
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik 
Magisteruppsats 20 p 
2002-06-03 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Processoperatörens mobilitet 
 

-teknikstöd för mobil larmhantering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Författare Handledare 
 
Martin Årsköld Hans Tap 
 Olle Lindeberg 



Förord 
 
Denna rapport är resultatet av mitt Magisterarbete omfattande 20 poäng utfört 
under våren 2002. Utbildningen jag studerat i fyra års tid är Människor Datateknik 
Arbetsliv (160 p) som bedrivs på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen är 
tvärvetenskaplig med ämnena datavetenskap och arbetsvetenskap vilka läses 
parallellt under utbildningstiden. 
  
Innan jag påbörjar redovisningen av mitt arbete vill jag passa på att tacka några 
personer som tillsammans med mig gjort detta arbete möjligt. Jag vill tacka 
Joachim Haag el-konstruktör på Lyckeby Stärkelsen Research & Technology för 
gott samarbete och intressanta diskussioner berörande ämnesområdet. Jag vill 
tacka Magnus Larsson vice vd, divisionschef och teknisk chef inom Lyckeby 
Stärkelsen-koncernen för att ha godkänt samarbetet mellan mig och företaget. Jag 
vill tacka övrig personal på fabriken för den tid som ni överlåtit för mina studier. 
Jag vill tacka mina båda handledare Hans Tap doktorand på institutionen för 
arbetsvetenskap och medieteknik, Olle Lindeberg universitetsadjunkt på 
institutionen för programvaruteknik och datavetenskap för bra handledning och 
trevliga handledningstillfällen. 
 
 
Martin Årsköld

 2 



Referat 
 
Processindustrin har möjligheten att ta steget in i en ny utvecklingsfas där teknik 
kommer att spela stor roll. I och med att teknik allt mer stödjer mobilitet öppnas 
möjligheten för processoperatörer att på valfri plats kunna övervaka och styra 
tillverkningsprocessen. Med denna rapport presenterar författaren sin empiriska 
studie på en högteknologisk fabrik. Studiens fokus ligger i betydelsen av 
processoperatörernas mobilitet och hur den framträder i deras arbete. Studien visar 
att mobilitet för operatörerna på fabriken är en del av deras yrkesutövande och 
väsentlig för att kunna styra tillverkningsprocessen. Utifrån studien ges förslag på 
teknik som kan stödja denna mobilitet genom att möjliggöra mobil larmhantering. 

 3 



Abstract 
 
The industry is moving towards a new phase of development. Technology of today 
support mobility which make it possible for industrial workers from optional 
places to watch over and manipulate the machines in the procedure of 
manufacture. This report presents an empirical study at a high-technological 
industry. Focus of the study is mobility and how it appears in the everyday work 
of industrial workers. Mobility is essential for industrial workers to be able to 
handle the procedure of manufacture. The author presents technical solutions that 
make it possible to handle alarms send out by the machinery. 
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Inledning 
Den snabba utvecklingen av datorer och informationssystem har lett till att nya 
möjligheter inom processindustrin vuxit fram. Införandet av avancerade 
datorsystem för att styra industriprocesser innebär ett nytt sätt att arbeta på. 
Förutom den maskinella processen bestående av mekaniska maskiner vars uppgift 
är att utföra olika delar av produktionsprocessen, har datorer införts för att styra 
dem. Datorsystemen kan med hjälp av förinställda värden reglera processens 
maskiner så att ett önskvärt produktresultat uppnås. De kan uppmärksamma 
operatörerna på diverse felaktigheter i processen genom att larma. Då ett visst 
värde inte överensstämmer med inprogrammerat val varnar systemet.  Dessa 
förändringar innebär att processoperatörernas roll har förändrats då de nu har en 
ny datoriserad ”kollega” som de ska samarbeta med. Detta har på många sätt 
påverkat operatörernas sätt att arbeta och styra sin tillverkningsprocess. Detta har 
lett fram till helt nya möjligheter för processindustrin och över hur arbetet inom 
industrin ser ut idag och kommer att se ut i framtiden. Det är intressant att 
resonera kring vad som faktiskt har förändrats i och med datorernas införande i 
processindustrin. Hur skiljer sig själva tillverkningsprocessen och hur skiljer sig 
operatörernas arbete? Vilken roll har och kommer processoperatörerna inom 
industrin ha och hur påverkar datorernas mediering av information deras sätt att se 
och arbeta med tillverkningen?  

Innan datorsystemen gjorde sitt intåg inom processindustrin bestod processen 
av mekaniska maskiner som hanterades direkt med handkraft av operatörerna. I 
och med den fysiska närheten kunde operatören använda sig av sina sinnen för att 
känna av processen. Ett avvikande ljud i en viss maskin avslöjade att någonting 
var på gång, en viss lukt innebar något annat och till och med smaken kunde 
återge ifall produkten var färdig. Ett perspektiv på industriernas datorisering är att 
den nära kontakten med processens maskiner avtog. I många industrier byggdes 
kontrollrum där datorer och operatörer placerades för att styra processen. 
Kontrollrummen isolerades så att maskinernas buller inte skulle störa 
operatörerna, slussar mellan processen och kontrollrummen byggdes för att 
skydda datorerna från damm och smuts. I och med denna utveckling byggdes en 
mur upp mellan maskinerna och operatörerna. Maskinerna skulle inte längre styras 
med handkraft. Styrningen skulle istället ske med hjälp av datorer där olika 
knapptryckningar representerade de gamla handgripliga manövrerna ute i 
processen. Denna utveckling ledde fram till att processoperatörernas fysiska 
närhet till processen inte var lika påtaglig som tidigare. 

I och med mobil teknik finns möjligheten för processindustrin att gå in i 
ytterligare en utvecklingsfas. Denna fas berör på vilket sätt teknik kan främja 
processoperatörernas mobilitet, både inom och utanför fabrikens väggar. Hur ser 
rörligheten för operatörerna ut idag då de från moderna kontrollrum kan styra 
processen distribuerat? Vilka behov av mobilitet finns och hur möjliggörs denna 
med teknik? Dessa frågeställningar kommer jag att resonera kring med hjälp av 
den studie jag utfört på en fabrik med högteknologisk styrning av maskiner.  
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Metoder 
Studierna jag genomfört på fabriken Lyckeby Stärkelsen Industrial Starches AB 
kan sammanfattas i begreppen intervjuer, samtal och observationer av arbete. 
Intervjuerna har varit ett redskap för att på ett kontrollerat sätt kunna fördjupa mig 
i diverse områden. Till intervjutillfällena har jag förberett frågor och anteckningar 
har förts under intervjuernas gång. Anteckningarna har under mitt vidare arbete 
varit till hjälp för att friska upp minnet angående olika detaljer. Samtalen jag fört 
med olika anställda på företaget har varit av en annan karaktär. I dessa har jag på 
ett mer ostrukturerat sätt försökt resonera och diskutera kring frågeställningar jag 
haft. Under samtalen, i förhållande till intervjuerna, har ofta nya synvinklar på mitt 
arbete uppkommit eftersom det ostrukturerade sättet att föra ett samtal på ofta 
leder in på nya samtalsämnen. Att jag har fått möjlighet att följa med 
processoperatörer och andra yrkeskategorier i deras dagliga arbete har varit ett 
effektivt sätt att sätta sig in i olika problemområden. Beroende på vilken 
yrkeskategori jag följt med har jag agerat på olika sätt. Vissa arbetsuppgifter har 
tillåtit mer närvaro från min sida än andra, vilket har styrt mitt handlande. 
Gemensamt för dessa tre sätt att utföra studier har varit att jag genomfört dem med 
olika yrkeskategorier. Processoperatörer arbetande på olika processavsnitt, 
produktionsansvariga, laboratorieansvarig, el-konstruktör, systemerare, 
lagerpersonal, lager och logistik ansvarig för att nämna de flesta. Detta har hjälpt 
mig att skapa en övergripande bild av området. 
 Att som utomstående sätta sig in i olika detaljer som berör fabriken, olika 
arbetsmoment, hur fabrikens tillverkningsprocess är uppbyggd, hur 
operatörssystemet i viss mån är uppbyggt och vilken redan befintlig kunskap som 
finns på fabriken har varit en utmaning. Ju mer jag fördjupat mig i olika områden 
desto mer har jag förstått. Detta har lett fram till nya synvinklar på mitt arbete och 
det har känts som att projektet inte har något slut. Att fördjupa sig i olika områden 
har varit en metod i sig, en metod som hela tiden drivit arbetet framåt. Ju mer 
kunskap som skapats desto mer har jag förstått vad som också kan göras. Detta har 
varit mycket inspirerande. 
 För att få nya synvinklar på mitt arbete har jag fört diskussioner både med 
kunniga personer inom området men även med mindre insatta. Detta har lett fram 
till nya synsätt och ett kritiskt granskande på mitt eget arbete.  Sist men inte minst 
har litteraturen och skrivandet varit en bra metod. Då jag inte riktigt vetat hur jag 
skulle gå vidare i arbetet har jag tagit litteraturen till hjälp. Genom att läsa böcker 
och andra skrifter som berör området har nya dörrar öppnats. Detsamma gäller för 
skrivandet som är en process i sig. Genom att uttrycka sina tankar på papper blir 
man tvungen att konkretisera sina idéer vilket också leder arbetet framåt. 
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Förhållandet mellan Människa – Maskin 
Innan jag presenterar mina empiriska studier tänkte jag resonera kring vad det 
innebär att arbeta med teknik för att styra annan teknik. Vad är skillnaden med att 
rent handgripligen fysikt arbeta i kontakt med processens maskiner eller att styra 
andra maskiner distribuerat med hjälp av ett datorsystem? Hur ser en operatör på 
processen då ett datorsystem med sina virtuella bilder av processen och ett 
tangentbord står dem emellan? I bild 1 har jag försökt visualisera 

förhållningssättet mellan operatörer, datorsystem och maskiner. Jag har framförallt 
menat att framhålla tre olika perspektiv. 1) Det första omfattar datorsystemets roll 
att mediera operatörernas handlingar för att påverka maskinerna i processen. 
Datorsystemet måste visualisera processen och dess maskiner för att ge 
operatörerna den information de behöver för att kunna styra den. Datorsystemet 
fungerar som en medierande artefakt mellan operatörerna och maskinerna i 
processen. 2) Det andra perspektivet är den fysiska direktkontakt operatörerna har 
med maskinerna. Operatörerna rör sig ute i processen och kan med sina sinnen 
känna den. 3) Det tredje perspektivet är förhållandet mellan datorsystem och 
maskiner. Detta kan visa sig i datorsystemets ”eget” agerande mot maskinerna. 
Med förprogrammerade värden kan datorsystemet själv reglera dem för att ett 
önskvärt resultat ska uppnås. 
 Vad gäller mobilitet inom processindustrin är ovan presenterade områden 
intressanta att diskutera. Genom att utgå från två olika synsätt kan jag placera in 
mitt mobilitetsperspektiv. I boken ”Konsten att bemästra en process” (Perby 1995) 
framhåller författaren sitt perspektiv på processoperatörers yrkeskunnande vid 
arbete med att styra industriprocesser med hjälp av datoriserade system. Viss 
kritik riktas mot Shoshana Zuboff, en annan forskare inom området. I sin bok ”In 
the age of the smart machine” (1988) framhålls ett perspektiv där hon menar att 
det som händer vid en datorisering är att kontakten operatörerna har med 
verkligheten bryts. Hon menar vidare att det är i kroppen genom fysisk 
ansträngning som människans yrkesskicklighet sitter. Perby kritiserar Zuboff 
genom att framhålla sina studier av processoperatörer. Dessa visar att de 
operatörspaneler och kontrollrum som används i stort sett ses som ett nytt verktyg 

