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prevention concerning  
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• HuMans (M) 
• Technologies (T) 
• Organisations (O)  
 

 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
MTO Säkerhet har över 20 års erfarenhet av att tillämpa beteendevetenskaplig kompetens för att öka säkerhet, kvalitet och effektivitet inom företag och organisationer med inriktning på samspelet mellan människa, teknik och organisation. I vårt arbete utgår vi från ett systemperspektiv för att skapa säkra och effektiva organisationer inom en mängd olika domäner. Vi arbetar med kvalificerade utrednings- och konsultuppdrag åt uppdragsgivare inom områden som kärnkraft, kärnbränslehantering, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård. Dessutom är vi involverade i både nationella och internationella forskningsprojekt inom flera områden. Idag sex medarbetare. Varför kör två tåg på samma spår och krockar, varför felmontering i kärnkraftverk, varför opererar läkaren fel ben, hur ska man kommunicera varningar mm



MTO – design for humans and 
usability! 

2012-04-23 
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Presenter
Presentation Notes
Här börjar avsnittet som beskriver och förklarar vad MTO är.Alla tekniska system konstrueras av människor och måste hanteras eller underhållas av människor. Även om denna maskin kan förväntas göra det den ska måste den skötas/hanteras och underhållas av människor. Det finns alltid människor bakom tekniska system och lösningar, och bakom olika organisatoriska lösningar.Maskinen gör det vi talar om för dem att göra. Operatören måste själv tänka ut och tala om för maskinen vad den ska göra. Om en maskin innehåller mycket automatiska funktioner måste operatören/människan förstå hur de fungerat och vad de betyder i olika situationer och hur de kan påverka en situation.Exempel: Vid flygolyckan i Gottröra  slog is från planets vingar sönder den ena motorn. Flygplanstillverkaren hade byggt in en funktion som innebär att om den ena motorn tappar dragkraft ökas dragkraften på den andra motorn automatisk. Detta innebar att is också slog sönder den andra motorn mycket snabbt och att planet därför på mycket kort tid tappade dragkraft på båda motorerna. En automatisk säkerhetsfunktion i kombination med ett fel med gemensam felorsak (CCF) ledde till en flygolycka. Exempel ifrån Botnia-banan:Massa felmeddelande när man kör tåget.Vad händer då? Vad skulle ni göra om det kommer massa fel som man inte vet hur man ska hantera. Enligt reglerna skall lokföraren stanna, vilket skulle innebära att de skulle stanna var 10:e minut.



