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Förord 
Examensarbetet är utfört som en del av det treåriga programmet Produktionsingenjör på Högskolan i 
Skövde. Examensarbetet utfördes våren 2017 av Sebastian Eklind och Michelle Larsson. Projektet 
undersöker hur interaktionen mellan människa och automation ser ut i dagsläget, hur den kan se ut i 
framtiden samt vilka behov som behöver uppfyllas för att nå dit.  

Vi vill börja med att ge ett stort tack till vår handledare Stefan Ericson som trots mycket eget arbete på 
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att känna styrka och gett oss ytterligare motivation efter varje handledningsmöte. Du såg det som vi 
inte kunde se och belyste det på ett sätt som gjorde att vi ville prestera bättre för varje gång. En stor 
eloge till dig och stort grattis till dem som har lyckan att få dig som handledare i framtiden. 

Vi vill även tacka Högskolan i Skövde för dessa tre år och alla lärare som funnits där för oss och stöttat 
oss. Närheten mellan elever och lärare har varit guld värd under dessa år som har bestått av hårt slit 
men även mycket glädje. Med era öppna dörrar och stora engagemang för lärande har vi fått ett bra 
stöd under programmets gång. Vi vill även tacka vår examinator Anna Syberfeldt som gav oss 
möjligheten till att utföra detta uppdrag. 

Därefter vill vi tacka våra handledare på respektive företag och alla de personer som har tagit sig tid 
att svara på våra intervjufrågor och all den positiv respons vi har fått till arbetet.  

Och till sist vill vi tacka varandra för ett väl genomfört arbete där vi samtidigt som vi slitit, haft oerhört 
roligt och bidragit till utveckling hos varandra. 

Väl mött och trevlig läsning. 

 

/Sebastian Eklind och Michelle Larsson, maj 2017. 
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Sammanfattning 
Detta arbete har utforskat interaktionen mellan människa och automation inom det avhjälpande 
underhållet på två tillverkande företag. Arbetets syfte är bidra till att människor och 
automationsutrustningar framgångsrikt kan samarbeta i framtidens fabriker. Studien har undersökt 
hur interaktionen ser ut i dagsläget, var det idag saknas interaktion, hur interaktionen kan komma att 
se ut i framtiden samt vilka krav som behöver uppnås för att komma dit. Studien har också haft ett 
fokus på hållbar utveckling och hur interaktionen kan påverka denna. Projektets resultat är framtaget 
genom att utföra två deltagande observationer, en på vartdera företaget samt fyra semistrukturerade 
intervjuer per företag. I dagsläget sker mycket kommunikation genom telefon för att påkalla 
uppmärksamhet hos personal med information om larm och plats. Felsökning sker genom en panel vid 
maskinen alternativt via dator som kopplas upp mot maskinen vid djupare felsökning. Det finns i 
dagsläget även teknik såsom kommunikationsradio, tangentbord och mus som undviks att användas i 
största möjliga mån eftersom de anses vara svåra att manövrera. Resultaten visar att det finns ett 
behov av att få mer information i underhållets alla faser och att tekniken som används behöver vara 
mer mobil än i dagsläget. Författarna ger förslag på att handhållna enheter kan användas i framtidens 
underhåll och att röstigenkänning, Virtual Reality och Augmented Reality kan användas i dessa. Även 
smarta klockor rekommenderas att användas för att påkalla uppmärksamhet hos personal och 
samtidigt ge information om larm. Det finns en förhoppning om att mer information och mer mobil 
teknik kan effektivisera underhållet och därmed minska tiden för att utföra ett avhjälpande underhåll. 
Författarna rekommenderar starkt att all teknik som är tänkt att bli implementerad först testas i en 
realistisk miljö av de personer som ska använda tekniken. 
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Abstract 
The project has explored the interaction between humans and automation within the remedial 
maintenance on two manufacturing companies. The purpose of the project is to contribute to the 
interaction between humans and automation and by that make it successful in the future. The study 
has investigated how the present interaction is designed, where there is a need for interaction, how the 
interaction can be designed in the future together with the requirements that will need to be achieved 
to get there. In this study there is also a focus on sustainable development and how the interaction 
affects it. The result of the project is produced by performing two attendance observations, one at each 
company and four semi-structured interviews at each company. Today a lot of communication is done 
by phone to get the attention of personnel and summon them to the machine that has stopped. The 
troubleshooting of the machine is done in a panel or with a computer if deeper troubleshooting is 
needed. The computer needs to be connected to the machine. Today there are some technics that are 
present but these are not used due to the fact that they are perceived tedious to use. These technics 
are communication radio, mouse and keyboard. The result of the study indicates that there is a need 
for more information in all the phases of a remedial maintenance work. It also shows that the technics 
needs to be more mobile compared to how it is today. The authors recommends that handheld devices 
are used in the future and that softwares such as voice recognition, Virtual Reality and Augmented 
Reality are used within the handheld devices. Smartwatches are also interesting in an attention point 
of view where alarm messages can be shown. There is a belief that with more information and more 
mobility the maintenance will be more effective in the future and that the time for remedial 
maintenance will reduce. The authors strongly recommend that all technics that will be implemented 
need to first be tested in a realistic environment and by the people that should use it. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
I takt med att den globala konkurrensen hårdnar ställs allt högre krav på effektivitet vilket innebär att 
graden av automation ökar inom tillverkningsindustrin. Automationen förväntas dock inte helt och 
hållet ersätta människorna i fabriken, utan istället förutspås människan och 
automationsutrustningarna interagera och ha ett nära samarbete med varandra. Det är oklart hur 
detta samarbete kan komma att se ut i praktiken och vilka krav som behöver ställas på framtidens 
automationsutrustningar för att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete. För att undersöka detta 
ämnesområde närmare genomförs en studie på två tillverkande företag, kombinerat med en teoretisk 
litteraturundersökning.  

1.2 Problemformulering och Syfte 
För att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete mellan människa och automation i framtiden krävs det 
att studier utförs för att ta reda på hur dagens teknik och interaktion fungerar. Studier behöver även 
utföras kring hur tekniken kan utvecklas för att underlätta samarbetet i framtiden. Fokus i arbetet 
ligger på att undersöka hur interaktionen i det avhjälpande underhållet kan se ut i den framtida 
fabriken. 

Arbetets syfte är bidra till att människor och automationsutrustningar framgångsrikt kan samarbeta i 
framtidens fabriker. Arbetets syfte uppfylls genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vilket behov av samarbete mellan människa och automation finns det inom det avhjälpande 
underhållet?  

• Hur kan interaktionen mellan människa och automation komma att se ut i praktiken?  
• Vilka brister har nuvarande automationsutrustningar ur ett interaktions- och 

samarbetsperspektiv?  
• Vilka krav bör ställas på utveckling av framtidens automationsutrustningar för att möjliggöra ett 

framgångsrikt samarbete med människor? 

1.3 Mål 
• Utföra en studie på båda företagen. 
• Utföra en nulägesanalys för att undersöka var och i vilken utsträckning interaktion används idag. 
• Utföra en behovsanalys. 
• Utforska vilka krav som behöver uppfyllas inom utvecklingen av automationsutrustningar för att 

möjliggöra ett framgångsrikt samarbete. 
• Ge förslag på hur samarbetet mellan människa och automation kan komma att se ut i praktiken. 

1.4 Avgränsning 
Studien utförs med fokus på samarbete mellan människa och automation inom det avhjälpande 
underhållet. Det finns en förhoppning om att studien även ska kunna bidra med kunskap om 
samarbete mellan människa och automationsutrustningar även utanför underhållsarbetet. Inom 
denna studie definieras samarbete och interaktion som en tvåvägskommunikation mellan två parter, 
där båda parter både kan ge och få feedback. Med automationsutrustningar avses; 
monteringsmaskiner, bearbetningsmaskiner och transportsystem.  
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1.5 Rapportens disposition 
Inledningen beskriver bakgrunden till arbetet, arbetets syfte och mål samt de avgränsningar som finns 
i projektet. Inledningskapitlet avslutas med en presentation av rapportens disposition där rapportens 
upplägg beskrivs närmare.  

Vetenskapliga referensramen presenterar, förklarar och ger en grund i teorier inom ämnet framtidens 
industri, hållbar utveckling, underhåll och interaktion.  

Litteraturstudien undersöker andra arbeten inom ämnet interaktion och framtidens industri. 

Metodikkapitlet beskriver olika typer av forskningsmetodik tillsammans med dess för- och nackdelar. 
Här presenteras också ett antal metoder för datainsamling samt ett val av metod, som baseras på för- 
och nackdelar hos de olika metoderna.  

Resultat beskriver hur studien har utförts och presenterar de olika resultaten från observations- och 
intervjustudierna.  

Diskussion utvärderar resultaten och genomförandet av studien.  

Slutsats lyfter fram de slutsatser författarna kommit fram till baserat på det resultat som erhållits.  

Framtida fokusområde beskriver författarnas rekommendationer på framtida arbetsområden. 

Syfte och mål beskriver med tillhörande motivering hur författarna uppnått dessa. 
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2 Vetenskaplig referensram 
Vetenskapliga referensramen innehåller och beskriver teorin kring ämnena som berörs i studien Figur 
1. Industri 4.0 är den fjärde industriella revolutionen och nästa steg i utvecklingskedjan för industrin. 
Industri 4.0 består av Smarta fabriker där alla delar av fabriken förväntas vara uppkopplade med 
varandra och kunna utbyta data i realtid. Internet of Things och Cyber-Physical Systems anses vara 
teknik som möjliggör detta. En del av Industri 4.0 och den Smarta fabriken handlar om hållbar 
utveckling och hur den är en viktig del i framtidens industri. Den hållbara utvecklingen består av tre 
delar; Ekologin, Ekonomin och den Sociala delen. För att någonting ska anses vara hållbart måste det 
befinna sig mellan dessa tre. Det finns många sätt att arbeta med hållbarhet där bland annat underhåll 
spelar en stor roll eftersom det bidrar genom att förlänga livslängden på enheter och ser till att resurser 
inte förbrukas i onödan. För att ett underhåll ska fungera smidigt krävs det att det finns en bra 
interaktion mellan människa och automation. Tangentbord, mus och display kan användas för att 
interagera med maskiner men även interaktion genom röst och rörelser finns. Det finns även teknik 
som kallas Virtual- respektive Augmented Reality som ger användaren en förhöjd verklighet genom att 
skapa en mer eller mindre virtuell miljö framför användarens ögon.  

 
 

Figur 1. Översikt av den vetenskapliga referensramen med kopplingar mellan respektive avsnitt. 
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2.1 Industri 4.0. 
Begreppet Industri 4.0 myntades första gången på Hannover-Mässan 2011 och har sedan dess fått 
stort fokus. Industri 4.0 är nästa stora steg i utvecklingskedjan av industrin och kallas även för den 
fjärde industriella revolutionen. Den första revolutionen ägde rum när tillverkning för hand ersattes av 
tillverkning genom mekanisk utrustning som drevs med hjälp av vatten eller ånga. Den andra 
revolutionen kom i samband med elektriciteten och massproduktionen. I och med uppkomsten av IT 
och digitalisering kunde industrin automatiseras och detta blev den tredje revolutionen, se Figur 2. 
(Ekelöf & Stålring 2016; Shrouf et al. 2014; Drath & Horch 2014). 

 
 

Figur 2. De fyra industriella revolutionerna. (Christoph Roser, AllAboutLean.com) 

Industri 4.0 präglas av framkomsten av ny teknik som möjliggör att alla delar av industrin är 
uppkopplade och kan utbyta data med varandra. Wang et al. (2016) menar att Internet of Things (IoT) 
och Cyber-Physical systems (CPS) är teknik som kan användas för att möjliggöra detta. Författarna 
menar även att kärnan i Industri 4.0 är att produktionen ska vara flexibel, effektiv och miljömässigt 
hållbar vilket också möjliggörs genom den nya tekniken. 

Införandet av Industri 4.0 måste möjliggöra att industrin klarar av en minskad användning av kol som 
energikälla, att förhindra framtida naturkatastrofer och klara av bristen på naturresurser (Drath & 
Horch 2014). Wang et al. (2016) menar att dagens produktion inte är hållbar eftersom den förbrukar 
mycket icke-förnybara resurser vilket bidrar till klimatuppvärmning och miljöförstöring. 

Wang et al. (2016) menar att Industri 4.0 behöver integreras på tre olika delar för att lyckas med 
implementeringen; horisontell-, vertikal- och end-to-end integration. Den horisontella integrationen 
skapas genom värdenätverk som underlättar samarbete i de olika delarna av företaget eller mellan 
företag. I dessa nätverk kan sedan information, material och pengar utbytas. Den vertikala 
integrationen handlar om Smarta fabriker och hur dessa implementeras för att skapa flexibla och 
konfigurerbara fabriker. Krav från kund, produkt- och designutveckling, produktionsplanering, service, 
underhåll och återvinning är några av de aktiviteter som finns i en värdeskapande process. End-to-end 
integration innebär att integrera dessa aktiviteter med varandra (Wang et al. 2016). Drath & Horch 
(2014) menar att det finns vissa krav och mål som behöver uppfyllas för att implementeringen av 
Industri 4.0 ska gå att utföra. Implementeringen bör ske stegvis och får inte störa den pågående 
produktionen. Det krävs även att cyber-säkerheten höjs för att motverka intrång i produktionssystem 
vilket kan leda till skador för både människa, miljö och ekonomi (Drath & Horch 2014). Införandet av 
industri 4.0 kräver även att standarder för kommunikation måste utvecklas (Alpman 2014).  

2.2 Internet-of-Things 
IoT är en global infrastruktur för nätverk i vilken både fysiska och virtuella ting kopplas samman över 
internet, se Figur 3. Varje objekt i nätverket har en egen identitet och bär på information om sin egen 
historia. Samtliga objekt kan kommunicera med både varandra och med människan (Sundmaeker et 
al. 2010; Whitmore et al. 2014). IoT anses vara en stor del i att möjliggöra Industri 4.0 genom att den 
Smarta fabriken förväntas utnyttja tekniken i hög grad (Wang et al. 2016). För att möjliggöra att objekt 
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ska kunna kopplas upp mot internet, bära information och samarbeta sinsemellan menar Xu et al. 
(2014) att olika typer av kommunikations- och identifieringsteknik kommer att användas, däribland 
Radio-Frequency Identification (RFID). 

 

Figur 3. Illustration av Internet of Things. (Pixabay.com) 

IoT förväntas i framtiden ha en allt större inverkan i samhället, där bland annat industriell tillverkning 
och logistik kommer ha stor nytta av tekniken (Atzori et al. 2010). För industrin finns det många 
fördelar med att varje objekt kan bära på information. Möjligheten att följa och se statusen på varje 
objekt genom processen kan underlätta produktions- och logistikplanering samt underhållsarbete 
(Sundmaeker et al. 2010; Xu et al. 2014). 

Det finns dock olika utmaningar inom tekniken som behöver hanteras innan den går att använda på 
önskat sätt. En stor utmaning är främst arbetet med att utveckla standarder inom området. 
Standarderna kommer på sikt medföra mer kompatibla objekt, tillförlitlighet i processerna och en 
effektivare verksamhet som kan medföra ekonomiska vinster (Xu et al. 2014). För att IoT i större 
utsträckning ska användas krävs att tekniken kan upprätthålla en säker nivå för sekretess. 
Informationen ska endast kunna nås av de som har behörighet och tillstånd att nå den (Sundmaeker 
et al. 2010; Whitmore et al. 2014). Eftersom IoT dessutom innebär att objekt kan identifieras och 
övervakas, innebär det också att personlig information om människorna i systemet även hanteras. Ur 
en integritetsaspekt krävs därför att dessa frågor hanteras innan en full implementation av IoT kan 
verkställas (Xu et al. 2014; Whitmore et al. 2014).  

2.3 Cyber-Physical Systems 
Sedan tillkomsten av internet i samhället har sättet människan interagerar på förändrats radikalt. Vi 
kan prata med människor som befinner sig på andra sidan jorden, jobba hemifrån och utforska hela 
internet med ett enkelt knapptryck. Dock finns det fortfarande ett stort glapp i interaktionen mellan 
människan och objekt i den fysiska världen. CPS är ett system som kommer förändra hur dessa två 
världar fungerar tillsammans (Tsai & Yu 2009). Tekniken ger en möjlighet att koppla samman alla delar 
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av industrin med varandra och på så sätt skapa värdeadderande nätverk (Wang et al. 2016). CPS är 
system där operationer och objekt är integrerade, kontrollerade, koordinerade och övervakade av en 
inbyggd data- och kommunikationsenhet. Detta gör det möjligt för delarna att kommunicera med 
varandra och sin omgivning vilket kommer förändra hur människor kan kommunicera och kontrollera 
sin omgivning (Rajkumar et al. 2010).  