 

  

Datorsystem 

Operatörer Maskiner 

1 

2 

3 

Bild 1 

 8 



att arbeta med. De virtuella bilderna och värdena på dataskärmarna blockerar inte 
operatörernas verklighetsbild över hur processen fortlöpor och fungerar. Snarare 
hjälper datasystemet till att skapa en inre mental bild av den. En operatör i denna 
studie säger: 

”Tankemässigt är man där ute. Man tänker på vad som händer i fimpen, i 
diffusörerna, inne i alla de olika apparaterna.” 

Vidare återges begreppen processkänsla, processkunskap och processkännedom. 
Begreppen förklaras på följande sätt: 

”Det är ord som pekar in i att operatörens intresse riktar sig mot det som sker ute i 
processen, nu liksom i traditionell processindustri.” 

 I studien kan man vidare läsa: 

”Bildskärmen, det är inneoperatörens arbetsredskap, sa Jonas. Bildskärmen är för 
inneoperatören vad skiftnyckel och rörtång är för uteoperatören, fortsatte han. Som 
redskap betraktat ör bildskärmen och skiftnyckeln mycket olika. Det som Jonas 
uttryckte genom sin jämförelse är något annat, det som framgick nyss: operatörernas 
fokus ligger inte på det som utspelar sig på skärmen. Deras fokus ligger på det som 
redskapet är till för. Det är samma poäng som i ordet processkänsla.” 

Studien påvisar att trots en minskad fysisk kontakt med processen bygger 
operatörerna upp en mental bild av den. Det är vad som händer ute i processen 
som är av vikt och det är även där operatörernas tankar befinner sig. Själva 
operatörssystemet ses som ett verktyg för att kunna styra den. Att skapa en fysisk 
närhet till processen är dock fortfarande mycket viktigt trots att operatörerna i 
ovan beskrivna studie ändå kunde skapa sig en mental bild över den. Man får inte 
glömma att själva tillverkningsprocessen inte kan styras utan fysisk kontakt. Att 
skapa en mental bild över processen är inte detsamma som att använda sig av sina 
sinnen för att upptäcka fel eller avvikelser i produktionen. Davidsson och Svedin 
(1999) skriver: 

”I stor utsträckning innebär processoperatörens arbete, trots en mycket långt driven 
automatisering och en lokalisering av arbetet till centrala kontrollrum, en direkt 
kontakt med anläggningen/processutrustningen. Processoperatören måste 
fortfarande ha kontroll av driften via sina sinnesorgan, syn, hörsel, lukt och känsel. 
Detta innebär att han även i den högteknologiskt präglade processindustrin ofta 
måste arbeta utanför kontrollrummen.” 

Detta framhåller även Perby i sitt resonemang och menar att det som 
datoriseringen åstadkommit i negativ bemärkelse är att operatörerna inte står i 
direkt sinnlig kontakt med processen. Davidssons och Svedins beskrivning 
angående behov av fysisk kontakt med tillverkningsprocessen ligger även i linje 
med mina empiriska studier. Trots ett modernt kontrollrum spenderas en stor del 
av tiden ute i processen. I och med detta blir området mobilitet och teknik 
intressant att diskutera. Hur kan processoperatörernas mobilitet stödjas av teknik 
då tillverkningsprocessens datasystem inte längre behöver vara knutet till en 
specifik plats, utan kan nås inom mer eller mindre begränsade områden. Detta 
innebär att en ny syn på informationshantering och styrning av maskinerna kan 
skapas. Då operatörerna idag rent tekniskt kan bära med sig teknik för att 
övervaka och styra maskinerna innebär detta att en fysisk närhet till maskinerna är 
möjlig. Detta samtidigt som tillgången till avancerad teknik för att styra dem också 
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är möjlig. Vidare innebär detta att det fysiska avstånd datorsystemen skapat till 
processen, då kontrollrum används för styrning och övervakning, nu även kan 
anpassas för att skapa en närhet. Vad kommer dessa förändringar innebära och 
vilken teknik kan användas för att denna vision ska bli verklighet? Resonemanget 
kring mobilitet och teknik leder till att Zuboff’s påståenden med att 
yrkesskicklighet är nära anknutet till fysiskt arbete blir intressant. I och med att 
operatörerna kan röra sig ute i processen samtidigt som de kan använda sig av 
teknik för att styra den, ökas möjligheten av fysiskt arbete. Även resonemanget 
med avsaknad sinnlig närvaro till processen som Perby nämner blir intressant, 
eftersom denna kan möjliggöras om en ökad mobilitet skapas. 

Området mobilitet och hur mobil teknik kan stödja processoperatörer i sitt 
arbete kan ses som en vidareutveckling inom industrins datorisering. Det finns 
flera forskare som har behandlat operatörsarbetet och hur 
automatisering/datorisering har påverkat det. För att kunna placera in mitt eget 
mobilitetsperspektiv i detta sammanhang har jag tagit del av studier som gjorts. Ett 
område som behandlas är att operatörsarbetet blivit svårare i och med industrins 
automatisering (Bainbridge 1985). Automatisering av industriprocesser leder till 
minskade uppgifter för operatörerna vilket innebär att ingreppen de utför inte bara 
blir sällsynta utan också ovanliga. Operatörerna stöter inte lika ofta på problem i 
processen vilket leder till att kunskap i vissa fall saknas för att lösa problem som 
uppstår. Andra studier berör samma område och menar att de långt drivna 
automationsprocesserna ställer högt krav på kunnande av operatörerna (Brehmer 
1993, Skorstad 1988, Kern & Schuman 1992). Blauner (1964) menar att arbetet i 
kontrollrum tekniskt sett har blivit enklare genom att många funktioner har 
automatiserats. Samtidigt ställer de alltmer komplexa tillverkningsprocesserna 
större krav på förståelse av hela processen och ett mer proaktivt agerande av 
operatörerna. Som svar på dessa områden har undersökningar kring 
operatörsarbetet sett ur ett lärandeperspektiv behandlats av flera forskare på senare 
tid (Gustavsson 2000, Davidsson & Svedin 1999, Messeter 2000). Messeter 
(2000) presenterar hur ett datoriserat verktyg kan stödja erfarenhetsöverföring 
processoperatörer emellan. Andra perspektiv på operatörsarbete är att operatörerna 
inte längre står i direkt sinnlig kontakt med processen på grund av datoriseringen 
som skett (Hill 1996, Perby 1995). 

Det är framförallt utifrån det sistnämnda området som behandlar den sinnliga 
frånvaron jag kopplar mina egna studier. Hur kan teknik utformas för att främja 
operatörernas mobilitet och möjliggöra sinnlig närvaro till tillverkningsprocessen? 
Hur kan behovet av sinnlig närvaro framträda i arbetet inom en högteknologisk 
fabrik?  
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Fabriken 
För att jag skulle kunna skapa mig en egen uppfattning kring hur behovet av 
mobilitet kan se ut inom processindustrin, utförde jag studier på fabriken Lyckeby 
Stärkelsen Industrial Starches AB som ingår i koncernen Lyckeby Stärkelsen. Jag 
kommer börja med att beskriva koncernen och fabriken för att därefter mer 
ingående resonera kring processoperatörernas arbete och mobilitet. 

Lyckeby Stärkelsen 
Lyckeby Stärkelsen är en ekonomisk förening som ägs av 
sina cirka 1 000 potatisodlare i södra Sverige. Syftet med 
den ekonomiska föreningen är att tillvarata 
medlemmarnas intressen för att producera och sälja 
stärkelse utvunnet ur potatis. Koncernen består av fem 
dotterbolag med olika inriktningar vad gäller 
användningsområden för stärkelse. Lyckeby Stärkelsen 
Industrial Starches AB belägen i Mjällby utanför 
Sölvesborg tillverkar stärkelse som används inom 

pappersindustrin. Inom pappersindustrin används stärkelse för att ge hållbarhet 
och fasthet i papper. Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre AB är ett annat dotterbolag 
vars inriktning är att tillhandahålla potatisstärkelse och potatisfiber åt 
livsmedelindustrin. Stärkelsen används exempelvis för tillredning av såser där den 
fungerar som ett förtjockningsmedel. Potatisfibert används exempelvis i korv som 
ett nyttigt tillskott men även för att den binder vatten. Företaget Svenska Lim AB 
ingår också i koncernen vars inriktning är industrilim och tätningsmedel. De två 
återstående bolagen är AB Culinar och Carbamyl AB. AB Culinar’s inriktning är 
förädling, utveckling och marknadsföring av kryddblandningar. Dessa används 
som smaktillsatser och för att ge konsistens åt olika livsmedelsprodukter. Det 
femte och sista dotterbolaget Carbamyl AB utvecklar, producerar och säljer 
specialstärkelser av olika slag som inte ingår i de övriga koncernernas produktion.
  

Så utvinns potatisstärkelse 
Processen för att tillverka potatisstärkelse på fabriken i Mjällby är uppdelad i tre 
olika processavsnitt. Dessa benämns som Fiber, Stärkelse och PK. De två 
förstnämnda arbetar med att utvinna stärkelse ur potatisen och den sistnämnda 
arbetar med tillsättning av kemikalier. Utvinningen av potatisstärkelse, kallad 
potatismjöl i dagligvaruhandeln, är koncentrerad till månaderna september till 
december och kallas för ”Kampanjen”. Under övriga månader av året utförs 
underhåll och reparationsarbete av maskinerna i processavsnitten Fiber och 
Stärkelse. PK är dock i drift året om.  

