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Introduktion och projektmål 

Detta projekt har haft som mål att undersöka möjligheten att genomföra ett FUI-projekt som fokuserar 

på hur framtidens service- och underhållstekniker arbetar. Projektet tar avstamp i resultatet från en 

studie gjord i samarbete med Mälarenergi och i de trender som visar på ökad användning av 

tillståndsbaserat och proaktivt underhåll. Projektet har undersökt fler processindustrier för att 

kartlägga synergier mellan olika branscher vad gäller innovationer och förbättringar för framtidens 

service- och underhållstekniker. Projektet har drivits av SICS Swedish ICT i samarbete med SSAB och 

ABB Service. Prevas och ATM Notation har dessutom deltagit som leverantör av varor och tjänster. 

Projektet har stämt av deltagarnas visioner mot existerande underhållslösningar och tillgänglig teknik. 

Vi har också identifierat behov av ytterligare innovationer inom processer, metoder och teknik. 

Projektet ingår i Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, PiiA, med 

stöd från VINNOVA.  
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1. Projektupplägg 

Fokus i projektet har varit att samla in och analysera data från olika typer av industrier för att kartlägga 

hur arbetet med underhåll och service sker idag. Datainsamlingen har skett genom intervjuer hos SSAB, 

Prevas och ABB, genom en enkät där vi samlat data från ett flertal branscher, samt i arbetsmöten med 

projektdeltagare. Vi har deltagit i en seminarieserie med ABB där vi haft möjlighet att presentera våra 

idéer om framtidens underhåll för deras kunder och fått återkoppling på dessa ur processindustrins 

synvinkel. Dessutom har vi genomfört en översiktlig litteratursökning för att kartlägga vad som händer 

i omvärlden. 

1.1. Intervjuer 
Genom en intervjustudie på SSAB i Borlänge har vi fått en förståelse för hur personal som deltar i 

underhållsarbetet ser på hur underhållet fungerar idag och hur det kan förbättras genom tillgänglig 

teknik samt hur de uppfattar hur framtida underhåll kommer att se ut. I gruppintervjuer träffade vi 

underhållstekniker inom hydraulik, mekanik och el, underhållschefer, koordinatorer och beredare, 

operatörer samt driftchefer. Varje intervju varade cirka 90 minuter och genomfördes semistrukturerat 

baserat på ett frågeformulär. Intervjuerna genomfördes av två forskare där en hade ansvar för att leda 

diskussionen och en för att notera svaren och säkerställa att vi fick svar på frågorna. Ett detaljerat 

resultat från intervjuerna finns i bilaga 1. 

1.2. Enkät 
För att få ett bredare underlag för vår förstudie har vi distribuerat en enkät till intresserade. Frågorna 

i denna var likartade som de som användes i intervjuerna men anpassade till ett enkätformat. Totalt 

deltog 34 personer i enkäten. Vi har sett ett en bra spridning vad gäller typ av industri; dock har vi fler 

från stålindustrin genom vårt samarbete med SSAB. Resultatet finns presenterat i bilaga 2. 

1.3. Övriga informationskällor 
För att få en djupare kunskap om visioner om framtida arbetet med underhåll och service har vi i 

projektet haft tre projektmöten där vi dels bjudit in talare från andra projekt som beskrivit tillgänglig 

teknik och dels haft grupparbeten och öppna diskussioner. Resultatet från dessa möten har arbetats 

in i denna rapport och har förutom idéer hjälpt oss att strukturera resultatet. 

Genom ett samarbete med ABB där vi deltagit i kundseminarier på olika orter i Sverige har vi kunnat 

få en diskussion med intressenter inom området och också kunnat sprida kunskap om de preliminära 

resultaten från studien. Vi deltog också på Underhållsmässan i Göteborg 8-11 mars 2016 för att få en 

uppfattning om vilka trender på marknaden och sprida information om projektet och vår forskning. 

Den litteratursökning som vi genomfört har resulterat i information från akademiska artiklar och 

information från företag och mässor. Vi har också genom samarbete med Vinnova UDI-projektet 

Future Industrial Services Management1 fått insikter i affärs- och verksamhetsmodeller relaterade till 

framtidens underhåll. 

