukturer i omvärlden som styr
människors handlingar. Affordances handlar om relationen mellan en människas egenskaper
och de perceptuella egenskaper som ett objekt i omgivningen har. Gibsons ursprungliga idé
om affordances är komplicerad i jämförelse med dess roll i en MDI-kontext. Inom MDI blev
ekologisk psykologi snabbt populär och tillät designers beskriva gränssnitt och föreslå för
användare vad de bör göra när de utför en uppgift (Rogers, 2012). Norman (1999) skiljer dock
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på två olika sorters affordances, då han menar att uttrycket använts slarvigt av designers. Dels
finns det verkliga och praktiska affordances som är det fysiska objekt har. Till exempel så
innebär ett handtag att betraktaren uppfattar att det ska greppas och en stol uppfattas som att
man ska sitta. De är perceptuellt uppenbara och är inget man behöver lära sig. Norman (1999)
menar att designers av grafiska skärmbaserade gränssnitt missbrukar termen affordances då
de säger att en användare som med musen förstår att den ska klicka på en särskild ikon, gör
det för att designers har lagt till affordances till ikonen. Det handlar istället om perceived
affordances. Affordances finns där redan innan i form av fysiska objekt som dator,
tangentbord och mus. Vad det betyder är att användare måste lära sig vad en viss ikon
innebär, de saknar praktiska affordances (Norman, 1999).
När det kommer till informationsvisualisering med augmented reality så är det viktigt att ta
hänsyn till det Norman beskriver som perceived affordances. Tanken är att augmented reality
i det här arbetet ska ersätta pappersmanualer, kontrollinstruktioner och liknande. Det är då
viktigt att användaren uppfattar de virtuella objekten och betydelsen av dem.

2.3 Användbarhet
Diskussionerna kring vilken roll MDI och forskare inom MDI bör ha för att MDI fortfarande
ska vara relevant under 2000-talet, pekar åt att fokus bör ligga på att utveckla olika koncept,
verktyg och metoder för att MDI ska inrikta sig på människors livsmål, istället för att enbart
fokusera på människors behov (Rogers, 2012). Exempelvis var det slogan ”easy to learn, easy
to use” som tidigt definierade MDI (Carroll, 2013), idag försöker man ta reda på hur MDI kan
få människor att leva mer hälsosamt och meningsfullt (Rogers, 2012).
Användaren och användbarhet är dock fortfarande viktigt inom MDI, särskilt för design som
varit en central del av MDI sedan 1990-talet (Rogers, 2012). När användbarhet diskuteras i
det här arbetet är det Jakob Nielsens definition av användbarhet som är utgångspunkt.
Anledningen till det är att Nielsen varit en ledande person inom området för användbarhet
sedan 1980-talet och han har en tydlig definition av användbarhet som gör det mätbart.
Nielsen (2009) förklarar att användbarhet inte är någon endimensionell egenskap hos ett
gränssnitt, utan det består av flera komponenter som tillsammans definierar användbarhet.
Traditionellt är det de fem användbarhetsattributen lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel
och tillfredsställelse som utgör användbarhet.
Nielsen (2009) menar att lärbarhet kanske är det viktigaste attributet eftersom de flesta system
behöver vara lätta att lära sig och för att den första erfarenheten de flesta användare har är att
lära sig systemet. Ett system som anses ha hög lärbarhet är ett system där användaren snabbt
tillåts gå från att vara novis till en avancerad nybörjare eller mer kompetent utövare.
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Ett systems effektivitet syftar på experters prestationer vid ett system. Det kan dock vara så att
det tar lång tid för en användare att bli expert. En del system är så pass komplicerade att det
tar flera år att bli expert (Nielsen, 2009). Effektiviteten kan vara svår att mäta. Dels måste
man definiera vad en expert är för något, dels finns problemet med att ett nytt system kanske
saknar expertanvändare. Målet är dock att ett system ska vara effektivt att använda så fort
användaren lärt sig systemet (Nielsen, 2009).
Med minnesvärdhet menar Nielsen (2009) att ett system ska vara lätt att komma ihåg, att
användare som bara använder systemet ibland, kan komma tillbaka och fortfarande minnas
hur systemet används. Hur viktigt minesvärdhet är för att ett system ska anses vara
användbart beror på i vilken kontext systemet används. Om systemet riktar sig till användare
som använder systemet dagligen i sitt arbete, så behöver troligtvis inte minnesvärdhet
prioriteras (Nielsen, 2009).
Användare bör göra så få misstag som möjligt då de använder ett system. Fel definierar
Nielsen (2009) som en handling som inte utför det önskade målet. Fel mäts genom att räkna
hur många gånger de uppstår när en användare utför en uppgift. Det är då viktigt att skilja på
felets allvarlighetsgrad. Vissa fel är så pass små att användaren kan återhämta sig direkt och
har ingen allvarligare konsekvens än att de drar ner på effektiviteten. Andra fel är så allvarliga
att de antingen missas av användaren eller hindrar användaren från att slutföra sin uppgift
(Nielsen, 2009). Ett system bör ha få fel och det är viktigt att användaren kan återhämta sig
från eventuella fel som uppstår.
Det sista användbarhetsattributet är subjektiv tillfredsställelse och syftar på hur mycket
användaren trivs med att använda systemet. Nielsen (2009) menar att tillfredsställelse är
mindre viktigt på arbetsplatser än för system som är tänkta att användas i hemmet eller för
nöjes skull. Han motiverar det med att system på arbetsplatser oftast behöver prioritera
effektivitet framför underhållning.
Genom att definiera användbarhet med de här fem attributen, blir ett abstrakt koncept som
”användbarhet” mätbart och något som kan användas som ett tillvägagångssätt vid
utvecklandet av interaktiva system (Nielsen, 2009). Viktigt att komma ihåg är att ett system
inte nödvändigtvis behöver uppfylla alla fem attribut för att anses vara användbart. De kan
prioriteras olika beroende på i vilken kontext systemet ska användas.

2.4 Perception
Det som beskrivs i MHP är som tidigare nämnt en förenklad syn på hur människan interagerar
med datorsystem. Perception är dock mer komplicerat än bara input och output, det som
beskrivs i MHP är istället mer hur en dator fungerar. Människans perception handlar inte bara
om registrering av sensoriska stimuli, utan det är där som kognitiva processer börjar bearbeta
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materialet och producerar hjärnans tolkning av den yttre världen. Samtidigt analyseras
inkommande stimuli och redan existerande kunskap leder dessa dynamiska processer (Smith
& Kosslyn, 2009).

Figur 2 är ett konkret exempel som visar att sensoriska input inte innehåller tillräckligt med
information för att kunna förklara människans perception. Vad betraktaren troligtvis uppfattar
i figur 2 är en kub som antingen flyter på en svart bakgrund som har vita prickar på sig, eller
så är det en kub bakom ett svart skynke med hål. Oavsett så uppfattar betraktaren att där är en
kub. Verkligheten är att där inte finns någon kub synlig på bilden. Vad bilden visar är en svart
bakgrund med åtta noga utplacerade vita prickar. Varje vit prick innehåller tre noga
utplacerade streck. Bilden har inte alla detaljer som en hel kub har. Betraktaren fyller själv i
de delar som saknas och uppfattar därför mer än vad som faktiskt finns där (Smith & Kosslyn,
2009).
Ytterligare en aspekt som visar på den mänskliga perceptionens komplexitet är att omvärlden
presenterar alldeles för många sensoriska input för att det på ett sammanhängande sätt ska
kunna uppfattas på en gång. Smith och Kosslyn (2009) ger ett exempel på en målning som
ska föreställa en sommareftermiddag i en park där det sker mycket aktivitet. Betraktaren
ombeds att svara på om målningen innehåller en hund. Vid ett första ögonblick kan det vara
svårt att identifiera någon hund. När betraktaren väl letat, förflyttat ögonen över bilden, pausat
på olika ställen så är det troligt att hunden har hittats. Att kunna välja ut en del av en sensorisk
input, till exempel hunden i parken, och granska den lite noggrannare för vidare bearbetning,
är vår förmåga att delta i något som kallas för selektiv uppmärksamhet (Smith & Kosslyn,
2009), vilket kommer beskrivas djupare i delavsnitt 2.5. Vad exemplen ovan visar är två
7

problem med perception i dess relation till omvärlden. Ett där det inte finns tillräckligt med
information och ett med för mycket information. Båda exemplen visar att det är kognitiva
mekanismer som är nödvändiga för att tolka och förstå det material som våra sinnen ger oss
(Smith & Kosslyn, 2009).
Målet med perception är att ta till sig information om omvärlden och uppfatta informationen.
Där finns flera olika typer av perception som till exempel auditiv perception, haptisk
perception och visuell perception. Auditiv perception är förmågan tolka sinnesintryck genom
hörselorganet. Haptisk perception är förmågan att uppfatta information genom känsel och
kroppsrörelser. Det som framförallt är intressant för det här projektet är visuell perception,
förmågan att med hjälp av synintryck tolka sensoriska stimuli. Där finns flera andra typer av
perception som inte tagits med i den här rapporten, anledningen är att de saknar relevans för
projektet. Visuell, auditiv och haptisk perception är de som är av störst betydelse inom MDI
(Dix et al., 2005), och det är visuell perception som är av störst intresse för den här studien.
Synen precis som hörseln hjälper människan att uppfatta information på avstånd, dvs. den är
utvecklad för att uppfatta objekt utan någon direkt kontakt med objektet. Visuell och auditiv
perception bidrar med att ge oss svar på två frågor: vad finns i omgivningen? Var finns det?
Men om vi tittar på hur människor interagerar med omvärlden så är där också en tredje
aspekt: våra sinnesintryck leder oss till att utföra handlingar (Smith & Kosslyn, 2009). Det
kan illustreras med följande exempel:
En person går i en matvarubutik och uppfattar två saker; där är information i form av
prisnedsättning på toalettpapper (vad personen ser), informationen är på en skylt framför
toalettpappret (var objektet finns), personen stoppar toalettpappret i kundvagnen (handlingen
som personen utför).
Smith och Kosslyn (2009) menar att hur vi tolkar information från omvärlden beror till stor
del också på kunskap, förväntningar, övertygelser och mål. Det skulle kunna vara så att
betraktaren ser figur 2 och tolkar den som något helt annat än en kub, till exempel en person
som aldrig någonsin sett en kub. Men betraktarens erfarenhet och kunskap om hur en kub ser
ut hjälper till att tolka informationen och fyller på med de detaljer som saknas.
Vad det skulle kunna betyda är att om två mekaniker, en expert och en novis, ska utföra
samma arbetsuppgift och de ställs inför en utrustning som ska repareras, så skulle det kunna
vara så att experten tittar på utrustningen och tar till sig information som novisen inte gör.
Novisen kanske behöver ta hjälp av en manual för att kunna utföra samma uppgift.
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2.5 Uppmärksamhet
Enligt Smith och Kosslyn (2009) råder det delade meningar om vad uppmärksamhet betyder
och vad det är. De flesta har en förståelse för vad uppmärksamhet är om vi säger till någon att
vara uppmärksamma. Men vad uppmärksamhet faktiskt är och hur det fungerar är
komplicerat.
Vad de flesta kan vara överens om är att uppmärksamhet har en viktig roll när det kommer till
bearbeting av information och att välja ut vilken information som ska bearbetas. I delavsnitt
2.4 gavs ett exempel på ett perceptuellt problem, dvs. att omvärlden presenterar för mycket
information för att människan på ett sammanhängande sätt ska kunna ta till sig allt på en
gång, här kommer selektiv uppmärksamhet in i bilden. Där finns ett känt exempel på selektiv
uppmärksamhet som kallas för the cocktail party phenomenon. När man befinner sig på ett
cocktailparty så kan man ofta höra många röster samtidigt, det sker många konversationer på
en och samma gång men trots det kan människan fokusera på ett särskild konversation vilket
gör de andra konversationerna mer till ett surrande bakgrundsljud (Bermúdez, 2010). Det är
en bra idé att titta på vad som händer när uppmärksamhet misslyckas för att förstå vad
uppmärksamhet är för något. Smith och Kosslyn (2009) skiljer på två typer av misslyckande
när det kommer till selektiv uppmärksamhet. Failures of selection in space sker när en stor
mängd information presenteras samtidigt och det inte går att notera allt på en gång. Ett
exempel är cocktailpartyt där en person A har koncentrationen riktad mot en särskild
konversation, helt plötsligt börjar en person B starta en ny konversation med person A, medan
den första konversationen fortfarande pågår. Person A kommer med stor sannolikhet att missa
någon information från minst en av konversationerna. Den andra typen av misslyckande
kallas för failures of selection in time, vilket är när till exempel ny information hela tiden
flyter på i högt tempo. Medan en del information bearbetas, så kommer annan information att
missas. Failures of selection in space och failures of selection in time är en viktig del av
selektiv uppmärksamhet, dvs. det systemet som ser till att vi inte överlastas med irrelevant
information (Smith & Kosslyn, 2009).
Vad som händer när människan ställs inför en stor mängd information på en och samma gång
är att ett beslut måste tas. Om två fotbollsmatcher spelas samtidigt och de visas på två olika
TV-apparater som är placerade bredvid varandra, så kan en person rikta sin uppmärksamhet
till en av matcherna, dvs. fokuserad uppmärksamhet. Skulle personen försöka följa båda
matcherna så är det något som kallas för delad uppmärksamhet. Smith och Kosslyn (2009)
menar att när uppmärksamhet är delad så är den alltid något bristfällig. Uppmärksamhet kan
på ett förenklat sätt beskrivas som en skål med kulor. Kulorna är uppmärksamhetens resurser,
vilket ibland beskrivs som mental ansträngning. Om uppmärksamhet är fokuserad så kan en
större mängd av kulorna riktas till den informationen. Ju svårare uppgifter är och ju fler det är
av dem, desto mer mental ansträngning kommer att dras från skålen.
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2.6 Minne
Som tidigare nämnts så är kunskap viktigt för hur vi tolkar information i vår omgivning. Inom
kognitiv psykologi är kunskap den information om omvärlden som är lagrad i minnet (Smith
& Kosslyn, 2009). Vad är då minnet för något? Shiffrin och Atkinson (1969) presenterade en
modell kallad Atkinsons och Shiffrins modell. Det är både en minnesmodell och en modell av
informationsbearbetning. Modellen skiljer på olika typer av minnen: det sensoriska registret,
korttidsminnet och långtidsminnet. Det sensoriska registret tar in stimuli genom sinnena och
det skrivs hela tiden över med ny information som inkommer via de kanalerna. Med hjälp av
uppmärksamhet passerar information av intresse det sensoriska registret så att det kommer till
korttidsminnet (Dix et al., 2005). Korttidsminnet håller information kortvarigt och det är
information som människan har snabb åtkomst till, dock är det information som människan
också blir av med snabbt. Korttidsminnet har en mycket begränsad kapacitet. Som
kapacitetsbegränsning så har Miller (1956) har föreslagit att korttidsminnet bara kan hantera
sju plus eller minus två bitar på en och samma gång för att inte överbelastas. Genom
upprepning av information i korttidsminnet så kan informationen lagras i långtidsminnet (Dix
et al., 2005). Långtidsminnet skiljer sig mycket från korttidsminnet. Till skillnad från
korttidsminnet så har det en obegränsad kapacitet. Att komma åt information i långtidsminnet
är en långsammare process än att komma åt information i korttidsminnet. Det tar också
längre tid att glömma saker lagrat i långtidsminnet (Dix et al., 2005). Där finns två sätt att
hämta information från minnet: återgivning och igenkänning. Vid återgivning så hämtas
informationen direkt från minnet. Igenkänning handlar istället om hur omgivningen kan få
människan att minnas något (Dix et al., 2005). Ett bra exempel är quiz där en fråga ställs och
det sedan presenteras flera alternativa svar. Ett av svaren, det korrekta svaret, kan då hjälpa
till att hämta kunskapen från minnet. Raaijmakers och Shiffrin (1981) kortade ner modellen
till två steg istället för tre i något de kallar för Search of Associative Memory (SAM). SAM
utgår bara från korttidsminnet och långtidsminnet. Raaijmakers och Shiffrin (1981) menar
också att långtidsminnet är obegränsat och permanent. Att glömma något handlar om att
misslyckas med att hämta kunskapen från minnet, inte att kunskapen har raderats.