Psychology 

Physiology 

Attitudes and values 

Design 

Work environment 

Kowledge 

Goals 

MTO – influences on human 
behavior 

2012-04-23 

Technology and equipment Rules and practices 

Communicaton 

Education and 
training 

Housekeeping 

Organisation 

Human 

Technology 
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Presenter
Presentation Notes
I denna bild beskrivs flera olika förhållanden som är kopplade till M, T och O och som påverkar människans prestation. Människor påverkas av många olika förhållanden, hur vi fungerar och presterar beror bl a på tid på dygnet, hur mycket vi sovit och vilat	Människor är inte maskiner – människan är en fantastisk anpassningsbar resurs! Människan kan hantera nya problem och hantera oväntade situationer – maskiner gör bara det som vi säger till dem att göra!Börja med att ta utgångspunkt i människans möjligheter och begränsningar. Beskriv och ge exempel i anslutning till de kategorier som finns i denna bild, se nedan.Koppla till en arbetsuppgift, t ex att köra bil eller att starta en pump lokalt ute i kraftstationen.Människan:Har fysiska begränsningar, t ex behöver vi sömn, vila och återhämtning för att kunna fungera, vi har inte ögon i nacken, exempelvis så måste reglage som ska manövreras samtidigt placeras nära varandraHar mentala begränsningar, t ex kan inte hantera alltför mycket information samtidigt, koncentrationsförmågan är begränsadKan vara stressade, om vi är stressade fokuserar vi på den information som vi uppfattar som viktigast – och väljer bort annan informationKan vara trötta/mikrosömn, vi kan somna och bli ouppmärksamma, om vi inte får sova och vila blir vi detGör flera saker samtidigtBehöver utbildning och träning, vi kan lära oss, vi lär oss hela tiden. Behöver flera utmaningar, behöver stimulans fungerar dåligt i enformiga och tråkiga situationer, vi är dåliga på att göra samma sak på samma sätt en massa gångerMänniskan är en resurs:Anpassningsbar, vi kan anpassa oss till att hantera dåliga förhållanden men om situationen förändras så att situationen blir ännu sämre så ökar risken för fel och misstag i sådana situationer. Se också nästa bild.Kan improviseraKan kompensera för systembristerKan lösa nya problemKan hantera nya och oväntade situationerAtt i en komplicerad situation välja ut relevant informationKunna bortse från olika former av störande information Kunna upptäcka ny information Kunna styra och samordna aktiviteter som sker (nästan) samtidigt Exempel på kommunikationsproblem – om  t ex manöverpulpeter för ROP och TOP måste placeras så nära varandra så att de kan tala med varandra, Sizewell i UK är de placerade så långt ifrån varandra att det är svårt att kommuniceraMänniskan är inte logisk, man söker efter bevis som bekräftar den hypotesen som man har.Exempel: På OKG hade man problem med temperaturen på en diesel. Man trodde det berodde på att det var sommar och varmt. Men felet var något annat. Exempel från tåget:ERTMS:När man startar systemet så kommer det upp bara en bild ”Start Up” i 10 minuter, ingen återkoppling om det händer något eller om systemet har hängt sig.



MTO – a system safety view 
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HuMan 
 

 
 

Technologies 

 
 

Organisations 

MTO > M  + T + O 

Presenter
Presentation Notes
Det finns ingen formel eller lagbundenhet som kan beskriva hur samverkan mellan MTO ser ut i olika situationer. Vi vet att de påverkar varandra, ändrar man i en del påverkar det de andra delarna.Ett system är i detta fall inte ett tekniskt system utan olika delar som samverkar för att uppnå ett gemensamt mål, t ex för att åka bil från plats A till B krävs en bil, en förare, vägar och trafikregler som bestämmer hur olika fordon och förare ska samverka på vägar och trafikplatser. När M, T och O ska samverka blir resultatet mer än de enskilda delarna var för sig. Detta innebär att det inte räcker med att göra en felsäker teknisk lösning om man inte tar hänsyn till hur den ska användas av de som jobbar i ett system. Man måste ta hänsyn till hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra för att skapa ett säkerhet system. När en händelse eller olycka ska analyseras måste man ta hänsyn till det.Exempel på järnvägsolycka, tågolyckan i Sköldinge år 1990.  Det tekniska säkerhetssystemet ATC hade tillförlitlighetsproblem p g a felaktiga komponenter i spåret. Dessa gick inte att spåra utan kunde bara upptäcktes när de felfungerade och lokföraren anmälde det . För att undvika stora driftstörningar och tågförseningar ändrades trafiksäkerhetsreglerna och förarna fick lära sig att koppla bort säkerhetssystemet/barriären om de bedömde situationen som säker. Detta i kombination med bristande systemförståelse och att föreskriven vidareutbildning på ATC inte gavs samt felaktiga indikationer i presentationspanelen innebar att en förare kopplade bort den automatisk bromsen när situationen inte var säker.



Texas City 2005 
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• Discussion based on the film  
• Film sequence approx 15 min 

 
• Discuss 

• What happened? 

• What were the causes? 

• Look for M, T and O 

Presenter
Presentation Notes
Exempel på orsaker; utbildning, bemanning, arbetstider, förståelse för den tekniska processen, fel i teknisk övervakningsutrustning, ensamarbete, målkonflikter mellan instruktioner, bristande återkoppling på processinformation, brister vid skiftöverlämning, ingen kalibrering av mätinstrument  etc
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www.csb.gov 

Presenter
Presentation Notes
Visa filmen!