                                                           
1 (http://sics.se/projects/futureservices) 

http://sics.se/projects/futureservices
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2. Projektresultat 

Från intervjuer, projektmöten och enkät har vi kunnat se att framtidens underhåll kommer att förändra 

miljön i vilken underhållet sker, den kompetens som behövs och hur arbetet med underhåll kommer 

att organiseras.  

2.1. Möjligheter inom IKT 
De möjligheter som vi ser med informations- och kommunikationsteknik baserar sig dels på ny 

utrustning som kan användas av tekniker i den miljö de arbetar och dels på utökade möjligheter till 

insamling, lagring och analys av data. 

Miljö 

Med handhållna enheter som läsplattor och mobiler får teknikerna möjlighet att ta med information 

och att fånga både status och vad som görs genom att fotografera och filma. Dagens teknik gör det lätt 

att fånga och lagra information. Teknikerna kan också få möjlighet till kontinuerlig övervakning av den 

utrustning som är uppkopplad hela tiden.  Mer och bättre visualisering av data kan dessutom göra det 

enklare att analysera och tolka data. Kontinuerligt uppkopplad utrustning gör det också möjligt att 

kunna mäta alla avvikelser och informera teknikerna om när underhåll behövs.  

Det finns idag format för informationsinhämtning (3d-kartor, streckkoder, RFID, QR-koder) som gör 

det möjligt att rapportera med en gång vid den utrustning som man arbetat med. Idag använder man 

ett lappsystem för att komma ihåg vad man ska rapportera.  Risken är att man tappar bort lappen med 

den information som behöver matas in i systemet. I stora anläggningar skulle det vara mycket 

användbart med 3d-kartor för att hitta rätt plats och utrustning vidunderhåll och service. 

Fjärrsupport, t.ex. där en lokal tekniker och en expert på distans delar en skärmbild av den aktuella 

situationen, skulle kunna reducera behovet av experter som reser till anläggningar för mindre men 

komplicerade reparationer. Dagens system är dock inte riktigt mogna för industriellt bruk utan behöver 

anpassas för att kunna användas i alla möjliga miljöer. Däremot kan lösningar baserat på Augmented 

Reality (AR) vara intressanta lokalt. Ett exempel där avståndet inte är avgörande men där en teknisk 

lösning som AR skulle hjälpa är i trånga miljöer där antalet personer som kan vara på plats är begränsat, 

men då man vill dela informationen i realtid med fler som kan bedöma. 

Det gäller att systemen blir integrerade så att teknikerna kan arbeta i en helhetslösning. Det kan annars 

vara svårt att veta hur man kommer åt informationen. Vissa industrier har börjat anpassa processbilder 

till surfplatta och ser behovet av integration mellan underhållssystem och styrsystem. Detta blir 

uppenbart nödvändigt i mindre anläggningar där operatör och underhållstekniker kan vara samma 

person. Ett problem är dock att ju fler system man kopplar ihop, ju mer komplext blir det att hantera. 

Ny teknik som till exempel autonom utrustning som beställer reservdelar, eller 3d-utskrifter skulle 

kunna vara användbar, men har inte diskuteras i någon större utsträckning bland de deltagande 

företagen. 
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Kompetens 

Det finns behov av att snabba upp inlärningen för ny personal. Idag tar det lång tid att lära sig en 

anläggning. Med hjälp av virtuella system kan man överföra kunskap och minska tiden som det tar att 

lära sig anläggningen. Även genom att man kan få tillgång till dokument och information om utrustning 

kan inlärning snabbas upp. Erfarna servicetekniker kan ofta ta in information som inte är explicit. Om 

vi kan förstå vad som ger teknikern förståelse (vibrationer, ljud, lukt etc.) kan vi fånga detta med hjälp 

av givare och ge stöd till oerfarna. 

Det är önskvärt att öka rotationen i arbetet så att teknikerna får förståelse för hela processen. Rotation 

gör det visserligen svårare att få djup förståelse, men genom teknik kan detta kompenseras. 

Organisation 

Genom dagens teknik skulle operatörerna kunna förbättra informationen med till exempel foton på 

felande utrustning som bifogas till arbetsorder. Detta kräver dock att organisationen ändrar sina 

processer och lägger det ansvaret på operatören. 