2.7 Dreyfusmodellen: Från novis till expert
I tidigare delavsnitt nämndes lärbarhet, effektivitet och vikten av att definiera
kompetensnivåer hos användaren. Vad som är användbart beror också på vem som är
användaren. En novis behöver ett system som är lätt att lära sig. Ett system som är lätt att lära
sig kanske hindrar effektiviteten genom hjälprutor och liknande, systemet är då inte
användbart för experten. Cooper et al. (2007) förklarar också att de flesta användarna varken
är noviser eller experter, de är intermediära användare. Målet är aldrig att vara kvar i ett
nybörjarstadie, utan ett användbart system tillåter användaren att så fort som möjligt bli mer
kompetent än en novis. Samtidigt kan det dröja flera år innan en användare blir expert.
Dreyfus och Dreyfus (1986) har noggrant studerat den process som en person vanligtvis
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genomgår då han eller hon förvärvar en ny färdighet. De har identifierat fem steg som visar på
att personen förändrar sin uppfattning av uppgiften eller sättet att ta beslut medan
färdigheterna förbättras. De fem stegen är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig
och expert.
I det första steget i processen att förvärva sig en ny färdighet, försöker novisen att känna igen
olika fakta och funktioner, samt regler som baseras på dessa för att kunna utföra sina
uppgifter. De här funktionerna och fakta är så självklara och objektiva att de kan kännas igen
av novisen utan hänsyn till kontexten. De kallas kontextfria och de regler som används till de
fakta, oavsett vad som händer i omgivningen är kontextfria regler (Dreyfus & Dreyfus, 1986).
Att manipulera kontextfria element med särskilda regler är vad Dreyfus och Dreyfus (1986)
kallar för ”informationsbearbetning”. De menar att det är ett mekanistiskt sätt att ta sig an en
uppgift. De förklarar att om man känner igen bokstaven E för att den har vissa horisontella
och vertikala linjer i en viss relation till varandra så har man gjort det genom
informationsbearbetning. Om man istället känner igen bokstaven E för att man har sett den
tidigare och lärt sig vad den är för något, så har man använt en ”holistisk mallmatchning”.
Skillnaden är att den holistiska mallmatchningen kräver en viss erfarenhet medan
informationsbearbetningen egentligen kan utföras av novisen genom att följa instruktioner
eller regler utan att ha någon djupare förståelse för uppgiften. Ett illustrerande exempel på
kontextfria fakta och regler är novisen som ska spela schack. Novisen har fått en formel för
att tilldela poängvärden på pjäser oberoende av deras position. De följer regeln att alltid byta
ut sin pjäs mot motståndarens om motståndarens pjäs har ett högre värde än novisens egna
pjäs. Novisen har helt enkelt inte lärt sig att i vissa situationer så ska regeln brytas (Dreyfus &
Dreyfus, 1986). Novisen saknar en färdig förståelse för uppgifterna och tar sig an uppgifter på
ett mekanistiskt sätt. De behöver ofta övervakas för att kunna slutföra uppgifterna. Novisen
behandlar kunskap utan att ta hänsyn till kontexten och tar beslut på ett rationellt sätt.
När novisen skaffat sig rejält med erfarenhet från verkliga situationer är det först då som
prestationerna marginellt förbättras till en acceptabel nivå. Novisen blir en avancerad
nybörjare. Det innebär att lärlingen överväger flera kontextfria fakta och mer sofistikerade
regler. Den avancerade nybörjaren får också en förstorad uppfattning om färdigheten de
försöker lära sig (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Genom erfarenhet i situationer som inte kan
anses vara kontextfria så börjar den avancerade nybörjaren att känna igen uppgifters olika
element tackvare likheter med tidigare exempel. De här nya elementen särskiljer Dreyfus och
Dreyfus (1986) från kontextfria element genom att kalla dem för situationselement. Regler för
beteende kan därför syfta både på kontextfria och situationselement. För att fortsätta att ta
schackspelaren som exempel: den avancerade nybörjaren lär sig, efter erfarenhet, att känna
igen och undvika vissa positioner. Spelaren lär sig känna igen situationsaspekter som kungens
svaga sida i en viss position eller en bra struktur för bönderna, det trots att där inte finns
tydligt definierade regler för det (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Den avancerade nybörjaren
börjar skaffa sig en förståelse för uppgifterna och se handlingar som en rad steg. Den
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avancerade nybörjaren kan, till skillnad från novisen, hantera kunskap i dess kontext men tar
fortfarande beslut på ett rationellt sätt. Lärlingen kan nu slutföra lättare uppgifter utan
övervakning.
Med mer erfarenhet så känner lärlingen igen fler kontextfria element och situationselement i
den verkliga världen. Med tiden blir det överväldigande. Det innebär att det blir svårt att
avgöra vad som är viktigt, det blir svårt att prioritera de faktorer som kan uppstå i en kontext.
Den kompetente utövaren börjar se ett långsiktiga mål, och börjar se situationer som en rad
fakta. Hur dessa fakta ska prioriteras kan bero på närvaron av annan fakta. Den kompetente
utövaren har lärt sig att dra en slutsats eller ta ett beslut utifrån hur en situation förändras
(Dreyfus & Dreyfus, 1986). En kompetent schackspelare kanske ignorerar sina svagheter om
han eller hon ser en möjlighet att attackera motståndarens kung. Schackspelaren skulle
ignorera risken att förlora diverse pjäser eftersom det långsiktiga målet är att ta motståndarens
kung (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Svårigheten att prestera på en kompetent nivå är att välja en
mer långsiktig plan. Där finns inte längre några objektiva tillvägagångssätt som novisens
kontextfria element. För att prestera på en kompetent nivå så krävs det att den kompetente
utövaren väljer en organiseringsplan, och den kommer sedan att påverka beteende som
kontextfriaelement och situationselement sällan gör. Den kompetente utövaren har tagit ett
personligt beslut och börjar känna ansvar för det beslutet. Om planen misslyckas så
misslyckas den på en personlig nivå. Novisen och den avancerade nybörjaren följer
instruktioner och regler som de fått lära sig. Så länge de följer instruktionerna så tar de inte
misslyckande lika personligt. Resultatet av den kompetente utövarens plan blir därför av stor
vikt. En lyckad plan ses som en framgång medan en misslyckad plan kan bli svår att glömma
(Dreyfus & Dreyfus, 1986). Den kompetente utövaren har god förståelse för bakgrund och
utförande. Handlingar ses delvis i sin kontext och den kompetente utövaren kan utföra
uppgifter oberoende instruktioner och regler, men de kan vara bristfälliga ibland.
Den skicklige utövaren är djupt involverad i sina uppgifter och kommer att uppleva dem från
ett särskilt perspektiv, som innebär att han eller hon uppfattar att vissa egenskaper i uppgiften
står ut i mängden och andra döljs i bakgrunden. Det sker inte några fristående val eller
överläggning. Dreyfus och Dreyfus (1986) förklarar att det som tidigare krävde planering
eller instruktioner nu bara sker, det på grund av den skicklige utövarens tidigare erfarenheter
som lagrats i minnet och på ett mer automatiserat sätt lägger fram planer som fungerat för
liknande situationer tidigare. Dreyfus och Dreyfus (1986) ger ett bra exempel på en boxare
som verkar ha en god förmåga att känna igen när en attack ska påbörjas. Det sker inte genom
att boxaren följer regler om sin och motståndarens kroppspositioner, utan där är en hel visuell
scen som triggar minnet från tidigare liknande situationer som varit framgångsrika. Den
intuitiva förmågan kallas holistisk likhetsigenkänning. Intuition eller ”know-how” är
synonymer i det här sammanhanget och handlar om den förståelse som utan ansträngning sker
då utövaren ser likheter med tidigare erfarenheter (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Trots att den
skicklige utövaren intuitivt kan organisera och förstå sina uppgifter, så kommer den
fortfarande på ett analytiskt sätt att tänka på vad som ska göras.
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Generellt vet en expert vad som ska göras baserat på en mogen och utövad förståelse. När
experten är djupt involverad i sin omgivning så ser experten inte några fristående problem.
Han eller hon oroar sig inte över framtiden eller utformar planer (Dreyfus & Dreyfus, 1986).
Dreyfus och Dreyfus (1986) likställer det med hur vi vanligtvis hanterar våra kroppar.
Vanligtvis behöver vi inte tänka medvetet på vilka beslut vi tar när vi går, pratar, kör eller
utför andra sociala aktiviteter. Att vara expert innebär att färdigheterna har blivit en del av
utövaren så att han eller hon inte behöver tänka på dem mer än man tänker på sin egen kropp.
Det betyder dock inte att en expert alltid har rätt och aldrig behöver tänka. Verkligheten är
annorlunda och när tillfälle ges och det är av stor vikt, kommer en expert att noga att överväga
innan handling utförs. Till skillnad från utövare på lägre nivå så behöver dock inte experten
göra någon uträknande problemlösning, utan det sker intuitivt (Dreyfus & Dreyfus, 1986).

2.8 Informationsvisualisering
Informationsbearbetning, kognitiva förmågor i människans interaktion med omgivningen,
framförallt människans interaktion med datorn, dvs. MDI, har tagits upp i tidigare delavsnitt.
Det har diskuterats en del om hur uppmärksamhet ser till att filtrera bort irrelevant
information och hur kunskap hjälper människan att tolka information. Som Norman (1993)
förklarar så är människans kognitiva förmågor begränsade utan externa hjälpmedel.
Lyckligtvis är mänsklig intelligens väldigt anpassningsbar och utmärkt på att hitta
tillvägagångssätt och föremål för att kunna ta sig runt sina begränsningar. Det är den verkliga
styrkan i människans kognition, att skapa externa hjälpmedel som förstärker kognitiva
förmågor. På vilket sätt skulle människans kognition kunna stödjas vid
informationsbearbetning?
Uttrycket informationsvisualisering myntades av forskare på Xerox PARC på slutet av 1980talet för att särskilja en ny vetenskaplig disciplin, vars syfte var att skapa visuella artefakter
som kan förstärka kognition (Mazza, 2009). För att förstå informationsvisualiseringens roll så
presenterar Mazza (2009) en kommunikationsprocess som inleds med data och avslutas med
visdom. Mellanstegen i processen är information och kunskap. Den här processen menar att
data i sig inte har någon mening för användaren, utan det är klossarna som används för att
bygga information. Data måste behandlas och organiseras innan de kan presenteras på ett
lämpligt sätt, dvs. i form av information. När information integreras med erfarenhet så bildar
det kunskap. Med erfarenhet får vi kunskap som gör att vi kan förstå saker. Mazza (2009)
menar att målet med varje kommunikationsprocess är att uppnå kunskap. Visdom är den
högsta nivån av förståelse. I den här studien kommer begreppet visdom att ersättas med
expertis.
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Till skillnad från kunskap så kan inte expertis överföras eller läras ut. Det är något som är
självframkallande och innebär att personen nått en så pass hög nivå av kunskap att det är
möjligt att göra en egen kvalificerad bedömning av data (Mazza, 2009).
Informationsvisualiseringens roll i kommunikationsprocessen är mellan data och information.
Enkelt kan informationsvisualisering beskrivas som det steg som bidrar med metoder och
verktyg för att organisera och framställa data på ett sätt att det blir information (Mazza, 2009).
Det kan exempelvis göras genom att överföra data till bilder som användaren kan interagera
med.
Tory och Möller (2004) ger flera exempel på hur visualisering kan stödja kognition.
Exempelvis kan det innebära utökade kognitiva resurser. Visualisering ger möjlighet till att
lagra data externt och därför minska belastningen för det mänskliga minnet. Visualisering kan
också underlätta sökningsprocesser; genom att gruppera och strukturera information så kan
dels information bli lättare att hitta och dels kan uppgifter bli lättare att utföra. Att visualisera
information innebär att man prioriterar igenkänning framför återgivning. Information som
presenteras visuellt kan vara lättare att känna igen än att på egen hand behöva komma ihåg
något. Tory och Möller (2004) är noga med att betona att hur effektivt en visualisering är
beror på perception, kognition och användarens uppgifter och mål. Fokus på användaren är av
största vikt då information ska visualiseras i ett datorsystem. Ett interaktivt system kan inte nå
sin fulla potential om inte användaren enkelt kan interagera med det.
Tidigare forskning har visat att där potentiellt finns kognitiva fördelar med användandet av
augmented reality för informationsvisualisering, och det skulle framförallt kunna vara
gynnsamt inom tillverkningsindustrin. Nästa delavsnitt går djupare in på augmented reality
och varför det med fördel skulle kunna användas för informationsvisualisering inom
tillverkningsindustrin.

