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Agenda

• Innledning
• HSI domener

– 9 HSI domener (fokus på fire)
– Bemanning
– Seleksjon
– Trening
– Human Factors Engineering

• Praktiske eksempler
• Spørsmål
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Generisk anskaffelsessyklus
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Livssyklus og kostnader



22.02.2016 5

FORSVARET
Sjøkrigsskolen

Fagfeltet Human Systems Integration (HSI), også 
kalt Human Factors Integration (HFI), fokuserer på:
• En brukersentrert tilnærming 
• Menneskets ulike roller og oppgaver i det totale 

systemet 
• Optimalisering av systemets ytelse gjennom å 

velge de mest egnede teknologiske og 
organisatoriske løsningene 

• Begrense feilhandlinger og konsekvenser
• Reduksjon av systemets livssykluskostnader



22.02.2016 6

FORSVARET
Sjøkrigsskolen Bemanning

Seleksjon

Trening

Human	
Factors

Engineering

Overlevelses-
evneSikkerhet

Helse

Ergonomi

Miljø

Menneske
System

Integrasjon



22.02.2016 7

FORSVARET
Sjøkrigsskolen

Bemanning

• Antall, kategori og kombinasjon av personell 
(militære, sivile, kontraktører) som trengs for å 
drifte, vedlikeholde, reparere og støtte hvert system 
som anskaffes.

• Dette gjøres for å sikre at hvert system er 
kosteffektivt i forhold til arbeidskraft. 
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Seleksjon

• Kriterier for kunnskaper, erfaring, ferdigheter, evner 
og holdninger som er nødvendig for å utføre 
arbeidsoppgaver til å drifte, vedlikeholde og støtte 
hvert system som anskaffes.

• For HSI betyr dette å utvikle kriterier for 
klassifikasjon og seleksjon av systemoperatører, 
vedlikeholdere, trenere og støttepersonell. 
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Trening

• Instruksjoner og ressurser som trengs for å oppnå 
individuelle og kollektive ferdigheter som er 
nødvendig for å utføre oppgaver og oppdrag.

• Opplæringssystemer må sikre at opplæringsmål er 
oppfylt gjennom levering av undervisningsmetoder, 
media og personell, og systemstøtte gjennom 
livsløpet.
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Human Factors Engineering (HFE)

• Vurderinger og integrasjoner av designkriterier, 
menneskelig atferd, menneskelige kapasiteter og 
begrensninger. 

• HFE sikrer overlevelsesevne for personell og system.
• HFE sikrer at systemer som krever minimal 

bemanning aksepteres av brukerne gjennom 
brukervennlig design for operasjon og vedlikehold. 
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HSI analyse av Comanche 
kamphelikopter førte til 96% 
reduksjon av verktøy og 14% 
raskere vedlikehold. 
• HSI kostnader: $74.9 millioner.
• Besparelse: $3.29 milliarder 

(Bemanning $2.67 mrd, 
seleksjon og trening $440 mill)

Effekt: Kostnadsbesparelse + Økt
operativ yteevne
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Eksempel – Display og monitorering

• Generelle retningslinjer
• Plassering
• Bruk av skrift og farge
• Stroop test
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Generelle retningslinjer

• Valg av display system må følge operasjonelle
krav satt til operatør funksjon og utførelse. Tre
grunnleggende betraktninger må foretas:
– Type informasjon som skal vises
– Mengden av operatør interaksjon
– Arbeidsplassens utforming/plassering
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• Display som gir kritisk
informasjon plasseres
innenfor det optimale
synsfeltet.

• Plassering innenfor +/-
15° unngår bevegelse
på hodet.

• Normal synsvinkel er 15°
under horisontalplanet. 

Kilde: MIL-STD-1472GKilde: MIL-STD-1472G
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Tekst på display eller konsoller bør
fremstilles og grupperes slik at 
betydningen er forståelig for operatøren.
Ugunstig fremstilling minker forståelse
og øker responstid.

Varme farger (lengre bølgelengder) 
bør brukes til å formidle handling eller
krav om en respons. 
Kalde farger (kortere bølgelengder) 
bør brukes til å formidle status for 
bakgrunnsinformasjon.

FARGE NANOMETER

RØD 700

ORANSJE 600

GUL 570

GUL-GRØNN 535

GRØNN 500

BLÅ-GRØNN 493

BLÅ 470
Kilde: MIL-STD-1472G
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RØD GRØNN BLÅ

RØD SVART BLÅ RØD BLÅ

GRØNN BLÅ SVART RØD

SVART BLÅ GRØNN RØD
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RØD GRØNN BLÅ

RØD SVART BLÅ RØD BLÅ

GRØNN BLÅ SVART RØD

SVART BLÅ GRØNN RØD
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Først utstyre operatøren 
-

Deretter operere utstyret...
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Spørsmål?