Summary –  
What MTO is about 
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• System safety view 
• Knowledge on human behaviour 
• Methods and tools 

– Application in reactive work: accident 
investigation 

– Application in proactive work: Human 
Factors Engineering 

Presenter
Presentation Notes
Vad krävs då för att arbeta med MTO. Det har vi presenterat i det föregående materialet.Det innebär att man har ett systemperspektiv, det är viktigt att titta på hur M T och O fungerar tillsammans inte hur de fungerar var för sig.Man måste ha kunskaper om hur människor fungerar för att kunna utforma teknik och organisation så att det blir ett bra samspel, man undviker fel och misstag och skapar förutsättningar för en bra verksamhet.För att kunna göra detta behöver man ha arbetsmetoder så att man kan arbeta systematiskt



Human and organisational factors in 
accident investigation 
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Presenter
Presentation Notes
Skapa miljöer som är säkra för människor att hantera, att vistas i och använda, som professionella och som privatpersoner, t ex operatörer men också allmänhet kan hantera på ett säkert sätt, t ex vid en utrymning, att miljöerna utformas efter hur människor kan kunna hantera dem på dem på ett säkert sätt



What is wrong and why? 
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Presenter
Presentation Notes
Vad är det som är fel?Varför?Vad ska man göra?Diskutera en stund två och två eller i grupp. Sammanfattande diskussion i hela gruppen, här kan man se brister i både M T och O. De saknas förmodligen rätt utrustning för att kunna lösa denna uppgift, brister i säkerhetskultur – alla är med på att ta risker för att lösa uppgiften trots dåliga förutsättningar, det finns troligen inga instruktioner som styr arbetet, har de utbildning i riskmedvetande? Är de satta under press för att lösa uppgiften?Brist på riskmedvetenhet, hjälm, lastsäkring, använder inte utrustningen på rätt sätt sätt, ”är det inte gruppchefen som står där uppe”.Exempel från truckdrift på FKA: en truckförare kör runt med två supertunga pallar som är fastsurrade ovanpå dem står två mindre pallar/lådor (eventuellt med innehåll för miljoner) och vinglar…Det finns exempel på 10-15 truckolyckor  som berott på att man inte följt reglerna och då är det ju bara de fall där det blivit olyckor…finns ju säkert många fall där man bryter mot reglerna men att det ändå går vägen just den gången.Brist på riskmedvetenhet är koden som väldigt ofta blir ifylld i ERFKA.



Why do accidents and errors 
occur? 

• Latent failures (in different parts of the 
system) creates error/producing conditions 

• Unsafe acts och circumstances 
• Problems in the interaction beteeween Man 

Technologies and Organisation  
 

• Lack of protection; barriers/defences or 
existing defences being broken 

 
OFTEN COMBINATIONS IN WELL DEFENDED SYSTEMS 



Why accidents occur  
(Reasons ”Swiss cheese” model) 
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Technologies 

• Design 
• Equipment  
• Tools 
• Work environment 

HuMans 
• Competence 
• Knowledge of task 
• Motivation 
• Work satisfaction 

Organisation 
• Rules and 
procedures 
• Planning 
• Training 
• Communication 
• Housekeeping 
• Maintenance 

ACCIDENT 

Presenter
Presentation Notes
Varför blir det fel?:Brister i anpassningen mellan människa, teknik och organisationOlämpliga förutsättningar, t.ex. utformning av miljö och organisationNågon annan kan göra samma felSymptom på bakomliggande brister



Why investigate?  (1) 
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• Organizational learning 
• Safety improvements 
• Help prevent the damage from happening by finding the 

systemic causes in order to make systematic changes  
 

• Provide information to the part of the organization that can 
make safety improvements 

• Make sense of what has happened in order to make safety 
improvements and make a collected account on what has 
happened  
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Just culture serves to get account of a situation to: Satisfy demands for accountabilityContribute to learning and safetyWhat is accountability – provide in formation to that part of the organization org organizations that is able to do anything about the problems reveled in the investigationForward accountability = identify the opportunities (and responsabilities!) for making changes so that the probability of the event happening again is reduced as well as the probability of similar types of events occurring… Bring about information about what should be improved to levels and groups that can do something about itAllow the organization to invest resources in improvements that have a safety dividends, rather than deflecting resources to legal protection and limitation of liability