2.9 Augmented Reality
”Augmented reality” är en variation av ”virtual reality”. Den stora skillnaden mellan
augmented reality och virtual reality är att i en virtual reality upplever användaren att den
befinner sig i en syntetisk miljö helt och hållet, och kan då inte se den verkliga världen runt
omkring sig (Azuma, 1997). Augmented reality innebär att man fyller verkligheten med
virtuella föremål istället för att ersätta den helt och hållet (Van Krevelen & Poelman, 2010). I
en augmented reality upplever alltså användaren att den befinner sig i den verkliga världen,
men med virtuella föremål på eller blandat med verkligheten. Exempelvis så skulle en
augmented reality kunna innebära att en mekaniker kan matas med instruktioner om vad som
ska göras härnäst när denne reparerar en okänd utrustning. Men augmented reality skulle lika
gärna kunna vara till nytta för en kirurg som ser ultraljudsbilder på organ när en operation
pågår; en brandman som ser en byggnads layout för att kunna undvika annars osynliga faror,
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eller så kan augmented reality användas för nöjes skull som till exempel att jaga zombies på
väg till sitt jobb (Van Krevelen & Poelman, 2010).
Augmented reality kan implementeras på flera olika sätt. Van Krevelen och Poelman (2010)
delar upp implementeringarna i tre olika kategorier: handhållna, huvudburna och spatiala. De
huvudburna implementeringarna kan i sin tur delas upp i underkategorierna
näthinneprojektion, optiska, video och projektiva. Spatiala implementeringar kan också delas
upp i underkategorier, vilka är video, optiska och projektiva. Vilken teknik man använder för
att implementera augmented reality beror helt på vad tekniken ska användas till. Exempelvis
så tillåter huvudburna och spatiala implementeringar användaren att ha händerna fria, vilket
kan vara till stor fördel på ett fabriksgolv.
Henderson och Feiner (2009, 2011) har skapat och testat prototyper som använder sig av
augmented reality med fokus på mekanikers underhåll och reperationer i en militär
omgivning. De testade en huvudburen prototyp som användes vid rutinunderhåll av tornet på
en pansarvagn. Deltagarna fick lösa olika uppgifter som till exempel montera och demontera
fästen och indaktorlampor, och koppla ihop kablar mm. Testerna visade att deltagarna kunde
lokalisera uppgifterna snabbare och till viss del innebar användandet av prototypen även färre
rörelser med huvudet. En augmented reality kan trigga fram virtuella objekt bara genom att
användaren tittar på verklig utrustning och strukturer. Till exempel så skulle det kunna
fungera som så att när en operatör tittar på ett motorblock så visas virtuella instruktioner
direkt på motorblocket. Det är ett arbetssätt som är väldigt annorlunda från hur en operatör
normalt skulle arbeta. Vanligtvis skulle informationen vara fristående från utrustningen,
operatören skulle spendera tid på att söka efter informationen i en pappersmanual, i en dator
eller liknande (Neumann & Majoros, 1998). Det kan lätt framstå som en självklarhet att om
man tar bort den process då arbetaren söker efter information, skulle det gynna en uppgifts
tidseffektivitet. Neumann och Majoros (1998) förklarar dock att där finns en lång och
accepterad tradition som menar att hämta information från ett fristående medium, som till
exempel en pappersmanual, är en vanlig del av uppgifter. De två olika typerna av aktiviteter,
informativa och arbetsrelaterade, anses vara så pass sammankopplade att det är lätt att förbise
hur de informativa aktiviteterna påverkar den arbetsrelaterade prestationen. Neumann och
Majoros (1998) håller inte med om det och menar att de olika aktiviteterna skiljer sig väldigt
mycket åt vad gäller färdigheter och förmågor, och att aktiviteterna ofta sker sekventiellt.
Med färdigheter och förmågor syftar de på att till exempel läskunnighet skiljer sig mycket
ifrån förmågan att kunna manipulera utrustning med händerna. Neumann och Majoros (1998)
argumenterar att generellt kan det sägas att informativa aktiviteter tenderar att vara mer
”kognitiva”, medan arbetsrelaterade aktiviteter, dvs. direkt manipulation av utrustning, är mer
”kinestetiska och psykomotoriska”, medan båda aktiviteterna är visuella och auditiva. Det är
dock ett synsätt som går emot teorier inom till exempel kroppsbaserad kognition (eng.
embodied cognition). Kognition är inte bara något som sker i huvudet, utan kroppen har en
central roll för att forma kognition (Wilson, 2002). Däremot kan Neumann och Majoros
(1998) ha en poäng i att aktiviteterna ofta sker sekventiellt, dvs. att först läser man en manual
och sedan utför man uppgiften och processen skulle även kunna vara iterativ.
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Towne (1985) har vid arbetsuppgifter mätt tid för när arbetaren manipulerar utrustning
(arbetsrelaterade aktiviteter) och när arbetaren inte gör det (informativa aktiviteter).
Resultaten visade att arbetarna spenderade cirka 50 procent av tiden på informativa aktiviteter
och den tiden var oberoende av den tid som spenderades på arbetsrelaterade aktiviteter. Vad
det betyder är att det fanns skillnader i hur mycket tid arbetarna lade ner individuellt på
informativa och arbetsrelaterade aktiviteter, men skillnaden var liten i hur mycket tid de lade
ner på bara arbetsrelaterade aktiviteter (Neumann & Majoros, 1998). Det skulle kunna betyda
att för de uppgifter som Towne (1985) testade skulle augmented reality med fördel kunna
användas. Ett antagande är att den totala tiden för att utföra uppgiften hade minskat eftersom
informativa och arbetsrelaterade aktiviteter då inte längre sker sekventiellt. Arbetaren hade
inte behövt lägga ner tid på att söka information, dvs. cirka 50 procent av tiden för att utföra
uppgiften innan de arbetsrelaterade aktiviteterna kan påbörjas (Neumann & Majoros, 1998).
En annan potentiell fördel med augmented reality är hur den kan minska risken för fel. Inom
tillverkningsindustrin och i andra situationer där underhåll av mekanisk utrustning och
tillverkning sker, blir ofta en erfaren operatör/mekaniker expert på de uppgifter som sker
frekvent. Risken för fel beror ofta på en kombination av operatörens/mekanikers
kompetensnivå och den omgivning där uppgiften utförs. Till exempel är det lika stor risk att
en novis gör fel som att en expert skulle gör fel när arbetet sker under låg stress, men det är
större risk att novisen gör fel under hög stress (Neumann & Majoros, 1998). Vad augmented
reality skulle kunna göra är att ge en novis några av de fördelar som en expert besitter, till
exempel att hämta information från långtidsminnet om utrustningen som observeras.
Augmented reality kan visa den informationen direkt på utrustningen, vilket skulle kunna
innebära att noviser och experter presterar mer lika oavsett situationens stressnivå (Neumann
& Majoros, 1998). Precis som att augmented reality kan ge noviser några av de fördelar som
experter besitter, så tror Neumann och Majoros (1998) att den på samma sätt kan skynda på
tiden för en novis att bli en expert.
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3 Problemområde och problemställning
Forskningsprojektet ”Young Operator 2020” bedrivs av Högskolan i Skövde i samarbete med
Volvo GTO i Skövde. Det går som tidigare nämnt ut på att förbättra fabriksgolven rent
tekniskt med fokus på operatörernas arbetsuppgifter. Volvo i Skövde har gjuteri som
producerar motorblock. Dessa motorblock förflyttas till ett fabriksgolv där de passerar flera
olika steg i maskiner som gör dem redo för leverans. Längs processen finns flera olika
stationer där operatörer arbetar och en av deras uppgifter är att kvalitetssäkra motorblocken,
det genom att göra stickprov. Ett sådant stickprov kan exempelvis vara att mäta avståndet
mellan olika delar av motorblocket eller att mäta djupet av olika hål i motorblocket.
För att operatören ska veta vad som ska mätas, hur det ska mätas och vilka mått som gäller,
följer operatören en så kallad ”standard”. Standarden (bilaga 1) kan enkelt beskrivas som den
information som operatören har till sitt förfogande på fabriksgolvet. Det är en lång lista som
presenterar alla mått som operatören ska kontrollera motorblocken efter. Tillsammans med
listan så har också operatören en bild på motorblocket. Tidigare var standarden på ett fysiskt
dokument, men då fabriksgolvet moderniserades förflyttades all information in på
datorskärmar, dvs. i princip en kopia av hur informationen presenterades på ett fysisk
dokument finns nu i ett digitalt format. Det innebär en stor mängd information på en liten yta,
men framförallt en stor mängd information som egentligen inte är anpassad till att presenteras
på en datorskärm.
Volvo GTO har operatörer med stor variation på erfarenhet. En del har jobbat där i 20-30 år
och känner till sina arbetsuppgifter väldigt väl. De tittar på standarden snabbt innan de sätter
igång med sina arbetsuppgifter. Vad de främst letar efter i kontrollinstruktionerna är om
ändringar gjorts i standarden sedan de utförde uppgiften senast. Andra operatörer kan till
exempel vara inhyrd personal som har ytterst liten erfarenhet, om ens någon erfarenhet alls.
Den typen av operatörer behöver noga gå igenom kontrollinstruktionerna steg för steg, som en
manual. De mer erfarna operatörerna har kontrollinstruktionerna memorerade.
En prototyp kommer att utvecklas som en del av ett annat projekt. Det kommer att vara en
prototyp som ersätter kontrollinstruktioner med hjälp av augmented reality. Den ska testas för
en särskild kontrollstation. Kontrollstationen är tidigt i processen på Volvo GTO vilket gör
den till den mest komplicerade stationen. Anledningen till att den är så komplicerad är för att
det är då flest delar av motorblocket kontrolleras, vilket innebär risker som att operatören
missar ny information i standarden eller att standarden inte följs på det sätt som Volvo önskar.
Det här projektet kommer att utgå från följande två frågor:
Vilken form av informationsvisualisering med hjälp av augmented reality leder till ett
användbart system?
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Frågan syftar till att undersöka hur information kan presenteras med augmented reality för att
prototypen ska vara mer användbar, än det nuvarande systemet. Med användbart menas
användbarhet enligt Jakob Nielsens definition, dvs. fem olika attribut som är lärbarhet,
effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse tillsammans utgör de användbarhet.
På vilka sätt kan informationsvisualisering anpassas till operatörens kompetensnivå?
Med kompetensnivå utgår rapporten från Dreyfusmodellen. Prototypen som ska utvecklas ska
stödja användare oavsett kompetensnivå och den ska också kunna hjälpa en novis eller
avancerad nybörjare att under stress kunna prestera i nivå med mer kompetenta användare.

3.1 Avgränsningar
På grund av tekniska begränsningar så kommer inte flera olika typer av implementeringar att
testas. Augmented reality-tekniken kommer att implementeras på någon typ av läsplatta. Idén
är att montera läsplattan framför kontrollstationen så att operatören ändå har händerna fria.
För att besvara den andra frågan så skulle flera olika typer av användare behöva testas, dvs.
användare på olika kompetensnivåer. Studien har dock bara tillgång till noviser och får därför
fokusera på hur informationsvisualisering kan anpassas till noviser.
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4 Metod
För att besvara frågeställningen så kommer det att göras en fältstudie på Volvo GTO i
Skövde, där kommer två operatörer att observeras och intervjuas. En uppgiftsanalys kommer
att göras och den syftar till att ge förståelse för vilka uppgifter användare utför och hur de
utför uppgifterna. En prototyp kommer att skapas baserat på data insamlat under fältstudien,
samt uppgiftsanalysen. Prototypen kommer sedan att testas i ett kompetitivt
användbarhetstest. Ett formulär, mer exakt System Usability Scale (SUS), kommer att fyllas i
efter varje testsession. Insamling av kvalitativ data kommer att ske genom observation,
intervju och tänka-högt-metod. Kvantitativ data kommer bestå av SUS-mätning och
tidtagning för att slutföra uppgifter under användbarhetstestet.

4.1 Fältstudie
Naturalistiska observationer sker i fält och vad som menas med ”fält” beror på vem det är som
observerar. Exempelvis kan fält för en etnograf vara kultur, för en utvärderar kan det istället
vara det program som studeras (Patton, 2002). I den här studien syftar fältstudien till att
observera operatörer på Volvo GTO i deras vanliga arbetsmiljö och där är det
kontrollstationen som anses vara fält. Anledningen till att det ska göras en fältstudie på Volvo
GTO, är för få djupare förståelse för deras arbetsuppgifter, hur de utför arbetsuppgifterna, vad
som fungerar i arbetet och vad som inte fungerar. Patton (2002) menar att där är flera fördelar
med att ha en direkt och personlig kontakt med omgivningen som ska observeras. Framförallt
innebär det att observatören bättre kan förstå och fånga den kontext som människor
interagerar i. Det ger också observatören möjlighet att vara öppen, upptäcktsorienterad och
genom att vara på plats behöver inte observatören enbart förlita sig på tidigare koncept,
dokument eller verbala rapporteringar. En annan fördel med observationer i fält är att
observatören kan upptäcka saker som lätt kan tas för givet eller som inte längre är medvetet
av personer i omgivningen, pga. det tillhör deras arbetsrutiner. För att de i en intervju ska
kunna rapportera något sådant krävs det att de är medvetna (Patton, 2002).
Det finns flera olika strategier för hur en observation ska gå till. Vad som främst skiljer de
olika strategierna åt är hur pass deltagande en observatör kommer att vara. Det är ett
kontinuum som går från fullt deltagande i omgivningen till helt separerad från omgivningen,
precis som en åskådare. Däremellan är det en stor variation (Patton, 2002). Det kan vara svårt
att på förhand bestämma hur pass mycket en observatör ska vara deltagande. Patton (2002)
förklarar att ibland kan en observatör inleda som icke deltagande och gradvis under
observationen öka sitt deltagande till att observatören till slut är fullt deltagande. I den här
fältstudien ska det vara en icke deltagande, samt öppen observation. Anledningen till att
öppen observation valts som metod är för att det inte anses vara etiskt försvarbart observera
anställdas beteenden och prestationer i det dolda när de utför sina arbetsuppgifter. En
beskrivning om vad observationen är till för skickas därför till Volvo GTO för att få ett
godkännande. Observationen ska även vara icke deltagande, men kommunikation mellan
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deltagare och observatören kan ändå ske utan att störa arbetsuppgifterna. Langemar (2008)
förklarar att om observatören är alldeles för tyst och passiv kan det skapa oro eller
aggressivitet beroende på omgivning.
Operatörerna kommer också att intervjuas i fältstudien. Den vanligaste typen av intervju är
varken helstrukturerad eller ostrukturerad, utan den är semistrukturerad (Langemar, 2008).
Semistrukturerad intervju är också den metod som kommer att användas i fältstudien. En
semistrukturerad intervju kan variera väldigt i hur pass strukturerad den är (Langemar, 2008).
Tanken med den här intervjun är att hålla ett relativt öppet samtal för att vara öppen för så
mycket data som möjligt. Där är dock frågor som behövs besvaras. Det är viktigt att tidigt ta
reda på varför kontrollinstruktionerna används, hur de används och när de används. Utöver
det är där stor osäkerhet om vilken typ av data som behövs och därför togs beslut om en
semistrukturerad intervju för att hålla ett relativt öppet samtal.

4.2 Uppgiftsanalys
Den kvalitativa datan, dvs. observationerna och intervjuerna, från besöket på Volvo GTO
används för att göra en uppgiftsanalys av arbetet som sker vid kontrollstationen.
Uppgiftsanalyser är tekniker som används för att analysera vad en användare behöver göra för
att nå ett visst mål, exempelvis slutföra uppgiften eller deluppgiften. En uppgiftsanalys är
därför en bra metod för att förstå ett nuvarande system och informationsflödet inom det
systemet. Genom att förstå systemet och informationsflödet blir det också lättare ta beslut om
vilka egenskaper prototypen som ska testas måste ha för att användaren ska kunna utföra sina
uppgifter. Men det blir också en värdefull utgångspunkt vid design av användbarhetstest.
Där finns flera olika typer av uppgiftsanalyser; kognitiv uppgiftsanalys och hierarkisk
uppgiftsanalys är två tekniker som ofta används. Kognitiv uppgiftsanalys används bland annat
för att ge information om kunskap, tankeprocesser och mål. Den fångar både det synliga
beteendet och de dolda bakomliggande kognitva förmågorna (Clark et al., 2008). En nackdel
med kognitiv uppgiftsanalys är att den kan vara betydligt mer tidskrävande än den hierarkiska
uppgiftsanalysen. Anledningen är för att kognitiv uppgiftsanalys använder olika intervju- och
observationstekniker för att fånga djupa beskrivningar av experters kunskap när de utför
komplicerade uppgifter (Clark et al., 2008). Hierarkisk uppgiftsanalys är en simpel och
flexibel metod som undersöker uppgifter i en hierarki, dvs. den används för att bryta ner
uppgifter i en hierarki av deluppgifter. Shepherd (1998) förklarar det som en hierarki av mål
och planer. Mål syftar på vad en person förväntas göra och planer syftar på villkoren som
gäller då underordnade mål ska utföras. Hierarkisk uppgiftsanalys har varit en stor framgång
inom många olika områden, en nackdel är dock att den ofta anses vara opassande för
kognitiva uppgifter (Shepherd, 1998).
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Det hade varit intressant att använda en kognitiv uppgiftsanalys som metod, eller att
kombinera både kognitiv och hierarkisk uppgiftsanalys. På grund av tidsbrist för utförandet av
projektet och begränsad tillgång till operatörerna, blir det svårt att genomföra. Valet faller
därför på en hierarkisk uppgiftsanalys då prioritet är att förstå vilka uppgifter som
operatörerna utför och hur de utför uppgifterna. Det går att täcka med en hierarkisk
uppgiftsanalys.