Det har investerats mycket pengar och forskning för utveckling av CPS eftersom tekniken anses ha stor 
potential att bidra positivt till både ekonomin och samhällsnyttan (Ashford 2008). Utvecklingen har 
dessutom påskyndats av att datorer och sensorer blivit bättre, billigare och mindre. Utvecklingen av 
trådlös kommunikation och internet har också bidragit till utvecklingen av tekniken. Rajkumar et al. 
(2010) menar att CPS kommer att bidra till flera samhällsnyttor där exempelvis nollenergibyggnader, 
noll strömavbrott och säkra fordon med minimala dödsfall bara är några i mängden.  

Lee et al. (2015) menar att det viktigt att förstå och definiera ett ramverk för hur implementering i 
industrin går till för att CPS ska fungera. Det finns ett generellt ramverk som kallas 5C som är en steg-
för-steg-guide för hur både utveckling och implementering ska ske genom fem steg:  

• Smarta anslutningar: Insamling av trovärdig och korrekt data genom direkt mätning av sensorer 
eller av ett kontrollsystem.  

• Omvandling av data till information: Datan måste omvandlas och härledas till information som har 
betydelse för processerna. Maskinerna kan även få självkännedom genom att få information om 
sig själva.  

• Cyber: Hit skickas all data från alla objekt som är sammankopplade i systemet. Information från 
individuella maskiner kan analyseras och sedan jämföras mellan de andra maskinerna i systemet.  

• Kunskap: Information om systemet presenteras till användare och hjälper till som beslutsunderlag 
vid till exempel prioritering av arbetsuppgifter för att optimera processerna. Det är viktigt att 
gränssnittet som presenterar information är enkelt och förståeligt.  

• Konfiguration: Här skickas feedback från cybervärlden till den fysiska världen och konfigurationen 
fungerar som en övervakande kontroll för att göra maskinerna självkännande och 
anpassningsbara. Denna del korrigerar och förhindrar fel som uppstått av maskinerna (Lee et al. 
2015). 

Lee et al. (2015) menar att det fortfarande finns delar som behöver utvecklas och förbättras för att 
kunna implementera CPS. Författarna menar även att det krävs fler personer med rätt kunskap och att 
en bas för tekniken borde ingå i varje teknisk utbildning för att driva CPS framåt. Andra utmaningar är 
till exempel att öka säkerheten i systemet för att kunna stå emot attacker utifrån och göra systemen 
mer stabila.  

2.4 Den Smarta fabriken 
En Smart fabrik är i dagsläget en vision om hur framtidens fabriker inom Industri 4.0 kan komma att se 
ut (Veza et al. 2015). En Smart fabrik definieras på flertalet olika sätt, men definitionerna innehåller 
oftast samma beståndsdelar. Fabriken ska vara flexibel och innehålla smarta processer och produkter 
som är uppbyggda genom moduler. Dessa ska även kunna anpassa sig efter ändrade förutsättningar i 
produktionen. Den Smarta fabriken förväntas dessutom kunna hålla ned kostnader samt öka 
effektivitet genom att använda tankesätt som definieras inom Lean och Agile Manufacturing 
(Radziwon et al. 2014). För en översikt av grunddelarna i den Smarta fabriken, se Figur 4.  
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Figur 4. Grunddelarna i den Smarta fabriken. 

Eftersom dagens marknad kräver ett större utbud av specialanpassade produkter och kortare ledtider, 
samtidigt som livslängden hos produkterna blir kortare finns det en vision om att kunna hantera dessa 
krav genom de Smarta fabrikerna (Veza et al. 2015). En effektivisering förväntas ske genom att 
maskiner, komponenter och system i fabrikerna ständigt ska vara uppkopplade mot internet i den 
Smarta fabriken (Zuehlke 2010). Genom internet ska en hantering och övervakning vara möjlig 
samtidigt som en kommunikation kan ske i realtid mellan de respektive delarna. Kommunikationen 
möjliggörs genom att använda smarta komponenter och maskiner i hela systemet (Veza et al. 2015). 
Definitionen för ett smart objekt varierar, men vissa menar att enheten minst ska bestå av sensorer, 
en mikrodator och en del som kan sända och ta emot radiosignaler (Radziwon et al. 2014).  

Teknik som ligger i framkant för identifieringen av komponenter i den Smarta fabriken är RFID. 
Tekniken ger möjlighet till trådlös kommunikation och minneshantering kombinerat med en processor 
och sensorer ska göra enheterna smarta. Detta gör att varje komponent i fabriken kan innehålla 
information om dess egen historia, aktuell status samt vilken väg den ska ta härnäst i ett 
tillverkningsflöde (Zuehlke 2010).  

De smarta maskinerna i systemet förväntas kunna utnyttja data i realtid från andra maskiner och 
komponenter i systemet, vilket medför att de kan utföra automatiska omställningar beroende på 
vilken produkt som ska produceras. Detta leder till en flexibilitet i produktionen där kundens önskemål 
även kan tillgodoses sent i en process (Lee 2015). Den ökade flexibiliteten bidrar även till att unika 
produkter kan produceras lönsamt i den Smarta fabriken (Veza et al. 2015). Genom att maskinerna bär 
på information om sig själva och andra maskiner i den Smarta fabriken kan de dessutom 
självdiagnostisera vid fel och hjälpa till att lösa de framtida problem som kan uppstå (Lee 2015).  

En del forskare menar att människans arbetsuppgifter i den Smarta fabriken kommer att se annorlunda 
ut i jämförelse med idag, där varje individ förväntas ha större arbets- och ansvarsområden. Människan 
förväntas utföra uppgifter som är mindre fysiska och mer mentala till exempel planera 
produktionsstrategier och övervaka processer (Gorecky et al. 2014; Stock & Seliger 2016). 

Enligt Stock och Seliger (2016) ska den Smarta fabriken bidra till hållbar utveckling genom den vertikala 
integrationen där bland annat smarta produkter tillverkas i kundspecifika batcher och fabriken 
använder sig av så kallade “smarta elnät”. I de smarta elnäten bevakas energiflöden i realtid och 
anpassas till förändringar i energiförsörjningen. Detta innebär att fabrikerna kan anpassa sin 
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energikonsumtion till när energiförsörjningen erbjuder lägre priser och då det finns mer tillgång till 
förnybar energi (Europakommissionen 2017; Stock & Seliger 2016). Energibesparingar går även att 
göra när de smarta maskinerna besitter information om sin egen och andra maskiners status. 
Information om exempelvis temperatur och energiförbrukning kan bidra till att aktiviteter för 
förebyggande underhåll kan planeras in och motverka onödig energiförbrukning och maskinhaveri 
(Shrouf et al. 2014).  

Veza et al. (2015) menar att det dock krävs utveckling inom flera områden för att uppnå visionen om 
den Smarta fabriken, där standardisering inom berörd teknik ligger till grund för att underlätta 
utvecklingsfasen och minska kostnader. Vissa tror att den Smarta fabriken kommer att använda sig av 
IoT och CPS, vilket betyder att teknik inom dessa områden måste uppnå en tillräckligt hög nivå för att 
kunna säkerställa att datahantering sker säkert. Detta med avseende på den trådlösa överföringen, 
säkerheten i fabriken men också att kunna hantera försök till intrång (Zuehlke 2010).  

2.5 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en stor del av Industri 4.0, den Smarta fabriken och framtidens industri. 
Ingenjörers arbetsuppgifter kan vara mycket varierande men en sak ingenjörer har gemensamt är att 
de är problemlösare som kan bidra till att göra saker och ting bättre (Dahlin 2014). Hållbar utveckling 
handlar om just detta, att göra världen till en bättre plats för alla och bidra med ständiga förbättringar. 
Begreppet hållbar utveckling har uppmärksammats mer och mer på senare tid men anses ha myntats 
först på 1980-talet av Jon Brown. I Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future (1987) kan det utläsas: “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är den 
vanligaste definitionen för hållbar utveckling eftersom den inkluderar miljöfrågan samt de sociala-, 
ekonomiska-, etiska- och kulturella aspekterna.  

Hållbar utveckling består av tre delar; ekologi, ekonomi och den sociala delen. För att något ska vara 
hållbart måste det befinna sig mellan dessa tre vilket visualiseras i Figur 5 (Dahlin 2014; Larsson et al. 
2011). 

 
 

Figur 5. Hållbar utveckling – Sociala, ekonomiska och den ekologiska delen. 

Ytan mellan de sociala- och ekonomiska delarna handlar om hur resurser, tillgångar och ekonomi ska 
fördelas på ett jämnt och rättvist sätt. Ytan mellan ekonomi och ekologi består av att utnyttjandet av 
miljön ska vara hållbar. Ytan mellan de sociala och ekologiska delarna handlar om att samhällen är 
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“beroende av miljö, resurser och ekologisk produktivitet.” . Ytan där ekologi, ekonomi och den sociala 
delen möts är den yta som beskriver hållbar utveckling (Dahlin 2014). 

I rapporten Climate Change (2014) skriver författarna att “utsläppen från fossila bränslen och 
industriella processer stod för 78 % av det totala växthusgaserna mellan 1970 till 2010”. Av de ökade 
utsläppen av växthusgaser anses industrisektorn stå för ca 30 %. De ökande koldioxidutsläppen anses 
vara mest drivna av den globala och ekonomiska tillväxten samt ökningen av populationen i världen. 
De fortsätter skriva att utsläppen av koldioxid är en del av många andra delar som driver på 
klimatförändringen. Utsläppen leder till att våra hav har blivit varmare, Antarktis och Grönlands isar 
smälter och att havsnivåerna stiger. När is och snö smälter påverkar det både kvaliteten och 
kvantiteten på hydrologiska system. Författarna påstår även att många djurs levnadssätt och 
vandringsmönster förändras av klimatförändringarna.  

Ingenjörer har genom sina arbetsuppgifter en naturlig del i att påverka samhället både positivt och 
negativt. Många ingenjörer är även ledare av något slag och kan på så sätt inspirera andra till hållbar 
utveckling. I och med detta bör ingenjörer ha kunskap inom hållbar utveckling och förstå vad det 
innebär (Dahlin 2014). För att minska påverkan på klimatet krävs en hållbar utveckling där exempelvis 
utsläppen av koldioxid reduceras (Du climat 2014). Gröndahl & Svanström (2011) tar upp ett 
antal tekniska lösningar som de menar bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom att byta ut fossila 
bränslen mot biobränslen samt sol-, vind- och vattenkraft kan utsläppen av koldioxid minskas. En 
annan stor del av miljöproblemen består av matproduktion. Genom att välja mat som är ekologisk, 
vegetarisk och rättvisemärkt kan människan minska påverkan på miljön. Det går även att minimera 
materialanvändning genom att skapa energisnålare produkter, återvinna material och bygga produkter 
i moduler. En moduldesign leder till att det går att byta ut slitna delar i en produkt som i övrigt är i gott 
skick istället för att kassera hela produkten. Det går även förlänga livslängden hos en produkt genom 
att laga den (Gröndahl & Svanström 2011). Hagberg och Henriksson (2010) menar att underhållsarbete 
både förlänger enhetens livslängd och leder till färre olyckor. De menar även att 
underhållsverksamheten verkar för att minimera störningar i produktionen och att detta i sin tur leder 
till mindre utsläpp.  

2.6 Underhåll 
Ett underhåll innebär att genom att använda tekniska, administrativa och styrande åtgärder se till att 
en enhet under hela dess livslängd kan utföra krävd funktion (Underhållsteknik 2016). Det finns idag 
två typer av underhållsstrategier vilka de allra flesta industrier och fabriker använder sig av; 
förebyggande och avhjälpande underhåll, se Figur 6 (Keith Mobley 2004).  

 
 

Figur 6. Underhållets indelning. 
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2.6.1 Avhjälpande underhåll 
Avhjälpande underhåll bygger på strategin att reparera enheter efter ett funktionsfel upptäckts 
(Hagberg & Henriksson 2010; Keith Mobley 2004). Att uteslutande använda sig av denna strategi är 
ovanligt. I de fall där avhjälpande underhåll används som huvudstrategi brukar enheten som ska 
avhjälpas vara mindre kritisk och använder sig därför inte av något förebyggande underhåll (Hagberg 
& Henriksson 2010). Keith Mobley (2004) menar att de flesta företag använder sig av en kombination 
av avhjälpande och förebyggande underhåll eftersom det ofta innebär högre kostnader att utesluta 
ett förebyggande underhåll. När enheter avhjälps efter driftstopp innebär detta att en enhet ofta blir 
stillastående en längre tid, vilket kan leda till ökade kostnader för övertidsarbete. Ytterligare kostnader 
som förknippas med avhjälpande underhåll är det förlorade produktionsutfallet som uppstår när 
maskiner havererar samt det höga antalet reservdelar som behöver lagerhållas (Keith Mobley 2004). 
Ett högt antal lagerhållna reservdelar uppstår på grund av att den avhjälpande strategin innebär 
beredskap inför alla sorters haveri. Detta gör att onödiga kostnader uppstår i form av det bundna 
kapitalet och den fysiska lagerplatsen där även risk finns för att reservdelarna åldras och blir inaktuella 
(Hagberg & Henriksson 2010).  

Hagberg och Henriksson (2010) beskriver att ett huvudmål med underhållsarbete är att säkerställa en 
hög tillgänglighet i maskiner. Det finns alltid en risk för driftstopp och därmed ett behov av avhjälpande 
underhåll. För att hålla en hög tillgänglighet bör det avhjälpande underhållet därför utföras så snabbt 
och effektivt som möjligt. Ett avhjälpande underhåll kan dessutom behöva utföras för att se till att 
maskiner inte förbrukar resurser i onödan, som en del i ett hållbart miljötänk (Hagberg & Henriksson 
2010). 

Två termer som ofta är förknippade med det avhjälpande underhållet är Mean Waiting Time (MWT) 
och Mean Time To Repair (MTTR). Dessa används bland flera andra termer, som indikatorer för hur väl 
ett underhållsarbete utförs. MWT anger hur lång tid det tar för underhållspersonal att ta sig till en 
maskin efter att ett fel inträffat och MTTR anger hur lång tid det tar att avhjälpa felet (Hagberg & 
Henriksson 2010).  

2.6.2 Förebyggande underhåll 
I motsats till det avhjälpande underhållet innebär det förebyggande underhållet att insatser för 
underhåll sätts in redan innan ett fel i en enhet inträffat. Det förebyggande underhållet kan delas in i 
två typer; ett förutbestämt eller ett tillståndsbaserat underhåll. Vid ett förutbestämt underhåll utförs 
insatser baserat på hur frekvent en enhet används eller efter bestämda intervaller. Denna typ av 
underhåll utförs utan att kontrollera om enheten vid servicetillfället verkligen är i behov av ett 
underhåll. Den andra typen av förebyggande underhåll, det tillståndsbaserade, innebär att en enhet 
kontrolleras regelbundet för att lägga en grund till beslut om vilka underhållsåtgärder den 
kontrollerande enheten är i behov av (Hagberg & Henriksson 2010).  

På vilket sätt och hur mycket ett förebyggande underhåll tillämpas varierar. Huvudmålen med det 
förebyggande underhållet är att se till att färre avhjälpande underhållsinsatser krävs, att förlänga 
livslängden på enheten och att personsäkerheten hålls på en hög nivå (Hagberg & Henriksson 2010). 
Att sträva efter dessa mål ökar möjligheterna till att uppnå bättre kvalitet på produkter som 
produceras, en hög tillgänglighet i maskinparker och ökade möjligheter till lönsamhet i en 
produktionsanläggning (Keith Mobley 2004).  

Två termer som ofta förknippas med förebyggande underhåll är de tätt sammanhängande termerna 
Mean Time To Failure (MTTF) och Mean Time Between Failure (MTBF). Termen MTTF anger hur lång 
tid en enhet klarar att utföra krävd funktion innan ett fel inträffar medan MTBF anger hur lång tid det 
tar från att ett fel inträffat i en enhet tills dess att nästa fel uppstår. Dessa två termer används för att 
avgöra intervaller för när ett förebyggande underhåll kan behövas (Hagberg & Henriksson 2010; Keith 
Mobley 2004). 
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2.6.3 Hållbar utveckling inom Underhåll  
Underhållsarbetet är idag en stor del i många företag och ses som en viktig faktor gällande den hållbara 
utvecklingen inom industrin, både i nutida och framtida fabriker (Iung & Levrat 2014). Författarna 
Hammadi och Herrou (2016) menar att ett produktionssystem aldrig kan vara hållbart om inte de 
ingående delarna är det, vilket betyder att även en underhållsavdelning behöver arbeta för hållbar 
utveckling. Hagberg och Henriksson (2010) hävdar att genom ett väl utfört underhållsarbete kan 
maskinernas livslängd förlängas, vilket ekonomiskt sett kan vara positivt vid framskjuten nyinvestering, 
men också positivt för miljön eftersom en ny maskin inte behöver tillverkas. Underhållets positiva 
inverkan på produktens kvalitet innebär att material- och tillverkningsresurser besparas genom att öka 
livslängden på produkterna som tillverkas. Enheter som följs upp av ett bra underhåll har dessutom 
större chans att upptäcka felaktigheter, exempelvis läckage av olja, smörjmedel och luft vilka kan 
generera besparingar i förbrukningen och påverkan på miljön (Hagberg & Henriksson 2010).  