Erfarenheterna från de industrier vi undersökt indikerar att kommunikationen förbättras när man 

sitter nära varandra. Därmed minskar missförstånd och effektiviteten ökar. Idag är förebyggande 

underhåll ofta baserat på kalendermånader och inte drifttid. Om underhåll och arbetsorder är 

baserade på drifttid så kommer effektiviteten att öka eftersom onödigt underhåll undviks. Det måste 

också finnas tid avsatt för att komma på lösningar som angriper rotorsaken. Idag görs undersökningar 

men det finns inte tid att undersöka vad som är grundfelet, så samma fel uppstår upprepade gånger.  

Ett problem som organisationer har är att hinna bevaka vilken teknik som finns tillgänglig. Få anställda 

har haft möjlighet att besöka mässor och andra tillfällen då man kan få en överblick över vad som finns. 

Slutsatser för Möjligheter inom IKT 

Genom att använda den teknik som finns tillgänglig kan vi minska personberoenden, öka rörligheten, 

lättare föra över information och minska kostnader för support genom färre resor och mindre restid. 

Detta kommer att leda till en bättre arbetsmiljö med mindre frustration då data finns tillgängligt där 

den behövs. Systemen riskerar dock att bli komplexa. Ju fler system som kopplas ihop desto större risk 

för att informationsflödet blir svårt att hantera. Vissa av de tekniska lösningar som finns och skulle 

kunna vara användbara används inte på grund av kostnaden. Industrin ser idag kortsiktigt på 

investeringar, speciellt vad gäller underhåll. Användning av ny teknik kräver en förändring i 

arbetskulturen så att den privata användningen inte stör verksamheten. 

Det finns också nya behov vad gäller teknik. Det är idag inte möjligt att överföra allt som ger en 

känsla för processen genom befintlig teknik som ljud och bild. 
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2.2. Potential med tillståndsbaserat underhåll 
Genom tillgång till mer data från fler typer av utrustningar ökar möjligheten att använda sig av 

tillståndsbaserat underhåll. Det ställer dock krav på investeringar, både i utrustning och ökad 

kompetens. 

”Underhållet är baserat på 100%-läge när vi kör 50% produktion.” 

Driftchef 

Miljö 

I dagsläget finns inte tillräckligt med teknik installerad för att kunna mäta det som behövs för 

tillståndsbaserat underhåll. Genom att givare och utrustning blir billigare och kräver mindre underhåll 

kan dessa hinder försvinna. Det är svårt att definiera vad som är tillståndsbaserat underhåll, en del kan 

vara baserat på mätningar och en del på noteringar och data som samlas in manuellt. 

Vissa typer av system och utrustningar är i dagsläget svåra att utrusta på ett sätt att de går att hantera 

med tillståndsbaserat underhåll. Ett exempel är traverskranar där underhållet mycket bygger på 

erfarenhet, är säkerhetskritiskt och där det är svårt att hitta de variabler som skulle behöva mätas. 

En tendens är att industrin börjar utnyttja teknik som redan finns installerad och data som kan bli 

tillgänglig med små medel. En möjlighet är att man kan mäta tid från order till verkställande på en 

utrustning för att se hur tiden ändras då utrustningen åldras. Ett exempel finns inom stålindustrin där 

reaktionstiden mäts för att få en indikation på slitaget. 

Kompetens 

Om man ska använda tillståndsbaserat underhåll behöver man förbereda och analysera systemet där 

det ska användas. Det krävs en förmåga att se sammanhang och kopplingar mellan data och behovet 

av underhåll. Detta gör att det behövs ytterligare kompetens. 

Organisation 

Kostnaden är den största bromsen för den investering som behövs för att kunna göra tillståndsbaserat 

underhåll. Man försöker köra så länge det går och vill inte ersätta delar i utrustningen innan det är på 

väg att gå sönder. De indikationer som vi fått är att återbetalningstiden för de investeringar som görs 

behöver vara korta.   Att få tillbaka investeringen på två år är för lång tid för att satsa i industrin. Man 

litar inte på att kostnaden stannar vid den budgeterade.  

Slutsatser för Potential med tillståndsbaserat underhåll 

Med tillståndsbaserat underhåll går det att planera jobbet bättre vilket förbättrar tillgängligheten för 

hela anläggningen genom att man minskar antalet stopp. Arbetsmiljön förbättras eftersom teknikerna 

kan slippa stress vid haverier. Tillståndsbaserat underhåll gör att organisationerna kan minska 

underhåll, minska kostnaderna för onödigt underhåll och se till att man får en stabil produktion. 