4.3 Prototyp
Prototypen har skapats som en del av ett annat projekt. Det här projektet har egentligen inget
med skapandet av prototypen eller designen att göra, mer än att ha bidragit med råd om vilken
information som prototypen måste ge användaren för att det ska gå att utföra
användbarhetstestet. De råden baseras på fältstudien och den hierarkiska uppgiftsanalysen.
När det kommer till hur lång tid det tar att utföra samtliga uppgifter vid kontrollstationen visar
fältstudien att det kan skilja sig 30-35 minuter mellan en novis och en expert. Novisen
behöver cirka 40 minuter på sig och experten kan genomföra alla uppgifter på fem till tio
minuter. Vad är det då som skiljer sig så mycket mellan experten och novisen? Det mest
uppenbara är minnet. Experten har inget behov av kontrollinstruktionerna, utan minns
samtliga instruktioner. Prototypen behöver därför ge novisen några av de fördelar som
experten har. Därför behöver den kunna visa vad som ska kontrolleras på motorblocket, var
på motorblocket kontrollen ska utföras, samt hur kontrollen ska utföras. Antagandet var att
den typen av information skulle kunna ersätta kontrollinstruktionerna och den schematiska
bilden av motorblocket helt och hållet.
Ett problem med att skapa prototypen var att besluta hur man med virtuella objekt får
användaren att förstå en instruktion. Det hänger ihop med Gibsons affordances, eller kanske
mer det som Norman (1999) menar bör kallas för perceived affordances. Hur bör ett virtuellt
objekt se ut för att användaren ska förstå objektet? Kan man göra det så uppenbart som
affordances är för till exempel ett handtag och en stol, att ett handtag får användaren att förstå
att det ska greppas medan en stol får användaren att förstå att den ska sitta. Går det att skapa
virtuella objekt som är lika självklara? I och med att det är en första prototyp i ett tidigt skede
av ett längre forskningsprojekt togs beslut om att testa den enkla lösningen, dvs. systemet
kommer helt enkelt att peka på området med en grön pil där en kontroll ska utföras.
Förhoppningen är att användbarhetstestet ska ge svar på om pilar är tillräcklig information
och om pilarna har perceived affordances. Figur 3 visar en bild på hur den gröna pilen ser ut i
prototypen.
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Beslut togs också om att vara konsekvent med de virtuella objekten för att inte förvirra
användarna med olika objekt för olika uppgifter. Därför används den gröna pilen vid samtliga
uppgifter. Utöver en grön pil visas även en bild på verktyget som ska användas, samt ruta
innehållandes skriftlig instruktion. Det här projektet har som tidigare nämnt inget med själva
designen av gränssnittet att göra. Utvecklaren har bara fått information från den här studien
om att prototypen måste ge information om verktyg som ska användas och mått som ska
mätas. Anledningen till att den informationen måste finnas med är för att novisen hämtar den
informationen från kontrollinstruktionerna innan en kontroll påbörjas. Figur 4 är ett exempel
på det och det är informationen i figur 4 som användaren har tillgång till. Längst ner till
vänster i figuren syns en knapp där det står ”klar med steg”. Varje gång användaren har gjort
klart med en uppgift måste knappen tryckas på för att gå vidare till nästa steg. Den här studien
ligger heller inte som grund för det designbeslutet.
Prototypen består av en läsplatta som kommer att placeras framför motorblocket. Det rör sig
därför om en stationär prototyp. Med hjälp av kameralinsen på baksidan av läsplattan blir
motorblocket synligt på skärmen. Framför prototypen finns en tag placerad, det är den
svartvita bilden med stenar som tejpats fast på en bit kartong. Systemet känner igen taggen
och utifrån den placeras virtuella objekt ut. Systemet kan alltså inte identifiera själva
motorblocket. Det är den här prototypen som ska testas i ett kompetitivt användbarhetstest,
där den jämförs med systemet på Volvo GTO, dvs. kontrollinstruktionerna.
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4.4 Användbarhetstest
Barnum (2010) definierar användbarhetstest som aktiviteten där användare observeras då de
arbetar med en produkt och utför uppgifter som är verkliga och meningsfulla för dem. Det är
grunden för användbarhetstest, men tekniken idag tillåter till och med användare att ta del av
användbarhetstest utan att de observeras. Användbarhetstest kan delas in i två olika
kategorier: formativa och summativa test. Formativa test utförs då produkten fortfarande är
under utveckling och har som mål att finna eller lösa problem. Summativa test utförs efter att
en produkt blivit klar för att samla in data som kan användas för kontrollera om produkten
uppfyller kraven (Barnum, 2010).
Användbarhetstest har valts som metod eftersom studien försöker besvara frågan ”vilken form
av informationsvisualisering med hjälp av augmented reality leder till ett användbart
system?”. Användbarhetstestet kommer vara formativt eftersom prototypen testas i ett tidigt
stadie i utvecklingsprocessen. Testet kommer även vara kompetitivt eftersom prototypen ska
jämföras med det system som används på Volvo GTO. Kompetitiva tester innebär att man
testar en produkt mot en annan. Det kan göras på olika sätt. Exempelvis kan samma
användare testa båda produkterna, den typen av test kallas för within-subjects design
(Barnum, 2010). När within-subjects design används så är det viktigt hälften av deltagarna
gör testet enligt A-B och resterande enligt B-A, för att undersöka att inte ordningen påverkar
resultatet. Ett alternativ till within-subjects design är att låta hälften av deltagarna testa en
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produkt och andra hälften den andra produkten. Det upplägget kallas för between-subjects
design (Barnum, 2010). I det här användbarhetstestet kommer upplägget between-subjects
design att användas. Antagandet är att om man utfört användbarhetstestet en gång med ett
system så blir resultatet missvisade för det andra systemet, det gäller åtminstone för den här
studien.
Högsta prioritet när ett användbarhetstest ska planeras är testmålen. Testmål fokuserar på vad
man vill lära sig om av användarnas erfarenhet med produkten vid aktuellt skede i
utvecklingsprocessen (Barnum, 2010). Beslut måste tas om vad som är viktigast att få reda på
av användbarhetstestet. Ofta vill intressenter veta allt om produkten, men tid och budget
begränsar vad som kan testas. För att identifiera testmål i den här studien så kommer
utgångspunkten att vara användbarhetsfaktorerna som Nielsen (2009) presenterar. Scenario
kommer sedan att skapas som baseras på testmålen. Testuppgifter kommer att skapas för det
ska vara möjligt att undersöka om testmålen uppnås. Ett scenario kommer att skapas för att ge
deltagarna en realistisk och meningsfull kontext (Barnum, 2010).
Under användbarhetstestet kommer deltagarna att uppmanas att ”tänka högt”. Tänka högt är
en metod som kräver att deltagarna tänker högt då de löser ett problem eller utför en uppgift.
Tänka-högt-metoden är många gånger en unik informationskälla av kognitiva processer, dvs.
den bidrar med direkt data av pågående tankeprocesser under utförandet av uppgifter (Jaspers
et al., 2004). I den här studien kommer tänka-högt-metoden bidra med värdefull kvalitativ
data i form av djupa beskrivningar av vad deltagarna tänker, känner, och upplever när de utför
uppgifterna. Det är mycket som kan ske vid utförandet av uppgifter som inte är synligt för
observatören. Tänka-högt-metoden är ett bra tillvägagångssätt för att minska risken att gå
miste om värdefull data.
Användbarhetstestet kommer att observeras och det rör sig även här om en öppen och icke
deltagande observation. Där finns helt enkelt inte några möjligheter till att utföra en dold
observation. Efter att deltagarna utfört testet får de svara på frågor i en semistrukturerad
intervju.

4.5 System Usability Scale
Efter intervjun kommer deltagarna också att fylla i ett formulär, ett så kallat SUS vilket står
för System Usability Scale (bilaga 2). SUS utvecklades år 1986 och består av tio påståenden.
Varannat påstående är ett positivt påstående som exempelvis ”I think that I would like to use
this system frequently”. Och varannat påstående är negativt som ”I found the system
unnecessarily complex”. Barnum (2010) menar att SUS är strukturerat på det sättet för att
balansera svaren. Deltagaren väljer sedan att kryssa för en ruta mellan 1 och 5 där 1 är
”Strongly disagree” och 5 är ”Strongly agree”. Sauro (2011) förklarar att SUS från början
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skapades som ”quick and dirty scale” för att användas efter användbarhetstest. Det stämmer
att SUS är en enkel och snabb metod, men den har dessutom visat sig ha både hög validitet
och reliabilitet (Sauro, 2011). SUS var från början tänkt att mäta hur lätt användarna anser att
systemet är att använda, men systemet har också visat sig mäta några av
användbarhetsfaktorerna som Nielsen (2009) diskuterar. De tio påståendena i SUS är
följande:
1. I think that I would like to use this system frequently.
2. I found the system unnecessarily complex.
3. I thought the system was easy to use.
4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.
5. I found the various functions in this system were well integrated.
6. I thought there was too much inconsistency in this system.
7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.
8. I found the system very awkward to use.
9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.
Enligt Lewis och Sauro (2009) så ger SUS en mätning på den övergripande tillfredställelsen
med systemet, men även lärbarhet. Påstående 4 och 10 täcker lärbarhet, övriga åtta påståenden
täcker vad Lewis och Sauro (2009) menar är användbarhet. Nielsen (2009) inkluderar dock
lärbarhet i begreppet användbarhet. Lewis och Sauro (2009) definierar inte begreppet
användbarhet, därför är det svårt att veta exakt vilka faktorer de syftar på när de förklarar att
övriga åtta påståendena täcker användbarhet.

4.6 Datainsamling, analys och resultat
Datan som ska samlas in kommer vara både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ data
kommer att användas för att mäta och jämföra skillnaden mellan systemet som används på
Volvo GTO och prototypen. Kvalitativ data kommer dels bestå av intervjuer och
kommentarer, för att få djupa svar om deltagarnas upplevelser, åsikter, känslor och kunskap
(Patton, 2009), men även observationer som ger en rik och detaljerad beskrivning av
aktiviteter, beteende och handlingar (Patton, 2009). Den insamlade datan kommer att
analyseras enligt hur Barnum (2010) rekommenderar att man analyserar data efter ett
användbarhetstest. Barnum (2010) föreslår att man delar upp analysfasen i tre delar, varje del
utgår från en fråga. Del 1 ”Vad såg vi?”, del 2 ”vad betyder det?” och del 3 ”vad borde vi
göra åt det?”. Barnum (2010) är noga med att förklara att de tre stegen måste följas i den
ordningen och att det inte går att hoppa över något av stegen. Risken finns att personen som
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analyserar hoppar från del 1 till del 3, vilket kan resultera i en avsaknad av djupare förståelse
för fynden.
I del 1 samlas olika fynd ihop, positiva, negativa och överraskningar. De kan antingen
kategoriseras enligt top-down, bottom-up eller en kombination av de två metoderna (Barnum,
2010). I den här analysen kommer bottom-up-metod att användas, vilket innebär att
individuella fynd samlas i grupper och därefter blir grupperna en kategori. Bottom-upmetoden är en fördel att använda då det inte redan finns några förutbestämda kategorier, den
minskar också risken att missa några fynd eller kategorier. Top-down-metoden utgår istället
från färdiga kategorier och risken är då att några fynd missas. Fördelen med top-down är att
det ofta går snabbare att utgå från redan färdiga kategorier (Barnum, 2010). Del 2 går ut på att
granska fynden som identifierats i del 1. Det görs genom att undersöka hur många av
deltagarna som upplevt varje fynd, men också genom att presentera kvantitativ och kvalitativ
data och jämföra de olika datakällorna för att validera fynden (Barnum, 2010). I del 3 ska
fynden presenteras och de ska presenteras tillsammans med fyndens omfattning och
allvarlighet. När det gäller omfattning så skiljer Barnum (2010) på två olika typer av fynd;
globala och lokala fynd. Globala fynd är de som upprepar sig genom ett helt system, till
exempel att användaren inte får någon feedback från systemet, att systemet inte är konsekvent
med terminologi eller att användaren inte förstår hur man navigerar i systemet. Lokala fynd är
de som bara uppstår på enstaka platser i systemet. Det kan exempelvis röra sig om ett stavfel
eller liknande (Barnum, 2010). Hur allvarlighetsgrad presenteras kan variera, det beror helt på
hur detaljerat det ska vara. Det viktiga är att de olika graderna definieras.
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5 Planerat genomförande
Där var stor osäkerhet på vilka uppgifter en operatör på Volvo GTO i Skövde faktiskt utför
och hur de utför uppgifterna, därför togs beslut om att göra en fältstudie på Volvo. Prototypen
planerades att testas i ett användbarhetstest för att dess användbarhet skulle kunna utvärderas.
Idén är att det ska vara ett kompetitivt användbarhetstest där prototypen jämförs med systemet
som används på Volvo GTO.

5.1 Fältstudie
Fältstudien planerades att ske på Volvo GTO i Skövde. En novis och en expert, enligt
definitionen i Dreyfusmodellen, ska få utföra sina vanliga arbetsuppgifter vid
kontrollstationen. Utförandet ska observeras i en öppen och icke deltagande observation.
Operatörerna kommer också filmas då de utför arbetsuppgifterna. Anledningen är att
filmklippen senare ska användas till att göra en hierarkisk uppgiftsanalys. Operatörerna
kommer uppmuntras att ”tänka högt” eftersom där är mycket som kan ske vid utförandet av
arbetsuppgifterna som inte är synligt för observatörer.
Inför fältstudien kommer det att hållas en kort presentation om projektet för experten och
novisen. Anledningen till det är att få dem att känna sig trygga med att de kommer observeras.
Syftet är också att förklara för experten och novisen att de enbart observeras för att
observatören ska få kunskap om vilka arbetsuppgifter som utförs och hur de utförs. Efter
observationen kommer det att hållas en semistrukturerad intervju, dvs. ettrelativt öppet
samtal som bygger på ett fåtal frågor, med experten och novisen. Den semistrukturerade
intervjun ska ske med novisen under tiden som experten utför sina arbetsuppgifter, intervjun
med experten sker då novisen utför sina arbetsuppgifter. De intervjuas en och en för att
experten och novisen inte ska påverka varandras svar.