För att stärkelsen ska kunna utvinnas och slutligen bli potatismjöl krävs flera 
olika steg inom fabriken. Den första delen av processen är leverans av potatis till 
fabriken. Lasten vägs och provtagning av stärkelsehalt och smutshalt görs. 
Stärkelsehalt och smutshalt tillsammans med vikten blir avgörande för 
leverantörens ersättning. Efter provtagningen görs grovrengörning av potatisen. 
Detta sker genom torrharpning där potatisen fraktas genom en roterande trumma 
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vars uppgift är att avskilja jord från potatisen. Därefter lagras potatisen i stora 
utrymmen som tillsammans håller mängden potatis motsvarande två dygns 
produktion. Från potatislagret fraktas potatisen vidare till tvättsektionen. Det första 
steget är att avskilja sten och andra tyngre föremål från potatisen. Detta sker vid 
stenavskiljaren där potatisen svämmas med vatten. Sten och andra tyngre föremål 
sjunker till botten. Potatisen fortsätter därefter vidare mot en roterande tvättharpa 
vars uppgift är att tvätta bort resterande jord. Till skillnad från torrharpningen 
används vatten i denna roterande trumma för att rengörningen ska bli effektiv. 
Nästa steg i processen är att få bort föremål som är lättare än potatisen. Dessa kan 
exempelvis vara halm, trä eller blast som sorteras bort genom att rinnande vatten 
sköljer av potatisen. Efter dessa steg i processen har alla icke önskvärda föremål 
avlägsnats och en sista tvätt återstår där potatisen högtrycksprutas för att bli riktigt 
ren. Efter att potatisen blivit ren kan utvinningsprocessen av stärkelse fortlöpa. En 
maskin som kallas för rivare, maler ner potatisen till en massa genom att potatisen 
får passera sågbladsliknande klingor. Det är sedan från denna massa som 
stärkelsen utvinns. Detta sker genom att den frigörs från potatisens övriga 
beståndsdelar fruktsaft och potatisfiber. Stärkelsen och fruktsaften frigörs först 
från fibrerna med hjälp av centrisiler som kan beskrivas likt silmaskiner. Därefter 
separeras fruktsaften från stärkelsen successivt, där de sista stegen i processen är 
torkning av stärkelsen. Då stärkelsen slutligen blivit ett torrt, vitt och flyktigt 
pulver kan det benämnas som nativ potatisstärkelse och lagras i stora silos. Innan 
potatisstärkelsen levereras till kund återstår en sista processdel. Denna omfattar 
tillsättning av kemikalier för att bli anpassad åt den produkt stärkelsen ska 
användas till. Från att vara nativ potatisstärkelse blir den genom kemiska 
tillsättningar derivatiserad potatisstärkelse. Efter tillsättningen tar fabrikens 
laboratoriepersonal prover på produkten för att se om stärkelsen har den rätta 
kemiska tillsättningen. Därefter kan potatisstärkelsen lastas och fraktas till kund. 

Driftledningscentralen 
Inför kampanjen som genomfördes förra året gjordes vissa ombyggnationer i 
fabriken. Det företaget ville skapa var en central plats där de olika 
yrkeskategorierna på ett naturligt sätt kunde mötas. Tidigare hade tre olika 
kontrollrum använts ute i processen, men dessa togs bort och ersattes av mindre 
dataterminaler placerade på strategiskt utvalda platser i fabriken. En så kallad 
driftledningscentral byggdes för att möjliggöra den centrala mötesplatsen. 
Driftledningscentralen kan beskrivas likt ett kontrollrum där maskinerna i alla de 
olika processtegen kan styras från, samtidigt som en närhet till övriga 
yrkeskategorier på fabriken finns. Produktionsledning, ordermottagning, logistik, 
kvalitetsstyrning, laboratoriet och processutveckling är alla angränsande till 
driftledningscentralen. Gemensamma utrymmen som matsal och omklädningsrum 
byggdes också i nära anslutning. 
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I driftledningscentralen finns sju datorer som används till största del för styrning 
av processens maskiner men även för inmatning av information i fabrikens 
lagerhanteringssystem. Datorprogrammet som används för styrning fungerar även 
som en utvecklingsmiljö. Bilderna som visar processens maskiner kan skapas av 
insatta på fabriken. De kan själva bestämma vilka värden som ska visas, hur 
informationen ska visas och var olika knappar och inmatningsfält ska vara 
placerade. Detta är effektivt eftersom operatörernas kunskap om processen kan tas 
tillvara vid utvecklingen av nya processbilder. De virtuella processbilderna som 
används för styrning kan exempelvis vara bilder på flera silos och hur mycket 
innehåll de har. Bilderna kan representera hur olika rör är sammankopplade där 
potatisstärkelse fraktas igenom och färger eller animationer kan symbolisera 
rörelse i produktionen (bild 3).     

Syftet med driftledningscentralen har aldrig varit att centralisera det dagliga 
arbetet för processoperatörerna. Deras arbete bedrivs ute i processen och 
styrningen sker via utplacerade dataterminaler. Från dessa styrs maskinerna 
genom inmatning av olika värden. En vidare syn som avspeglat ombyggnationen 
är att automatisera allt som kan automatiseras. Detta i syfte att frigöra handkraft 
för att låta processoperatörerna sköta sådant som maskiner inte kan. Med 
automatiseringen har larmfunktioner tillkommit vilket innebär att datorerna kan 
övervaka processen och larma vid fel. Detta innebär också en ökad rörlighet för  

Bild 2. Från driftledningscentralen kan processens maskiner styras via datorer. TV 
skärmarna monterade i taket filmar strategiska delar av produktionen. Vid fotografens 
högra sida finns ett konferensrum beläget. Denna placering möjliggör att möte kan hållas 
samtidigt som en närhet till styrning av processens maskiner är möjlig. Bakom, till vänster 
och på planet ovanför fotografen är kontor belägna. I dessa arbetar personer med ansvaret 
för processplanering, produktionsledning mm.    
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operatörerna då de inte behöver bevaka datorer som 
i sin tur bevakar maskiner. En annan tillkommen 
möjlighet med ombyggnationen är att alla maskiner 
är åtkomliga från alla dataterminalerna. Detta leder 
till en ökad helhetsbild då operatörerna har insyn i 
samtliga produktionssteg. Ett annat intressant syfte 
med driftledningscentralen är att en av koncernens 
fabriker i Tjeckien är uppkopplad mot den. Detta 
innebär att man från fabriken i Mjällby får en direkt 
insyn i deras process. Detta omfattar att kunna se 
olika silonivåer, hur produktionen fortlöper mm. 
Denna information kan sedan användas för 
supportändamål eller enbart som information över 
hur produktionen fortlöper. Uppkopplingen mot 
fabriken i Tjeckien är relativt ny och har inte riktigt  
införlivats i det dagliga arbetet.   

Bild 4. Från operatörs-
paneler kan maskinerna 
styras. Överst i bild skymtar 
en lampsats som blinkar då 
larm sker. 

Bild 3. Bilden åskådliggör hur ett användargränssnitt i operatörssystemet kan se ut. Genom att 
klicka på olika värden/objekt kan deras status ändras. Längst ner i bild syns en tabell där 
larmen visas. Denna bild är hämtad ur ett exempelsystem. 
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Arbetet på processavsnitt PK 
PK är benämningen på det sista processavsnittet inom tillverkningen på fabriken. 
PK är en akronym för de första bokstäverna i namnen på de ingenjörer som vid 
fabrikens grundande planerade processavsnittet. Det är på denna del av processen 
jag valde att utföra mina praktiska studier. Studierna genomfördes genom att jag 
följde med processoperatörerna i deras arbete. Inför studierna hade jag inte 
förberett några frågor, utan hade bestämt mig för att koncentrera mig på att få en 
bild över arbetsuppgifterna och försöka tänka och se i perspektivet av mobilitet. 
Beskrivningen av arbetet på avdelningen är min personliga uppfattning som 
skapats genom studier av arbetet, intervjuer och samtal med olika 
processoperatörer. Detta innebär att åsikter och uppfattningar kring arbetet som 
presenteras nedan inte nödvändigtvis omfattar alla operatörer.  

Beskrivning av PK 
Avdelning PK omfattar de sista stegen i produktionen där potatisstärkelsen 
anpassas med kemikalier för den produkt den slutligen ska användas till. De 
produktionssteg som utförs på PK är framförallt tillsättning av kemikalier, siktning 
av den derivatiserade potatisstärkelsen och paketering. Kemikalierna som tillsätts 
är precis som stärkelsen flyktigt och finfördelat. Själva blandningen sker genom 
att potatisstärkelsen blåses igenom ett rör förbi doserare som sakta silar ner 
kemikalier i den förbiblåsande stärkelsen. Via inspektionsluckor kan man se hur 
potatisstärkelsen likt snöyra blåses igenom röret. Stärkelsen som far förbi 

doserarna hämtas från stora lagringssilos och blåses hela vägen från dessa via rör. 
Efter tillsättningen av kemikalier fortsätter den derivatiserade stärkelsen sin färd 
till siktar vars uppgift är att ta bort oönskade klumpar eller annat som inte är 
finfördelat mjöl. Därefter fraktas stärkelsen vidare för paketering i stora säckar 
eller för lagring i silos. Säckarna transporteras ut på lagret klara för transport och 
stärkelsen i silosarna kan avhämtas av lastbilar i en lasthall där lastbilarnas 
behållare fylls. 

En central plats i processen på PK är det rum där doserarna tillsätter kemikalier 
(bild 6 rum D). Rummet består av två plan där doserarna är belägna på det övre 
planet. Från det nedre planet kan man se doserarna eftersom det övre planet inte är 
en hel våning. På det nedre planet finns en terminal varifrån man kan styra 
processen. Från denna kan maskinerna slås av/på, larm kan kvitteras, bilder över 
processen med olika mätvärden kan tas fram och de olika värdena kan ändras. 
Ovanför terminalen hänger en TV-skärm som presenterar bilder av processen. 