Why investigate?  (2) 
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• Explain 
• Predict, prevent 
• Find safety enhancing measures 
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Presenter
Presentation Notes
Just culture serves to get account of a situation to: Satisfy demands for accountabilityContribute to learning and safetyWhat is accountability – provide in formation to that part of the organization org organizations that is able to do anything about the problems reveled in the investigationForward accountability = identify the opportunities (and responsabilities!) for making changes so that the probability of the event happening again is reduced as well as the probability of similar types of events occurring… Bring about information about what should be improved to levels and groups that can do something about itAllow the organization to invest resources in improvements that have a safety dividends, rather than deflecting resources to legal protection and limitation of liability



How to perform an accident 
investigation 

2012-04-23 15 

• Data collection 
 

Analyse: 
• Events  

 
• Deviations 

 
• Causes 

 
• Barriers 

 
• Consequences 

 
• Make recommendations/suggest safety enhancing measures 



Parts of the analysis (1) 
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1) WHAT happened? 
 

2) HOW did it happen? 
 

3) WHY did it happen? 
 

4) Which BARRIERS existed? 



Parts of the analysis (2) 

2012-04-23 17 

5) Possible CONSEQUENCES 
 

6) Give RECOMMENDATIONS - to prevent recurrence 
 

7) FOLLOW UP the recommendations 
 

8) FEEDBACK    to the involved staff  
         to management 

Presenter
Presentation Notes
Actions points should be identified by the organisation responsible based on the recommendations



 
How to apply the MTO view in an 

investigation 
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• Understand the peoples actions in relation to the 
circumstances and the situation 
 

• Understanding based on knowledge from the behavioural 
sciences 
 

• Understand the relation to managment and organisation 
 
• Understand the relation to regulators and society 



”Human error” 
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Equipment errors 
20% 

Human errors 
80% 

Organisational errors 
70% 

Human errors 
30% 

Events Human 
errors 

Presenter
Presentation Notes
Detta är fördelningen av mänskliga fel.Men det är också vad det beror på, dvs i de flesta fall beror det på organisatoriska faktorer.Exempel ifrån Kista-Gallerian:Konstruktören ritade fel på ritningen, hon blev fälld för vållande till annans död. Men företaget hade inga interna kontroller eller granskningar på ritningarna. DialysavdelningSköterska blev fälld för felbehandling av patient.Gränssnittet på dialysapparaterna och utbildningen var bristfällig.St Sigfrid, psykiatrisjukhusBörjade brinnaLåsta dörrarIngen utbildning i brandsäkerhet för sommarpersonalLedningen hade bantat bort dettaSom organisation måste man förebygga bakomliggande bristerCafépratare på borden på FKA, målen för året är:Säker driftLeverera det vi lovarWANO



What is ”human error”? 
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• Humans design, build, operate, maintain, manage and 
regulate all system therefore everything is ”caused” by human 
actions 

 
• Most actions are not ”errors” 
• Humans are resouces within systems 
• If there are no human actions – there will be no system in 

operation, no new building etc. 



Examples of causes or error-producing 
factors  

• Time pressure 
• Sleepiness/work hours 
• Poor ergonomics 
• High vigilance and mental demands 
• Poor training 
• Problems with rules and procedures (many 

varieties) 
 



Examples of causes or error-producing 
factors  

• Work environment – untidy work place 
• Problems in communication 
• High workload and stress 
• Problems in planning and control 
• Inadequate allocation of resources 
• Management 
• System goals incompatible with safety 

 



Event Schedule 
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Event 2 Event 1 Event 3 

Normally In this case 
(deviation) 