5.1.1 Delresultat
Resultatet av den insamlade datan och analysen visade stora skillnader mellan novisen och
experten och hur de går tillväga för att lösa en uppgift. Novisen utgår från
kontrollinstruktionerna och börjar överst med den första instruktionen och jobbar sig ner i
listan. Novisen har stora problem med att komma ihåg mått som ska kontrolleras, var på
motorblocket kontrollen ska ske och är dessutom osäker på vilket verktyg som ska användas.
Det innebär att novisen förflyttar sig flera gånger fram och tillbaka mellan motorblocket och
datorskärmen innehållandes kontrollinstruktioner. Novisen visar osäkerhet vid utförandet och
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frågar gärna en mer erfaren operatör om hur man utför uppgiften. Videoinspelningarna visar
att novisen tar god tid på sig vid kontrollinstruktionerna och scrollar upp och ner mellan den
schematiska bilden av motorblocket och instruktionerna om vilka mått som gäller för en
särskild del av motorblocket. Novisen behöver återgå till kontrollinstruktionerna efter varje
deluppgift är slutförd. Det är inte ovanligt att novisen förflyttar sig mellan motorblocket och
kontrollinstruktionerna ett par, kanske tre gånger innan mätningen påbörjas.
Experten använder sig inte av kontrollinstruktionerna, utan alla mått finns lagrat i
långtidsminnet. Experten förklarar att det är först när han stöter på ett problem, till exempel
att ett mått inte stämmer, som han vänder sig mot kontrollinstruktionerna för att se om det
skett någon ändring eller om det bara är fel på motorblocket. Experten har också hittat ett mer
effektivt tillvägagångssätt för att utföra uppgiften. Han utgår inte från kontrollinstruktionerna
utan istället från verktygen som är placerade i en viss ordning. Så experten tar det första
verktyget och utför alla kontroller som ska göras med det verktyget. Därefter går han över till
nästa verktyg och utför alla kontroller med det verktyget osv. Skillnaden mot novisen är att
novisen får gå tillbaka till ett verktyg flera gånger i andra steg senare i processen.
Anledningen till att det är på det sättet är för att kontrollinstruktionerna har strukturerats efter
motorblockets olika delar och inte efter de verktyg som operatören behöver använda.
Slutsats av fältstudien är att kontrollinstruktionerna presenterar alldeles för mycket
information på en och samma gång för att en novis ska kunna hantera den på ett effektivt sätt.
Det blev framförallt tydligt i hur mycket tid novisen spenderade på att läsa och scrolla i
kontrollinstruktionerna. Systemet underlättar heller inte för novisens arbetsminne. Det var
flera gånger som novisen vände sig mot kontrollinstruktionerna för att ta reda på vad som ska
göras härnäst, och innan novisen påbörjat mätningen så var informationen redan glömd. Det
resulterar framförallt i fler kroppsrörelser där operatören tvingas förflytta sig mellan
datorskärm och motorblock.
Experten har ett betydligt mindre, om ens något behov av kontrollinstruktionerna. Ett
antagande är att experten skulle kunna bli frustrerad om han eller hon inte fick utföra
uppgifterna i ett högt tempo utan avbrott. Experten skulle kunna klara sig utan någon
information alls. Ett antagande är att experten förmodligen också skulle kunna hantera en
betydligt större mängd information än novisen. Det eftersom experten redan besitter en
djupare förståelse för uppgiften och inte blir ”skrämd” eller förvirrad av informationen på
samma sätt som en novis kan bli. Vad det skulle kunna betyda är att en novis som använder
en prototyp med augmented reality kan dra nytta av att bara få en liten mängd information
presenterat, exempelvis för en eller två deluppgifter. En expert kan istället hantera
information för en större mängd deluppgifter och på så sätt få ett bättre flöde i sitt arbete. Det
är dock något som fortfarande behöver undersökas.
En hierarkisk uppgiftsanalys gjordes för att i en hierarki visa hur operatörerna arbetar med
sina uppgifter. Bilaga 3 visar hur novisen arbetar och bilaga 4 visar hur experten arbetar.
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5.2 Användbarhetstest
Användbarhetstestet kommer att ske i Portalen vid Högskolan i Skövde. Högskolan har fått
låna ett motorblock av Volvo GTO som kommer att användas under användbarhetstestet. Det
planeras att vara ett kompetitivt användbarhetstest för att kunna jämföra prototypen med det
system som används på Volvo GTO. En grupp med deltagare kommer att arbeta på ett
liknande sätt som man gör på Volvo. De kommer agera kontrollgrupp. Den andra gruppen,
den så kallade testgruppen, kommer att göra samma uppgifter men de använder sig av
prototypen. Den här typen av användbarhetstest med det upplägget kallas för betweensubjects design (Barnum, 2010). Testgruppen ska också utföra testet vid två olika tillfällen
med minst en natt mellan testtillfällena. Syftet med två testtillfällen är att undersöka prestation
över tid.
Delen av användbarhetstestet som undersöker prestation över tid är inte av intresse för det här
projektet. Anledningen till att den delen av testet är med är för att utvecklaren av prototypen
behöver, i ett annat projekt, kunna visa på att prototypen är dynamisk och kan anpassa vilken
information som visas. Antagandet är att deltagarna ska vara skickligare efter att de redan har
utfört uppgifterna en gång och därför ska de också kunna utföra uppgifterna snabbare och
med mindre information. Prototypen ska därför kunna känna av att deltagaren är skickligare,
dvs. utför uppgifterna snabbt, och anpassa informationen därefter.
Högskolan i Skövde har av Volvo GTO fått en kopia av kontrollinstruktionerna (bilaga 1)
som operatörerna har tillgängligt vid kontrollstationen. Kontrollinstruktionerna kommer att
förenklas inför användbarhetstestet, eftersom operatörerna på Volvo GTO förstår en
terminologi som deltagarna förmodligen inte skulle förstå. Terminologin har därför
förenklats, dvs. det står till exempel utskrivet i kontrollinstruktionerna att yttre diametern ska
mätas. Strukturen är dock densamma som de ursprungliga kontrollinstruktionerna.
Inför användbarhetstestet kommer deltagarna att få skriva på ett dokument med ett
medgivande (bilaga 5) att de filmas under testets gång. Dokumentet har hämtats från Barnum
(2010) och har modifierats för att passa till det här projektet. Samtliga deltagare får också
exakt samma information inför testet, dvs. korta instruktioner om hur de ska utföra testet,
vilket material de har tillgång till, samt att syftet med testet är att undersöka systemet
(kontrollinstruktioner eller prototyp beroende på deltagargrupp). De får också förklarat tydligt
att observatörerna inte har något som helst intresse för eller på något sätt bedömer deltagarna,
deltagarnas intelligens eller liknande. Deltagarna kommer också uppmanas att ”tänka högt”.
Det kommer framförallt bidra till mer kvalitativ data i form av kommentarer.
Användbarhetstestet kommer att utföras enskilt av deltagarna. De kommer att observeras av
två observatörer. Observatörerna kommer att vara passiva som enbart yttrar sig ifall
deltagaren inte klarar av att utföra en uppgift eller om deltagaren ställer en fråga direkt till
observatörerna. Testsessionerna kommer att filmas. Under filminspelningen registreras också
ljud. Efter användbarhetstestet kommer deltagarna agera respondenter i en semistrukturerad
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intervju. De kommer att besvara frågan: ”Vad tyckte du om testet som du precis deltagit i?”.
Idén är sedan att leda intervjun till ett öppet samtal om prototypen eller
kontrollinstruktionerna beroende på vilken deltagargrupp som respondenten tillhör. Efter
intervjun kommer deltagaren att få fylla i ett SUS-formulär.

5.2.1 Deltagare
Toltat ska 16 deltagare, kvinnor och män, delta i användbarhetstestet. De ska slumpmässigt
delas in i två grupper, en kontrollgrupp och en testgrupp, med åtta deltagare i varje grupp.
Deltagarna ska representera noviser, därför är det viktigt att de inte har någon djupare
kunskap eller större erfarenhet av arbetet på Volvo GTO. För att deltagarna ska anses vara
noviser och för att resultatet inte ska bli missvisande, är det också viktigt att samtliga
deltagare befinner sig på en liknande kunskapsnivå. Deltagarna ska därför inte ha någon eller
endast ha liten erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin. Deltagarnas erfarenhet av
tillverkningsindustrin kommer bland annat bedömas efter vilka arbetsuppgifter de har haft.
Det viktiga är att de inte är erfarna användare av kontrollinstruktionerna på Volvo GTO, samt
att de inte har någon vana vid att utföra liknande uppgifter som operatörerna på Volvo GTO
utför. Deltagarna kommer främst att värvas från Högskolan i Skövde. När deltagarna
rekryteras så kommer de att få fylla i en enkät (bilaga 6) med information om dem, som visar
på om de är lämpliga deltagare eller inte. Enkäten har hämtats från Barnum (2010) och
modifierats så att den passar till det här projektet. Som incitament kommer de att erbjudas
fika, dvs. kaffe, te och kakor.

5.2.2 Testmål
När ett användbarhetstest planeras så är det vanligt att listan på vad för något som ska
undersökas blir lång. Intressenter vill veta allt om systemet som ska testas. Det är dock viktigt
att ha budget, tid för projektet och deltagarnas uthållighet i åtanke (Barnum, 2010). Därför har
listan på vad som ska undersökas också begränsats. Bilaga 7 är en sammanställning av de
testmål som beslutats att undersökas i användbarhetstestet. Fokus ligger på effektivitet,
lärbarhet och fel. Minnesvärdhet, blir svårt att testa eftersom det troligen skulle kräva ett
uppföljningstest. Tillfredsställelse mäts genom SUS-formulär men också i form av
kommentarer under och efter användbarhetstestet. Användbarhetsfaktorerna har använts som
utgångspunkt för att formulera testmålen.
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5.2.3 Scenario
Att skapa uppgiftsscenarier till det här användbarhetstestet är inte alls lätt. Nielsen Norman
Group (2014) menar att det är bättre att skapa ett scenario som ger en förklaring och en
kontext till varför deltagaren ska ”göra X”, istället för att bara ge deltagarna order om att
”göra X” utan någon förklaring. Barnum (2010) är inne på samma spår som Nielsen Norman
Group. Problemet är att deras råd syftar på användbarhetstest för webbsidor,
mjukvaruprogram och liknande. Inom tillverkningsindustrin, på fabriksgolv och för de
uppgifter som operatörer vanligtvis utför där, då är det annorlunda. Det är annorlunda
eftersom att scenariot alltid är samma, operatören är alltid vid kontrollstationen för att göra
samma uppgift på samma sätt. De får ingen förklaring till varför de ska följa instruktionerna
eller får kontexten förklarad för sig. Det är dock troligt att kompetenta utövare delvis ser
handlingarna i sin kontext, medan skickliga utövare och experter har djupare förståelse för
kontexten (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Operatörerna får instruktioner i form av
kontrollinstruktioner, de kontrollinstruktionerna kallas också för ”standard”, vilket ger tydliga
signaler om att de ska följas på ett särskilt sätt. Där finns inget utrymme för att måla upp ett
scenario som kan resultera i olika tillvägagångssätt för att utföra en uppgift. Allt ska göras på
samma sätt, dvs. följa en standard, för att försäkra sig om att kvalitetssäkringen utförts
korrekt.
Eftersom det rör sig om ett kompetitivt användbarhetstest där ett system jämförs mot ett
annat, dvs. prototypen jämförs mot systemet som finns på Volvo GTO, behöver scenariot
också vara så likt arbetet på Volvo GTO som möjligt. Det togs därför beslut om att göra på ett
annat sätt än hur uppgiftsscenarier vanligtvis hade skapats. Ett enda scenario skapades och det
inkluderar samtliga testmål och även alla 14 testuppgifter.
Scenario: Du har rollen som operatör på fabriksgolvet och ska här kvalitetssäkra
motorblocket som en del av produktionsprocessen. Att kvalitetssäkra motorblocket innebär att
du kontrollerar så att mått för olika delar är korrekta. Till ditt förfogande har du
kontrollinstruktioner/läsplatta (beroende på deltagargrupp) som ger dig information om vad
du ska kontrollera och hur du ska göra kontrollen.

5.2.4 Testuppgifterna
Eftersom motorblocket som Högskolan i Skövde fått låna av Volvo GTO är fastskruvad på en
vagn, med fel sida upp, kan därför inte exakt samma uppgifter utföras under
användbarhetstestet som operatörerna utför på Volvo. Liknande delar på motorblocket kunde
dock identifieras, vilket innebär att deltagarna kommer kunna utföra liknande uppgifter som
operatörerna på Volvo GTO utför. Där finns bland annat möjlighet att använda en tolk för att
mäta omkretsen av ett hål. Där finns delar på motorblocket som kan mätas med ett skjutmått
och där finns mindre hål som kan kontrolleras med en gängtolk. Det är tre verktyg som
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operatörerna gör flera kontroller med och det är också därför de valts att användas under
användbarhetstestet.
Totalt är det 14 uppgifter som deltagarna kommer att få utföra på åtta olika delar av
motorblocket. Figur 5 visar en schematisk bild av motorblocket. De olika delarna av
motorblocket är markerat med beteckningarna A1-A6, samt B1 och B2.

A1- A3 kommer att kontrolleras med hjälp av en tolk. Tolken är ett cylinderformat verktyg
som används av operatörerna på Volvo GTO för att mäta omkretsen av ett hål. Ena sidan av
tolken ska passa i ett hål och andra sidan av tolken ska inte passa i hålet, det innebär i så fall
att hålet är inom toleransen. Tre olika typer av uppgifter ska utföras för A4-A6, dvs. totalt nio
uppgifter och för samtliga uppgifter används ett skjutmått. Deltagarna ska mäta yttre
diametern, inre diametern samt djupet ner till en kant i hålet. För B1 och B2 ska två hål
kontrolleras att gängorna fungerar, det med hjälp av en gängtolk.
Kvantitativ data i form av tid för att slutföra uppgifter kommer att samlas in för både
kontrollgrupp och testgrupp. Datan kommer att jämföras för att mäta vilket system som är
mest tidseffektivt. När den kvantitativa datan analyseras så är det fem uppgifter som
analyseras. A1-A3 räknas som uppgift 1, A4-A6 (yttre diameter) är uppgift 2, A4-A6 (inre
diameter) är uppgift 3, A4-A6 (djup) är uppgift 4, B1 och B2 är uppgift 5. De 14 uppgifterna
analyseras som fem uppgifter eftersom, eftersom det är fem olika typer av uppgifter.
Kvalitativ data i form av observationer och kommentarer kommer att samlas in under hela
testsessionen. Vad observatörerna särskilt kommer att bevaka är om deltagarna kan utföra
samtliga 14 uppgifter utan någon hjälp utöver kontrollinstruktionerna/prototypen. Det för att
undersöka användbarhetsfaktorerna effektivitet och lärbarhet. Det kommer också att
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observeras om deltagarna kan påbörja testet utan någon ytterligare assistans, det för att
undersöka användbarhetsfaktorn lärbarhet. För att inte missa användbarhetsfaktorn ”fel”,
kommer eventuella fel att uppmärksammas och hur de påverkar deltagarna, om deltagarna kan
återhämta sig och slutföra uppgifterna, eller om fel hindrar deltagarna från att fortsätta.