Bild 5. Via inspektionsluckor 
monterade på rören kan 
operatörerna se hur 
stärkelsen  fraktas genom 
dem. På våningen ovanför 
rören är doserarna placerade 
och det är ifrån dessa 
kemikalier silas ner i rören.  
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Bilderna kommer från videokameror som är placerade på olika platser i 
produktionen. Ett anslutande rum till detta är rummet med siktarna, där även 
stärkelsen fylls på i säckar. Ett rum som tidigare användes som kontrollrum för att 
styra PK angränsar också liksom ett rum där kemikaliesäckar hänger som förser 
doserarna med kemikalier. Precis som stärkelsen, fraktas kemikalierna via rör där 
de blåses igenom. Ett provrum som används för att mäta kvalitetsparametrar på 
stärkelsen är också belägen i anslutning till de övriga rummen. Förutom 
terminalen i rummet där kemikalierna tillsätts finns ytterligare en terminal 
utplacerad i processen. Denna terminal är placerad uppe på toppen av stora silos 
där stärkelse ligger lagrat. Detta utrymme kallas för Toppen. 

Bild 6. 
Schematisk bild över PK. 
 
A. Före detta kontrollrum 
B. Provtagningsrum 
C. Från detta rum fraktas 

kemikalier via rör till rum D. 
D. I detta rum är en 

operatörspanel belägen (d.1). 
Doserarna som tillsätter 
kemikalier i stärkelsen är 
belägna på ett övre plan i 
detta rum (d.2). 

E. I detta rum är siktarna 
belägna och den 
derivatiserade stärkelsen 
paketeras i säckar. 
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Mobilitet är en del av yrkesutövandet 
Då jag under mitt projekt följde med processoperatörerna på PK hade jag bestämt 
mig för att fokusera mina iakttagelser på deras mobilitet. Jag försökte se i vilken 
mån de var i behov av att röra sig ute i processen och vad denna mobilitet innebar 
för deras yrkesutövande. Det visade sig ganska snart att mobilitet var en 
förutsättning för att kunna styra processen. 

Vad görs på PK 
Det dagliga arbetet för 
processoperatörerna sker till mestadels 
ute i processen. Då inga larm eller 
avbrott sker i produktionen görs 
arbetsuppgifter som exempelvis ta 
prover på stärkelsen. Detta utförs för 
att se om rätt mängd kemikalier 
tillsatts vilket kan utläsas av PH 
värdet. En annan uppgift som också 
görs rutinmässigt är att lossa fulla 
säckar och hänga upp nya för vidare 
påfyllning. De påfyllda säckarna 
rymmer ett ton och transporteras direkt 
ut på lagret via ett transportband. Det 
är ifrån dessa säckar operatörerna tar 
stärkelse för att kontrollera PH värdet. 
Att städa fabriken är en annan uppgift 
och ett ständigt behov då 
potatisstärkelsen lägger sig som vit snö 
över golven i de utrymmen där maskinerna finns. 

I och med att processoperatörerna större delen av sin tid rör sig ute i processen 
lär de ”känna” de maskiner och processavsnittet de arbetar med. Ett exempel är att 
de vet att operatörssystemet inte alltid tillhandahåller korrekt information. Detta 
kan visa sig genom att givarna i processen som mäter diverse nivåer inte återger 
en korrekt verklighetsbild. Detta fick jag erfara då jag tillsammans med en 
operatör var på ”Toppen” och konstaterade att en av silosarna var fulla med 
potatisstärkelse. Operatören lyfte på en lucka i silons topp och man kunde se att 
den var toppfull. När vi sedan gick bort till operatörspanelen visade systemet att 
silons nivå enbart var fylld till 49 % av dess kapacitet. Operatören berättade att 
ekolodet som mätte nivån var lite knepig då silon var full. I detta fall visste 
operatören redan att givaren inte var som den skulle och att silon var full, men 
man kan ju tänka sig vilka misstag som kan ske om operatören inte vetat om felet. 
En annan problematik som kan uppstå, då mängden potatisstärkelse ska mätas i en 
silo, är att ekolodet inte mäter på en plats som representerar hela silons innehåll.  I 
silon kan det bildas hålor eller toppar beroende på om stärkelse har fyllts på eller 
tappats ur. Detta innebär att den yta ekolodet mäter, kanske inte alls representerar 
silons nivå. Detta problem har lösts i de nya silosarna där man med hjälp av vikt 
avgör mängden.  

Ett annat tecken på att operatörerna lär känna sin process är då de själva utan 
hjälp av operatörssystemet upptäcker fel. Det är inte alltid så att operatörssystemet 
är först med att upptäcka fel och vissa gånger larmar systemet inte alls. Det 

Bild 7. Den derivatiserade stärkelsen lagras i 
säckar som vardera väger 1 ton. Stärkelsen 
som inte paketeras i säckar lagras i stora silos 
varifrån lastbilar kan lasta för vidare transport. 
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sistnämnda kan bero på att just det felet som inträffat inte är tänkt att kontrolleras 
av systemet eller kanske en givare är ur funktion. Intressantare är dock de tillfällen 
då en operatör upptäcker fel eller anar att ett fel är på väg att inträffa. En sådan 
situation fick jag uppleva då jag och en operatör förflyttade oss genom rummet där 
doserarna står för att gå vidare till rummet bredvid och hänga upp en tom säck för 
påfyllning. Då vi gick förbi doserarna och röret där stärkelsen blandas med 
kemikalier, upptäckte operatören att för lite potatisstärkelse passerade genom 
röret. Detta innebar att för mycket kemikalier tillsattes i förhållande till stärkelse. 
Operatören upptäckte detta genom att slå en snabb blick mot inspektionsluckan 
som sitter på röret. Kanske upptäckte han felet även av att ljudet i rummet hade 
förändrats, då man kan höra hur stärkelsen blåses genom röret med ett rasslande 
ljud. Oavsätt hur felet upptäcktes var det en intressant händelse. Felet upptäcktes 
genom att vi var ute i processen och att operatören med sin erfarenhet av att vara i 
processen märkte att någonting inte var som det skulle. 

Hur möjliggörs mobiliteten på PK? 
Tankar kring processoperatörernas rörlighet finns redan på fabriken vilket har 
visats sig på flera olika sätt. Syftet med den nya driftledningscentralen var inte att 
processen skulle styras därifrån av stillasittande operatörer, utan skulle mer 
fungera som en central plats där de olika yrkeskategorierna kunde komma 
varandra närmare. För att göra mobilitet möjlig har flertalet operatörsterminaler 
placerats ut i processen. På PK finns två terminaler utplacerade. Terminalen vid 
doserarna har funnits sedan driftledningscentralen byggdes, men inte den på 
Toppen. Detta kunde leda till omständigheter vid larm. Toppen är belägen på ett 
plan högst upp i stora silos vilket innebar att operatörerna fick ta sig ner för den 
nästan 30 meter långa spiraltrappan och därefter fortsätta till rummet med 
doserarna för att kunna avläsa larmet. Därefter fick de ta sig till den maskin som 
hade larmat. Denna problematik är löst genom att en terminal har placerats på 
Toppen. Operatörerna måste givetvis fortfarande ta sig till de maskiner som är i 
behov av support, men ibland uppstår larm som bara behöver kvitteras utan åtgärd.  

Det är inte bara terminalerna i sig som möjliggör mobilitet för operatörerna. 
Utan en larmfunktion skulle de inte kunna röra sig fritt i processen. De skulle hela 
tiden vara tvungna att kontrollera skärmarna på terminalerna och skärmarna i 
driftledningscentralen efter nya larm. Operatörssystemet kan larma på tre olika 
sätt: 
 

• Ute i processen är sirener och ljussignaler placerade. Vid ett larm tjuter 
sirenerna likt ett inbrottslarm samtidigt som en ljussignal aktiveras. 
Åtgärden från operatörernas sida vid ett sådant larm är att ta sig till en av 
terminalerna för att avläsa vad problemet är. Själva larmet presenteras på 
terminalens skärm där en röd textrad beskriver felet. Operatören kvitterar 
larmet, vilket innebär att ljud- och ljussignalerna upphör, och förflyttar sig 
sedan vid behov till den maskin som larmat för att åtgärda felet. 
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• Ett annat sätt över hur ett larm upptäcks är då operatörerna befinner sig i 

driftledningscentralen och ser ett larm presenterat direkt på skärmen eller 
att en ljussignal i driftledningscentralen blinkar. Skillnaden från ovan 
beskriva larm är att inget ljud återges. Ute i processen tjuter och snurrar 
lamporna som vanligt.  

 
• Det tredje sättet ett larm kan uppenbara sig på är genom att ett SMS (Short 

Message Service) skickas till operatörernas mobiltelefon. Operatörerna kan 
på så vis läsa felmeddelandet på sin mobiltelefon. De kan dock inte 
kvittera larmet utan måste ta sig till en av terminalerna eller 
driftledningscentralen. SMS tjänsten är dock inte i bruk på grund av flera 
olika anledningar som jag kommer att behandla senare. 

Hur uppfattas mobiliteten? 
Vad gäller processoperatörerna på PK är min uppfattning att de i dag anser sig ha 
en relativt god mobilitet. En av processoperatörerna uttryckte ”man sköter sig 
själv”. Han ser det som en frihet att kunna vara rörlig i processen då han själv kan 
styra sitt sätt att sköta den. Då han vistas mycket i processen lär han känna den 
vilket leder till att han är insatt i de problem som kan uppstå och vid vilka 
tillfällen. De båda operatörsterminaler som finns på PK anses vara bra placerade 
och operatörerna menar att det oftast inte känns mödosamt att ta sig dit vid larm. 
Det verkar som att tanken med utplacerade operatörspaneler gynnar mobiliteten. 
SMS tjänsten är uppskattad trots att den inte är felfri. Någonting som alla jag 
frågat hade tyckt varit bra är att kunna kvittera ett larm direkt från mobiltelefonen. 
Har man väl läst larmet i telefonen känns det naturligt att även kunna kvittera.  

Trots att jag inte kunde studera processavsnitten Fiber och Stärkelse i drift 
diskuterade jag ändå mobilitet med några av operatörerna där. Vid dessa tillfällen 
framkom ett behov av att kunna överblicka processen från Stora silon. Arbete på 
denna plats sker en gång per skift och därifrån har man ”noll koll” över processen, 
som en av de berörda uttryckte det. SMS tjänsten har även från dessa 
processavsnitt blivit efterfrågad. 
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Driftledningscentralens betydelse 
Då driftledningscentralen bara använts under en kampanj var det intressant att 
studera och diskutera vilka skillnader som skett. Vad gäller processavsnitten Fiber 
och Stärkelse fick jag nöja mig med att diskutera fram skillnaderna då de inte hade 
sin produktion igång. PK var dock i drift vilket innebar att jag kunde komplettera 
diskussioner med egna studier.  