2.6.4 Konstruktionens betydelse för underhållsarbetet 
Enligt Hagberg och Henriksson är systemets konstruktion det område som har störst påverkan på 
funktionssäkerheten, vilken definieras som “förmåga hos en enhet att kunna utföra krävd funktion 
under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall” enligt svensk standard (Underhållsteknik 
2016). Konstruktionen hos en utrustning bör underlätta för en operatör att utföra tillståndskontroller, 
upptäcka och avhjälpa fel. Därtill är även kompetensen hos personalen som ska utföra underhållet 
viktig, att den är rätt från start och att teknisk data finns tillgänglig (Hagberg & Henriksson 2010). Därför 
blir interaktionen som en del av konstruktionen viktig för underhållsarbetet.  

2.7 Interaktionsteknik  
Inom underhållet behövs det en bra interaktion för att förenkla och effektivisera alla faser av ett 
underhåll. I denna del presenteras teknik som kan användas för interaktion mellan människa och 
automation. 

2.7.1 Pekdon 
Genom att använda pekdon kan användaren styra, välja och dra objekt på en skärm. Datormus, 
styrkula, touchskärm och touchpad är olika enheter som används för styrning av datorer. Datormusen, 
se Bild 1, är den vanligaste tekniken men överanvändning av denna kan leda till belastningsproblem i 
bland annat händer, armar, axlar och nacke. Styrkula använder ett mindre arbetsområde än musen 
och kan lättare byggas in i annan teknik till exempel ett tangentbord. Tekniken är mer fördelaktig för 
personer med begränsad rörelseförmåga, försvagad styrka och dålig koordination. Touchpads används 
ofta i bärbara datorer där de känner av människans fingerrörelse och översätter det till markören på 
skärmen, se Bild 2. Genom touchdisplayer går det istället interagera direkt via skärmen (Taveira & Choi 
2009). 
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Bild 1. Trådlös datormus. 

 

Bild 2. Touchpad på en bärbar dator. 

2.7.2 Tangentbord 
Ett tangentbord är en av de viktigaste enheterna för inmatning av data till datorer, se Bild 3 (Mishra 
2006). Utformningen av QWERTY-tangentbordet som används idag uppfanns 1894. För det moderna 
tangentbordet finns idag två vanliga typer av layout, QWERTY och Dvorak där bokstäver och knappar 
skiljer sig åt mellan de två layouterna. Layoutmässigt finns det även tangentbord där användaren själv 
kan ändra utseende på tangentbordet och programmera knapparna beroende på behov. Det finns idag 
flera typer av tangentbord där inmatningen av data skiljer sig åt. Exempel på dessa är tangentbord 
genom Virtual Reality (VR) med tillhörande handske, projektioner av tangentbord, olika typer av 
sensoruppbyggda enheter och tangentbord som finns på displayer, så kallade “mjuka tangentbord” 
(Kölsch & Turk 2002; Chang et al. 2017). Tangentbord på displayer, det vill säga tangentbord utan 
fysiska knappar som trycks ner, används idag i stor utsträckning som inmatningsmetod till smarta 
telefoner världen runt. Fördelen med dessa är att de kan gömmas undan på displayen när de inte 
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längre används samtidigt som det finns en möjlighet att utforma tangentborden efter användarens 
egna önskemål. Nackdelen med inmatning på en smart telefon är dock risken för att belastningsskador 
uppstår på tummar vid överdriven användning (Chang et al. 2017) 

 

Bild 3. QWERTY-tangentbord. 

2.7.3 Automatisk röstigenkänning 
Automatisk röstigenkänning eller engelskans Automatic Speech Recognition (ASR) innefattar teknik 
som omvandlar ljud från röster till ord och meningar i skrift. Denna process utförs på flertalet olika 
sätt, där datorer med hög beräkningsförmåga ligger till grund för tekniken (Li et al. 2014). Människans 
tal har historiskt sett alltid varit ett primärt sätt att kommunicera människor emellan eftersom de flesta 
människor besitter förmågan att tala (Vajpai & Bora 2016).  

Fördelarna med att använda tal är att kommunikationen kan ske på avstånd, samtidigt som både syn 
och händer kan fokusera på arbetet som utförs. Eftersom talet är väl använt mellan människor finns 
därför potential att utveckla även detta kommunikationssätt mellan människa och maskin. 
Marknadens krav på billigare produkter och effektivare fabriker bidrar till att utvecklingen går mot att 
utveckla processer där människans fysiska delaktighet minskar och därför ger utrymme för talet att ta 
större plats (Vajpai & Bora 2016).  

ASR används idag inom flera områden där användning av rösten kan spara tid i jämförelse med att 
mata in data för hand. Att använda tal kan gå upp mot 10 gånger så fort i jämförelse med 
datainmatning för hand (Vajpai & Bora 2016). Förutom tidsbesparingen kan ASR även möjliggöra en 
större delaktighet och bättre förutsättningar för personer med fysiska funktionshinder. 
Tillämpningsområden för ASR idag är bland annat inom datorbaserad språkinlärning, uppringning med 
hjälp av rösten och inom robotik (Li et al. 2014).  

För att talet ska få en större del i kommunikationen mellan människa och maskin inom fler områden 
krävs att teknik för ASR kan hantera störningskällor vid upptagning av ljudet på ett bättre sätt än vad 
den gör idag (Meng et al. 2012). Bakgrundsljud, andra som talar och ekon är exempel på störningar 
som gör att upptagningen av ljudet blir sämre och därmed bidrar till att dagens teknik än så länge inte 
är tillräckligt robust för att användas i större utsträckning (Garg & Sharma 2016).  

2.7.4 Rörelsestyrning 
Människor använder sig av gester och rörelser för att kommunicera med varandra och detta är en 
naturlig del av vår kommunikation. Vi kan genom handrörelser berätta var någonting befinner sig eller 
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visa vad vi tycker. Det går till exempel att säga “stopp”, nej” och ”kom närmare” genom handrörelser 
istället för ljud. Vi använder även våra händer konstant i det vardagliga livet genom att flytta saker, 
skriva, röra, känna och så vidare. Vi kommunicerar även med hjälp av uttryck i både ansikte och kropp 
(Rautaray & Agrawal 2015). Human-Computer Interaction är kommunikationen mellan människa och 
dator. I ett tidigt stadium användes hålkort för styrning av datorer, detta ersattes senare av ny teknik 
såsom tangentbord och mus och i nuläget även styrning genom rörelse det vill säga rörelsestyrning. 
Rörelsestyrning är en mer naturlig kommunikation för människan och målet med forskningen kring 
rörelsestyrning är att det i framtiden ska vara lika naturligt att kommunicera med en dator som med 
en annan människa (Rautaray & Agrawal 2015).  

För att möjliggöra rörelsestyrning går det att använda kontakt- eller videobaserad teknik. I den 
kontaktbaserade tekniken används fysiska sensorer som är placerade på användaren genom 
exempelvis handskar för att känna av användarens rörelser. I tekniken som baseras på video används 
istället en kamera för att uppfatta dessa rörelsemönster. Fördelen med den kontaktbaserade tekniken 
är att den är enkel att implementera och har större precision. Den fysiska enheten kan dock vara 
obekväm för användaren att ha på sig (Rautaray & Agrawal 2015; Hasan & Abdul-Kareem 2014). Till 
skillnad från den kontaktbaserade tekniken möjliggör den videobaserade tekniken att användaren kan 
interagera mer fritt utan fysiska enheter på kroppen (Rautaray & Agrawal 2015; Chaudhary et al. 2011). 
Nackdelen är att det är svårare att implementera och konfigurera tekniken. Det finns även stora 
utmaningar i att känna igen rörelser eftersom de kan variera stort på grund av till exempel 
kameravinkel, upplösning och hur snabbt rörelsen utförs (Rautaray & Agrawal 2015; Hasan & Abdul-
Kareem 2014).  

2.7.5 Virtual Reality 
VR är en teknik som gör att människor upplever att de befinner sig i en annan värld (Berg & Vance 
2016). VR består av realistiska 3D-simuleringar som känner av input från användaren (Burdea & Coiffet 
2003). Input kan vara position, rörelser och röster vilka påverkar den simulerade miljön i realtid. 
Användarens sinnen får information tillbaka vilket gör att användaren upplever att den agerar och 
befinner sig i den simulerade 3D-miljön (Sherman & Craig 2003).  

VR används bland annat inom områden som upplärning, planering, design och underhållning (Zhao 
2009). VR kan exempelvis användas för att ta reda på hur ergonomiska förhållanden ser ut för 
operatörer i en fabrik och hur en servicetekniker kan få åtkomst till svåråtkomliga delar. I ett 
designstadie kan en designer dessutom ta del av hur en framtida produkt kan se ut genom VR. Det är 
genom VR därför möjligt att evaluera styrkor och svagheter hos produkten redan innan den är 
tillverkad (Berg & Vance 2016).  

Den tidigaste tekniken för input till den virtuella miljön var den interaktiva handsken. Denna hade 
användaren på sig för att avgöra var användarens hand befann sig i rummet och därigenom kunde 
position och orientering sedan kopieras in i en simulering. Detta medförde att en användare med hjälp 
av handsken kunde flytta på saker i den virtuella miljön (Vince 2004). Nu går tekniken mot att använda 
sig av spårningssystem där positioner och orienteringar på objekt kan erhållas. Tillsammans med teknik 
för gestigenkänning kan användarens rörelser på så vis simuleras i den virtuella världen (Berg & Vance 
2016). 

Mobiltelefonen är idag kraftfull genom all ny teknik för positionering och orientering som integrerats. 
Den kan antingen fungera för att ge output till användaren (bilden av den virtuella världen, vibrationer 
och ljud) men också användas för att ge input till den virtuella världen. Handburna displayer är idag 
något som de flesta människor bär med sig dagligen, genom sina mobiltelefoner eller plattor, se Bild 4 
(Bauer & Ebert 2015).  
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Bild 4. Platta och mobiltelefon (Handhållna enheter). 

Många förknippar idag VR med den huvudburna displayen, där användaren kan manövrera den 
virtuella världen genom att röra på sitt huvud och att röra sig runt i ett rum, se Bild 5. Detta är möjligt 
genom att rörelsesensorer i den huvudburna displayen spårar användarens huvudrörelser medan 
kameror på utsidan håller koll på hur användaren rör sig. Dessa rörelser omvandlas sedan till rörelser 
i den virtuella världen. En variant av den huvudburna displayen är att använda en enhet som 
användaren håller i handen för att ge feedback till den virtuella världen, som ett komplement till den 
huvudburna displayen (Pelargos et al. 2017). 

 

Bild 5. Huvudburen VR. 
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En annan typ av hårdvara för VR är projektioner som kan göras på en vägg eller genom flera 
projektioner på olika väggar. En projektion avspeglar en användares upplevelse, genom att det som 
syns i den huvudburna displayen visas på projektionen för åskådare vid sidan av (Berg & Vance 2016).  

Trots att utvecklingen gått framåt de senaste åren gällande teknik inom VR krävs fortfarande mer 
forskning och utveckling när det gäller att reducera tiden mellan input från en användare, exempelvis 
rörelse, till återspegling i simuleringen och rendering av grafiken. Detta för att den simulerade världen 
ska upplevas så realistisk som möjligt (Berg & Vance 2016).  

2.7.6 Augmented Reality 
Augmented Reality (AR) kombinerar den verkliga världen med virtuella objekt och skapar på detta sätt 
en förstärkt verklighet (Azuma et al. 2001; Billinghurst et al. 2015). Det finns olika definitioner av AR 
men den som är mest accepterad och vanligen används är Ron Azuma’s (Billinghurst et al. 2015). 
Azuma menar att det finns tre krav för hur AR-teknik definieras där det första kravet är att den verkliga 
världen ska kombineras med en virtuell värld, den andra är att interaktionen kan ske i realtid och den 
tredje är att de virtuella objekten ska kunna förankras till den verkliga världen på ett trovärdigt sätt 
(Azuma et al. 2001; Billinghurst et al. 2015). Billinghurst et al. (2015) menar att Azuma’s tre krav också 
speglar den teknik som behövs för att AR-system ska fungera. Det krävs en skärm som kan visa både 
verkliga och virtuella bilder, ett datasystem som hanterar grafik och styrning samt ett spårningssystem. 

En annan definition av AR är Milgram’s Mixed reality-virtuality continuum som beskriver AR med hjälp 
av skillnaden mellan en virtuell- och verklig-värld, se Figur 7 (Azuma et al. 2001; Furht 2011). I bildens 
utkanter visas de två motsatta extremiteterna, den verkliga världen och den virtuella världen. I den 
virtuella världen är den verkliga världen helt och hållet ersatt av en datorgenererad virtuell värld. I den 
verkliga världen finns det inget virtuellt innehåll. Mellan dessa typer av världar finns AR och Augmented 
Virtuality (AV). Skillnaderna mellan dessa typer av teknik är hur stor andel virtuell respektive verklig 
värld som används. I AV används mer virtuell verklighet medan det används mindre i AR (Furht 2011; 
Billinghurst et al. 2015). Det som Milgram’s Mixed reality continuum vill visa är att AR inte befinner sig 
på en exakt punkt på skalan utan rör sig mer eller mindre mellan den verkliga världen och den virtuella 
världen (Billinghurst et al. 2015).  

 
 

Figur 7. Milgram’s Mixed Reality Continuum som beskriver hur AR befinner sig i relation till verklighet och 
virtuell värld. 

Azuma et al. (2001) och Furht (2011) beskriver att AR inte endast är begränsad till synen utan kan 
förstärka alla sinnen såsom hörsel, känsel och lukt. AR kan på detta sätt användas för att hjälpa 
personer som saknar eller har ett försvagat sinne genom att antingen förstärka sinnet eller helt ersätta 
det genom exempelvis visuella signaler för döva eller ljudsignaler för blinda.  

Billinghurst et al. (2015) beskriver att det inom AR finns ett antal olika skärmar som kan kategoriseras 
beroende på vilken lokalisering dessa har i förhållande till ögat på användaren. Den vanligaste sorten 
är huvudburna displayer, se Bild 6. Displayerna har med tiden blivit lättare, mindre och fått större 
synfält. De kan variera i storlek från större hjälmar till mindre glasögon (exempel Google Glass). 
Fördelarna med huvudburen teknik är att synfältet inte störs eller blockeras av något och att 
användaren har hög rörlighet. Nackdelarna är däremot att de kan vara osäkra eftersom användaren är 
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uppslukad i en virtuell värld och att de kan vara obekväma att bära (Billinghurst et al. 2015). Genom 
displayen ses både den verkliga och den virtuella världen framför användarens ögon. Det kan antingen 
visas genom video eller optisk teknik. Videotekniken behöver två kameror för att skapa den verkliga- 
och virtuella-världen vilket är mer krävande än den optiska tekniken. Den optiska tekniken låter istället 
användaren se omvärlden genom en lins som de virtuella objekten reflekteras på (Azuma et al. 2001; 
Furht 2011).  

 

Bild 6. Huvudburen AR (Glasögon). 

Smarta mobiler och surfplattor innehåller processorer, kameror och sensorer vilket behövs för de 
flesta AR-applikationer. Mobiler och surfplattor kategoriseras som handhållna enheter och har 
fördelen att de är lättare att dela med sig av information eftersom de har hög rörlighet (Billinghurst et 
al. 2015). Både Furht (2011) och Billinghurst et al. (2015) skriver att videoteknik är vanligast i 
handhållna enheter men Billinghurst et al. (2015) påpekar även att det finns handhållna enheter som 
baseras på optisk teknik men att dessa är i forskningsstadiet.  

Den tredje typen av displayer kallas för rymddisplay och använder sig av projektorer, hologram och 
optiska element för att skapa grafiska bilder på det verkliga objektet (Furht 2011; Billinghurst et al. 
2015). Rymddisplayer har inte samma rörlighet som huvudburna- eller handhållna displayer men 
täcker däremot större områden och passar därför bra när flera användare arbetar tillsammans 
(Billinghurst et al. 2015; Furht 2011).  

3 Litteraturstudie 
Här presenteras studier som testat eller utforskat teknik med fokus på interaktion. Genom att titta 
närmare på studier som utförts inom området interaktion uppnås en djupare förståelse för tekniken 
och hur den fungerar i praktiken. Denna information kan sedan användas vid framtagning av ny 
interaktionsteknik.  

3.1 Förhöjd interaktion genom smartklocka vid felsökning av maskin 
Villani et al. (2016) har i en studie tagit fram ett system som kallas för MyAid. Detta system består av 
en smartklocka med en mallbaserad algoritm för rörelseigenkänning. Författarna påstår att 
användningen av MyAid underlättar och effektiviserar arbetet vid det förebyggande- och avhjälpande 
underhållet. Systemet är till för att assistera användaren och fungerar i tre steg; Identifiering, åtgärd 
och bekräftande. I det första steget identifieras olika typer av fel på maskinen genom att klockan 
uppvisar ett fel i taget och användaren avgör om felmeddelandet överensstämmer med det aktuella 
felet. När felet är identifierat visas åtgärder som behöver utföras för att lösa problemet. Om felet 
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försvinner när åtgärden är utförd bekräftar användaren detta och om felet kvarstår börjar cykeln om 
igen.  