Direct 
cause 

Root cause Contributing factor 

Broken barrier 

Presenter
Presentation Notes
Syftet med en orsaksanalys är att den ska kartlägga, så lång som det är rimligt, direktorsak(er), bidragande orsak(er) och grundorsak(er) för varje delhändelse i händelsekedjan. Dessutom syftar orsaksanalysen till att kartlägga eventuella Common Cause Failure (gemensamma orsaker) för olika händelser. Analysgruppen måste fortsätta fråga "varför" till dess den orsakerna är fastställd.De olika typerna av orsaker byggs på i händelseschemat på samma sätt som avvikelserna.En orsaksanalys genomförs alltid i en grundorsaksanalys och den görs mest effektivt efter att en avvikelseanalys utförts eftersom att man då kan ställa Varför-frågan till alla avvikelser.Det kan ta tid för undersökningsgruppen att enas om en händelsebeskrivning. Använd gärna post-it lappar, en tavla eller en dator med projektor för att ta fram händelsekedjan. Post-it lappar är bra för att de lätt går att flytta runt. Presentera sedan bilden i en grafisk framställning med lämpliga symboler som beskriver sambandet mellan de olika delarna. Presentera händelsekedjan för berörda parter för att få den bekräftad och fortsätt analysen efter det. 



Examples – Accidents in all areas of 
industry 

• Nuclear; TMI, Chernobyl 
• Oil; Piper Alpha 
• Sea; Zebrugge, Estonia 
• Railways; Clapham Junction, Kings Cross 

fire, Paddington, Åsta 
• Medical; Radiotherapy accidents 

 



Swedish military flight incident 



Military Flight Incident – Example  
MTO analysis chart 
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Planning of 
flight  

Planning does 
not consider 

weather 
concitions  

Crew thinks 
the fuel 

meter value 
is wrong 

Engine 
failure on 

one 
mtoror 

Heavier load 
longer duration 
than planned 

Landing 
on one 
engine 

Lack of tools  
& procedures  

No fuel in 
main tank 

Rules & 
procedures 

Management;  
monitoring 

and feedback 
processes 

Crew lack of 
trust in fuel 

indicator 

Tools, procedures & 
competence 

Equipment: 
Fule meter had 

not been 
repaired 

Two  
engines 

Presenter
Presentation Notes
Show the sequence of events, the direct and contriubting causes an well as the barriersGår det att sätta ihop den sista barriären för det är faktiskt den som stoppade sekvensen
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Presenter
Presentation Notes
Sedan år 2000 har det inträffat flera allvarliga olyckor med militära helikoptrar och sammanlagt har fjorton personer omkommit.Helikopterverksamheten har under en period av tio år (1997-2007) genomgått större omstruktureringar. förändringar av organisation, uppgifter, förutsättningar och teknisk utrustning. 
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Conclusion  
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Human and organisational factors are always important 
Look for the causal chain 
Apply the system safety view 
Use knowledge on human and organisational behaviour 



Human Factors Engineering 
 

- proactive work for enhanced safety 
and efficiency 
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Why MTO in design and 
construction work? 

• Purpose to optimise the technical system with regard 
to human health and safety aspects 

• Possibility to gain many advantages: 
– To optimise work tasks 
– To reduce unnecessary work, enhanced efficiency 
– To reduce the probability for incidents and accidents 

Presenter
Presentation Notes
Krav på lönsamhet i drift och låga kostnader vid ny design och ändringarMinskad bemanning – ökad komplexitet i arbetsuppgiftenSpänner över flera ämnesområdenHantera ökad grad av automatiseringIntroduktion av ny teknik – nya arbetsmetoderRegelverk – kontinuerlig förbättring av HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet)Minska risk och fokus på mänskliga felhandlingar (barriärfilosofi)Kan värdera behov och önskemål från olika grupper baserat på kunskap om hur människor fungerarVerktyg för att systematisk beskriva samspelet Människa-Teknik-Organisation för att identifiera, analysera, värdera och prioritera
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Presenter
Presentation Notes
Exempel på kontrollrum i Dockhouse på en oljeborrplattform.  En gammal anläggning skulle tas i drift.Arbetet blev ursprungligen gjort stående, men pga. arbetsmiljöregler ska personalen ha möjlighet att sitta. Golvet vibrerar så stolen blev en fast installation med uppenbara gränssnittsproblem. Människan får anpassa sig till en dålig miljö med många negativa konsekvenser. Det finns många exempel på hur människan får anpassa sig till en dåligt utformad miljö.