Vilka förändringar har skett? 
Tidigare fanns tre olika kontrollrum ute i de olika processavsnitten. 
Kontrollrummet på PK var placerat så att två rum av processen kunde ses med 
blotta ögat från kontrollrummet (bild 6 rum C och D). Detta tack vare av att 
glasväggar användes som avskiljare rummen emellan. En av processoperatörerna 
berättade att han tyckte det var bra då de ifrån det gamla kontrollrummet hade 
insyn i de båda rummen. Då de befann sig i kontrollrummet kunde de se när 
”säckarna hängde” och de kunde även se inspektionsglaset på röret som fraktar 
stärkelsen förbi doserarna. Att säckarna hänger är ett uttryck för att säckarna med 
kemikalier är tomma. Processoperatören menade att de kunde se ungefär hur 
mycket kemikalier det fanns kvar innan de slutligen tomma hängde och dinglade. 
Fortfarande kan man se säckarna då man går förbi rummet eftersom glasväggen 
finns kvar, men han menade att man kunde ha denna koll om man befann sig i 
kontrollrummet. Att man även kunde se inspektionsluckan på röret från 
kontrollrummet var ett liknande uttryck. Med dessa uttryck får jag intrycket att de 
saknar en plats nära produktionen där allt kan ses med blotta ögat. En annan 
operatör antydde någonting som jag har svårt att sätta fingret på. Han berättade att 
de innan ombyggnationen hade haft några elskåp placerade på en plats ute i 
processen. Han berättade att då han befann sig nära dessa kunde han ”nästan lukta 
elen”. Detta uttryck skulle jag vilja tolka som att han känner att ett visst avstånd 
till processen har skett sedan de tog bort elskåpen. Uttrycket är intressant vad 
gäller att få möjlighet att känna en närhet till processen, vilket också berör 
möjligheten till mobilitet i fabriken.  

Då jag frågade en av operatörerna på PK hur mycket tid han spenderade i 
driftledningscentralen svarade han att det oftast bara var då han startade en ny 
körning. Han menade att det kändes bra att kunna sitta ner med receptet för 
körningen där och mata in värdena som behövdes. Ett recept är ett dokument som 
innehåller information angående en specifik körning. Han berättade vidare att det 
var ute i processen han spenderade sin arbetsdag och det var även där han ville 
vara. En annan operatör menade att den fysiska närhet som bildats till 
produktionsledaren var bra då hans kontor är placerat i driftledningscentralen. Det 
kan vara information gällande olika körningar som behövs diskuteras och de 
gånger operatörerna befinner sig i driftledningscentralen för att starta en körning 
eller befinner sig där av en annan anledning är det lätt att verbalt växla några ord. 

 Uppfattningen jag fått då jag diskuterat driftledningscentralen med Fiber och 
Stärkelse är att de inte har lika stor användning av den som PK. De menar att 
driftledningscentralen är placerad ganska långt ifrån deras process och att de under 
den senaste kampanjen inte direkt befann sig där. Det verkar som att närheten till 
dessa två processnitt är så pass viktig att en ständig närvaro är nödvändig.  

Att det skett ett effektivare utbyte mellan olika yrkeskategorier på fabriken har 
nämnts vid diskussioner jag haft med anställda. På vilka olika sätt har jag inte 
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fördjupat mig i, men eftersom kontorspersonalen numera sitter mer samlat gynnas 
informationsutbytet. En annan anledning till att utbytet blivit effektivare är 
datorsystemens uppbyggnad. I och med det nya datorsystemet som installerats i 
och med driftledningscentralen har exempelvis produktionsplaneringen lagts ut på 
intranätet. Detta innebär att de som är i behov av denna enkelt får tillgång till den. 
Produktionsplanen beskriver vad som ska köras, hur mycket och när. 

Centralisering eller decentralisering? 
Då man vistas i den nya fräscha driftledningscentralen placerad mellan de olika 
processavsnitten och i anslutning till kontorspersonalen, känns den bra planerad. 
Det känns som att det är en central mötesplats. Olika processoperatörer kommer 
och går. En lastbilschaufför som ska lasta potatisstärkelse på sin lastbil kommer in 
och frågar en processoperatör ifall han kan aktivera silosen som han ska tömma 
mjöl ifrån. Efter att han aktiverat silosen fortsätter operatören med att skriva in 
värden i operatörssystemet för att starta igång en ny körning. En elektriker 
kommer förbi och ställer en snabb fråga till operatören som efter att ha svarat 
fortsätter med sina inmatningar. 
 Samtidigt som det känns och verkar som att driftledningscentralen fungerar likt 
en central mötesplats, finns en intressant aspekt att resonera kring. Kontrollrum i 
fabriker brukar införas för att styrning av processens maskiner ska skötas därifrån. 
Detta leder till en centralisering av operatörernas arbete. I fallet med 
driftledningscentralen är detta den raka motsatsen. På fabriken vill man att 
operatörerna ska vara rörliga i processen. Uttrycket kontrollrum är inte en 
välkommen fras på fabriken då de menar att en driftledningscentral är någonting 
annat. Den avspeglar mer den centrala mötespunkt jag tidigare nämnt. Detta får 
mig även att reflektera kring varför man installerat sju datorer i 
driftledningscentralen för att kunna styra processen. Från operatörspanelerna ute i 
processen kan ju all styrning göras. Syftet med att göra operatörerna mer mobila 
med hjälp av operatörspaneler verkar ha gått bra och under mina studier fick jag 
uppfattningen av att operatörerna inte allt för ofta sköter sitt arbete från 
driftledningscentralen. Jag fick även kommentarer av personal på Fiber och 
Stärkelse att de inte alls använde sig av den under den förra kampanjen.  

Vad jag sett är att driftledningscentralen är en bra mötesplats för 
problemlösning av olika slag. Det kan vara olika saker angående processen och 
dess maskiner som behöver diskuteras och då kan det vara effektivt att kunna styra 
processen därifrån. Jag tror också att operatörerna behöver en plats där de kan 
sätta sig ner då processen fortlöper som den ska för att koppla av, samtidigt som 
de har kontroll över processen. Vid dessa tillfällen kan det även vara bra att sitta i 
en central mötesplats för att samtidigt gynna informationsutbytet mellan de 
anställda. Samtidigt kan man tänka sig att då operatörerna inte längre har ett eget 
kontrollrum kanske det kan kännas pressande att ha den centrala mötesplatsen för 
detta ändamål.  

Det är intressant att reflektera över hur driftledningscentralen skulle kunna 
ändras i förhållande till att operatörernas mobilitet förbättras. I och med att 
operatörerna kan utföra den tekniska styrningen ute i processen, eller kanske på 
valfri plats med hjälp av rätt teknik i framtiden, kanske datorerna i 
driftledningscentralen inte behövs. Den kanske helt och hållet blir en central 
mötesplats utan datorer? 
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Reflektioner kring operatörsarbetet 
I mina studier framkom att mobilitet är en del av operatörernas yrkesutövande. En 
betydande del av arbetet innebär att vistas i processen och närhet är ett 
återkommande begrepp. Närheten innebär att operatörerna med sina sinnen kan 
inta information som inte är möjligt distribuerat. Exempel från mina studier är 
inspektionsluckan på röret, givaren i silon som återgav fel värde och de gamla el-
skåpen som återgav en viss känsla av närhet. I Perbys studie (1995) återger en 
operatör att han inte litar på systemet. Informationen som visas på skärmen är inte 
direkt knuten till verkligheten utan kan vara felaktig. Därför lämnar han gärna 
kontrollrummet för att gå ut i processen och se så att allting står rätt till. Detta 
avslöjar också behov av närhet. Det är i och med behovet av närhet som mobil 
teknik spelar roll. Den mobila tekniken kan låta operatörerna vistas i processen 
samtidigt som avläsning och styrning är möjlig. Vid vistelse i processen intas 
informationen både medvetet och omedvetet. Medvetet då de är inriktade på att 
utföra en specifik uppgift och omedvetet då de genom att vistas i processen intar 
information.  
 Då jag själv vistades ute bland maskinerna i processen fick jag en känsla av 
förhållandet mellan maskinerna och operatörssystemet. Genom att vistas i 
processen kändes det uppenbart att alla ljud, synintryck och temperaturväxlingar 
mellan olika rum i processen gav en grov kontrast till vad man kan uppleva från 
driftledningscentralen. Även om en operatör har en god mental bild över 
processen vid vistelse i driftledningscentralen kan de sinnliga intrycken inte 
upplevas där. Studier som gjorts visar att operatörer förr i tiden till och med tog 
smaken till hjälp för att avgöra om pappersmassan var klar (Fägerborg 1994). Då 
man befinner sig i processen känns det som att hela processen med sina maskiner 
och ljuden de skapar är ett gränssnitt som avslöjar hur processen mår. Om man 
tänker sig att alla de sinnliga upplevelser man får ute i processen skulle ersättas av 
bilder på dataskärmar är det enkelt att förstå datorers begränsningar. Istället för att 
begränsa operatörerna till fasta positioner bortom denna närvaro i processen, är 
mobil teknik ett alternativ som istället främjar sinnlig närvaro.    

Efter att ha skapat mig en egen uppfattning kring hur arbetet på en modern 
fabrik kan se ut är det intressant att förhålla sig till andra studier som gjorts. Jag 
återgår till Bainbridge (1995) resonemang om minskade ingrepp i processen i och 
med automatiseringar (s. 10). Mina iakttagelser är att operatörerna trots 
automatiserad process utför relativt många ingrepp i processen. Larm från 
operatörssystemet sker ganska ofta vilket leder till att ingrepp i processen görs och 
felaktigheter åtgärdas. Operatörerna vistas större delen av arbetstiden i processen 
och sköter diverse arbetsuppgifter. Detta leder till att de kan bygga upp kunskap 
kring den. En automatiserad process behöver inte innebära få ingrepp i processen 
och inte heller att allt är automatiserat/datoriserat. En operatör uttryckte att ”man 
inte kan bygga bort allting”. Med detta menade han att man inte kan lösa allting 
med automation/datorisering och att det inte heller är önskvärt. Om man ska föra 
resonemanget att operatörsarbetet blivit svårare i och med automatisering skulle 
jag vilja förhålla mig till problematiken att en riktig verklighetsbild inte alltid 
tillhandahålls av tekniken vilket kan försvåra arbetet. Jag kan inte uttala mig om 
ifall fler ingrepp i processen gjordes innan fabriken jag studerat datoriserades men 
jag vill påstå att ingrepp av olika karaktär fortfarande görs trots en datoriserad 
process. Med ingrepp av olika karaktär menar jag allt ifrån att ändra ett värde i 
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operatörssystemet till att banka med en träklubba på ett rör där stärkelsen har 
fastnat. Det kanske är så att karaktären på de ingrepp som görs har förändrats, men 
inte att antalet ingrepp har minskat.  