5.2.5 Testmiljö
Det är viktigt att testmiljön är så lik den verkliga arbetsmiljön som möjligt, allt för att hålla en
hög validitet. För kontrollgruppen innebär det att de ska ha tillgång till ett motorblock,
verktyg ska vara placerade till höger om motorblocket och en datorskärm med
kontrollinstruktioner ska också vara placerad till höger om motorblocket. Verktygen är alltid
placerade i en särskild ordning. Det är hur kontrollstationen ser ut på Volvo GTO. Skillnaden
mellan kontrollgrupp och testgrupp är placering av kontrollinstruktioner. Testgruppen
kommer inte att ha datorskärm med kontrollinstruktioner tillgängligt. Istället kommer
testgruppen att ha prototypen placerad framför motorblocket. I övrigt ska testmiljön för
kontrollgrupp och testgrupp vara densamma.
Buller kommer att spelas upp för att simulera oväsen på fabriksgolvet. Utöver verktygen som
ska användas för att utföra uppgifterna, behöver det också vara verktyg som distraherar
deltagaren. I den verkliga arbetsmiljön så är där inte bara tre verktyg tillgängliga, utan
närmare 30 verktyg. Att bara placera ut tre verktyg kan göra uppgiften för lätt. Observatörerna
kommer att sitta bakom deltagaren, en webbkamera kommer vara placerad till höger om
arbetsstationen, syftet är att spela in testsessionerna för att underlätta analysfasen.

5.3 Forskningsetiska principer
Langemar (2008) förklara att i Sverige är det Vetenskapsrådet som utarbetar etiska riktlinjer
inom psykologisk forskning. Riktlinjerna utgår från två grundaspekter som är
forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet finns konkretiserat i fyra
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Langemar, 2008). I den här studien följs de etiska riktlinjerna fullt ut. Langemar (2008)
skriver att deltagare ska så långt som möjligt informeras om undersökningens syfte, vad
deltagande innebär och om de är intresserade att ta del av resultatet. Deltagarna i studien får
full information om studiens syfte då det inte bör påverka resultatet. Det enda som deltagarna
inte får veta är om de tillhör kontrollgrupp, testgrupp eller vilket av systemen som utvecklats
inom projektet. Det skulle kunna påverka resultatet. Operatörerna på Volvo GTO får också en
kort presentation om projektet Young Operator 2020 och varför de ska observeras när de utför
arbetsuppgifterna. Deltagarna får också information om att studien sker i samarbete med
Volvo GTO i Skövde. Samtliga deltagare erbjuds att få ta del av resultatet. De har möjlighet
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att lämna kontaktuppgifter så att resultat av studien senare kan skickas till dem. Det kommer
att göras genom att rapporten skickas via e-post. Langemar (2008) förklarar att deltagande
alltid också ska ske frivilligt. Därför får samtliga deltagare reda på att de när som helst kan
avbryta sitt deltagande. När det gäller fältstudien på Volvo GTO, kommer de att tillfrågas om
där finns någon som frivilligt vill ställa upp och delta i observationen. Volvo GTO får full
information om studiens syfte och vad som intresserar observatören. Det är ett måste då
fackförbund inte heller tillåter att anställda observeras hur som helst. Konfidentialitetskravet
följs också precis som förväntat. Ingen deltagare kommer att kunna identifieras i studien.
Forskningsmaterial används endast i forskningssyfte. Exempelvis så görs videoinspelningar
under användbarhetstest och deltagarna kommer få full information om vad videoklippen
kommer användas till och vem som kommer att ha tillgång till videoklippen. Deltagarna får
också skriva på ett dokument att de ger sin tillåtelse att bli filmade.
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6 Praktiskt genomförande
Genomförandet gick inte riktigt som planerat. Användbarhetstestet gjordes med totalt 20
deltagare. Anledningen var för att data från fyra deltagare från testgruppen försvann på grund
av tekniska problem. Filminspelningarna sparades inte som de skulle. Det löstes genom att
ersätta de fyra deltagarna med fyra helt nya och slumpmässigt utvalda deltagare. Datan som
analyseras kommer därför ändå att vara för 16 deltagare, precis som planerat.
Rekryteringsprocessen gick inte helt enligt planerna. Det var tänkt att deltagarna skulle fylla i
en rekryteringsenkät då de rekryterades. Pga. tidsbrist och avhopp av deltagare, rekryterades
deltagare i sista sekund. Det innebar att de fick läsa igenom och fylla i enkäten när de väl var
på plats för att utföra användbarhetstestet.
Totalt var det 14 olika uppgifter som skulle utföras. Pga. fel i prototypen så visades inte
virtuellt objekt för den sista uppgiften, dvs. uppgiften för B2. Beslut togs därför om att ta bort
uppgiften helt från testet. Felet var uppenbart och hade noterats. Verktygen som skulle
användas för att utföra uppgifterna var en tolk, ett skjutmått och en gängtolk. Tolk och
gängtolk är specialbeställda verktyg som används på Volvo GTO. De var för dyra och
leveranstiden var för lång för att de skulle kunna användas i användbarhetstestet. Därför
skapades en egen tolk med en rundstav av trä, ena sidan av rundstaven slipades med
sandpapper för att den skulle bli tunnare och på så vis gå i hålen A1-A3. Gängtolken ersattes
med en M8-skruv och en hylsa med grepp. I och med att M8-skruven inte är en riktig
gängtolk och att rundstaven inte är en riktig tolk, fick deltagarna i kontrollgruppen berättat för
sig vilka verktyg som är vilka. Testgruppen fick inte den fördelen men de hade istället bilder
på verktygen i prototypen, och hade därför haft en orättvis fördel om inte kontrollgruppen fått
verktygen förklarade. Inspelningen av buller för att simulera oväsen användes i ett annat
projekt. Därför fick det här användbarhetstestet utföras utan buller. I övrigt gick
genomförandet precis som planerat.
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Figur 6 visar testmiljön för både kontrollgrupp och testgrupp. Figur 7 visar istället verktygen
som användes och placeringen av dem.
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7 Analys och resultat
För att försöka förstå den insamlade datan från användbarhetstesterna så följdes förslaget från
Barnum (2010) om hur man kan analysera data efter ett användbarhetstest. Barnum bryter ner
analysprocessen till tre delar:
1. Vad såg vi?
2. Vad betyder det?
3. Vad borde vi göra åt det?
Det är viktigt att följa de tre stegen i ordning eftersom det annars är lockande att hoppa från
första steget till det tredje, det utan att ta sig tid till att förstå vad fynden faktiskt betyder
(Barnum, 2010). Det fanns redan en god idé om vad som fungerade och vad som inte
fungerade under användbarhetstesterna. Under användbarhetstesterna var det tydligt vilka
moment de flesta deltagarna hade problem med, och många av kommentarerna från
deltagarna var lika varandra. Redan innan all data från alla filer hade analyserats, så fanns det
redan åsikter om vad som fungerade och vad som inte fungerade.
Positiva och negativa fynd samlades in tillsammans med överraskningar. De organiserades
enligt en bottom-up-organisation. Barnum (2010) förklarar att fynden kan organiseras enligt
top-down, bottom-up eller en kombiantion av de två. Med en top-down-metod så utgår man
från färdiga kategorier eller koder. En bottom-up-metod utgår istället från individuella fynd
som grupperas och sedan tilldelas en kategori. Den stora fördelen med bottom-up-metod är att
man är öppen för alla typer av fynd. Om man redan har förutbestämda kategorier så kan det
vara lätt att missa något fynd. Nackdelen med bottom-up-metod är att processen generellt tar
längre tid än top-down (Barnum, 2010). Fynden listas nedan och samtliga fynd har fått en
unik beteckning. Viktigt att känna till är att deltagare i kontrollgruppen benämns enligt KG 1
– KG 8, deltagare i testgruppen benämns enligt D 1 – D 8.
Positiva fynd
•

Testgruppen kunde utföra uppgifterna mer självständigt än kontrollgruppen. (PF1)

Negativa fynd

•
•
•
•
•

Prototypen stod i vägen. (NF1)
”Klar med steg-knappen” är ett jobbigt extra moment. (NF2)
Pilarna pekade fel. (NF3)
Deltagarna mätte på felaktigt sätt utan att veta om det. (NF4)
Deltagarna tvingades förflytta sig mellan prototyp och motorblock. (NF5)
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•
•
•
•
•

Deltagarna behövde bocka sig fram för att kunna se instruktionerna. (NF6)
Pilen för uppgift 14 saknades. (NF7)
Upptäckte inte bilden på tolken. (NF8)
Vet inte hur man går vidare efter en uppgift. (NF9)
Missade att utföra uppgift 2 och 5. (NF10)

Överraskningar
•
•
•

Pilarna ger inte tillräckligt med information. (Ö1)
Osäkerhet på om uppgifterna utförts rätt. (Ö2)
Tryckte inte på ”Klar med steg” efter varje uppgift. (Ö3)

Tabell 1 visar en sammanställning av fynden som sorterats in under kategorier. Vissa fynd
passar in under flera kategorier.

Efter att ha samlat ihop och sammanställt alla fynd enligt bottom-up-metod så var det dags att
kontrollera hur många av deltagarna som upplevde varje fynd. Tabell 2 visar en
sammanställning av fynden. D 1 – D 8 står för Deltagare 1 – Deltagare 8. Ett X markerar om
fyndet observerades hos en deltagare. Det rör sig om deltagare för testgruppen.
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Det var totalt sju av åtta deltagare från testgruppen som kunde utföra testet mer självständigt
än kontrollgruppen. Det bedömdes genom att jämföra antalet misslyckanden. Där räknas inte
misslyckande med att använda verktyg, till exempel deltagare som inte kunde hantera ett
skjutmått. Det som finns med i bedömning är istället information som missas av deltagare,
vilket resulterar i att de glömmer att utföra uppgifter. I testgruppen var det bara Deltagare 6
som missade att utföra uppgifter. I kontrollgruppen var det endast två av åtta deltagare som
inte missade att utföra några uppgifter, dvs. KG2 och KG3.
För samtliga deltagare i testgruppen var det uppenbart att prototypen stod i vägen. Det blev
framförallt tydligt då de sträckte sig över prototypen för att arbeta med motorblocket, eller när
de hela tiden behövde gå runt om prototypen för att komma åt motorblocket ordentligt. ”Lite
bökigt när surfplattan är i vägen,” sa Deltagare 3. Samtliga deltagare i testgruppen behövde
också använda sig av knappen ”Klar med steg”. Ett extra moment som tvingar användaren att
förflytta sig mellan prototyp och motorblock och får därför aldrig något riktigt flyt i sitt
arbete. ”Det blir ju inte fullt så bra när man hela tiden måste gå tillbaka och trycka ’nästa
steg’,” förklarade Deltagare 2. Fyra av åtta deltagare i testgruppen upplevde att pilarna
pekade fel. Exempelvis så kunde de uppleva att pilen som skulle peka på A2 istället pekade
ett par centimeter vid sidan om A2. Deltagare 6 frågade: ”Vad är det jag ska mäta nu då?”.
Fyra av åtta deltagare i testgruppen mätte på ett felaktigt sätt, exempelvis använde de
skjutmåttet fel och borde ha fått ett felaktigt mått som resultat, eller i alla fall ett mindre
noggrant resultat. Det utan att systemet ger någon feedback på detta.
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Samtliga deltagare i testgruppen fick också uppleva problemen som uppstår med att ha en
stationär prototyp. Samtliga deltagare fick förflytta sig mellan prototyp och motorblock,
Samtliga behövde också bocka sig fram något för att kunna läsa och se ordentligt på skärmen.
För samtliga deltagare i testgruppen så saknades också pilen för uppgift 14, vilket beror på ett
fel i systemet. Uppgiften har därför tagits bort från analysen av insamlad data, men noteras
ändå här som ett fel. Tre av åtta deltagare i testgruppen missade bilden på verktyget som ska
föreställa en tolk. ”Är det här en tolk till att börja med?,” frågade Deltagare 7 och höll upp ett
skjutmått. En av åtta deltagare, dvs. Deltagare 1, var osäker på hur man går vidare efter man
utfört en uppgift. Deltagaren såg ut att vänta på att nästa uppgift skulle dyka upp automatiskt
och noterade inte knappen ”Klar med steg”. En av åtta deltagare, Deltagare 6, missade att
utföra uppgift 2 och 5. Fem av åtta deltagare i testgruppen upplevde att pilarna inte gav
tillräcklig information för att de skulle vara säkra på var uppgiften skulle utföras. Det kunde
bland annat visa sig med frågor likt den Deltagare 5 ställde: ”Djupet är då ner till kanten
eller?”. Sex av åtta deltagare saknade feedback, de var osäkra på om de gjort fel. Deltagare 4
var tydlig med det och sa: ”Jag saknar feedback på om jag gör rätt eller fel”. Andra visade
osäkerhet som till exempel Deltagare 6 som efter en mätning sa: ”Den var okej då. Är det
såhär jag ska göra?”. En av åtta deltagare, Deltagare 4, använde sig inte av knappen ”Klar
med steg” efter varje uppgift. Exempelvis så utförde deltagaren uppgift 1, tryckte därefter på
”Klar med steg”, såg att uppgift 2 var likadan fast för A2 istället för A1, därefter utförde
deltagaren samma mätning på samtliga hål som såg ut som A1 och A2 utan att trycka på
knappen.
Anledningen till att två olika grupper, en kontrollgrupp och en testgrupp, testades var för att
ha någon data att utgå ifrån och jämföra med. Det är kontrollgruppens enda roll och systemet
de fick använda var egentligen inte av något större intresse vad gäller användbarhet. Däremot
har kvantitativ data i form av tidtagning för uppgifter sammanställts för de båda grupperna för
att jämföra mot varandra.
Mätning för kontrollgruppen påbörjades då deltagaren tittade mot kontrollinstruktionerna och
avslutades då deltagaren fått bekräftat att måttet var korrekt eller felaktigt. Det skedde genom
att testa båda sidorna av tolken (eller ena sidan med notering att uppgiften utfördes felaktigt),
kolla på vilket mått skjutmåttet visar, samt kontrollera att gängtolken nådde till markeringen.
Mätning för testgruppen påbörjades då deltagaren tryckt på ”Starta konstruktion” (för första
uppgiften) eller ”Klar med steg” (för resterande uppgifter). Mätning avslutades då deltagaren
fått bekräftat att måttet var korrekt eller felaktigt. Det skedde genom att testa båda sidorna av
tolken (eller ena sidan med notering att uppgiften utfördes felaktigt), kolla på vilket mått
skjutmåttet visar, samt kontrollera att gängtolken nådde till markeringen.
Tabell 3 visar en sammanställning av den kvantitativa datan som samlades in för
kontrollgruppen. De 13 uppgifterna delades upp i fem olika moment: Uppgift 1-3, 4-6, 7-9,
10-12 samt 13. FEL markerar att deltagaren misslyckades med uppgiften på ett sådant sätt att
datan inte togs med i beräkningen. Det kan till exempel vara så att deltagaren hoppat över ett
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eller flera moment. Median har använts för att beräkna datan. Barnum (2010) menar att
medianvärde är bäst att använda då där är extrema värden. Medelvärde är känsligt för
extremvärden, exempelvis när där är stor skillnad mellan det lägsta värdet och det högsta.