Genom ett tillståndsbaserat underhåll är man är inte inne i anläggningen lika ofta och behöver inte 

reservdelar lika ofta. En risk är dock att folk tror och litar för mycket på datorn och inte går och tittar 

och känner i processen för att skapa sig en egen uppfattning om status på utrustningen.  
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2.3. Behov av nya arbetssätt 
Då möjligheter och teknik förändras behöver också kompetens och organisation utvecklas. Det gäller 

att kunna behålla kompetensen och dessutom hitta och attrahera rätt medarbetare för framtiden. 

”Det hörs mycket när kommunikationen inte fungerar.  

99 % av tillfällena då det blir problem består av missförstånd.” 

Driftchef 

Kompetens 

En tydlig trend är att samordning och koordinering är nödvändig i dagens organisationer. Ett exempel 

är en ny typ av kompetens som har identifierats och som innebär att man hanterar tekniksamordning. 

Denna kompetens bygger till stor del på erfarenheter och är svår att överföra mellan individer. Med 

den kompetensen kan man få en översikt och se helheten. 

Idag är tekniken väldigt personberoende och det är svårt att veta vem som kan vad. En tydlig möjlighet 

är att en tekniker i framtiden både måste kunna mekanik och elektronik, och att mekaniker kan fungera 

som underhållstekniker. 

Eftersom dagens styrsystem är uppbyggda av standardkomponenter (till exempel standardservrar) så 

blir företagens IT-avdelningar en viktig och naturlig samarbetspartner. Kompetensmässigt är det stor 

skillnad mellan de olika grupperna. Idag är det ofta så att erfarna processingenjörer inte kan hantera 

säkerhetsfrågorna medan IT-ingenjörerna inte kan processen. 

Privat användning av mobiler och läsplattor förekommer idag och kan vara ett problem om det gör att 

personalen tappar fokus på processen. För att undvika detta behövs en ny arbetskultur, möjligen där 

det går att hantera den privata användningen samtidigt som fokus ligger på arbetsuppgiften. Ett sätt 

att göra det är att integrera den privata utrustningen med anläggningens så att larm och annat 

uppträder i båda miljöerna. 

Organisation 

Organisationen inom processindustrin håller på att förändras genom att tvärfunktionella möten blir 

allt vanligare, till exempel har man ibland morgonmöten för att informera mellan skift. Där deltar ofta 

både drift och underhåll. Det finns dock behov av att ha nya koordineringsroller för att detta ska 

fungera. Vi ser dock att det inom många organisationer finns väldigt strikta gränser mellan avdelningar. 

Ett problem som identifierats är att drift och underhåll ofta har olika mål. Drift är ute efter snabba 

lösningar och åtgärder för att optimera produktionen kortsiktigt, underhållet syftar på en mer 

långsiktig hållbarhet. 

Generellt efterfrågas bättre kommunikation mellan olika aktörer. Bland de sätt som används idag för 

kommunikation har vi noterat loggbok, epost och dagliga möten. Loggboken ger en historik och dagliga 

möten ger möjlighet till dialog. Dialogen blir också bättre om man sitter nära varandra. 

Även serviceleverantörer har behov av att veta vad som görs på olika typer av utrustningar, även hos 

olika kunder. En brist som finns idag är att teknikerna inte vet vad och hur andra gjort i liknande 
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situationer. Det inte är lätt att komma åt sparad information och att man ibland inte rapporterar vad 

som är gjort gör att kunskapen inte sprids till andra som hamnar i liknande situationer. 

Industrin behöver också ta till vara existerande teknik. Idag används tangentbord, datormus och liten 

skärm på samma sätt som fanns tillgängligt redan på 80-talet. Möjligheten att istället använda stora 

pekskärmar skulle ge möjligheter att interagera med systemen på nya sätt. 

För att kunna bredda kompetensen om nya typer av teknik och arbetssätt behöver också inlärningen 

förändras. Två huvudproblem har identifierats vad gäller inlärning. Det första är att det finns brister i 

upplärning av ny personal som inte får lära sig det de behöver veta innan de börjar jobba med 

processen och utrustningarna i anläggningarna. Program för introduktion finns men förefaller vara 

otillräckliga och mentorskap verkar ofta saknas. Det andra problemet är att den fortlöpande 

utbildningen inte är synkroniserad med när behovet av kunskap och kompetens uppstår. Ett exempel 

på detta är att personal utbildas i underhåll när en maskin levereras men underhållet behövs först efter 

ett antal år. Risken är då att man har glömt informationen eller att kunskapen inte finns kvar. Ofta 

resulterar bristen på planerad utbildning i att det mesta av kunskapsinhämtningen sker genom 

”learning-by-doing” vilket bör kunna ses som en risk vad gäller säkerhet och kvalitet. Genom att 

använda ”virtual reality” kan riskerna minskas och utbildningen förläggas till datorer istället för den 

rullande processen. 