Vad gäller Hills (1996) antaganden, som jag tidigare nämnt, att 
processoperatörer inte står i direkt sinnlig kontakt med processen på grund av 
datoriseringen som skett, tror jag beror på utformningen av tekniken som används 
och hur den utnyttjas. På fabriken jag genomfört studier underlättar de utplacerade 
operatörspanelerna operatörernas mobilitet och ökar därmed den sinnliga 
närvaron. För att stödja mobiliteten ytterligare kan mobil teknik användas vilket 
jag kommer ge exempel på vidare i arbetet.    
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Teknikstöd för mobilitet 
Genom tankar, resonemang och handlande av fabrikens anställda har jag förstått 
att mobilitet är någonting man eftersträvar. Detta har visat sig i ombyggnationen 
de gjort med utplacerade operatörspaneler i processen. SMS tjänsten är ett annat 
exempel på samma sak, men även på andra sätt återspeglar sig tankar kring 
mobilitet. Under mitt arbete på fabriken har diskussioner kring hur WAP 
(Wireless Application Protocol) kan användas för att öka mobiliteten förts. Tester 
över styrning och avläsning av värden från en mobiltelefon har gjorts. För att 
ytterligare ta ett steg mot ökad rörlighet kommer ett trådlöst nätverk att installeras 
i fabriken. Ett användningsområde för det trådlösa nätverket har redan tagits fram 
och kommer att beröra lagerhanteringen. Syftet är att personerna arbetande på 
lagret, direkt vid förflyttning av inventarier ska föra in förändringen i fabrikens 
lagerhanteringssystem. Detta kommer att göras möjligt genom att en dator 
installeras på den truck som idag används på lagret. Datorn ska kommunicera med 
lagerhanteringssystemet via det trådlösa nätverket. Denna lösning innebär en 
effektivisering av lagerhantering genom att förändringen av inventarierna på lagret 
snabbare blir registrerade i systemet, vilket i sin tur leder till en mer rättvis bild 
över lagret. Detta innebär att personerna som är ansvariga för att beställa in varor 
till lagret kan göra mer kvalitativa bedömningar. Ytterligare en märkbar 
förbättring kommer att vara att de som idag skriver in förändringen av 
inventarierna på lagret kan göra det direkt vid förflyttningen. De behöver alltså 
inte som idag komma ihåg vilka inventarier de flyttat eller skriva ner dem på en 
lapp för att sedan förflytta sig till en dator och föra in uppgifterna. 

Vilket jag nämnt tidigare är processoperatörerna relativt nöjda med sin 
situation vad gäller mobilitet, men det finns fortfarande åtgärder som kan göras för 
att ytterligare förbättra den. Under studien uttryckte operatörerna att 
operatörspanelerna var bra placerade och att det oftast inte känns mödosamt att 
förflytta sig till dem vid larm. Vad jag dock själv märkte under min tid på fabriken 
var avbrotten av de arbetsuppgifter de utförde då ett larm utlöstes. Ett av dessa 
tillfällen var då en av operatörerna skötte påfyllningen av derivatiserad stärkelse i 
säckar. Under detta arbetsmoment larmade systemet och operatören fick förflytta 
sig från rummet han befann sig i till rummet intill. Detta för att kunna läsa av och 
kvittera larmet på operatörspanelen. Vid ett larm anser jag att det skulle vara 
effektivt att få fram larmtexten på någon mobil enhet och därefter kvittera larmet 
från denna så att operatörssystemet slutar larma. Då operatören läst och kvitterat 
larmet vet han vad felet berör och kan förflytta sig antingen till den plats i 
processen där en åtgärd behöver utföras, eller förflytta sig till operatörsystemet för 
att ändra något värde. Man kan också tänka sig att operatören även skulle kunna 
förändra värden via sin mobila enhet, vilket jag kommer att resonera kring senare. 
Vinsten med avläsning och kvittens via en mobil enhet är att operatören inte först 
måste förflytta sig till en operatörspanel för att kvittera larmet och därifrån 
förflytta sig till rätt maskin i processen. Det kan ju faktiskt vara så att han står 
bredvid maskinen som larmar men måste ändå gå därifrån för att kvittera larmet.  

Avläsning och kvittering av larm blev det område jag koncentrerat mina tankar 
kring. Vilken slags teknik skulle kunna stödja detta och vilken lösning skulle passa 
fabriken? Vidare i arbetet kommer jag att resonera kring olika problemområden 
och lösningar berörande området. 
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Larm och kvittering via en mobil enhet 
Behovet av att avläsa larm och kvittera dem från en mobil enhet har framkommit 
under mina studier på fabriken. Med att kvittera ett larm menar jag att en operatör 
gör operatörssystemet uppmärksam på att han vet om att ett larm skett. Idag kan 
en kvittens genomföras antingen via någon operatörspanel eller via 
driftledningscentralen. Operatören avläser larmet som presenteras på skärmen och 
kvitterar genom en knapptryckning. Systemet slutar larma och operatören utför 
någon åtgärd i processen eller ändrar ett värde i operatörssystemet som gör att det 
för höga eller låga värdet återgår inom de utsatta ramarna. 
 Vilket jag tidigare nämnt har fabriken använts sig av SMS för att 
uppmärksamma operatörerna på de larm som operatörssystemet sänder ut. Att 
kvittera larmen från mobiltelefonerna är inte möjligt utan operatörerna kan enbart 
läsa själva larmtexten. Under mina studier på fabriken var tjänsten inaktiverad på 
grund av att den inte fungerade på ett tillfredställande sett. Detta fångade mitt 
intresse och jag bestämde mig för att fördjupa mig i varför och hur man skulle 
kunna göra den användbar. Utvärderingen av SMS tjänsten blev begynnelsen på 
olika tankar kring hur avläsning och kvittering av larm skulle kunna möjliggöras 
på fabriken.  

Anledningen till att fabriken arbetat fram SMS tjänsten var att öka mobiliteten 
för operatörerna. Även om operatörerna till största delen befinner sig i processen 
och har möjlighet att höra de larm som uppstår, finns ändå ett behov av ytterligare 
stöd. Det finns tillfällen då operatörerna utför arbetsuppgifter som inte är i direkt 
anslutning till produktionen. Detta kan vara diverse specialuppdrag som 
exempelvis målningsarbete i någon annan del av fabriken. Vid dessa tillfällen 
finns inget annat sätt som kan uppmärksamma dem på larm. Andra tillfällen då 
SMS tjänsten behövs är då operatörerna inte befinner sig på fabriken men ändå har 
ansvaret för att åtgärda fel som kan uppstå. SMS tjänsten fungerar som så att då ett 
larm sker i operatörssystemet kontrollerar systemet om det är ett larm som även 
ska skickas via SMS. Larmen som ska skickas är förutbestämda och även till 
vilken eller vilka telefoner. En tidsfördröjning kan ställas in vilket innebär att om 
en operatör hinner kvittera larmet inom ett visst antal sekunder, skickas larmet inte 
via SMS. Detta för att onödiga meddelanden inte ska sändas till telefonen.  

Efter diskussioner med både processoperatörer och systemkunniga framkom 
ett antal olika anledningar till varför SMS tjänsten inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Dessa anledningar beror både på den befintliga 
funktionaliteten men även på avsaknad av funktionalitet. 
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Driftsäkerhet En problematik med att använda sig av SMS för att skicka larm 
har visat sig vara att det inte är driftsäkert. Enligt erfarenhet då 
operatörerna använt sig av SMS tjänsten, kunde det dröja både 
flera sekunder och minuter innan meddelandet kom fram. Det 
har även inträffat att larm inte kommit fram överhuvudtaget. 
Detta är inte acceptabelt då ett bra produktionsresultat är 
beroende av att felaktigheter i produktionen rättas till.  

 
Avstängning Möjlighet att enkelt stänga av larmfunktionen till 

mobiltelefonen finns inte. Detta innebär att då operatörerna 
lägger sin telefon för laddning fortsätter operatörssystemet att 
skicka larm. Detta leder till att operatörerna vid brukande av 
telefonen efter laddning måste radera alla larm som anlänt. 
Detta har varit extra arbetsamt eftersom den modell av 
mobiltelefon som processoperatörerna använder sig av inte har 
funktionen att radera alla inkomna SMS på en gång. Ytterligare 
ett problem vad gäller avstängningsfunktioner är att 
operatörerna inte alltid behöver få larmen skickade till en mobil 
enhet. Vid de tillfällen de redan befinner sig i 
driftledningscentralen eller vid en operatörspanel finns det 
ingen anledning att larmet ska skickas till deras mobiltelefon.  

 
Antal larm Larmen som skickas från operatörssystemet är inte alltid larm i 

den bemärkelsen att det är något fel i produktionen. Det finns 
larm som framhäver ett processvärde utan att det är något fel. 
Dessa meddelanden måste kvitteras precis som de larm av 
allvarligare karaktär. Detta påverkar lösningen med att mobilt 
kunna ta emot larm och kvittera, eftersom ”onödiga” larm 
skickas till mobiltelefonen. Detta är någonting som arbetas bort 
successivt då dessa spåras och tas bort ur operatörssystemet. 

 
Avläsning Telefonerna har en relativt liten display vilket gör längre 

meddelanden svårlästa. 
 