Medianvärdena som presenteras i tabell 3 är de som används i testmålen för att ange maximal
tid för uppgift 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 samt uppgift 13. Tabell 4 är en liknande sammanställning,
men den gäller för testgruppen. Även den sammanställningen använder medianvärde som kan
jämföras med kontrollgruppen.
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De individuella resultaten från deltagarna i testgruppen har använts för att beräkna hur stor del
av deltagarna som uppfyller testmål 3 – testmål 7. Två av åtta deltagare uppfyller testmål 3,
dvs. de klarade att utföra uppgift 1-3 på mindre än 47,5 sekunder. Sex av åtta deltagare
uppfyller testmål 4 som innebär att de ska kunna utföra uppgift 4-6 på mindre än 113
sekunder. Tre av åtta deltagare uppfyller testmål 5. De kunde utföra uppgift 7-9 på mindre än
50 sekunder. Ingen deltagare uppfyller testmål 6, som går ut på att uppgift 10-12 ska utföras
på mindre än 34 sekunder. Sex av åtta deltagare uppfyller testmål 7, dvs. utföra uppgift 13 på
mindre än 54,5 sekunder.
Efter att deltagarna utfört samtliga uppgifter så fick de också svara på ett SUS-formulär. SUS
står för System Usability Scale och är ett formulär där frågorna redan är bestämda och
placerade i en särskild ordning (se bilaga 2). För att räkna ut ett SUS-resultat så tar man
värdena på fråga 1, 3, 5, 7 och 9 och subtraherar med 1. Exempelvis om en deltagare kryssar
för 5 på fråga 1 så blir det 4. För fråga 2, 4, 6, 8 och 10 så tar man 5 och subtraherar med det
ikryssade värdet.
Tabell 5 visar SUS-resultaten för kontrollgruppen. Medelvärdet för kontrollgruppens SUS
hamnar på 52,18.

Tabell 6 visar en sammanställning av SUS-resultaten för testgruppen. Deltagarna benämns
som D1- D 8 vilket är förkortning av Deltagare 1 – Deltagare 8. Medelvärdet för testgruppens
SUS hamnar på 74,68.
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Så vad betyder det? Är 74,68 ett bra SUS-resultat? Sauro (2011) har gått igenom SUS-resultat
från 500 olika studier och medelvärdet för de 500 studierna ligger på 68. Alltså bör ett SUSresultat över 68 anses vara över genomsnittet enligt Sauro (2011). Sauro (2011) har också
skapat ett verktyg för att ta ett SUS-resultat, konvertera det till ett percentilt värde i en process
kallad normalisering. Resultatet blir ett betygssystem från A+ till F. Ett SUS-resultat på 74
har högre uppfattad användbarhet än 74% av alla testade produkter i Sauros studie, det skulle
ge betyget B-.
Nu är det dock så att SUS-resultat får man ta med en nypa salt och vad det framförallt kan
göra är att visa på en skillnad mellan två olika system. Det var tydligt att testgruppen hade
betydligt lättare för att utföra uppgifterna än kontrollgruppen. Det verkar också som att SUSresultaten pekar på att prototypen är mer användbar än det nuvarande systemet, i alla fall för
det här testet.

7.1 Resultat
Nedan listas 13 fynd som gick att få fram från analysen. För varje fynd anges omfattning och
allvarlighetsgrad. Omfattning anger om ett fynd sker på en lokal eller global nivå. Ett lokalt
fynd innebär att fyndet endast uppstår på en enda plats i systemet, som till exempel en
felstavning. Globala fynd sker genom hela systemet, som exempelvis brist på feedback
(Barnum, 2010).
Allvarlighetsgrad bedöms enligt tre kategorier:
1. Katastrof
2. Allvarligt problem
3. Kosmetiskt problem
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Katastrof innebär att användaren inte kan slutföra uppgifter, eller att användaren kan slutföra
uppgifter men är extremt irriterad eller behöver hjälp för att slutföra uppgiften (Barnum,
2010).
Allvarligt problem är då användaren blir frustrerad men ändå kan genomföra uppgiften.
Användaren kanske ger indikationer på att andra inte skulle vara lika tålmodiga eller att
frustrationen kommer vara stor (Barnum, 2010).
Kosmetiskt problem kan vara när användaren tvekar och tar fel beslut men kan rätta sig själv
utan någon incident. Användaren kan visa mindre irritation men det påverkar inte förmågan
att slutföra uppgiften (Barnum, 2010).

Det virtuella objektet i form av en grön pil för uppgift 14, var inte synlig under testet. Det
innebar att deltagarna inte kunde slutföra uppgiften. Anledningen till att pilen inte syntes var
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pga. att den placerats bakom taggen som bestämmer positionerna för pilarna. Det var ett stort
problem för testet, men bör vara enkelt att justera.
Deltagarna saknar feedback och det är som mest allvarligt då mätningar utförs på ett felaktigt
sätt utan att deltagarna vet om det. En stor fördel med systemet skulle vara att noviser skulle
kunna närma sig expertnivå tidigare. Systemet måste då också kunna tillåta noviserna att
arbeta självständigt och samtidigt utföra uppgifterna korrekt. Deltagarna visar också stor
osäkerhet på om uppgifterna utförts korrekt. Det tyder på att de behöver någon typ av
feedback från systemet.
Där är tre fynd som är relaterade till kroppspositionering eller kroppsrörelser; förflyttar sig
mellan prototyp och motorblock, arbetar i ”onaturlig” position, samt behöver bocka sig fram
för att kunna se instruktioner. De här tre fynden skedde för samtliga deltagare och det genom
hela testet. Något som är relaterat till onödiga kroppsrörelser är knappen ”Klar med steg”, en
knapp som användarna behöver trycka på för att gå vidare till nästa uppgift. Det är ett extra
moment som verkligen gör användandet mindre effektivt än vad det hade behövt vara.
Knappen tvingar användaren att hela tiden gå tillbaka till prototypen.
Det virtuella objektet i form av en grön pil är inte tillräcklig information för att användaren
ska förstå var en uppgift ska utföras och hur den ska utföras. Den gröna pilen pekar ofta fel,
till exempel ett par centimeter vid sidan om ett hål där en mätning ska utföras. I de flesta fall
kan ändå deltagaren lista ut vilket hål som gäller för uppgiften, men för A4-A6 skulle det
kunna bli problematiskt då där finns många olika delar att utföra kontroller på.
Tre av åtta deltagare missade bilden på tolken för den första uppgiften. Det resulterade i att de
blev tveksamma på vilket verktyg de skulle använda. De kunde dock lista ut det på egen hand.
Problemet uppstod endast på första uppgiften och har förmodligen med kontrasten mellan bild
på verktyg och bakgrund att göra.
En av åtta deltagare missade att utföra två av uppgifterna. Det återstår att se om samma
problem uppstår i större användbarhetstester som involverar fler deltagare. En deltagare hade
också problem med att gå vidare från uppgiften, han förstod inte att han behövde trycka på en
knapp. Samma gäller där, det återstår att se om problemet uppstår i användbarhetstester med
fler deltagare. Till slut var det en deltagare som hoppade över momentet att trycka ”klar med
steg”. Det skulle kunna tyda på att deltagaren försöker hitta ett mer effektivt sätt att arbeta på.
Det skulle också kunna betyda att deltagaren uppfattar knappen som ett jobbigt moment.
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8 Rekommendationer
Resultatet av den här studien är rekommendationer som baseras på de fynd som upptäckts i
användbarhetstestet. Rekommendationerna är följande:
En stor fördel med att använda sig av augmented reality inom tillverkningsindustrin, på
fabriksgolv och liknande, borde vara att man förenar två moment; läsa instruktioner och
utföra en arbetsuppgift. De två momenten är dock fortfarande två olika moment i prototypen,
precis som det nuvarande systemet ser ut idag. Det var tänkt att prototypen skulle förstärka
användarens kognition genom att till exempel underlätta för minnet. Just minnet var en av de
avgörande förmågorna som upptäcktes i prestationsskillnaderna mellan novis och expert i
fältstudien. Novisen fick då förflytta sig mellan motorblock och kontrollinstruktioner flera
gånger eftersom det var svårt att hålla instruktionerna i minnet. Det var så pass svårt att
novisen fick förflytta sig flera gånger mellan motorblock och instruktioner under en och
samma uppgift. Under användbarhetstestet så gick det att observera samma sak. Användare
förflyttar sig mellan prototyp och motorblock flera gånger pga. att de glömmer måtten under
tiden som uppgiften utförs. Vad som dessutom är riktigt illa är att prototypen är placerad
framför motorblocket vilket innebär att användaren inte kommer åt motorblocket ordentligt,
vilket försvårararbetet och tvingar användaren att sträcka sig över prototypen eller att
användaren får gå runt prototypen.
Förbättringsförslag: Prototypen behöver vara huvudburen för att en novis ska ha tillgång till
instruktionerna under tiden som uppgifterna utförs, det utan att novisen ska behöva förflytta
sig mellan motorblock och instruktioner. Prototypen kommer då att underlätta för
användarens minne eftersom användaren slipper att hålla instruktioner i minnet.
Knappen ”Klar med steg” som tvingar användaren att hela tiden trycka på en knapp för att gå
vidare till nästa uppgift, är en funktion som måste bort från prototypen. Det är ett extra
moment som minskar effektiviteten rejält. Funktionen hindrar inte användare från att göra fel,
Deltagare 6 missade att utföra två uppgifter trots funktionen. Men vad som är viktigast här är
att systemet ska vara användbart för både noviser och experter, men även olika intermediära
användare. En expert har idag koll på samtliga mått och hur uppgifterna ska utföras. Experter
har egentligen inget behov av någon extra information. De går fram till motorblocket och
utför alla uppgifter så fort som möjligt, först när de stöter på något som inte stämmer så tittar
de på kontrollinstruktioner. Ett antagande är att den typen av användare skulle finna det
mycket frustrerande att ha ett extra moment som går ut på att trycka på en knapp efter varje
uppgift. Ett annat antagande är att expertanvändaren kommer gå fram till prototypen och
snabbt trycka sig igenom alla uppgifter för att sedan utföra dem utan att använda sig av
prototypen. När det kommer till novisens kogntion innebär funktionen ytterligare en sak som
användaren behöver rikta sin uppmärksamhet mot, det vid sidan om redan komplicerade
uppgifter.
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Förbättringsförslag: Prototypen behöver ge nya instruktioner automatiskt. Problemet med
det är att ta beslut om hur länge instruktioner ska visas innan de hoppar över till nya
instruktioner. Därför hade kanske det bästa varit verktyg som skickar feedback till prototypen,
när en viss mätning gjorts så känner systemet av det och presenterar nya instruktioner. Om
prototypen är huvudburen finns där ett annat alternativ och det är att ha en knapp ändå. Det
viktiga är att den är placerad så att det inte blir ett stort extra moment som tvingar användaren
att lämna motorblocket en kort stund och leta efter en knapp. För som prototypen är nu blir
det extra momentet en aspekt som inte förstärker användarens kognition. Istället blir det
ytterligare en sak som användaren behöver rikta sin uppmärksamhet mot.
Nästa rekommendation gälller avsaknaden av feedback. Dels handlar det om att användare är
osäkra på om de gör rätt eller fel, men också att användare gör fel utan att få någon feedback
på det. Dvs. det krävs någon typ av feedback både för när användaren utför uppgiften korrekt
och när misstag görs eller fel uppstår. När det kommer till användbarhet har feedback en
viktig roll. Feedback tillåter framförallt ett mer effektivt användande, dels slipper användaren
stanna upp i sitt arbete och fundera på om uppgiften verkligen utfördes rätt, användaren
slipper att dubbelkolla, feedback kan också innebära att användaren kan genomföra alla
uppgifter på ett korrekt sätt och därefter vara säker på att uppgifterna utförts på rätt sätt.
Förbättringsförslag: Feedback är svårt att lägga till i systemet då det förmodligen kräver
någon typ av information som skickas mellan verktyg och prototypen. Sådana verktyg går
säkert att ordna men det gör så att hela systemet blir mycket dyrare. En billigare lösning är att
förbättra instruktionerna så att det blir svårt att göra misstag. Kommande förbättringsförslag
kommer gå djupare in på det.
Det virtuella objektet i form av en grön pil ger inte tillräckligt med information för att
användaren ska förstå var en uppgift ska utföras och hur den ska utföras. Det tar oss tillbaka
till ekologisk psykologi och det är uppenbart att objektet saknar perceived affordances. Att
peka på något med en pil berättar för användaren att något händer där pilen pekar. Men det
säger inte nödvändigtvis vad som händer där och vad användaren ska göra åt det.
Förbättringsförslag: Animationer. Efter användbarhetstestet så är det tydligt att animationer
hade förenklat och effektiviserat användandet. Men animationer hade också kunnat öka
lärbarheten samt minskat risken för fel. Användarna hade som mest problem med uppgifter
vid A4-A6 på motorblocket. Det är delar av motorblocket där det händer mycket, där det finns
många olika saker att utföra mätningar på. Att bara peka på till exempel A4 är otydligt, det
gör det svårt för användaren att förstå vilka detaljer som systemet menar att peka på. En
uppgift går ut på att mäta yttre diametern för A4-A6. Ett förslag är då att ha ett streck som
dras ut över cirkeln där mätningen ska utföras. För att göra det ännu tydligare kandär vara en
animation av verktyget, i det här fallet ett skjutmått som visar hur skjutmåttet ska placeras. En
annan uppgift som var svår att utföra var att mäta djupet på A4-A6. Det var djupet ner till en
viss kant. Prototypen hade då kunnat belysa den kanten med någon stark färg och samtidigt
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dra ett streck i vertikal riktning från kanten. Ett antagande är då att användarna hade förstått
vilken kant som gäller, var mätningen ska utföras och om man har animation av verktyget så
hade de även förstått hur mätningen ska utföras. Sådan tydlig information hade möjligtvis
också kunnat innebära att användarna inte saknar feedback från systemet. Men det behöver
naturligtvis testas.
Där var tre deltagare som missade bilden på verktyget som skulle föreställa en tolk. Bilden
var inte tillräckligt tydlig för att fånga deras uppmärksamhet. Där finns annan information på
skärmen som en grön pil, en ruta med vit text på svart bakgrund och sedan ett stort
motorblock. Det är tuffa konkurrenter för en suddig bild på ett verktyg.
Förbättringsförslag: Att använda animationer av verktyg har redan nämnts som ett förslag.
Men det absolut minsta och lättaste som kan göras är att använda en ny bild av verktyget med
starkare kontraster. För det är bara bilden på tolken som användarna missar. Alla andra
verktyg är synliga och upptäcks.
Till slut: Om man jämför kontrollgruppen med testgruppen för uppgift 7-9 samt 10-12 så ser
man att kontrollgruppen var snabbare. De har ett medianvärde på 50 i jämförelse med 55,5
samt 34 i jämförelse med 108,5. En teori om varför det är på det sättet är för att deltagarna i
kontrollgruppen fått en förståelse snabbt om vilka delar som är A4-A6 efter att ha gjort
uppgift 4-6. Det innebär att de bara behöver vända sig mot instruktionerna för att ta måtten på
uppgift 7-9 samt 10-12. De kan därför utföra de sex uppgifterna snabbt då de inte behöver
läsa instruktionerna lika noga. Deltagarna i testgruppen behöver istället gå tillbaka till
prototypen efter varje uppgift och trycka på ”klar med steg”, vilket också innebär en viss
fördröjning. Ny information dyker upp som deltagarna inte hunnit förbereda sig på. Det
betyder att de läser igenom alla instruktioner. Deltagarna i kontrollgruppen kan förbereda sig
på information på ett bättre sätt för uppgifter som liknar varandra.
Förbättringsförslag: Det verkar som att noviser kan hantera mer än en uppgift åt gången och
användarnas perceptuella förmåga ska inte underskattas. När uppgifterna är lika varandra till
exempel uppgift 1-3, uppgift 4-6 osv. så bör man kunna placera ut all information för de tre
uppgifterna på en och samma gång. På så vis kan användaren planera sitt arbete och är
förberedd på kommande uppgift. Deltagare 4 försökte på eget initativ effektivisera arbetet
genom att göra kontroller på delar som liknande A1-A2. Vilket tyder på att hon kanske hade
föredragit att ha systemet enligt förbättringsförslaget.
För expertanvändare till en framtida prototyp bör kanske animationer på verktyg undvikas,
men man skulle kunna placera ut markeringar för ett större antal uppgifter på en gång, det
tillsammans med mått för varje uppgift.
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9 Diskussion
Prototypen som testats i den här studien kan inte anses användbar i dagsläget. Där är för
många brister för att det ska kunna anses vara ett användbart system. Vad vi dock ska komma
ihåg är att det är en absolut första prototyp som testats och som har jämförts mot ett redan
färdigt system som är i bruk, dvs. kontrollinstruktionerna som används på Volvo GTO.
Prototypen har potential och den här studien är ett första steg mot ett användbart system som
använder sig av augmented reality för informationsvisualisering. Den här studiens
vetenskapliga bidrag är en kognitiv utgångspunkt vid design av ett interaktivt datorsystem
som använder augmented reality för informationsvisualisering. Istället för att fokusera på
informationsvisualisering och tekniken augmented reality, kan den här studien bidra med ett
tillvägagångssätt för att ha användaren i fokus. Ett annat viktigt bidrag är rekommendationer
för hur prototypen kan förbättras, för att ta den ett steg närmare en produkt som med fördel
kan användas inom tillverkningsindustrin. Problemställningen är delvis besvarad. Resultatet
och rekommendationerna visar vilken information och hur information behöver se ut för att
systemet med hjälp av tekniken augmented reality ska vara användbart, eller i alla fall ett steg
närmare ett användbart system. Studien besvarar dock bara delvis hur informationen kan
anpassas till användarens kompetensnivå. Anledningen till att frågan inte besvarats
fullständigt är för att deltagarna i användbarhetstestet bara varit noviser. Frågan besvaras
delvis eftersom studien visar hur information kan anpassas till användare som är noviser.
Hade jag fått tillgång till avancerade nybörjare, kompetenta utövare, skickliga utövare och
experter, då hade det också varit möjligt att dra slutsatser om flera typer av användare. I och
med fältstudien, där en expert observerades, så vågar jag ändå dra slutsatser om att den
experten skulle finna prototypen frustrerande och ineffektiv. Framförallt på grund av onödiga
extra moment i användandet av prototypen.
Fältstudien var helt avgörande för det här projektet och var något som bidrog med mycket
bättre förståelse för operatörerna och skillnad mellan en novis och en expert. Det gav insikt i
vad en novis behöver av ett interaktivt datorsystem för att kunna närma sig expertoperatörers
prestationer. Även användbarhetstestet var en framgångsrik metod som innebar att många
användbarhetsprobelm blev uppenbara. Att dessutom göra ett kompetitivt användbarhetstest
var intressant, det blev då tydligt att noviser föredrar prototypen framför
kontrollinstruktionerna. Om jag skulle ha gjort något annorlunda så är det att fältstudien
skulle ha påbörjats tidigare i processen och fler operatörer skulle ha observerats. Till
användbarhetstestet skulle jag också vilja se expertoperatörer bland deltagarna. Vad gäller
prototypen så borde jag ha påverkat designen av den mer. Det var uppenbart att flera av
designbesluten inte skulle resultera i en användbar prototyp, exempelvis att prototypen är en
läsplatta. Något annat som jag är mindre nöjd med är att motorblocket var fastmonterat med
fel sida upp. Till framtida användbarhetstester så är det en god idé att testa samma uppgifter
som utförs i verkliga situationer. För det krävs det att motorblocket är placerat precis så som
det är på Volvo GTO. Verktyg som används på Volvo bör också vara de som används i
användbarhetstestet. Att arbeta i projekt likt detta har både sina för- och nackdelar. En stor
fördel att få arbeta med utvecklare är att man kan få tillgång till en relativt avancerad prototyp
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i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Nackdelen är att man är beroende av andra i och
utanför projektgruppen.
Den här studien är ett första och mycket viktigt steg mot en produkt som en dag kan komma
att användas av operatörerna på Volvo GTO. Det är en produkt som delvis eller helt kan
sudda ut gränserna mellan novis och expert. Framförallt genom att ge novisen några av de
fördelar som bara experter har idag. För Volvo GTO kan det innebära lägre
utbildningskostnader, det skulle också kunna innebära att de ta in betydligt fler
nyexaminerade och annan oerfaren personal. Det har länge varit en norm att när
tillverkningsindustrin ska effektiviseras så riktas all uppmärksamhet mot maskiner och hur
man med hjälp av dem kan öka produktiviteten. Det betyder inte alltid att arbetsmiljön blir
bättre för de anställda eller att arbetsuppgifterna blir lättare. Det är en relativt ny trend att
istället rikta uppmärksamheten mot de anställda, operatörerna på fabriksgolvet, och fokusera
på hur man kan underlätta arbetet för dem. Att titta på mänskliga faktorer vid utvecklandet av
tillverkningsindustrin, betyder också att man kan identifiera styrkor och svagheter hos de som
faktiskt ska utföra arbetet och utifrån det designa systemen.
Något att fundera på är om det är etiskt försvarbart att logga användarnas prestationer så som
prototypen gör nu. Prototypen loggar tid för hur lång tid det tar att utföra varje uppgift. Skulle
anställda operatörer verkligen känna sig trygga med att en arbetsgivare har tillgång till sådan
data? Om det inte tas med i slutprodukten, så var det ändå tänkt att produkten skulle vara
anpassningsbar och förmodligen skulle det inte vara omöjligt att från externa håll då kunna
lägga till en funktion som loggar användandet.
Över lag har det varit en mycket positiv erfarenhet att ha fått ta del av det här
forskningsprojektet. Det har framförallt varit lärorikt. När det gäller just den här studien och
utvecklandet av en användbar produkt, har vi kommit väldigt långt på en kort tid. Nästa steg
blir att vidareutveckla prototypen utifrån den här studiens rekommendationer.
Expertoperatörer måste också studeras mer för att kunna se om och i så fall hur prototypen
ska kunna vara användbar för dem. Som det ser ut idag kan prototypen bli användbar för
noviser, men troligtvis är det långt kvar innan en expert skulle föredra prototypen framför
nuvarande system. Som tidigare nämnt så har dock prototypen stor potential, det viktiga är att
studera expertanvändarna och göra användbarhetstester med expertanvändare.
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Bilagor
Bilaga 1
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55