Systemet fungerar genom att klockans sensorer registrerar rörelse hos användaren och algoritmen 
jämför sedan rörelsen med ett antal förprogrammerade “mallar” för de olika rörelserna. På detta sätt 
kan den särskilja de olika rörelserna från varandra. Författarna påstår att det rent teoretiskt går att 
använda vilka rörelser som helst men har i studien avgränsat sig till upp, ner, höger, vänster och cirkel.  

För att utvärdera algoritmen utfördes tre tester där rörelserna mättes under olika rörelsemönster för 
varje test, från att utföra rörelsen stillasittande till att göra det springande. Resultaten av 
undersökningarna visar att cirkelrörelsen lättare missuppfattas än de andra rörelserna men att 
algoritmen ändå har en total noggrannhet på 95 %, vilket anses vara högt. Författarna menar att MyAid 
möjliggör arbete med båda händerna fria vilket inte är möjligt vid användning av exempelvis plattor. 
Vid användning av plattor behöver användaren även vara ren om händerna vilket inte behövs vid 
teknik som använder rörelseigenkänning. Detta är en fördel vid underhållsarbeten eftersom de 
förekommer i smutsiga och oljiga miljöer (Villani et al. 2016). 

3.2 Augmented Reality in the Smart Factory  
I en studie av Volker Paelke diskuteras användningen av AR i den Smarta fabriken och hur ett AR-
gränssnitt kan användas för att assistera och göra användarna bekanta med AR-tekniken. Författarna 
menar att de vanligaste tekniken för interaktion är tangentbord, mus och skärm vilket inte är optimalt 
eftersom de tar bort information ur den verkliga miljön och informationen tappar på så sätt sitt 
sammanhang.  

Författarna har skapat en modulär “fabrik” som ska kunna efterlikna de flesta scenarier som kan ske i 
en riktig fabrik och använt denna för att visa den stora potentialen som finns i AR-tekniken. Fabriken 
tillverkar lego där det finns en stor produktvariation. En montör ansvarar för att plocka och montera 
ihop legobitarna till slutgiltiga produkten och detta sker med hjälp av optiska glasögon med AR-teknik. 
Det viktigaste med denna teknik är att den möjliggör arbete med två händer och ger information direkt 
i användarens synfält. När en produkt ska tillverkas visar glasögonen information om vilka delar som 
ska plockas och i vilken ordning delarna ska monteras för att tillverka produkten.  

En första uppvisning av fabriken utfördes på mässan i Hannover 2014 och har sedan dess testats på 
flera event. Tester har utförts där användare som inte har erfarenhet av AR har monterat i fabriken 
och tekniken har fått positiv feedback. Författarna menar att testerna låter användaren bekanta sig 
med tekniken och att de kan ge förbättringsförslag. De beskriver vidare att de arbetar med att utveckla 
och utföra tester där en jämförelse mellan både hårdvara och mjukvara för interaktion kan jämföras. 
Författarna menar dock att den nya tekniken med rörelsestyrning, VR och AR måste utvecklas för att 
informationen i de nya Smarta fabrikerna ska kunna användas på ett bra sätt (Paelke 2014). 
      

3.3 Industrially oriented voice control system 
I en studie har författaren utvecklat ett röststyrningssystem för kontroll av robotceller samt ett enkelt 
verktyg för implementering i tillverkningsindustrin. Systemet består av en del för språkigenkänning och 
en del för ordbehandling. Systemet är framtaget efter att en nulägesanalys har utförts där för- och 
nackdelar av befintliga system har jämförts. I nulägesanalysen jämfördes även lämpligheten för 
implementering i industrin. För att testa systemet har ett experiment utförts på Laboratory for 
Automated Manufacturing at the Warsaw University of Technology. Laboratoriet bestod av en 
tillverkningscell som innehöll en robot och ett antal industrimaskiner. Användaren gav sedan 
kommandon genom en mikrofon och kunde på så sätt styra systemet. Genom att säga “Please move 
robot right” och sedan bekräfta sitt val med “Ja” eller “Nej” kunde användaren få roboten att röra sig 
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till de olika maskinerna. Testet utfördes under två olika förutsättningar där det första testet utfördes 
med en helt tyst omgivning och det andra testet med ett brus. Varje test utfördes i 30 minuter. I testet 
utan störande ljud fungerade systemet med 92 % säkerhet och i det andra testet 82 % säkerhet. 
Författaren menar att resultaten visar att systemet är användarvänligt och att det borde kunna 
implementeras i en industriell miljö inom en snar framtid (Rogowski 2012). 

3.4 Operatörsupplärning baserat på Augmented Reality och 
expertsystem 

I en studie av Syberfeldt et al. (2016) har Augmented Reality Expert System (ARES) utvecklats för att 
utöka kunskapen kring hur AR kombinerat med ett expertsystem kan användas vid upplärning av 
operatörer inom tillverkningsindustrin. I ett expertsystem erhålls kunskap från personer med vetskap 
om hur en arbetsuppgift ska utföras. Expertsystemet är uppbyggt på villkor där operatören som 
använder ARES får relevanta instruktioner vid speciella tidpunkter beroende på om villkoren är 
uppfyllda eller ej. I ARES visualiseras instruktionerna för operatören med hjälp av AR.  

Under studien utfördes ett praktiskt experiment där fyra personer fick utföra ett underhåll med hjälp 
av ARES på en platta. Underhållet bestod i att byta batteri på en sol- och vinddriven gatlampa. 
Testpersonerna skulle lösa uppgiften genom att endast ta hjälp av tilldelad platta och de instruktioner 
som tillhandahölls där. Experimentet visade att samtliga testpersoner utan problem kunde utföra 
uppgiften utan förkunskaper i hur batteribytet skulle gå till. Instruktionerna talade i realtid om vad som 
skulle göras, med vilket verktyg och var på gatlampan åtgärden skulle utföras. För att testpersonerna 
skulle kunna använda AR och dess virtuella objekt i relation till den verkliga miljön användes en 
bildigenkänningsfunktion. Då används kameran på den handhållna enheten för att med hjälp av en 
målbild kunna matcha orientering och position av virtuella objekt med objekten i den verkliga miljön. 
Detta gör att användaren upplever att de virtuella objekten befinner sig i den verkliga världen. För att 
rätt instruktioner skulle tillhandahållas vid rätt tidpunkt användes de fördefinierade villkoren i 
expertsystemet. Baserat på hur mycket kompetens operatören hade sedan innan, hur länge ARES varit 
aktivt mätt i sekunder och huruvida specifika moment var utförda eller inte kunde instruktionerna 
presenteras på displayen med rätt information. Författarna menar att genom användning av ARES kan 
kunskap från en person till en annan överföras vid upplärningstillfället, utan att personen med expertis 
behöver närvara. 

Slutsatserna som författarna kunde dra av sin studie var att det finns möjligheter till att en operatör 
skulle kunna lära sig en uppgift snabbare genom att använda sig av AR kombinerat med expertsystem. 
Detta i jämförelse med traditionella inlärningssätt där informationen presenteras statiskt för 
användaren. För att kunna använda tekniken inom tillverkningsindustrin måste dock ARES testas i mer 
komplexa och verklighetstrogna fall än det som presenterats i studien. Författarna menar att fortsatta 
forskningsområden skulle kunna vara hur villkoren, som i nuläget matas in för hand av personen med 
expertis, skulle kunna genereras automatiskt och även ändras automatiskt vid ändrade förhållanden 
(Syberfeldt et al. 2016).  

3.5 Interaktion mellan människa och smarta enheter genom rörelser 
Författarna Gupta et al. beskriver i en artikel från 2016 sitt arbete med att ta fram ett verktyg för 
interaktion mellan människa och smarta anordningar. Huvudprincipen är att en interaktion ska kunna 
ske genom att endast använda en vanlig smart enhet (smart telefon, platta eller smartklocka) och 
kunna styra andra enheter genom rörelser. Genom att utnyttja den smarta enhetens inbyggda 
accelerometer och gyroskop kan handrörelsen hos användaren fångas upp utan att använda kameror 
eller ytterligare sensorer. När en rörelse har utförts och registrerats, jämförs sedan denna med ett 
antal fördefinierade rörelser. När rörelsen är korrekt registrerad skickas sedan en signal till den styrda 
enheten om vilket kommando som ska utföras.  
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Ett experiment utfördes med en smart telefon som kopplats samman med en smart tv via trådlös 
kommunikation. Tio testpersoner utförde sex typer av rörelser och upprepade rörelserna 100 gånger 
per rörelse. Resultatet av experimentet visade att användarens handrörelser registrerades rätt 94 % 
av gångerna. Författarna beskriver dock att problem kunde uppstå beroende på hur väl användaren 
utförde handrörelsen. Ett exempel var att handrörelsen nedåt förväxlades med handrörelsen uppåt, 
beroende på hur tydligt rörelsen utförs. Ett annat problem var att kommunikationen mellan den 
smarta telefonen och den smarta tv:n vissa gånger var bristfällig vilket resulterade i att handrörelsen 
inte överfördes på korrekt sätt (Gupta et al. 2016).  

3.6 Trådlös interaktion genom signaler från hjärnan 
I en artikel från 2015 undersöks hur hjärnans signaler som används vid blinkningar kan användas som 
kommunikationsmedel vid interaktion med en robot. Studien riktar sig till att hitta ett hjälpmedel till 
rörelsehindrade personer, där det ska vara möjligt att styra en robot med hjälp av elektroencefalografi 
(EEG). Författarna använder sig av en huvudburen anordning där sensorer läser av hjärnans aktivitet 
och kan avgöra hjärntrötthet och styrkan i blinkningarna hos användaren. De parametrar som är 
intressanta vid en blinkning är frekvens, amplitud och hur lång tid det tar för att öppna och stänga 
ögonlocken. EEG-signalen som erhålls av anordningen skickas sedan vidare till roboten trådlöst. 
Blinkningarna används som kommandon för att styra en robot med tre hjul i olika riktningar på golvet. 
Blinkningar med vänster och höger öga representerade kommandon där roboten svänger åt vänster 
respektive höger. Vid en lång blinkning med båda ögonen körde roboten framåt. När blinkningen 
istället var kort körde roboten bakåt. Vid en hård blinkning stannade roboten på sin nuvarande 
position. Slutsatserna som författarna drar är att tekniken kan användas för styrning av roboten, men 
att det även finns möjligheter att styra andra typer av enheter (Stephygraph et al. 2015). 

4 Metodik 
Forskning kan bedrivas på olika sätt beroende på vilket område som studeras. En klassisk uppdelning i 
vetenskapen är den naturvetenskapliga- och den samhällsvetenskapliga forskningen. Skillnaden mellan 
de två områdena är att undersökning av naturen studeras som oberoende av människan och dess värld, 
medan den samhällsvetenskapliga är uppbyggd av människan (Gustavsson 2002). För att kunna utföra 
seriöst forskningsarbete och nå den kunskap som eftersträvas är användning av en metod en 
nödvändig förutsättning. En metod ger en grund för systematiskt arbete och är ett redskap för att lösa 
problem samt för att komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang 1991). Kunskap har funnits och 
använts genom alla tider och definieras som “fakta, förståelse och färdigheter som är tillägnade genom 
studier eller erfarenhet” (Nationalencyklopedin 2017b). I detta kapitel introduceras två metodiska 
angreppssätt, kvalitativa- och kvantitativa metoder. Vidare beskrivs datainsamlingsmetoderna 
observationer, intervjuer, enkäter och experiment.  

4.1 Kvalitativa- och kvantitativa studier 
Till skillnad från förr i tiden finns det i dagens samhälle en oändlig mängd information att tillgå. Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001) skriver att tillväxten av information år 2002 var 37 000 stora bibliotek 
och att denna tillväxt kommer öka med 30 % per år. I Wilhelmson (2015) går det att läsa att tillväxten 
av information är 16 000 exabyte om dagen. I och med denna stora tillväxt har ett nytt problem 
uppstått, informationen har blivit ett överflödsproblem. Detta medför att det idag är viktigt att veta 
var relevant information finns och hur det går att få tag på den (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). 
Det krävs därför bra kunskap om olika metoder vid den empiriska delen av arbetet. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001) beskriver empiri som “insamling av data om verkligheten” och att detta är 
en grund för teoribildning.  

Beroende på vilken typ av forskning som utförs kan denna baseras på kvalitativa- eller kvantitativa 
metoder (Jacobsen 2007). Hur de kvalitativa och kvantitativa metoderna skiljer sig åt finns flera 
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uppfattningar om. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att kvalitativa- och kvantitativa 
metoder skiljer sig i att kvantitativa metoder använder numeriska uppgifter medan kvalitativa metoder 
är mer verbala. Jacobsen (2007) menar istället att de två olika metoderna kan beskrivas med hjälp av 
en skala där högra sidan på skalan är “helt öppen” (Kvalitativ) och den vänstra “helt sluten” 
(Kvantitativ), se Figur 8. Den helt öppna sidan beskriver ett öppet samtal mellan två personer inom ett 
visst område, den slutna med en enkät med fasta svarsalternativ och mellan dessa två punkter finns 
kombinationer av dessa. Holme och Solvang (1991) menar att det inte går att hitta någon skillnad 
mellan metoderna men att de med sina olika styrkor och svagheter kan komplettera varandra. De 
menar att båda metoderna har syftet att ge information och förståelse för olika delar av samhället.  

 

Figur 8. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod. 

En kvalitativ metod ska användas när det finns en begränsad kunskap om ett område och syftet med 
studien är att utforska (Jacobsen 2007; Holme & Solvang 1991). En kvantitativ metod bör däremot 
användas när syftet för studien är att beskriva ett visst fenomen. Fördelar med kvalitativa studier är 
att det ger en detaljerad och djup förståelse samt att metoden är mycket flexibel. Flexibiliteten med 
denna metod kan även vara dess svaghet eftersom detta kan leda till oändliga undersökningar. 
Kostnaderna för en kvalitativ studie kan även vara höga och data som genereras kan vara för detaljerad 
vilket medför att den blir svår att överskåda. Vissa menar att fördelarna med kvantitativa metoder är 
att de inte är lika dyra vilket medför att de går att utföra på ett stort antal personer. Detta leder till 
möjligheten att generalisera men ändå behålla en hög grad av säkerhet. Den kvantitativa metoden ger 
dock ingen djupare förståelse för ett fenomen (Jacobsen 2007; Holme & Solvang 1991). 

4.2 Metoder för datainsamling  
Inom forskningen finns det olika metoder för datainsamling. I detta kapitel presenteras fyra metoder; 
Observation, Intervju, Enkät och Experiment.  

4.2.1 Observationer 
Att observera betyder “att titta och uppmärksamma” (Oates 2006; Bryman 2008). Observationer är en 
metod som innebär att en observatör använder sig av sina sinnen för att studera och sedan beskriva 
situationer (Kawulich 2005). Att utföra en observation benämns som en kvalitativ studie (Oates 2006; 
Bryman 2008). Det finns två typer av observationer; den deltagande och den icke-deltagande 
observationen. Dessa kan utföras strukturerat eller ostrukturerat och vara hemliga eller öppna, se 
Figur 9 (Bell & Nilsson 2000).  
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Figur 9. Valmöjligheter vid en observation. 

4.2.1.1 Deltagande observation 
Den deltagande observationen är idag en universellt accepterad metod vid studier inom antropologi 
(läran om människans natur) (DeWalt & DeWalt 2011). Vid en deltagande observation vistas 
observatören i samma miljö som det studerade objektet (Kawulich 2005; Kumar 2011). Den deltagande 
observationen kan vara både hemlig eller öppen. En öppen observation innebär att de studerade är 
medvetna om att en observation pågår, men vid en hemlig observation befinner sig observatören i 
samma miljö som de studerade utan att de vet om det. Detta är en svårighet med hemliga 
observationer eftersom vissa anser att det är oetiskt att använda sig av dem (Oates 2006; Gray 2014).  

Deltagande observationer har fördelen att en observatör kan få bättre förståelse för helheten i 
sammanhang, få bättre inblick i hur människor kommunicerar sinsemellan och hur bland annat kultur 
kan påverka i det studerade området (Kawulich 2005; Kumar 2011). Observatören kan även delta, 
konversera och ställa frågor till personerna under observationen vilket också leder till större förståelse. 
Detta gör att deltagande observationer definieras både som ett analys- och datainsamlingsverktyg. 
Svårigheter med deltagande observationer är att observatören själv påverkar den studerade 
situationen genom sin egen närvaro (Oates 2006; Kumar 2011). När människor är medvetna om att de 
blir observerade kan det innebära att de har ett annat beteende i jämförelse med om de inte haft 
kännedom om en observation. Detta studerade Elton Mayo vid Hawthorne Works där han menade att 
människor som får uppmärksamhet i samband med en observation arbetar mer produktivt än de som 
inte får denna uppmärksamhet (Hawthorne effect) (Nationalencyklopedin 2017a). En svårighet kan 
dessutom vara att olika observatörer uppfattar olika saker (Kawulich 2005; Kumar 2011). Detta på 
grund av att observatörer kan ha olika mycket tillgång till olika sorters information baserat på vem du 
är som observatör. Faktorer som kön, etnicitet och samhällsklass kan påverka hur väl observatören 
smälter in i den studerade miljön, hur mycket observatören påverkar människorna och hur miljön 
sedan analyseras av observatören (Kawulich 2005).  