Efter denna introduktion till olika problemområden med den befintliga SMS 
tjänsten tänkte jag resonera kring olika lösningar som kan möjliggöra avläsning 
och kvittering av larm. Jag kommer att resonera kring lösningarna i den ordning 
jag arbetat fram dem. Detta för att ni som läsare ska få en uppfattning över mina 
tankegångar.    
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SMS för avläsning och kvittering av larm 
Min första tanke till lösning, vad gäller att kunna avläsa och kvittera larm, var att 
arbeta vidare med SMS. Min tanke var att göra den befintliga SMS tjänsten mer 
användbar. Öka driftsäkerheten, tillåta kvittering av larmen, möjliggöra 
avstängning, tillhandahålla en larmlista via mobiltelefonen och öka läsbarheten av 
larmen. Att tillhandahålla en larmlista till processoperatörerna kändes naturlig 
eftersom de redan använder sig av en sådan i operatörssystemet. Jag ville 
möjliggöra samma informationsutbud i en mobil enhet som i operatörssystemet. 
Larmlistan i operatörssystemet presenterar larmen efter varandra i den ordning de 
uppkommer. Då ett nytt larm sker, presenteras det nya larmet med röd text överst i 
listan. De larm som blivit kvitterade men där värdet i processen ännu inte har 
ändrats till en acceptabel nivå syns också i larmlistan.  

Jag funderade ut en lösning som jag ansåg ökade driftsäkerheten inklusive 
resterande nämnda områden ovan. Då jag under arbetets gång arbetade med att se 
hur lösningen skulle realiseras blev det stop. Lösningen jag tänkt ut var inte möjlig 
att genomföras på grund av vissa tekniska anledningar. Jag kommer ändå att 
beskriva lösningen för att påvisa hur mina tankegångar har förändrats under 
projektets gång. I stora drag skulle lösningen innebära att larmlistan som finns i 
operatörsystemet skulle presenteras i processoperatörernas mobiltelefoner genom 
att informationen skickas via SMS. Innan jag mer ingående beskriver hur detta 
skulle göras möjligt kommer jag beskriva tre delar som tillsammans möjliggör 
lösningen. Till min hjälp använder jag bild 8. De tre olika delarna är numrerade så 
att mina förklaringar i texten kan kopplas till bilden. 
 

2) Lokal SMS 

1) Operatörssystem  
 

Script 
Samlar alla 
aktuella larm 

SMS 
Skickar 
larmen som 
SMS till 
telefon 

Script 
Registrerar 
kvittens 

3) Telefon (J2ME) 
 

Applikation 
Presenterar 
larmlistan 

Kvittens 
Skickar SMS till  
operatörsystem 
för att kvittera 
larm 

Bild 8 
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1. I operatörssystemet finns mjukvara installerat för att kunna skicka SMS till 
operatörernas mobiltelefoner. Funktioner som tillhandahålls av denna är 
exempelvis vilka larm som ska skickas via SMS och till vilka telefoner de 
ska skickas. Vilket jag tidigare nämnt kan man även ställa in en 
tidsfördröjning innan det aktuella larmet skickas. Dessa funktioner tänkte 
jag använda som grund i lösningen. 

 
2. För att öka driftsäkerheten vid användandet av SMS var min tanke att 

skicka meddelandena inom fabriksområdet. Detta för att undvika att vara 
beroende av en mobiltelefonoperatörs SMS system. Eftersom fabriken har 
en mobiltelefonmast på sitt område trodde jag det skulle vara möjligt att 
installera ett lokalt SMS system som via masten kunde skicka 
meddelandena till processoperatörernas mobiltelefoner. Detta var dock inte 
möjligt då GSM nätet inte är uppbyggt för att hantera SMS på detta sätt. 
Den enda möjligheten som finns idag för att skicka SMS är via en 
mobiltelefonoperatörs SMSC (Short Message Sevice Center). I och med 
detta är inte den tekniska driftsäkerheten någonting som kan påverkas. Det 
ligger i händerna på mobiltelefonoperatören. 

 
3. För att möjliggöra visning av larmlistan var min tanke att använda en 

mobiltelefon som stödjer J2ME. J2ME är en version av 
programmeringsspråket Java som är anpassad för datorer med liten 
minneskapacitet, exempelvis handdatorer och mobiltelefoner. Min tanke 
var att utveckla en applikation i J2ME vars uppgift var att sköta 
informationshanteringen av de SMS som anländer till telefonen. 
Applikationen skulle bygga ihop larmlistan av de SMS som skickats till 
telefonen. På följande sätt skulle lösningen fungera. 

 
Då ett larm uppstår i fabriken skulle ett script i operatörssystemet läsa av hur 
många larm som fanns i operatörssystemets larmlista. Informationen om hur 
många larm listan bestod av skulle därefter skickas som det första meddelandet i 
den lista av SMS som skickas till den mottagande telefonen. Larmmeddelandena 
skulle antingen kunna skickas som vardera ett SMS eller skulle flera larmtexter 
kunna sammanföras i ett och samma SMS (se bild 9). Allt som allt kan 160 tecken 
skickas med ett SMS vilket är avgörande för hur många SMS som kommer att 

skickas till telefonen. Då det första SMS’et anlänt till telefonen skulle det tolkas 
av applikation skriven i J2ME belägen i telefonen. Det första meddelandet hade 

SMS 1  ”3” 
SMS 2  ”Pump 5 trasig” 
SMS 3  ”Silo 2 full” 
SMS 4  ”Rör 3, högt tryck” 

SMS 1  ”1” 
SMS 2  ”Pump 5 trasig. Silo 2 full. Rör 3, högt tryck” 

 
Bild 9. Rutorna ovan åskådliggör två olika sätt över hur informationen skulle kunna skickas 
med SMS. Den vänstra rutan visar att varje larm kan skickas som vardera ett SMS. Den 
högra rutan visar att de olika larmen kan slås samman och skickas i samma SMS. Det 
första SMS’et som skickas innehåller antalet SMS som ska anlända till telefonen för att 
larmlistan ska bli komplett.       
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innehållt det värde av antalet SMS som väntades anlända till telefonen. 
Applikationen hade inväntat till dess att alla meddelanden anlänt och presenterat 
en ikon på telefonen för att tala om att en ny larmlista anlänt. Användaren skulle 
ha aktiverat ikonen och applikationen skulle presenterat larmlistan med det senast 
skedda larmet överst. Efter att larmlistan presenterats skulle alla SMS i telefonens 
inkorg raderas för att vara beredd att ta emot en ny larmlista. För att kunna kvittera 
det senaste larmet skulle ett SMS skickas tillbaka till operatörssystemet. 
Meddelandet hade innehållt ett värde som operatörssystemet tolkat som en 
kvittens av det aktuella larmet. Den befintliga funktionen i operatörssystemet för 
att kvittera larm hade aktiverats och larmet skulle därmed blivit kvitterat. 
 
Reflektioner kring lösningen 
Att det inte var möjligt att öka driftsäkerheten genom att använda sig av en lokal 
SMS tjänst, gjorde att lösningsförslaget inte var en stabil grund att bygga vidare 
på. Min tanke med den lokala SMS tjänsten var också att det skulle bli billigare att 
skicka SMS då fabriken inte behövt betala en viss kostnad för varje skickat SMS. 
Deras lösning för mobiltelefoni som de använder sig av idag möjliggör samtal 
inom fabriksområdet för en fast kostnad. Detta trodde jag var möjligt att 
åstadkomma med en lokal SMS lösning.  

En förändring som hade förbättrat möjligheten till att använda sig av SMS 
hade varit att öka läsbarheten av larmen. Processoperatörerna skulle kunna 
använda sig av en annan typ av telefon än vad de gör idag. En telefon som har en 
relativt stor display är Motorola Accompli 008 som jag fick möjligheten att låna 
av Motorola. Förutom den tydliga displayen görs läsning av meddelanden enklare 
då en knapp på telefonen fungerar ungefär som knappen PageDown på ett 
tangentbord. Då man läst den sista raden i displayen kan man trycka på knappen 
som gör att skärmen fylls med oläst text ur meddelandet. Man behöver alltså inte 
trycka fram en rad i taget. En annan anledning till att jag valde denna telefon var 
också att den kan programmeras med J2ME. Syftet var att jag skulle ha utvecklat 
applikationen som skulle möjliggöra visning av larmlistan, men eftersom 
driftsäkerheten inte kunde påverkas fanns det ingen anledning.  

En annan möjlighet som jag tidigare beskrev var att tillhandahålla en 
avstängningsfunktion. Detta hade jag också tänkt att lösa med hjälp av SMS. Vid 
de tillfällen som operatörerna skulle vilja stänga av tjänsten skulle de skicka ett 
SMS till operatörssystemet som avaktiverade utskicken till deras telefon. För att 
detta skulle vara möjligt hade det krävts någon form av script eller applikation i 
operatörssystemet som kunde hantera denna avaktivering. 

Förutom problemet med driftsäkerhet finns även andra problem som hade 
behövt hanteras om denna lösning varit aktuell att använda. Ett av dessa problem 
hade varit att veta vilka SMS som faktiskt är larm. Då larmlistan skickas till 
telefonen som flera olika SMS är det inte omöjligt att ett SMS som inte tillhör 
larmlistan skickas precis samtidigt som de övriga. Om detta skulle ske hade 
meddelandet dykt upp i larmlistan på telefonen och det sista larmet i larmlistan 
hade inte kommit med. Detta eftersom applikationen i telefonen avgör hur många 
meddelanden som ska presenteras i larmlistan med hjälp av styrdatan i det första 
SMS’et. Att hindra SMS som inte är larm att anlända till operatörernas telefoner är 
svårt att påverka. Vem som helst kan ju skicka ett SMS till deras telefoner. Man 
skulle kunna lösa oönskade meddelanden genom att lägga in styrdata i början av 
varje SMS skickat från operatörssystemet. Styrdatan tolkas av applikationen i 

 29 



telefonen och larmlistan byggs ihop av de meddelandena som innehar styrdatan. 
Då skulle risken att obehöriga meddelanden presenteras i larmlistan minskas.  
 Efter att ha provat en telefon med större display började jag fundera kring 
andra mobila enheter som skulle kunna användas för att visa larmmeddelanden. 
Jag började fundera kring om det verkligen hade blivit användbart att använda sig 
av en mobiltelefon för avläsning av en larmlista även då man använder sig av en 
telefon med relativt stor display. För ändamålet att endast avläsa ett larm och 
kvittera detta tror jag en mobiltelefon skulle kunna användas. Vad gäller att avläsa 
och tyda en hel larmlista så tror jag inte det hade blivit överskådligt. Därför 
började jag fundera kring andra mobila enheter som på ett mer överskådligt sett 
kunde presentera larmen. Jag började dessutom fundera kring andra 
informationskanaler än mobiltelefonnätet.  
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Handdator 
Då jag fick reda på att fabriken har planer på att införa ett trådlöst nätverk 
skapades helt nya möjligheter för informationsöverföring. Anslutna till ett trådlöst 
nätverk kan datorer kommunicera trådlöst sinsemellan. Informationsöverföringen 
är betydligt snabbare än de befintliga mobiltelefonnäten och dessutom skickas 
information gratis. Ett trådlöst nätverk tillhandahålls genom att antenner placeras 
ut på olika platser i fabriken. Datorerna kan sedan skicka information via 
antennerna med hjälp av radiovågor. Med det trådlösa nätverket som grund 
fortsatte jag tillsammans med en el-konstruktör att reflektera över möjligheten till 
avläsning och kvittering av larm.      