Bilaga 2

56

Bilaga 3

Beskrivning: Det här är resultatet av en hierarkisk uppgiftsanalys som visar hur en novis
kvalitetssäkrar motorblocket. Efter uppgift 4 börjar novisen om på uppgift 1. Exempelt gäller
om hela kontrollen fungerar problemfritt. Det är dock vanligt att novisen får återgå till uppgift
1 flera gånger mellan uppgift 2 och 3 samt 3 och 4.
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Bilaga 4

Beskrivning: Det här är resultatet av en hierarkisk uppgiftsanalys som visar hur en expert
kvalitetssäkrar motorblocket. Experten utgår från verktygen som alltid är placerade i en
särskild ordning. Experten gör alla kontroller som ska göras med det verktyget, vilket innebär
att experten slipper återgå till verktyget i ett senare skede av kvalitetssäkringen. Därefter går
experten vidare till nästa verktyg och processen upprepar sig. Om resultatet av uppgifterna 2
och 4 inte skulle leva upp till vad experten förväntat sig, då och först då använder experten sig
av kontrollinstruktioner för att ta reda på om någon ändring i kontrollinstruktionerna skett.
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Bilaga 5
Video Permission Form	
  

	
  
	
  
I hereby give my permission to be videotaped as a part om my participation in the Young
Operator 2020 usability test conducted 27/4 – 29/4 2015 at the University of Skövde.
My name will not be reported in association with the session results.
I understand and consent to the use and release of the video recording to the research team
and to the client. I further understand that the video recording and any highlights extracted
from it may be used for review by the client and by the research team. Representative video
excerpts may also be used within presentations to the client and as part of research.
I give up any rights to the video recording and understand that the recording may be used for
the purposes described in this release form without further permission.
I understand that if for any reason I do not want to continue I can leave at any time during this
recording session. I can also deny consent at any time during the session.

	
  
	
  
	
  
_______________________________________
Printed Name
Date	
  
	
  
	
  
_______________________________________
Signature	
  

59

________________

Bilaga 6
Young Operator 2020 Usability Test	
  
	
  
	
  
	
  

Test Dates: April 27-29, 2015
Test Times: 9 AM to 5 PM
Recruiting Goal: 16 participants, plus backups
Special Notes for Recruiters:
- Equal gender distribution	
  
- Swedish speaking participants	
  
- Representative age distribution (18 to 40 yrs)
	
  
____________________________________________________________________	
  
	
  
Candidate	
  
	
  
Name: __________________________________	
  
	
  
Recruited by: _____________________________	
  
	
  
	
  
	
  
We are conducting a study about how people perform tasks in an augmented reality, and we
would like to ask you a few questions. If you qualify for this study, we would like you to
participate in a 45 minute session at Portalen. You would be compensated with coffee and
cake for your time.	
  
	
  
If selected, will you allow us to videotape you?
Yes
No (Terminate)	
  
	
  
	
  
We are interested in how novices at the industrial shop-floor performs tasks usually
performed by operators. Do you have any experience working in manufacturing/industrial
shop-floor?
Yes
No	
  
	
  
(If yes) Please explain what kind of experience (What kind of tasks? For how many years?):	
  
	
  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________	
  
We want to recruit candidates from a variety of age groups. Please let us know in which
category your age is.
Less than 18 years (Terminate)
	
  
	
  

18-23 years	
  
24-29 years	
  
30-35 years	
  

	
  
36-40 years	
  
	
  
41 or older (Terminate)	
  
	
  
	
  
We want to have an equal gender distribution. You identify your gender as...
Man	
  
	
  
Woman	
  
	
  
Prefer not to disclose (Terminate)	
  
	
  
	
  
Because information visualization is a fundamental part of this study, we need to know if you
have any vision loss, color blindness or other problems with eyesight?
Yes

No

Prefer not to disclose (Terminate)

	
  
	
  
(If yes) What kind of vision loss? ____________________________________	
  
	
  
When would you be able to participate for a 45 minute session?
Scheduled session day: ______________

Scheduled session time: _____________	
  
	
  
(If Monday 27/4) Would you also be able to participate for a second session on Wednesday
29/4?
Yes

No	
  

	
  
(If yes) Scheduled session time: ___________	
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Thank you! This concludes our questionnaire. If you are selected to this usability study, you
will receive coffee and cake for your participation. When you come to Portalen 10 minutes
before your session starts, we will ask you to sign a release form that allows us to videotape
your activity for research purposes.
Contact information
Phone number: _______________________________
E-mail: _______________________________________	
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Bilaga 7
Testmål 1
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Användare ska självständigt kunna utföra kontrollen.
Motivering: Prototypen ska kunna hjälpa en novis att närma sig expertanvändare. Det är
därför viktigt att novisen självständigt kan utföra alla deluppgifter.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra samtliga 14 deluppgifter med hjälp av
instruktionerna, det utan någon ytterligare assistans.
Testmål 2
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska ha hög lärbarhet.
Motivering: För att prototypen ska anses vara användbar så är det bland annat viktigt att den
har hög lärbarhet.
Kriterium: Användarna ska kunna påbörja deluppgifterna utan assistans.
Testmål 3
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska se till så att användare kan utföra uppgift 1-3 på ett mer
effektivt sätt än vad det nuvarande systemet kan.
Motivering: Prototypens instruktionerna för samtliga deluppgifter ska vara tydligare än det
nuvarande systemets instruktioner. Det är därför viktigt att mäta prototypens effektivitet för
alla deluppgifter. På så vis är det lättare att identifiera om prototypens intstruktioner behöver
förtydligas och var instruktionerna behöver förtydligas.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra deluppgift 1-3 på mindre än 47,5 sekunder (median
för kontrollgrupp).
Testmål 4
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska se till så att användare kan utföra uppgift 4-6 på ett mer
effektivt sätt än vad det nuvarande systemet kan.
Motivering: Prototypens instruktionerna för samtliga deluppgifter ska vara tydligare än det
nuvarande systemets instruktioner. Det är därför viktigt att mäta prototypens effektivitet för
alla deluppgifter. På så vis är det lättare att identifiera om prototypens intstruktioner behöver
förtydligas och var instruktionerna behöver förtydligas.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra deluppgift 4-6 på mindre än 1 minut och 53
sekunder (median för kontrollgrupp).
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Testmål 5
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska se till så att användare kan utföra uppgift 7-9 på ett mer
effektivt sätt än vad det nuvarande systemet kan.
Motivering: Prototypens instruktionerna för samtliga deluppgifter ska vara tydligare än det
nuvarande systemets instruktioner. Det är därför viktigt att mäta prototypens effektivitet för
alla deluppgifter. På så vis är det lättare att identifiera om prototypens intstruktioner behöver
förtydligas och var instruktionerna behöver förtydligas.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra deluppgift 7-9 på mindre än 50 sekunder (median
för kontrollgrupp).
Testmål 6
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska se till så att användare kan utföra uppgift 10-12 på ett mer
effektivt sätt än vad det nuvarande systemet kan.
Motivering: Prototypens instruktionerna för samtliga deluppgifter ska vara tydligare än det
nuvarande systemets instruktioner. Det är därför viktigt att mäta prototypens effektivitet för
alla deluppgifter. På så vis är det lättare att identifiera om prototypens intstruktioner behöver
förtydligas och var instruktionerna behöver förtydligas.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra deluppgift 10-12 på mindre än 34 sekunder
(median för kontrollgrupp).
Testmål 7
Användare: Novis utan någon tidigare erfarenhet av prototypen.
Beskrivning: Prototypen ska se till så att användare kan utföra uppgift 13 på ett mer effektivt
sätt än vad det nuvarande systemet kan.
Motivering: Prototypens instruktionerna för samtliga deluppgifter ska vara tydligare än det
nuvarande systemets instruktioner. Det är därför viktigt att mäta prototypens effektivitet för
alla deluppgifter. På så vis är det lättare att identifiera om prototypens intstruktioner behöver
förtydligas och var instruktionerna behöver förtydligas.
Kriterium: Användarna ska kunna utföra deluppgift 13 på mindre än 54,5 sekunder (median
för kontrollgrupp).
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