4.2.1.2 Icke-deltagande observation 
Den icke-deltagande observationen innebär att en studie utförs utan att observatören är närvarande 
(Bryman 2008). En person som utför en icke-deltagande observation strävar efter att vara avskild från 
det som observeras, både fysiskt och känslomässigt för att påverka den studerade 
miljön minimalt (Gray 2014). 
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4.2.1.3 Utförande av en observation 
Ett utförande av en observation kan ske på två sätt; systematiskt eller ostrukturerat. En systematisk 
observation innebär att när en studie ska utföras, finns det oftast redan innan en strukturerad plan 
eller ett schema över var fokus ska ligga vid en observation. Målsättningen med planen är att varje 
beteende ska dokumenteras på samma sätt för att dessa sedan ska kunna jämföras med varandra 
(Oates 2006; Bryman 2008). Ofta utförs en ostrukturerad observation först för att veta hur planen ska 
se ut. Den ostrukturerade observationen innebär att en observatör tar in allt i den studerade miljön, 
utan fokus på något förutbestämt område och utan användning av något speciellt schema (Bryman 
2008).  

Fördelarna med en systematisk observation är att de kan utföras av flera. Detta medför att 
observationer kan göras samtidigt och på olika platser. Den ostrukturerade observationen är 
användbar när observatören inte har någon eller lite kännedom om ett ämne, och används ofta för att 
skapa en uppfattning om en viss miljö (Oates 2006).  

Oavsett tillvägagångssätt krävs ofta träning för att utföra observationer för att antingen lära sig hålla 
en låg profil, eller att smälta in så bra som möjligt i den studerade miljön (Gray 2014).  

För att utföra observationer finns flera punkter att ta i beaktning innan en studie utförs. En stor del är 
den etiska aspekten där en observatör måste vara tydlig med sin avsikt med observationen och låta 
varje individ bli informerad innan en öppen studie utförs. Det är också viktigt att identiteten hos 
individerna i studien förblir anonym vid redovisning av resultatet från observationen. Detta betyder 
att det inte ska vara möjligt att identifiera en enskild individ baserat på information från en observation 
(Kawulich 2005). 

4.3 Intervju 
För att samla in information och kunskap från andra människor kan intervjuer användas som 
datainsamlingsverktyg (Lantz 2007). För vissa handlar det om att helt enkelt fråga de personer som 
besitter den kunskap som efterfrågas. Ekholm och Fransson (1984) menar dock att det är mer 
avancerat än att ställa frågor. Intervjuaren bör även skapa en atmosfär som bidrar till att personen 
som blir intervjuad både vill och kan svara öppet på frågorna. Personen som intervjuar bör även vara 
en bra lyssnare för att förstå vad den intervjuade personen verkligen säger (Ekholm & Fransson 1984). 
Lantz (2007) menar att en intervju, till skillnad från ett samtal, behöver ha ett syfte. Det är även viktigt 
att välja vilken sorts intervjumetod som ska användas för datainsamlingen. Detta ger intervjuaren en 
grund att skapa frågeställningar utifrån. Jacobsen (2007) menar att en intervjuguide bör utformas för 
att få en översikt av intervjun och säkerställa att allt är med vid intervjutillfället. 

4.3.1 Metodik vid intervju 
Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade, se Figur 10. I strukturerade 
intervjuer är frågorna fördefinierade, standardiserade och ställs i en viss ordningsföljd. Deltagaren kan 
även ha fördefinierade svarsalternativ att välja mellan. Det sker ingen direkt konversation mellan 
parterna utan endast förklaringar av frågor ges. Frågorna bör ställas på samma sätt och med samma 
tonläge. En semistrukturerad intervju sker mer avslappnad men det finns ändå ett tema och 
fördefinierade frågor för intervjun. Här får deltagaren prata mer fritt om ämnet och det finns även 
utrymme för följdfrågor från intervjuaren beroende på hur samtalet flyter på. Vid ostrukturerade 
intervjuer är intervjuaren mer passiv och försöker att inte störa deltagaren under tiden den pratar. 
Intervjuaren introducerar istället ett ämne som deltagaren sedan får prata fritt om (Oates 2006). Trost 
(2010) menar att det går att dela in intervjuer i kvalitativa eller kvantitativa. Det är syftet med intervjun 
som bestämmer vilken av dessa två förhållningssätt som bör användas. Författaren menar att det 
under en kvalitativ intervju ställs enkla och raka frågor som sedan besvaras fritt och öppet vilket ger 
komplexa svar fulla med innehåll. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av att syftet med intervjun är att 
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få förståelse för människors handlingar eller hitta olika sorters mönster. Vid kvantitativa studier 
besvaras däremot frågor av karaktären ”hur stor procent av en folkgrupp tycker något” eller ”hur 
mycket finns det av något”. Kvantitativa studier innehåller oftare variabler och värden som går att 
mäta och beräkna till skillnad från kvalitativa studier som istället använder variablerna “större” eller 
“mindre” (Trost 2010). 

 

Figur 10. Valmöjligheter vid en intervju. 

Oates (2006) menar att semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer används när syftet med 
intervjun är att upptäcka någonting och inte att kontrollera någonting. Detta på grund utav att 
deltagarna får ett större utrymme att uttrycka sina känslor och kan tala mer fritt. Dessa metoder är 
dock inte användbara när slutsatser vill dras om vad en hel befolkning eller grupp i samhället tycker 
eftersom metoderna är tidskrävande och inte ger exakt samma svar från alla deltagarna. Dessa 
intervjuer utförs därför ofta på en mindre grupp individer (Oates 2006). 

4.3.2 Urvalsprocess och praktiska delar av intervju 
Ahrne (2011) menar att det är viktigt att veta vilken grupp eller individer av människor som är 
intressanta att intervjua. Författaren påstår att det vid kvalitativa intervjuer inte finns några regler för 
hur urvalet av intervjupersoner ska göras men att en redogörelse av dem är viktig för att resultatet ska 
vara trovärdigt. Hedin (1996) menar att forskningsfrågan styr urvalet av deltagare. Han menar även att 
personerna i en kvalitativ intervju bör vara olika varandra för att få en bredare uppfattning av området 
som ska studeras. De personer som väljs för intervju bör även ha kunskap om området som studeras 
(Hedin 1996).  

Det räcker sällan med att intervjua en eller två personer. För att minska risken för att materialet 
varierar beroende på vem som intervjuas är det lämpligt att intervjua minst sex till åtta personer 
(Ahrne 2011). En intervju kan utföras i grupp eller en åt gången. Ett problem med en intervju i grupp 
är att medlemmarna kan sympatisera och dessutom påverka varandra genom svaren, vilket leder till 
att vissa saker inte kommer fram. Fördelen med intervju i grupp är däremot att den kan ge en större 
insikt till individerna (Trost 2010). Författaren menar att antalet personer som utför intervjun spelar 
roll och menar att personer som är ovana bör intervjua i par. Om det är två personer är det även lättare 
att komplettera varandra. Det anses det även vara mer artigt att vara två och att det är bra när 
personer från en organisation intervjuas. Under intervjun kan även en bandspelare användas för att 
säkerställa att allt material finns tillgängligt för framtida analys. Fördelarna med en bandspelare är att 
det går att lyssna flera gånger och lära sig av sina misstag. Nackdelarna med bandupptagning är att det 
tar tid att lyssna och transkribera samt att tekniken kan fallera (Trost 2010). Det är en smaksak huruvida 
användning av bandupptagning ska ske vid en intervju. Som intervjuare går det att föra anteckningar 
löpande under intervjuns gång istället för att göra en bandupptagning. Detta kan dock störa den 
intervjuade personen och anteckningarna kan i många fall bli oläsliga, även för den som själv 
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antecknat. Det finns även de intervjupersoner som föredrar att inte anteckna alls under intervjun och 
förlita sig på sitt minne tills dess att intervjun är över och anteckningar kan föras vid det tillfället istället 
(Trost 2010). Jacobsen (2007) menar dock att transkribering av intervjumaterialet är en nödvändighet 
som lägger grunden till att kunna utföra en bra analys.  

En intervju kan vara både för lång och för kort. Vid intervjuer över en och en halv till två timmar blir 
både intervjuaren och den intervjuade trötta. Vid korta intervjuer på ca 30 minuter hinner oftast inte 
intervjuaren få den fakta som behövs. Om det går att utföra på 30 minuter är frågan ofta redan 
strukturerad till den grad att en enkät istället kan användas (Jacobsen 2007). 

4.3.3 Intervjuarens del vid intervjun 
För att skapa en god intervju behöver intervjuaren planera både intervjun och den yttre omgivningen. 
Jacobsen (2007) menar att de som intervjuas påverkas av den miljö de befinner sig i. Om den 
intervjuade personen är i sin naturliga miljö blir oftast svaren mer naturliga än om den intervjuade 
personen befinner sig i en obekant miljö. Intervjuaren ansvarar för att ställa frågor, motivera 
deltagaren till att få fram de svar som söks, ta in information, följa upp information, få deltagaren att 
förstå vad intervjun går ut på och att sedan analysera all denna information på ett korrekt sätt (Ekholm 
& Fransson 1984). Det är viktigt att den intervjuade personen har förståelse för intervjuns upplägg och 
dess premisser. Det bör därför ges en grundlig beskrivning om hur intervjuns syfte, upplägg och 
frågeställningar ser ut. 

Trost (2010) menar att frågorna i en intervju bör ställas på ett enkelt och tydligt sätt och endast en i 
taget. För att testa de frågor som formulerats och öva sin intervjuteknik kan pilotintervjuer utföras. 
Genom dessa kan innehållet i intervjun testas, men även eventuell teknisk utrustning kan ses över för 
att säkerställa att de fungerar när kommande intervjuer ska äga rum. Efter en pilotintervju kan frågor 
och upplägg korrigeras vilket bidrar till bättre kvalitet (Dalen 2015). 

4.3.4 Bearbetning av data, analys och validering 
Innan analysen påbörjas behöver data från intervjuerna reduceras så att endast fakta som anses 
relevant för frågeställningen finns kvar. Denna data kallas för rådata och är den data som sedan utgör 
underlaget till analys. Detta utförs genom att systematiskt ta bort data som inte är relevant för 
frågeställningen och förenkla den data som anses vara relevant. För att säkerställa att 
datareduceringen inte leder till att svaren får annan innebörd kan en jämförelse mellan den 
ursprungliga datan och rådata utföras. Om innebörden har förändrats innebär detta att för mycket 
data har reducerats (Lantz 2007).  

Det finns olika typer av tillvägagångssätt vid analys av kvalitativ data. Gemensamt för de olika 
tillvägagångssätten är att de växlar mellan analys av mindre delar i den genererade datan med att 
analysera helheten, vilket kallas hermeneutisk analys. Den vanligaste metoden vid kvalitativ analys är 
innehållsanalys vilket innebär att data som samlats in först delas in i kategorier för att skapa struktur i 
texten, förenkla och göra det lättare att jämföra material från olika intervjuer. Dessa kategorier fylls 
sedan i med innehåll från den genererade datan. Kategorierna kan på förhand vara någorlunda ifyllda 
genom att intervjuaren använt sig av en intervjuguide vid intervjutillfället. I ett nästa steg är det vanligt 
att uttalanden kring en viss kategori räknas för att säga något om vilken vikt den intervjuade personen 
lägger på de respektive kategorierna. Dock kan siffrorna vara missvisande eftersom det som är viktigt 
inte nödvändigtvis behöver nämnas flera gånger. Sista delen i innehållsanalysen innebär att 
intervjuerna jämförs med varandra (Jacobsen 2007). Två andra metoder som används vid analys är 
narrativ analys och kontextuell analys. Narrativ analys innebär att data betraktas som en berättelse 
som består av narrativa delar. Genom att se all data som händelser som inträffar efter varandra 
används narrativ analys för att förstå helheten. I den kontextuella analysen används olika perspektiv 
för att få fram mångfald i data samt framhäva dolda sidor hos datan.  
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Enligt Jacobsen (2007) är det viktigt för validering av resultatet att personerna som intervjuas har 
kunskap om området som undersöks. Författaren menar att förstahandsinformation har större 
tillförlitlighet än andrahandsinformation vilket betyder att de som arbetar i närhet till och har kunskap 
om det som undersöks också är mer tillförlitliga. Författaren påstår även att källor som inte har några 
uppenbara motiv att ljuga, är oberoende av varandra och inte heller har gemensamma intressen också 
styrker ett validerat resultat.  

4.3.5 Enkäter 
Termen enkät kommer från franskans “enquête” och betyder ordagrant rundfråga, men har på senare 
år mer fått betydelsen att en enkät innehåller frågor som “besvaras med den svarandes egen hand” 
(Trost 2012). En enkät är en systematisk metod som används för att samla in data från delar av, eller 
från hela populationer för att få fram kvantitativ information om populationen som helhet (Groves et 
al. 2009). Författaren Ejlertsson (2014) menar att enkäten är en av två metoder som använder sig av 
frågeställningar där människor aktivt besvarar frågor för att samla in data, där den andra är intervjuer. 
En enkät består av ett frågeformulär med tillhörande svarsalternativ där personer som är med i 
undersökningen besvarar själva, avskilt från den som utformat enkäten. Detta skiljer sig från intervjuer, 
som består av minst två personer; personen som gör intervjun och den som blir intervjuad vilka har 
direktkontakt på ett eller annat sätt (Ejlertsson 2014).  

Enkäter kan användas inom många områden där exempel är för att samla in information om 
organisationer, för marknads- och kundundersökningar samt ta reda på hur medarbetare upplever sin 
arbetssituation. Enkäter är ett bra verktyg att använda sig av när mycket information ska samlas in och 
om informationen dessutom erhålls av många personer (Berntson et al. 2016).  

Tillvägagångssättet för att skapa en enkät följer vanligtvis en och samma process i vilken följande delar 
ingår: 

• Problemformulering. Här utvecklas undersökningens idé och fokus läggs på att hitta de 
frågeställningar som ska ligga till grund för undersökningen (Ejlertsson 2014).  

• Design och urval. Här sker utformningen av undersökningen där frågor som “ska det vara en 
enskild enkät eller en gruppenkät?”, “när ska undersökningen genomföras?” och “var ska 
undersökningen genomföras?” besvaras (Berntson et al. 2016). Här är det viktigt att bestämma 
population, det vill säga vilken grupp av människor fakta vill erhållas från. Lika viktigt är att 
bestämma urvalet, de människor som enkäten baseras på (Trost 2012).  

• Konstruktion av frågor. Här bestäms vilken typ av frågor som ska användas och hur dessa ska 
formuleras. Det är viktigt att frågorna är tydliga och inte kan misstolkas (Ejlertsson 2014).  

• Pilotstudie. Här utförs en testomgång för att kontrollera att de frågor som formulerats uppfattats 
på samma sätt av de som svarat på enkäten. Efter en pilotstudie finns även möjlighet att korrigera 
frågor, komplettera med frågor som glömts bort eller ta bort de frågor som inte är relevanta 
(Ejlertsson 2014).  

• Datainsamling. Här sker det praktiska med att samla in data med hjälp av enkäten som skapats. 
Beroende på vad som valts i tidigare steg samlas data in genom att skicka ut enkäten via post, mejl 
eller via webben (Berntson et al. 2016). 

• Bearbeta svar. Efter avslutad enkätundersökning ska data bearbetas och analyseras (Berntson et 
al. 2016).  

Beroende på i vilket syfte enkäterna ska användas kan de passa mer eller mindre bra. Vid användning 
av enkäter är det viktigt att tänka på att enkäterna besvaras under okontrollerade former, vilket gör 
att en person som besvarar frågorna kan påverkas av andra (Groves et al. 2009; Berntson et al. 2016). 
En enkät påverkas också av ekonomiska faktorer, en större enkät kan kosta mer än en mindre vilket 
gör att kompromisser kan behöva göras i undersökningen (Groves et al. 2009). Vid en enkät erhålls 
inte möjligheten att direkt ställa följdfrågor till den svarande. Problem som kan behöva hanteras vid 
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användande av enkäter är bland annat bortfall, vilket innebär att alla inte deltagit i enkäten eller att 
den som deltagit inte svarat på alla frågor (Berntson et al. 2016). 

4.3.6 Experiment 
När identifiering av sambandet mellan orsak och verkan ska utföras brukar experiment betraktas som 
en ideal undersökningsform. Experiment kan utföras i den naturliga omgivningen och kallas då 
fältexperiment eller under laboratoriemässiga förhållanden vilket kallas laboratorieexperiment 
(Skärvad & Lundahl 2016; Halvorsen 1992).  