Application of MTO analysis 
• Design process 
• Rules and instructions 
• Education and training 
• Organisation and manning 

 
The different areas need to be developed together  
 
Important to identify the links between the different 
parts and assess the interaction between them 

33 2012-04-23 



Systematic process: Nureg-
0711 

34 



0.0 Övervaka industrivatten
 

1.0 Övervaka 
industrivattnet 
kontinuerligt 

 

2.0 Kommunicera 
kontinuerligt mellan 
vattenverk och DC 

för info om tex. 
planerade 

serviceåtgärder 
 

4.0 Hantera larm
 

4.3 Kontakta  
underhåll, VA 

(vatten och avlopp)
 

4.2 Kontakta 
driftpersonal på 
vattenverket för 

felsökning
 

4.3.1 Skapa 
felanmälan i 

underhålls-systemet
 

4.4 Utföra underhåll
 

4.5 Tillfråga extern 
hjälp

 

3.0 Utföra periodiskt 
underhåll

 

4.4.1 Skapa 
handlingsplan

 

4.4.2 Utföra 
underhåll

 

4.2 och 4.5 utförs vid behov

4.4.3 Dokumentera i 
kvalitetssytemet för 

erfarenhets- 
återföring

 

4.1 Kontakta 
personal i 

anläggningen som 
berörs av larmet

 

4.5 kan komma att exkluderas

4.3.1.1 Skapa 
arbetsorder

 

Task analysis 
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Task analysis 
 

1.0 Övervaka industrivattnet kontinuerligt 

Utförs av Operatören i DC 

Beslut som ska fattas 

Informationsbehov och källa DC ska ge tillräcklig information om systemets status.  

Återkoppling Gränssnittet i DC ska ge tillräcklig information för att DC-
operatören ska kunna förstå och uppfatta vad som händer i 
systemet genom trender, larm osv. 

Kommunikation 

Verktyg och hjälpmedel 

Layout Design av DC måste vara användaranpassad. 

Möjliga felhandlanden och konsekvenser 

Strategi för att undvika felhandlanden Användbar DC, lättförståeliga trender och information i DC. 
Utbildning för att kunna tolka information. 

36 2012-04-23 



 Invite to usage 
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• With the design show how to use it and how not to 

use it 
 

• Design the product so that users easily can translate 
what he/she wants to do to how the product 
physically can be operated 
 

• Give feedback 
 

• Standardization 

Presenter
Presentation Notes
Inbjuda till användning/kommunicera ut erbjudanden till användaren = AffordancesDörrhandtag:En stång inbjuder till att dra iEn platta att trycka påMen ibland blir det fel.
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Logical ?  
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Presenter
Presentation Notes
Kommentarer angående bristerna i detta kontrollrum: oordning, trångt, bristfällig översyn, skärmar överallt, risk att man missar information, finns inga ”kontorsytor”, hyllor, avlastningsytor, ljusmässigkatastrof, ergonomin sliter ut människan, olika gränssnitt, färgsättning i lokalen, skrivytor, kräver otrolig tolkningsförmåga med så många system, hur ser arbetssättet ut? (svårt att veta utifrån bilden), risk för att personer arbetar på olika sätt (olika subkulturer), ”agera på volley” eftersom det inte ens finns plats att lägga ner sin checklista på bordet framför sig, ingår rullborden i arbetet?, administrativa pc’s bör inte stå i anslutning till utrustningen som är till för arbetsuppgifterna, små möjlighet att anpassa sin arbetsmiljö (allt sitter fast), ventilation på fel ställe?TIGER och om hur de gör på FKA idag när de ska lösa problem….koppla till TIGER-processen.



Verification and validation 

40 

Real work 
situation 

Design 
specification  
(Style guide) 

Developed 
product 

Compa
rison 

Compa
rison 

VALIDATION: 

To control how 
efficient the 
developed product is 
in the real user 
situation.  

Does the system 
work? 

VERIFICATION: 

To control if the developed 
product is designed 
according to specification.  

Was the right product 
developed? 

40 2012-04-23 



Thank you for your 
attention! 
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aino.mowitz@mto.se 

Presenter
Presentation Notes
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