Slutsatser för Behov av nya arbetssätt 

Processindustrin behöver hitta och börja använda sätt att samarbeta mellan olika organisationsdelar. 

Frekventa möten och roller med ansvar för koordinering ger en större tydlighet om vad som behöver 

göras och vem som ska göra det.  Genom att använda virtuella miljöer och simulatorer kan utbildning 

av nya anställda förbättras i en säker miljö. 

2.4. Nya sätt att använda notation vid underhåll och service 
Vid sidan av de innovationer som kommer fram inom IKT-utvecklingen finns också andra idéer om hur 

information och kunskap kan spridas på ett effektivare sätt. I projektet har vi specifikt tittat på hur 

instruktioner, behov och stöd till montörer och tekniker skulle kunna förbättras genom bättre sätt att 

beskriva detta genom effektiv notation. Basen för detta är insikten att många typer av kunskap inte 

kan förmedlas enbart med ord. Många gånger är kunskapen för komplex för ord att bära. Rätt typ av 

notation har potentialen att omvandla tyst, implicit kunskap till lättspridd, explicit kunskap.  

I projektet har vi diskuterat och undersökt olika möjligheter att genom en tydlig och innovativ notation 

förbättra överföringen av kunskap och behov till de som utför underhåll i processindustrin. ATM 

Notation (numera Nodd AB) har tagit fram exempel på hur en sådan notation skulle kunna se ut för 

bland annat svetsning. Vi har genom detta kunnat få en förståelse för de förbättringar som kan göras 

vad gäller informationsöverföring. Försöket har fallit väl ut och kommer att vidareutvecklas i framtida 

projekt. 
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3. Omvärld och vision 

I detta avsnitt beskriver vi hur omvärlden ser på underhåll och service i framtiden baserat på 

information från akademin och från olika organisationer och företag. En lista på de huvudsakliga 

källorna finns i referenslistan. 

Den information som finns om hur framtidens underhåll och service kan se ut grundar sig i hög grad 

på organisatoriska och tekniska förändringar. De organisatoriska förvandlingarna beror till stor del på 

att system och produkter blir allt mer komplexa och kräver expertkunskap samtidigt som företagen är 

mer dynamiska och förlitar sig på tjänsteleverantörer. Vi ser därmed att vi får leverantörer med 

förmågan att ge service regionalt samtidigt som tekniska möjligheter gör fjärrsupport från experter 

möjlig.  

De tekniska möjligheterna som anses vara viktiga är möjligheten att komma åt stora mängder data 

från i princip all typ av utrustning, utökade möjligheter till analys genom att datorkraft finns tillgänglig 

och att det utvecklas olika typer av personlig utrustning som kan användas för fjärrkommunikation.  

Vi ser att den utveckling som förutses kommer att kräva kompetens inte bara på specifika utrustningar, 

produkter och system utan också inom informationssökning, analys och förmåga att skapa nätverk. 

4. Affärsmodeller 

Genom samarbete med projektet Future Industrial Services Management2 och Linnéuniversitetet har 

vi fått en inblick i hur de affärsmodeller som berör service- och underhållsarbete kan komma att 

påverkas. De slutsatser som redovisas stämmer med de trender som presenteras av Niranjan Paul hos 

Frost & Sullivan (se referenslistan): då komplexiteten ökar blir utbudet orienterat mot kapacitet och 

tillgänglighet. Dessutom leder det till att fokus på livscykelperspektivet ökar. 

 

                                                           
2 (https://www.sics.se/projects/futureservices) 

Källa:  

Mirka Kans & 

Anders Ingwald,  

Linnéuniversitetet 

https://www.sics.se/projects/futureservices
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5. Slutsats och nästa steg 

De behov som kommit fram i vår förstudie visar på tre områden där nya arbetssätt och ny teknik kan 

förbättra effektivitet och kvalitet på underhållsarbetet men även ställa nya krav på organisationerna.  