Skärvad och Lundahl (2016) menar att experiment kännetecknas av:  

• Variablerna som tros påverka effekten går att manipulera 
• Experimenten kan utföras upprepade gånger utan att förhållandena förändras 
• Det är möjligt att precisera vilken variabel som påverkar resultatet 
• Experiment är kvantitativa 

Inom experiment brukar två variabler att användas, orsaksvariabel och effektvariabel (Halvorsen 
(1992). Eftersom experiment går ut på att se orsak och verkan måste det gå att jämföra resultaten 
mellan deltagaren som är påverkad av orsaksvariabeln och den som inte är det. Eftersom deltagaren 
inte både kan vara påverkad och inte påverkad på samma gång används ofta två grupper, en 
experimentgrupp och en kontrollgrupp (Halvorsen 1992; Patel & Tebelius 1987; Skärvad & Lundahl 
2016). Dessa grupper bör vara så lika varandra som möjligt och urvalsprocessen bör därför utföras så 
neutralt som möjligt för att undvika skillnader mellan grupperna (Halvorsen 1992; Patel & Tebelius 
1987). Den som utför experimentet utsätter deltagarna för olika orsaksvariabler och mäter sedan 
effekterna av detta som effektvariabel (Halvorsen 1992). Orsakvariabel kan till exempel vara vilken 
kost deltagarna får äta och effektvariabel hur stor risk de har för att få hjärtsjukdomar (Halvorsen 
1992). Om det visar sig att det går att se en effekt på den grupp som blivit utsatt för orsaksvariabel kan 
detta också tyda på att det finns ett samband mellan orsaks- och effektvariabeln (Skärvad & Lundahl 
2016). Nackdelen med experiment i laboratorium är att det är svårt att generalisera resultaten till 
verkligheten eftersom skillnaden mellan dessa är för stor (Halvorsen 1992; Patel & Tebelius 1987). I 
fältexperiment kan det istället vara svårt att utföra experimentet med så hög kontroll som behövs för 
att avgöra att effektvariabeln beror på orsaksvariabeln och inte andra variabler (Halvorsen 1992).  

4.4 Val av metodik och datainsamlingsmetoder 
Baserat på information och kunskap från metodikkapitlet har de mest lämpade metoderna för studien 
valts ut. I detta avsnitt presenteras metoderna med tillhörande motivering till varför de lämpar sig för 
studien och dess ändamål. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för anledningarna till varför 
andra metoder exkluderats från studien. 

4.4.1 Analys och val 
Studien utförs genom kvalitativa metoder där deltagande observationer och semistrukturerade 
intervjuer används för att samla in data, se Figur 11 och Figur 12. Eftersom en kvalitativ metod används 
när det finns begränsad kunskap om ett område och där syftet är att utforska passar detta studiens 
ändamål (Jacobsen 2007; Holme & Solvang 1991). 

Genom att välja semistrukturerade intervjuer får den intervjuade personen en chans att ge utvecklade 
svar utan att känna sig hämmad samtidigt som intervjuaren kan kontrollera och leda samtalet för att 
få svar på sina frågor. Semistrukturerade intervjuer har fördelen att följdfrågor kan ställas vilket kan 
behövas beroende på vilka svar som erhålls av den intervjuade personen. Författarna anser att 
strukturerade- och ostrukturerade intervjuer inte passar för att besvara studiens frågeställningar. 
Strukturerade intervjuer anses vara för strikta vilket kan leda till att den intervjuade personen blir 
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hämmad i sin kreativitet. Ostrukturerade intervjuer anses däremot vara svåra att kontrollera vilket kan 
leda till att frågorna inte blir besvarade.  

För den nulägesanalys som utförs har deltagande observationen valts som datainsamlingsmetod 
eftersom en helhetsbild av det aktuella underhållsarbetet vill erhållas. Författarna anser att deras olika 
bakgrund (elektriker & montör/lagerarbetare) är en fördel vid observation eftersom det ger olika 
infallsvinklar vilket skapar en mer nyanserad bild av verkligheten. Observationen ger också en grund 
till intervjuerna i studien eftersom frågeställningar kan utformas baserat på data som samlats in.  

Enkäter och experiment anses inte kunna tillämpas på ett lika fördelaktigt sätt som de andra 
datainsamlingsmetoderna och har därför valts bort. Författarna anser att enkäter inte ger samma 
möjlighet till kommunikation och diskussion med de deltagande personerna. Experiment anses inte 
heller vara en optimal metod för insamling av data eftersom orsak och verkan inte ska jämföras.  

 

Figur 11. Författarnas val av intervjumetod. 

 

Figur 12. Författarnas val av observationsmetod. 
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5 Genomförande 
5.1 Observationsstudie 
Under observationsstudien observeras en servicetekniker eller operatör som utför avhjälpande 
underhåll. Två observatörer deltar genom att observera, ställa frågor och anteckna olika beteenden 
och händelser för att skapa en uppfattning om hur interaktionen i det avhjälpande underhållet ser ut 
på företagen idag. Genom att observera både operatörer och servicetekniker vid olika tillfällen erhålls 
två infallsvinklar på hur interaktionen kan se ut. Genom att variera vem som observeras vid varje 
tillfälle erhålls även en större bredd i datainsamlingen. Vid observationstillfällen där flera personer 
utför underhåll samtidigt observeras samtliga. 

Vid dokumentation används penna, papper, kamera och en platta. Ett schema används som stöd vid 
observationen, se Bilaga 1. Observationen utförs på båda företagen i en dag vardera och om tillräcklig 
information inte erhålls utförs kompletterande observationer. 

Innan observationen inleds presenteras observationens syfte och mål samt projektet i stort för 
deltagarna. Här tas även de praktiska och etiska delarna av observationen upp, där författarna 
säkerställer att deltagarna är införstådda med observationens upplägg. Den praktiska delen handlar 
om tidsram och upplägg medan den etiska delen berör anonymitet och hur datan senare ska hanteras. 

5.2 Intervjustudie 
Intervjun utförs på båda företagen med fyra personer från respektive företag. För att få en mer 
nyanserad bild av interaktionen intervjuas personer av olika kön, ålder och befattning, se Tabell 1. 
Personerna som intervjuas är antingen i direkt kontakt med avhjälpande underhåll eller arbetar på 
något sätt med interaktion mellan människa och automation. Detta ger en bredd i studien genom att 
kunskap erhålls från olika infallsvinklar. 

Tabell 1. Urval till intervju. 

Befattning Kön Ålder (år) 
Teknikutveckling Man 40-60 
Teknikutveckling Man 20-40 

Underhållspersonal Man 40-60 
Underhållspersonal Kvinna 20-40 

Operatör Kvinna 20-40 
Operatör Kvinna 20-40 
Forskare Man 40-60 
Forskare Kvinna 40-60 

 

En pilotstudie utförs för att se om intervjuns upplägg och tidsram fungerar samt för att öva på 
intervjuteknik. Intervjuerna utförs på respektive företag, med en person åt gången i lokaler där 
intervjun kan utföras ostört. Vid intervjutillfället medverkar båda författarna, där en person ställer de 
strukturerade frågorna med tillhörande följdfrågor. Den andra personen har möjlighet att komplettera 
med följdfrågor vid behov, men huvuduppgiften är att anteckna det som sägs under intervjun. Som ett 
komplement till anteckningar och författarnas minne spelas intervjuerna in med en mobiltelefon. 
Detta ger möjlighet att analysera och gå igenom materialet i efterhand. Vid intervjutillfället används 
en intervjuguide där intervjuns upplägg och frågor finns nedskrivet för att ge stöd till den person som 
utför intervjun samt underlätta kategorisering av svar vid framtida analys, se fullständig intervjuguide 
i Bilaga 1. Intervjun inleds med en presentation av syfte och mål för både intervjun och projektet i 
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helhet. Här tas även de praktiska och etiska delarna av intervjun upp, där författarna säkerställer att 
intervjupersonen är införstådd med intervjuns upplägg. Den praktiska delen handlar om tidsram och 
upplägg medan den etiska delen berör inspelning och anonymitet. Därefter ställs frågorna som 
formulerats i intervjuguiden. För att underlätta kategorisering och analys har det avhjälpande 
underhållets process delats in i fyra delar, se Figur 13. Vid intervjutillfällena får intervjupersonerna 
resonera utifrån dessa delar för att lättare avgöra behov av interaktion i respektive del. Vid 
intervjutillfället får intervjupersonerna även spåna fritt om framtidens interaktionssätt samtidigt som 
de erhåller förslag på olika interaktionsteknik som skulle kunna användas. Förhoppningen är att det 
ska generera idéer kring hur det förväntas se ut. Om informationen från intervjuerna inte är 
heltäckande kommer kompletterande intervjuer att utföras. 

Efter varje intervju utförs en transkribering där allt som sagts i intervjun skrivs ner. Detta säkerställer 
att allt material kommer med och lägger grunden för vidare analys. Texterna bearbetas sedan genom 
att systematiskt reducera information som inte är relevant för studien för att sedan utföra en grov 
sammanställning till varje fråga. Informationen analyseras därefter genom en innehållsanalys där 
texten kategoriseras och struktureras. Eftersom en intervjuguide används finns det redan ett antal 
kategorier att sätta in data i och därför anses denna metod vara mest fördelaktig i denna studie. Den 
bearbetade texten används sedan för att beskriva vilken interaktion som används i nuläget, hur 
interaktion kan komma att se ut i framtiden samt krav som behöver uppfyllas för att komma dit. 

 

Figur 13. Processen vid ett avhjälpande underhåll. 

6 Resultat 
Det avhjälpande underhållet är i denna studie uppdelat i fyra delar; Maskinstopp, Felsökning, 
Reparation och Slutförande, se Figur 13. Resultaten är uppdelade i hur interaktionen ser ut idag, var 
det finns behov av mer interaktion och hur interaktionen kan komma att se ut i framtiden och vilka krav 
detta ställer. Resultaten är framtagna från de intervjuer och observationer som utförts i studien och är 
en sammanställning från de båda företagen.  

6.1 Nulägesanalys – Interaktionen idag 
När ett maskinstopp uppstår indikerar en röd blinkande ljusfyr att någonting är fel. När operatören 
kvitterar larmet övergår det blinkande röda ljuset till fast rött sken. Från både observation och intervju 
framgår det att ljusfyren kan vara svår att se från vissa platser. Operatör uppmärksammas samtidigt 
med ett meddelande i en telefon eller via en trådlös kommunikationsradio som hänvisar till vilken 
maskin och vilket fel som larmar. Enligt observation används inte kommunikationsradion i så stor 
utsträckning som planerat och enligt intervjuer beror detta på att de som ska använda den menar att 
de har kontroll över de maskiner de har ansvar för och behöver därför ingen radio som talar om vad 
som är fel. Vissa fel ger inte larm utan upptäcks rent subjektivt genom att det till exempel luktar bränt 
eller låter konstigt från maskinen. Intervjupersonerna menar att det krävs lång erfarenhet och hög 
kompetens för att upptäcka dessa typer av fel.  

När felet upptäcks felsöker operatören med hjälp av maskinens panel där larmtext och felmeddelande 
visas, se Bild 7. Panelen består av en skärm med tillhörande tryckknappar och varierar i utformning 
och märke. Den har även ett tillhörande tangentbord samt en styrkula alternativt mus inbyggd i 



Eklind, S. & Larsson, M. 31 Vårtermin 2017 

panelen. Panelen är i vissa fall vridbar vilket gör att det går att se den även inifrån maskinen. En 
majoritet av de intervjuade personerna upplever att de nyare panelerna är enklare att felsöka på. De 
nya panelerna använder touch i större utsträckning än de äldre som främst baseras på fysiska knappar, 
se Bild 8 respektive Bild 9. Vissa paneler har översiktsbilder av maskinen där det lättare går att se vad 
som är fel samt var felet uppstått rent geografiskt i maskinen. Beroende på felets karaktär kan 
operatören antingen själv reparera maskinen eller ringa till en serviceledningscentral via telefon för 
att tillkalla servicepersonal. Serviceledningscentralen får då en kort beskrivning av felet och registrerar 
vilken kompetens som ska skickas ut, en elektriker eller en mekaniker. Serviceledningscentralen 
kontaktar servicepersonalen via telefon och beskriver felet samtidigt som operatör skriver ner vilket 
larm det är och vid vilket tillfälle felet uppstod. Vid vissa tillfällen kan det uppstå så kallade “grönlarm” 
vilket innebär att maskinen står still men inte larmar. Dessa problem nämns i intervjuerna som mycket 
svåra att lösa.  

 

Bild 7. En av de paneler som finns för felsökning och styrning. 
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Bild 8. Touchskärm med tillhörande penna. 

 

Bild 9. Panel med fysiska knappar. 
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När servicepersonalen kommer ut till maskinen förs en dialog med operatören som förklarar vad hen 
har kommit fram till i sin egen felsökning. Dialogen är en viktig del i felsökningen för servicepersonalen. 
Operatörens uppgifter kan både underlätta och försvåra felsökningen för servicepersonalen eftersom 
den kan leda in dem på både rätt eller fel spår beroende på vilken kompetens operatören har. 
Servicepersonalen utför sedan en likadan felsökning som operatören utfört via panelen och 
undersöker larmtexterna ännu en gång. Från intervjuerna framkommer det även att det är svårt att 
avgöra om felet är ett huvudfel eller ett följdfel endast genom att läsa på skärmen utan det krävs 
många gånger ytterligare kompetens och erfarenhet. I vissa fall är felsökningen enkel och felet kan 
åtgärdas direkt men i vissa fall behöver ytterligare felsökning utföras i ett Programmable Logic 
Controller-program (PLC-Program). Vissa maskiner har PLC inbyggt i panelen men i vissa fall måste en 
dator kopplas in och användas för att göra djupare felsökning. Dator går att koppla upp både trådlöst 
eller via kabel. Det är dock osäkert om den trådlösa uppkopplingen kan användas eller inte och hur det 
är med säkerheten kring detta. Det finns även ett Numerical Control-program i maskinerna som det 
går att felsöka i, detta upplevs dock svårare att göra än i PLC-programmet. Förutom panel och dator 
finns det digitala displayer på olika sensorer, till exempel tryckvakt som också används vid felsökning. 
Det finns även fönster och kameror på vissa maskiner vilket möjliggör bättre insyn i maskinen. 
Felsökningstiderna kan variera beroende på problemets komplexitet och underhållspersonalens 
kompetens. 

När reparationen väl utförs inne i maskinen finns det inget direkt stöd för personalen, utan de kan 
endast använda sin telefon alternativt dator om kabeln räcker eller om de är uppkopplade mot 
det trådlösa nätverket. Telefonen används främst för att ta bilder och dator för att felsöka i PLC 
programmet men de är inte utformade för att användas inuti maskinen. Det kan vara trångt i 
maskinerna vilket leder till att det inte alltid är möjligt att använda dator i reparationsfasen. Under en 
reparation kan det bli mycket förflyttning mellan panelen och reparationsplatsen eftersom dessa oftast 
inte befinner sig på samma geografiska plats.  

I slutförandet används samma panel som felsökningen utförs i för att starta igång maskinen igen. 
Avrapportering sker efter avslutat reparation antingen via en bärbar dator eller via en stationär dator 
som inte är placerad vid maskinen. När arbetet är avslutat sker även en avrapportering där information 
angående fel och åtgärd dokumenteras. Flera upplever att den information som lämnas vid en 
avrapportering kan förbättras och användas på ett bättre sätt. I intervjuerna och observationerna 
framgår det att elektrikerna i större utsträckning använder sig av panelen än mekanikern och att 
elektrikerna oftast byter skadade delar medan mekaniker istället lagar dessa. 

6.1.1 Upplevelse av dagens interaktion 
Vissa av intervjupersonerna upplever att panelerna är komplicerade och ologiska. De menar att 
knapparnas geografiska placering skiljer sig åt mellan olika panelleverantörer vilket försvårar 
interaktion och medför att igenkänningsfaktorn är låg. Det finns ingen bra standardisering och de 
menar att det används för många olika styrsystem. Det framgår även att det krävs utbildning för att få 
förståelse för systemen. De menar att det hade varit lättare om bara ett system användes. Andra 
upplever interaktionen som enkel och att det endast krävs en mindre utbildning för att förstå hur 
panelerna fungerar. Dessa personer upplever då panelerna som användarvänliga och att 
igenkänningsfaktorn är hög. Majoriteten av intervjupersonerna menar att larmtexterna kan vara svåra 
att förstå och att dessa behöver förenklas.  

Det kan även upplevas svårt att koppla upp sig mot maskinerna eftersom sättet personalen kopplar 
upp sig på skiljer sig mycket beroende på vilket styrsystem personen kommer till. Vid felsökning 
behöver servicepersonal ibland använda sig av mjukvaror och behöver då gå in i ett 
dokumentationssystem vilket upplevs vara svårt och utökar felsökningstiden.  
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Majoriteten av de intervjuade personerna menar att tangentbordet men framförallt musen samt 
styrkulan som hör till maskinen undviks att användas i största möjliga mån eftersom dessa upplevs 
mycket svåra att manövrera med, se Bild 10. Vissa intervjupersoner menar att tangentbordet och 
musen ibland är den enda tillgängliga interaktionstekniken och att de då är tvingade att använda den.  

 

Bild 10. Mus tillhörande maskinens panel. 