Vi började undersöka möjligheten att använda någon annan mobil enhet än 
mobiltelefoner. Eftersom vi ansåg att en mobiltelefon inte på ett användbart sätt 
kunde presentera larmlistan började vi fundera över hur en handdator med sin 
utformning kunde vara till användning. Då vi kom fram till att handdatorer som 
finns idag kan tyda HTML sidor såg vi en lösning på problemet. Det som behövs 
göras, för att kunna avläsa och kvittera larmen via en handdator, är att bygga en 
HTML sida som presenterar larmlistan i operatörssystemet. HTML sidan kan 
sedan publiceras på fabrikens intranät. Genom att surfa in på sidan via det trådlösa 
nätverket med en handdator, har man skapat en mobil larmlista. Att kunna 
presentera realtidsbilder från operatörssystemet i HTML format används redan 
idag. Det som behövs läggas till för att även kunna kvittera larmen från HTML 
sidan är en funktion som skickar ett värde till operatörssystemet som tolkas som 
en kvittens. En annan detalj, dock så viktig, är att återge ett ljud då ett nytt larm 
sker. Annars blir operatören tvungen att ständigt kontrollera handdatorn efter nya 
larm. För att se hur processbilder hämtade från operatörssystemet kan se ut i en 
handdator, köptes en sådan in för test. Med handdatorn ansluten till en PC startade 
vi upp en HTML sida med realtidsinformation från operatörssystemet som visade 
olika silos, rörledningar mm. Eftersom HTML sidan var anpassad för en större 
bildskärm kunde hela bilden inte ses på en gång i handdatorn, men informationen 
uppdaterades som den skulle.    

Tidigare i arbetet beskrev jag att en avstängningsfunktion skulle vara 
användbar för SMS tjänsten. Detta är inte nödvändigt längre om man använder sig 
av detta lösningsförslag eftersom larmlistan på HTML sidan är ”den samma” som 
i operatörssystemet. Om ett larm kvitteras i operatörssystemet och larmlistans 
status förändras, görs detta även på HTML sidan. Situationen vad gäller 
larmhanteringen har helt förändrats eftersom en direkt tillgång till larmlistan och 
operatörsystemet finns. Skulle man däremot vilja slå av larmfunktionen är det ju 
bara att stänga HTML sidan.      

Eftersom processoperatörerna använder sig av mobiltelefoner för 
kommunikation sinsemellan och med övrig personal, skulle det bli otympligt att 
både bära med sig mobiltelefon och handdator. Därför tror jag att en kombination 
av handdator och telefon hade varit effektivt. Dessa hybrider finns redan idag och 
kommande modeller av dessa är utformade på olika sätt för att stödja olika behov. 
En handdator vi tittat närmare på fungerar som en traditionell mobiltelefon då den 
är hopvikt. För att använda den som hanndator vecklas den upp genom att den 
delas på mitten. Då framträder en skärm som i vårt fall skulle presentera en 
larmlista. En annan fördel med att använda sig av en handdator i kombination med 
mobiltelefon är att handdatorn även kan koppla upp sig via mobiltelefonnätet. 
Detta innebär att om behovet uppkommer att kunna se bilder från processen 
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utanför fabrikens område finns denna möjlighet. Detta leder mig in på en annan 
inriktning inom området mobiliteten vilket jag inte ska fördjupa mig i. Men 
möjligheten finns även för andra yrkeskategorier som har behov av att få tillgång 
till information angående processen att få detta utanför fabrikens väggar. Man kan 
också tänka sig att mobiltelefonnätet används inom fabriksområdet som 
komplement till det trådlösa nätverket.      

 

Bärbar dator 
Under arbetet med att fundera ut hur en mobil larmlista skulle kunna göras möjlig, 
framkom fler möjligheter för att stödja de mobilitetsbehov som finns på fabriken. 
Dessa behov berör inte avläsning och kvittering av larm, men jag vill ändå påvisa 
dessa då de är intressanta ur ett mobilitetsperspektiv.  

I och med det trådlösa nätverket skapas ytterligare en möjlighet för att öka 
mobiliteten på fabriken. Under mitt arbete framkom i ett samtal med en 
processoperatör att det skulle vara effektivt att starta och stoppa maskiner på plats 
ute i processen. Tillfällen då detta skulle vara användbart är vid ”smygstarter” av 
maskiner. En sådan start utförs då det exempelvis har varit något fel på den 
berörda maskinen. Operatörerna vill på plats kunna starta maskinen långsamt och 
kontrollerat för att se så att allting fungerar som det ska. Som det är idag startas 
och stoppas maskinerna från någon av operatörspanelerna vilket innebär att man 
inte kan vara på plats bredvid maskinen. Ett liknande behov som jag förstått finns 
är för personerna som arbetar med utveckling av processen och dess maskiner. Vid 
installation eller andra förändringar av fabrikens maskiner/styrsystem hade det 
också varit effektivt att på valfri plats i fabriken kunna styra processen. Dessa 
behov skulle kunna tillfredställas med en bärbar dator som via det trådlösa 
nätverket tillhandahåller samma möjlighet till styrning av processen som från 
operatörspanelerna. Samma program som används på operatörspanelerna för 
styrning kan installeras på bärbara datorer. Detta innebär att processoperatörerna 
eller en installatör skulle kunna ta med sig en bärbar dator ut i processen. En 
operatör skulle då kunna ”smygstarta” en maskin som varit stoppad och en 
installatör skulle kunna göra tester på plats i processen. Denna lösning hade 
förmodligen även varit användbar för operatörerna på Fiber och Stärkelse vid 
arbete i Stora silon. Tidigare i arbetet beskrev jag att det framkommit ett behov av 
att läsa av processen därifrån då de idag inte har någon observation över processen 
via någon operatörspanel där. 
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Mobil teknik och operatörsarbete 
Det är intressant att reflektera över vad den mobila larmhanteringen hade inneburit 
för operatörerna på fabriken. Jag hade tyckt det varit intressant att se hur deras 
arbete förändrats ifall lösningen med avläsning och kvittering av larm via en 
handdator hade införts. Kan den mobila larmlistan bli början på en fortsatt 
utveckling inom området mobilitet där processens maskiner allt mer kommer att 
styras mobilt? I vilken utsträckning skulle den mobila larmlistan användas och 
kommer den bli införlivad och användbar i operatörernas arbetssituation? En 
intressant aspekt man behöver iaktta vid mobil avläsning och kvittering av larm är 
konsekvenserna de medför. Vad är skillnaden med att kvittera ett larm mobilt eller 
från en bestämd plats? Hur kommer samarbetet mellan operatörerna förändras då 
de inte längre behöver gå till samma plats för att kvittera?  Måste man på något 
sätt synliggöra för övriga operatörer vem som kvitterat ett larm då det inte längre 
är lika synligt vem som kvitterat? Hur stor betydelse har det att veta vem som har 
kvitterat ett larm? Det jag vill peka på är att det alltid uppstår nya frågeställningar 
då man inför förändringar i ett arbetssystem, vilket kan innebära ytterligare 
åtgärder. Utan vidare studier av mobil larmhantering på fabriken har jag svårt att 
avgöra hur samarbetet mellan operatörerna kommer att påverkas.  

En annan sak jag funderat över är ifall en handdator även skulle kunna 
användas för styrning av processen. Jag är övertygad om att de handdatorer som 
finns idag inte kan ersätta en operatörspanel eller en PC, men det skulle kunna 
finnas vissa funktioner för styrning som kan utföras med en handdator. Det hade 
varit intressant att arbeta vidare med olika arbetsmoment och delar av processen 
där detta hade kunnat genomföras. På ett sätt kan man säga att jag i och med 
exemplet med kvittering av larm redan tagit steget mot styrning av processen. 
Genom att kvittera ett larm mobilt påverkas ett värde i operatörssystemet. Nästa 
steg i mobilitetsprocessen är att påverka värden i operatörssystemet som i sin tur 
påverkar en maskin i processen. Frågeställningar som uppstår vid denna typ av 
styrning är exempelvis hur säkerhet kan garanteras då maskiner kan styras från 
valfri plats. Kan man med hjälp av teknik lösa detta problem eller är det någon 
form av rutiner i arbetet som måste tas fram? Var går gränserna när teknikstödd 
mobilitet är önskvärd och när den gör arbetet mer komplicerat? 

Slutligen skulle jag vilja återgå till resonemanget över hur datoriseringen har 
påverkat processoperatörers yrkesutövande. Den sinnliga frånvaron som Perby 
resonerar kring kan i och med liknande lösningsförslag jag återgivit i denna 
rapport leda till sinnlig närvaro. Vidare kan Zuboff’s antaganden om att 
operatörernas verklighetsbild bryts vid en datorisering snarare ses ur perspektivet 
att den förstärks då en närhet till processen skapas vid användningen av teknik 
som stödjer mobilitet. Zuboff hävdar också att yrkesskicklighet är nära anknutet 
till fysiskt arbete. Kanske är det så att mobil teknik kan möjliggöra mer fysiskt 
arbete då avläsning och styrning kan genomföras ute i processen.  
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Sammanfattning 
Under mina studier visade det sig att mobilitet var en del av processoperatörernas 
yrkeskunnande. Att vara rörliga i processen och med sina sinnen känna av den är 
en nödvändighet för effektiv styrning. Genom att använda sig av teknik som 
Lyckeby Stärkelsen hittills gjort med operatörspaneler utplacerade i processen 
möjliggörs mobilitet. För att ytterligare främja mobiliteten har jag tillsammans 
med anställda på fabriken diskuterat tekniska lösningar som möjliggör mobil 
larmhantering. Det visade sig att kvittering av larm mobilt var ett behov hos 
operatörerna. Genom att skapa en HTML sida som presenterar den larmlista som 
finns i operatörssystemet och därefter surfa in på denna med en handdator, kan en 
mobil larmlista skapas. Detta innebär att operatörerna inte längre behöver förflytta 
sig till en operatörspanel för att avläsa och kvittera larm.  
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