Tekniska lösningar 

Det första är att de tekniska lösningar som finns idag inte används fullt ut. Orsakerna till detta är dels 

att tekniken inte är fullt anpassad till en industriell miljö och dels att det krävs ett omfattande arbete 

för att integrera olika system och göra information tillgänglig där den behövs. Exempel på detta är 

ritningsinformation, driftdata och felrapporter som ofta finns i olika system men alla behövs för att 

förstå en utrustning och de åtgärder som behöver vidtas när något går fel.  

Kompetensbehov 

Det andra området är att kompetensprofilen för servicetekniker kommer att utvecklas. Det kommer 

att vara nödvändigt att ha en förmåga att bygga nätverk med kollegor internt och externt, att ha stor 

kompetens i att söka efter information och att kunna tolka den information som kommer från smarta 

system och produkter. Vi ser också att kompetensen om underhåll och service behöver stärkas i alla 

led så att även ledning, operatörer och leverantörer har en balanserad uppfattning om vad som kan 

och behöver göras. Ett exempel är att förebyggande underhåll behöver uppfattas som en investering i 

säkrare och mer tillgängliga anläggningar som resulterar i tillförlitlig produktion. 

Organisationsförändring 

Slutligen kommer organisationen att behöva förändras. Eftersom anläggningarna blir alltmer komplexa 

krävs nya sätt att lära om anläggningar, rutiner och arbetssätt. Vi ser också att det krävs mer och bättre 

kommunikation mellan olika delar av organisationen, till exempel mellan drift och underhåll. 

Övrigt 

I projektet har vi i huvudsak engagerat personer som jobbar med underhåll på olika sätt. Vi har 

dessutom haft deltagare i projektet med en annan bakgrund vilket har uppskattats av medverkande. 

Det har gett andra synvinklar som bidrar till nya idéer och lösningar. 

Sammantaget ser vi att framtidens servicetekniker behöver kunna ta tillvara information från olika 

källor som görs tillgängliga. Experter och forskare kan ge stöd oavsett var i världen de befinner sig, data 

från en mängd källor finns tillgängligt via molntjänster, kollegor har råkat ut för liknande problem 

tidigare och kan ha förslag på lösningar. En stor fördel kommer att vara att man kommer åt all denna 

information i fält där utrustning finns. Det kommer att krävas nya lösningar för integration mellan olika 

system. Dessutom ställer detta stora krav på säkerheten i systemen. 
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6. Förutsättningar för FUI-projekt 

Genom diskussioner med deltagare i detta förstudieprojekt och andra aktörer ser vi att det finns ett 

stort intresse för att gå vidare med ett FUI-projekt. Det preliminära innehållet i ett sådant projekt 

föreslås vara baserat på de resultat vi tagit fram i detta och tidigare projekt och ha som mål att 

definiera, beskriva och verifiera framtidens lösningar för hur servicearbete kan organiseras och utföras 

för ett effektivare underhåll. Tanken är att lösningarna ska baseras på Internet-of-Things och modern 

informationsteknik och hur denna kan utnyttjas inom industrin. Fokus föreslås vara den framtida rollen 

som underhålls- och servicetekniker och innefatta följande:  

- Kartläggning om hur förändringar baserat på digitalisering i form av Internet-of-Things kan 

förbättra underhållsarbete 

- Framtagning av demonstratorer som stöd för servicetekniker baserat på plattformskoncept 

från parallella projekt 

- Beskrivning av olika scenarier för vad användning av Internet-of-Things kan betyda med 

fokus på teknikernas roll 

- Framtagning av underlag för kalkyler som visar vad investeringar i Internet-of-Things -baserat 

underhåll kan resultera i ur ett ekonomiskt perspektiv där arbetet som tekniker är en viktig 

komponent 

- Beskrivning av behoven av lättanvända verktyg för analys som kan användas av tekniker 

baserat på data från drift och utveckling av en demonstrator för ett utvalt exempel på analys 

- Undersökning av hur den framtida arbetsmiljön för underhållstekniker kommer att se ut. 

Områden som behöver undersökas är kommunikation och nätverkande med kollegor och 

leverantörer, organisation av arbetet i olika typer av arbetsgrupper samt hur man gör 

arbetsmiljön attraktiv för framtidens tekniker. 
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