De flesta menar att de nyare skärmarna är mer användarvänliga än de gamla. Vid interaktion med äldre 
maskiner finns det en osäkerhet bland intervjupersonerna eftersom de inte har full koll på vad som 
händer vid olika val vilket kan innebära att de ändrar någon inställning av misstag. Det finns även svar 
som tyder på att det sällan går att fastställa fel direkt via panelen utan ytterligare felsökning behöver 
ofta ske genom att till exempel mäta eller lyssna på maskinen. 

6.1.2 Begränsningar i dagens automationsutrustningar 
Maskinerna kan upplevas trånga och svåra att reparera eftersom räckvidden är begränsad. Vissa 
maskiner, till exempel portaler, kan haverera vid svåråtkomliga ställen vilket försvårar reparationen. 
Panelens placering på maskinen är viktig för att underlätta underhållet och undvika onödig förflyttning 
mellan panel och reparationsplats. Vissa av intervjupersonerna menar att panelerna bör vara 
placerade så nära ingången till maskinen som möjligt. Vissa anser även att det är svårt att se in i 
maskinerna och att det därför behövs mer insyn i maskinerna med hjälp av bland annat plexiglas och 
kameror. Andra intervjupersoner menar dock att den insyn som finns idag är tillräcklig och att det inte 
finns några brister med maskinens utformning.  

Intervjupersonerna menar att det finns teknik att köpa för att se var i processen maskinen befinner sig, 
både när den är i drift och när maskinen stannat. Vid felsökning kan det underlätta att se var i 
processen maskinen stannat. Tekniken är dock ett tillval som kostar pengar och används oftast inte om 
det inte ingår som standard. När tekniken inte används är det kompetensen och erfarenheten från 
operatören som kan påvisa var i processen maskinen stannat.  

Vissa menar att maskinerna främst är konstruerade efter ett maskin- och funktionsperspektiv och att 
de då missar många mänskliga aspekter. De påstår att maskinerna borde vara konstruerade ur ett 
användarperspektiv för att underlätta för människan. Dessa personer menar dock att det är mycket 
säkerhetsregler som gör att maskinerna ser ut som de gör idag och att det är svårt att undvika. En 
intervjuperson berättar även om en ideal värld där “delen som är trasig på maskinen lossnar i 
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servicepersonalens händer och att det bara är att sätta dit en ny”. Personen fortsätter med att 
maskiner i framtiden bör vara mer “vänliga” och interagera genom röst. De ska ses som kamrater och 
ge människan glädje i den dagliga verksamheten.  

6.2 Behovsanalys nuläge 
Majoriteten av de intervjuade personerna menar att det finns ett förbättringsbehov i interaktionen 
där vissa ser ett större behov än andra. Vissa menar att ljusfyren som tänds vid maskinstopp kan tolkas 
på olika sätt och att denna teknik på något sätt bör utformas annorlunda. Det finns även de som menar 
att serviceledningscentralen för underhållet har ett behov av teknik som möjliggör att det går att se 
hur underhållet fortlöper i realtid och vilket stadie servicepersonalen befinner sig i. Detta skulle 
underlätta för serviceledningspersonalen eftersom de inte behöver prata i telefon eller leta efter 
servicepersonal i samma utsträckning vilket i dagsläget är mycket tidsödande.  

Vid reparationsfasen av underhållet menar de intervjuade att det idag inte finns något stöd förutom 
användning av telefon och dator vilka inte är utformade för att användas inuti maskinen. Telefonen 
används för att ta bilder och dator används för att felsöka. Här menar vissa att det finns ett behov av 
en teknik som stödjer personalen vid själva reparationen där handhållna enheter nämns som ett bra 
alternativ samt mjukvaror som stödjer arbetet. De menar att de får förflytta sig mycket mellan panel 
och maskin och att de ibland löser detta genom att “förlänga” panelen. Detta genom att en person 
står vid maskinen och berättar vad det står på panelen medan den andra personen utför själva 
reparationen inuti maskinen. Andra menar att det inte finns något behov av stöd vid reparationen utan 
att det är vid felsökningen behovet är som störst. De menar att när felet väl är fastställt behövs inget 
stöd för att utföra reparationen. Under felsökningen menar en majoritet av intervjupersonerna att 
larmtexterna behöver förenklas eftersom dessa kan vara svåra att förstå. Det finns även de som menar 
att det är viktigt att panelerna blir standardiserade och ser likadana ut.  

Majoriteten av de intervjuade personerna menar även att det finns en osäkerhet när felsökning ska 
utföras genom dator och trådlös uppkoppling. Detta beror på att det finns en risk att uppkopplingen 
sker mot fel maskin vilket kan medföra att ändringar utförs i fel PLC-program. Genom att använda 
kabel undviks detta problem men det framgår att en säker trådlös uppkoppling skulle underlätta 
arbetet. Från svaren i intervjun finns det exempel där personerna nämner att det inte går att koppla 
upp två datorer samtidigt, vilket det finns ett behov av när inspelning av signal och felsökning sker 
samtidigt. I dagsläget måste en inspelning avbrytas om det uppstår ett maskinstopp samtidigt som 
inspelning utförs för att kunna påbörja felsökning via dator.  

Det finns ett behov av att få in mer information i interaktionen för att kunna ta bort vissa arbeten, till 
exempel manuella ronder som utförs för att undersöka tillståndet hos maskinerna. Vissa 
intervjupersoner menar att en stor del av det som kontrolleras under den manuella ronden skulle 
kunna kontrolleras i en skärm istället. Här nämns exempelvis kontroll av oljenivå som en kontroll som 
maskinen själv kan kontrollera och som borde kunna ses i skärmen. Det finns även de som menar att 
det de finns ett behov av mer lättillgänglig information i form av ritningar och andra underlag. 

6.3 Interaktionen i framtiden 
När det kommer till visionen av hur framtidens interaktion mellan människa och automation kan se ut 
beskriver samtliga intervjupersoner att det finns utrymme för förbättring där olika typer av 
interaktionssätt diskuteras. Majoriteten tror att tillvägagångssättet genom det avhjälpande 
underhållet kommer innefatta flera olika typer av interaktionsteknik eftersom de olika faserna av ett 
avhjälpande underhåll kräver olika typer av interaktionssätt.  

Majoriteten av intervjupersonerna tror att inom framtidens industri kommer haverier och 
maskinstopp inte uppstå i samma utsträckning som de gör idag. Det finns även enstaka 
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intervjupersoner som tror att samtliga fel kommer att försvinna. Visionen om att samtliga maskiner 
kommer vara uppkopplade mot internet leder till att många tror att maskinerna kommer vara 
självdiagnostiserade i stor utsträckning. Detta leder till att maskinstopp minskar och om fel uppstår 
kommer de vara mindre och mer lätthanterliga. 

6.3.1 Interaktionssätt i den inledande delen av ett maskinstopp 
När stopp i maskinerna uppstår förväntas nyttig information om felet som inträffat presenteras för 
personal tidigt i den avhjälpande underhållsprocessen, detta för att underlätta felsökning. Denna 
information förväntas bli presenterad på någon typ av skärm där bärbara enheter ges som förslag, men 
även stationära enheter och HMI-paneler vid maskinen kan tänkas komma till användning för att 
visualisera informationen. Informationen förväntas bli presenterad på ett “artigt” sätt, där metaforer 
dras till goda sekreterare som informerar om allvarlighetsgrad i rätt tid och på ett passande sätt till sin 
arbetsgivare. På samma sätt förväntas maskinen informera personal om hur allvarligt felet är när 
personalen har möjlighet att ta till sig denna information. Informationen förväntas innefatta data från 
exempelvis underhållssystem, mätsensorer i maskiner, loggar för hur ofta det inträffade felet uppstår 
samt andra typer av historiska loggar.  

Telefonen är för flertalet intervjupersoner fortfarande en självklarhet i syftet att kommunicera med 
både maskin och människa i framtiden. Från att ett maskinstopp uppstått till att felsökningen börjar 
förväntas telefonen fortfarande ha en stor roll gällande styrning och prioritering. Telefonen tror vissa 
även skulle kunna förses med trådlösa och personanpassade hörsnäckor för bästa komfort. En variant 
av telefon är att använda kommunikationssystem där överhörning används för att kommunicera 
människor emellan. Denna skulle användas i syftet att meddela varandra hur underhållsarbetet 
fortlöper för att på detta vis hålla koll på personalstyrkan och lättare kunna assistera och omprioritera 
vid behov. Kommunikationssystemet förväntas därmed bidra till att personalen har en överblick över 
var medarbetarna befinner sig, utan att fysiskt behöva befinna sig på samma plats. Vissa tror dock att 
telefonen kommer att försvinna helt i syftet att användas som initial informationskanal gällande 
maskinstopp och haveri. Maskinerna förväntas själva “ringa” till personal direkt vid maskinstopp och 
låta personalen få reda på var felet uppstått samt vad det är som är fel. Detta innebär att delar av 
serviceledningscentralernas funktion kommer att försvinna. Samtalen mellan operatör och 
serviceledning och sedan mellan serviceledning och den personal som sedan ska utföra underhållet 
försvinner.  

Det finns även tankar kring att använda smarta klockor för att påkalla uppmärksamhet hos personal i 
den inledande delen av det avhjälpande underhållet, detta genom vibrationer. Larmtexter skulle även 
kunna visualiseras på klockans display för att ge personal initial information om felet hos maskinen 
innan hen anländer till maskinen. Vissa menar att klockans storlek passar bra till denna typ av 
information, men anses vara för liten för att visualisera en större mängd text. Därför anses klockan inte 
passa lika bra under exempelvis en reparation där mer information kan behövas. En annan 
interaktionsteknik som nämnts av intervjupersonerna är VR, som i den inledande delen av ett 
maskinstopp skulle kunna användas för att initialt, innan någon approcherar maskinen, se vad som 
behöver göras i den stoppade maskinen. Detta för att i ett tidigt skede veta vilken typ av resurs som 
krävs för att utföra det avhjälpande underhållet i maskinen. 

6.3.2 Interaktionssätt vid felsökning och reparation 
Gällande reparationer i maskiner tror någon enstaka intervjuperson att denna del kommer att se ut på 
samma sätt som idag, utan något större stöd av en interaktion med maskinen. Hos andra finns tankar 
kring att el-scheman och diverse ritningar som används vid både felsökning och reparation kan 
visualiseras via bärbara enheter, HMI-paneler och stationära enheter, istället för på nedskrivet papper 
som det många gånger är idag. När det gäller allmän hantering av teknik som finns i maskinerna 
förväntas de gå mer mot touchskärmar än fysiska knappar för att underlätta inmatning och hantering 
av data. Utöver bärbara enheter, HMI-paneler och stationära enheter tror flera intervjupersoner 
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dessutom att användningen av både huvudburen och handhållen VR och AR kommer att utökas för att 
visualisera information. Detta även som ett kompletterande verktyg där mätinstrument kan vara 
integrerade, givare i maskiner kan visualiseras och guidning kan möjliggöras genom glasögon för att 
underlätta underhållet. Vid användning av glasögonen tror någon enstaka att de kommer ha ett 
interface mot en platta eftersom plattan är av en behändig storlek. En platta anses i detta avseende 
inte vara för liten som en mobiltelefon och inte heller för stor som en dator. Det finns också möjlighet 
att använda både VR och AR för att låta expertis som inte är på plats assistera en person som utför 
underhållet, genom att tillåta experten se vad som händer via sina glasögon och sedan instruera via 
telefon. Tankar finns även kring att använda sig av AR för att kunna se igenom och in i maskiner för att 
lättare kunna hitta fel.  

Utöver att visualisera ritningar och dokument förväntas även en handhållen enhet kunna styra flera 
maskiner samtidigt. En platta förväntas i större utsträckning användas till detta ändamål på grund av 
sin passande storlek. Detta för att slippa förflyttningar mellan maskiner och via en och samma platta 
ha en överblick över alla maskinerna vilka personen har ansvar för. Möjligheten att ta kort med 
handhållna enheter och föra in löpande direkt in i ett rapporteringssystem ses av flera som en 
möjlighet. Det anses vara positivt eftersom dagens tillvägagångssätt med bildöverföring från privata 
enheter till avrapporteringssystem undviks och en rapportering kan istället ske löpande och direkt på 
plats. Att även kunna beställa reservdelar direkt på plats anses möjligt och fördelaktigt via handhållna 
enheter. När det kommer till plattor anser vissa dock att den är för klumpig för att hantera under tiden 
som arbete utförs och lätt kan tappas bort, medan andra tycker den är smidig i sin storlek och enkel 
att hantera och ta med sig överallt. 

För att kunna få åtkomst till alla delar av en maskin under felsökning och reparation menar några av 
intervjupersonerna att rörelsestyrning kan användas. Detta genom att använda sig av sina rörelser och 
styra flyttbara delar i en maskin för att på så sätt komma åt överallt under sitt avhjälpande underhåll. 
På detta sätt förväntas det bli lättare att manövrera maskinen när arbetet utförs inuti maskiner. 
Rörelsestyrning förväntas även av vissa vara en del i det allmänna säkerhetstänket där maskinen alltid 
ska kunna avgöra om en person befinner sig i närheten och agera utefter vad människan gör, 
exempelvis stanna automatiskt om människan befinner sig för nära farliga arbetsområden. 

Det finns även enstaka tankar kring att låta robotar utföra vissa reparationsjobb. Här förväntas dock 
människan vara inblandad på något sätt för att stödja och ta beslut i det arbetet. 

6.3.3 Interaktionssätt i slutförandefasen 
I slutförandefasen som består av igångkörning och avrapportering förväntas röstigenkänning vara en 
teknik som kan tänkas komma till användning för att underlätta inmatning av data. För inmatning skulle 
även en touchskärm kunna användas för inmatning av data. Även en platta och mobiltelefons kameror 
ger stöd i slutförandefasen eftersom bilderna kan användas vid rapportering av ett genomfört 
underhållsarbete. När det kommer till ett traditionellt tangentbord med mus tror enstaka att de 
eventuellt kommer användas för inmatning av data som de gör idag, men de flesta tror att en sorts 
skärm med touchfunktion kommer ersätta denna teknik. Det finns även enstaka personer som tror att 
slutförandefasen med dess rapportering kommer att försvinna helt och ersättas av ett enkelt 
knapptryck. Detta eftersom maskinen själv redan innan slutförandet vet vilka åtgärder som utförts 
under det avhjälpande underhållet och rapporterats automatiskt. 

6.3.4 Interaktionssätt under hela det avhjälpande underhållet 
En interaktionsteknik som skulle kunna tänkas bli användbar i flera delar av det avhjälpande 
underhållet är röstigenkänning. Det finns tilltro till röstigenkänning och dess möjlighet att låta 
människan kommunicera med och styra maskiner utan att behöva använda sina händer. Det finns 
exempelvis fördelar med att det går fortare att föra in data till maskinen genom röst än genom att 
mata in för hand. Det finns dock en oro från vissa intervjupersoner för att brus i fabriker kan påverka 
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tekniken och att den på så vis inte anses vara tillräckligt säker. Men vid robust röstigenkänning ses 
stora fördelar med att låta människan kommunicera med maskiner på samma sätt som människor 
kommunicerar med varandra. Detta för att människan kan använda kommunikationssätt som är 
inövade och välkända hos de flesta människor vilket inte kräver någon större ansträngning eller 
upplärning. Dock kan en inövningsperiod behövas eftersom människan inte är van vid att prata med 
maskiner. Någon enstaka person menar att det kan kännas märkligt för människor att prata med 
maskiner till en början.  

Något som däremot inte förväntas komma till användning i större utsträckning är hjärnskanning. Det 
finns dock ett undantag där hjärnskanning skulle kunna tänkas komma till användning; för att mäta 
stressnivåer hos operatörer och se hur det påverkar beslutsprestationen. 

6.3.5 Människan i det avhjälpande underhållet i framtiden 
Uppfattningen om vem som kommer att utföra arbeten inom avhjälpande underhåll i framtiden är 
relativt samstämmig. Idag går trenden mot att låta maskinoperatörer utföra mer och mer underhåll. 
Majoriteten av intervjupersonerna tror att den trenden kommer att hålla i sig och att det därmed är 
personerna med mest maskinkännedom, det vill säga operatörer vid sina maskiner, som kommer att 
utföra avhjälpande underhåll. Argumentationen kring detta är att teknik kommer finnas som 
hjälpmedel vid felsöknings- och reparationsfasen vilket gör att det underlättar arbetet. Den 
underhållsstyrka som finns idag förväntas minska och endast behövas vid större haverier där 
operatörernas kompetens inte räcker till. Underhållsstyrkans huvuduppgift förväntas bli att med hjälp 
av teknik övervaka, analysera och prediktera stopp och haverier i maskinerna. Utöver grupperna 
operatörer och servicepersonal finns även robotar med i framtidens vision. Det finns vissa tankar kring 
att servicerobotar kommer användas i större utsträckning gällande reparationer, men då med stöd 
från människan. En flexibilitet önskas där vissa arbeten kan tänkas utföras av robotar och andra av 
människan. 

Angående den kompetens som behövs för att utföra ett underhållsarbete i framtiden ligger de flesta 
intervjupersonernas svar i linje med varandra. Någon enstaka tror inte att kompetenskraven kommer 
att skilja sig något från idag men majoriteten tror att kompetensen eventuellt bör höjas för att utföra 
alla typer av avhjälpande underhåll. En högskoleutbildning inom ingenjörsvetenskap och automation 
där även god analytisk förmåga väntas ingå i kompetensen för att kunna hantera data på ett kritiskt 
sätt. Dock förväntas fortfarande rent praktiska kunskaper behövas och därtill en kombination av 
människor. Personer med kompetens inom både akademiska och praktiska områden tros vara 
värdefulla i framtiden. Även goda kunskaper inom IT ses som meriterande för en person som ska utföra 
underhåll. 

6.4 Behovsanalys framtid 
Enligt intervjupersonerna finns det flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller kraven på utveckling 
hos automationsutrustningarna. Detta för att nå den uppmålade bilden av hur interaktionen kan se ut 
i framtiden. Ett första krav är att de går i linje med visionen för den Smarta fabriken, att allt ska vara 
uppkopplat. På detta sätt kan människan i alla lägen ha tillgång till information om maskinen som gör 
att personalen vet hur den mår. Genom att dessutom utrusta automationsutrustning med inbyggda 
sensorer kan mer och nyttigare information tillhandahållas än i dagsläget.  Automationsutrustningarna 
måste fortfarande ha ett fokus på säkerhet. I framtidens fabrik förväntas till exempel säkerhetsstängsel 
användas i mindre utsträckning eftersom automationsutrustningen är utrustad med teknik som gör 
det möjligt för maskinen att upptäcka människan. Detta gör det möjligt att hantera maskinen på ett 
säkert sätt. Denna teknik måste givetvis uppnå samma säkerhet som dagens maskiner. 
Utseendemässigt efterfrågas av vissa intervjupersoner automationsutrustning som är lätt att se in i för 
att på så sätt underlätta felsökning och reparation. Här ges automationsutrustning av plexiglas, 
installerade kameror inuti maskiner, VR och AR som exempel för att lösa detta i framtiden.  
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Det finns även tankar om att maskiner ska blir mer modulbaserade. Detta innebär att stillestånden vid 
maskinstopp blir kortare eftersom delar endast byts ut och inte repareras på plats utan kan utföras vid 
ett senare tillfälle. Slutligen måste teknik och automationsutrustning vara utformad med fokus på 
människans behov i processen.  

Gällande krav på interaktionsteknik som ska implementeras i automationsutrustningar tror många att 
tekniken redan idag är tillräckligt utvecklad för att kunna användas i automationsutrustningarna. Det 
som krävs för att interaktionsteknik ska kunna användas effektivt i framtidens fabrik är att den kan 
anpassas på ett bra sätt utefter vilket behov som finns i respektive maskin och hos människan som 
arbetar vid den. 

6.5 Den framtida interaktionens påverkan på hållbar utveckling  
6.5.1 Ekonomi 
Genom att implementera nya interaktionssätt tror intervjupersonerna att hållbar utveckling kan 
påverkas på olika sätt. Den största vinsten förväntas ligga i att personaltid som förbrukas i avhjälpande 
underhåll minskar i framtiden. Att personalen har kunskap om vad som behöver utföras, när det 
behöver utföras och vara mer förberedda vid insats gör att besparingar kan genereras genom att tiden 
för avhjälpande underhåll förkortas. Genom att maskinerna i framtidens industri förväntas 
kommunicera mer med varandra och ge mer information till människan om dess tillstånd gör att 
företaget dessutom inte behöver lika mycket underhållspersonal. I framtiden förväntas även 
avhjälpande åtgärder i maskinerna utföras korrekt från början. Detta leder exempelvis till att felaktiga 
byten av komponenter som används vid felsökning och reparation undviks vilket genererar 
besparingar. 

Genom god interaktion tror intervjupersonerna att det avhjälpande underhållet effektiviseras och 
utförs snabbare vilket förväntas ge ekonomisk vinning. Ett exempel är när personal förväntas få 
information om felets karaktär direkt från maskinen själv och slippa telefonsamtal, vilket är en 
tidsbesparing i underhållsprocessen. När maskinerna dessutom slipper stillestånd i större utsträckning 
betyder detta att ekonomiska vinster finns i att det går att producera mer i de befintliga maskinerna. 
Den negativa ekonomiska effekten av framtidsvisionen gällande interaktion anses vara utlagt kapital 
vid anskaffning av ny teknik. 

6.5.2 Ekologi 
När det gäller ekologi tror de flesta intervjupersonerna att kassation av komponenter som används i 
felsökningssyfte kommer minska vilket innebär att jordens resurser besparas eftersom tillverkning av 
nya produkter undviks. Genom att teknik går mot att ta mindre fysiskt plats kan även det generera i 
besparingar i jordens resurser. Genom modultänk tror intervjupersonerna att det går att spara på 
resurser eftersom modulerna kan användas till olika applikationer. Detta gör att när en maskin ska 
utföra andra uppgifter, förväntas maskinen kunna byta ut och komplettera vissa delar med andra 
moduler för att få önskad applikation i maskinen. Detta gör att hela maskiner slipper kasseras och delar 
kan återanvändas. Att dessutom använda förbättrade interaktionssätt tror intervjupersonerna att det 
kan innebära förlängda livscykler på maskinerna eftersom underhållsarbetet förbättras och maskinen 
förväntas må bättre av detta. 

6.5.3 Social hållbarhet 
Den sociala biten gällande hållbar utveckling förväntas även den bli påverkad av interaktionssätten. 
Eftersom det i framtiden förväntas uppstå färre maskinstopp och haverier, tror intervjupersonerna att 
det inte krävs lika mycket beredskap. Då förväntas inte underhållspersonal arbeta skift utan endast 
arbeta dagtid, vilket anses vara en fördel socialt. Däremot tror vissa intervjupersoner att de sociala 
aspekterna kan påverkas negativt eftersom användning av nya typer av interaktionsteknik kan 
innebära att människor interagerar mer med maskiner än med andra människor. Detta kan leda till att 
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gruppkänsla försvinner och detta anses vara negativt gällande arbetsmiljö och social hållbarhet. 
Däremot förväntas de nämnda interaktionssätten för framtidens interaktion generera ett gott stöd till 
personal vilket förväntas påverka den sociala delen positivt. Det blir lättare att felsöka och utföra 
effektiva underhåll, vilket förväntas bidra till gladare personal och därmed till ökad trivsel.  

Genom att maskiner och ny teknik förväntas vara mer människocentrerade innebär detta att 
personalen generellt sett förväntas må bättre på sin arbetsplats. Detta genom samarbete med 
maskiner och teknik vilket bidrar till ett väl utfört arbete och den positiva känslan hos individen att ett 
bra arbete har utförts. Detta ger även en positiv effekt på personalens fritid, eftersom personalen kan 
känna sig avslappnad och slippa tänka på arbetet efter en avslutad arbetsdag.  

När det gäller ergonomi finns det hos många intervjupersoner tankar kring att nya interaktionssätt kan 
bidra positivt. Detta eftersom människan förväntas slippa eller reducera tiden inuti maskiner där de 
har en dålig hållning och samtidigt vistas i smutsiga miljöer. Däremot finns tankar kring att ergonomin 
kan bli sämre för människan när mer och mer jobb kan utföras stillasittande i ett kontorslandskap 
istället för vid en automationsutrustning. 

7 Diskussion 
7.1 Diskussion av projektets utförande 
Det utfördes en observation på studiens två företag i cirka åtta timmar vardera. Även om det var första 
gången författarna utförde en observation anses resultaten vara tillräckliga eftersom det sedan innan 
finns kompetens om det observerade området hos båda observatörerna. Observationerna gav 
information till en nulägesanalys och bidrog även till skapandet av intervjufrågorna. Eftersom 
observationerna var deltagande fanns det enligt teorin en risk att observatörerna påverkade 
personalen vid observationstillfället. Denna påverkan anses dock vara minimal eftersom det hos 
observatörerna fanns erfarenheter inom avhjälpande underhåll som indikerade att beteendet hos de 
som observerats inte skiljt sig från hur de egna erfarenheterna inom avhjälpande underhåll såg ut. 
Trots att risken anses vara minimal måste den ändå finnas i åtanke när resultaten studeras.  

Totalt utfördes åtta semistrukturerade intervjuer med personer av olika kön, ålder och befattning. 
Detta gav en bra bredd i studien samt en större förståelse genom input från olika infallsvinklar. Det 
kan finnas en viss brist i utförandet av intervjuerna eftersom de båda författarna endast har erfarenhet 
av intervjuteknik från den utförda pilotstudien och de teoretiska kunskaper som erhållits från den 
vetenskapliga referensramen. Här finns det risker i att vissa frågor kan ha uppfattats fel och att 
följdfrågor uteblivit vid intervjutillfällena. Pilotstudien som utfördes förbättrade dock utförandet av 
intervjuerna avsevärt eftersom frågornas utformning och intervjuns upplägg ändrades. Författarna har 
i efterhand insett att om fler pilotstudier utförts hade förmodligen intervjuerna förbättras än mer.  De 
resultat som framkommit anses trots riskerna vara tillräckliga för att besvara studiens frågor. Riskerna 
med utförandet av intervjun bör dock finnas med i tanken när resultaten studeras. Genom att samtliga 
intervjuer transkriberats undviks i största möjliga mån att författarnas subjektiva åsikter lämnar 
avtryck på materialet. Dock finns det fortfarande en liten risk att subjektiva åsikter representeras 
eftersom materialet i ett senare skede rensats från irrelevant data och sammanfattats för att reducera 
text och förenkla för läsaren. 

Den urvalsgrupp som använts för studien anser författarna ger ett tillförlitligt och validerat resultat. 
Författarna menar att de valt människor av olika kön, ålder och befattning vilket ger en bra bredd i 
studien. Detta samtidigt som de använt sig av personer med kunskap inom interaktion och underhåll 
för att säkra kompetensen. Att intervjua människor med kunskap inom området är enligt teorin en bra 
utgångspunkt för att få ett validerat resultat. Författarna menar att det i viss mån går att generalisera 
resultaten till ett tredje företag eftersom stora delar av resultaten mellan företagen stämmer överens 
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med varandra. Det krävs dock mer likande forskning för att med en högre säkerhet kunna säga att 
resultaten gäller för ett tredje företag. 

7.2 Diskussion av resultat  
Den information som förmedlas mellan människa och automationsutrustning är otillräcklig och 
behöver förbättras. Nulägesanalysen ger flera indikationer på att information fattas i de olika delarna 
av ett avhjälpande underhåll. Ett exempel är att intervjupersoner menar att det många gånger är svårt 
att förstå larmtexter. Det krävs därför ofta att personal vid felsökning både behöver mäta och lyssna i 
maskiner för att determinera fel, eftersom larmtexter ger otillräcklig information eller är för svåra att 
tyda. Detta är ett problem som är värt att uppmärksamma eftersom resultatet visar att det är just 
felsökningen som är det kritiska momentet i det avhjälpande underhållet. Detta för att felsökningen 
oftast tar längst tid att utföra i underhållsprocessen. Resultaten indikerar även att information är 
otillräckligt eftersom det bland annat efterfrågas mer information i form av ritningar, diverse underlag 
och historiska loggar vid felsökningen. Vid frågor kring framtidens interaktion efterfrågas också mer 
information genom ny typ av teknik, såsom huvudburen och handhållen VR och AR. Att exempelvis 
kunna se in i maskiner med hjälp av AR och samtidigt få information direkt i skärmen under ett 
avhjälpande underhåll förväntas underlätta i felsökningen och reparationen. Informationen förväntas 
innefatta värden på givare och sensorer samt ge information om tillvägagångssätt vid avhjälpande, det 
vill säga göra det möjligt att få guidning i realtid genom instruktioner. Litteraturstudien visar att det är 
möjligt att implementera AR i handhållna enheter och låta ett underhåll utföras med hjälp av 
instruktioner i en platta. Önskemålet om att automationsutrustningar ständigt ska vara uppkopplade 
visar också detta att information saknas eftersom anledningen till den önskade uppkopplingen var att 
få tillgång till mer information. Även framtidsvisionen om att inbyggda sensorer ska finnas i maskiner 
tyder på att mer information efterfrågas.  

Gällande den otillräckliga informationen menar författarna att dåligt dokumentationsstöd är en 
bidragande faktor. Detta eftersom information från tidigare arbeten inte dokumenteras tillräckligt och 
bidrar till att nyttig information går miste inför kommande maskinstopp. Det finns flera indikationer 
från intervjupersonerna om att det i framtiden ska finnas teknik som kan nyttjas för att underlätta 
avrapporteringen inom underhållet. Röstigenkänning nämns som en typ av teknik som skulle kunna 
användas för att underlätta avrapportering och att det kan ske i realtid under tiden som det 
avhjälpande underhållet utförs. Som det ser ut idag avslutas reparationen innan avrapporteringen 
sker. Fördelen med att rapportera löpande är att personen inte glömmer av vad som utförts. Det finns 
även fördelar med att rapportera samtidigt som arbetet utförs eftersom tid inte behöver avsättas 
efteråt och istället kan personalen helt och hållet vara tillgänglig för nya uppdrag.  

Enligt teorin finns det både för- och nackdelar med röstigenkänning. Fördelarna är att människan 
exempelvis kan mata in data även om händerna och ögonen är upptagna, inmatningen kan ske på 
avstånd och det går upp mot tio gånger fortare än vid inmatning för hand. Nackdelarna är att tekniken 
inte är tillräckligt robust för att användas i dagsläget utan behöver utvecklas mer. Litteraturstudien ger 
däremot ett visst stöd för röstigenkänning eftersom experiment visar att det vid 82 % av fallen fungerar 
att använda röststyrning i bullrig miljö. Författarna håller dock med teorin och menar att tekniken 
behöver bli mer robust för att kunna implementeras i framtidens industri. Detta är för att författarna 
anser att en säkerhet på 82 % är för låg.  

Även handhållna enheter ges som förslag av författarna som hjälpmedel för att i framtiden kunna 
dokumentera genom att ta kort och rapportera löpande direkt på reparationsplatsen. Skulle 
användning av handhållna enheter, smarta klockor, VR och AR samt röststyrning menar författarna att 
detta skulle bidra till att informationen kan visualiseras på ett bättre sätt, vilket det finns ett behov av 
idag. 



Eklind, S. & Larsson, M. 42 Vårtermin 2017 

Mycket av dagens interaktionsteknik är för stationär eller för otymplig för att tillgodose det behov 
som finns idag. Nulägesanalysen visar att det under en reparation kan vara mycket förflyttning mellan 
panelen där felsökning sker i och den faktiska reparationsplatsen. Detta undviks i vissa fall genom att 
personalen “förlänger” skärmen genom att en person står vid skärmen och berättar för personen som 
utför själva reparationen vad den ser. Författarna menar att detta leder till onödigt resursutnyttjande 
samtidigt som det är en säkerhetsrisk eftersom det finns en stor risk för tolkningsfel. Författarna menar 
att resultaten indikerar att personalen behöver få informationen närmare sig och att tekniken som 
används i dagsläget är för stationär eller för otymplig. Datorn som används vid felsökning idag anses 
av författarna vara mobil men i resultaten finns det indikationer på att denna är för otymplig och därför 
är svår att använda samt bära med sig. Resultaten visar också att ljusfyren som används för att 
uppmärksamma fel kan vara svår att se från vissa platser. Genom att använda en mer mobil teknik 
skulle även detta problem kunna undvikas, vilket resulterar i att maskinstopp uppmärksammas fortare.  

Något som författarna menar ger ytterligare indikationer på att personalen har ett behov att få 
informationen närmare sig genom att ha mer mobil teknik är de svar som ges på frågan om framtidens 
interaktion. Här efterfrågas teknik som möjliggör att personal tidigt i processen får information vid ett 
maskinstopp. Här nämns handhållna enheter eller paneler som bra alternativ för att kunna få 
information tidigare. I och med behovet av att ha informationen nära till hands håller författarna med 
om att handhållna enheter kan uppfylla detta behov på ett bra sätt. Författarna anser dock att 
panelerna är för stationära. Det framkommer också ur resultaten att både VR och AR efterfrågas och 
att tekniken skulle kunna användas i handhållna alternativt huvudburna enheter. Författarna menar 
att det kan uppstå problem med huvudburna enheter eftersom de inte förväntas bli allmänt 
accepterade eftersom människor inte är vana vid att använda sig av huvudburen teknik. Med en 
handhållen enhet undviks detta och författarna tror att det är lättare att implementera denna teknik 
eftersom både plattor och telefoner används i större utsträckning redan idag, både i hemmen och på 
arbeten. Ur resultaten går det även se att smarta-klockor efterfrågas i framtiden och att dessa ska 
användas för att uppmärksamma operatören på larm. Svaren visar att storleken av en klocka passar 
bra för att få reda på larm men att det vid felsökning och reparation krävs något större som har plats 
för mer information. Författarna menar att efterfrågan av en smartklocka också indikerar på att mer 
mobil teknik efterfrågas. Författarna håller med om att det vid felsökning behövs en större skärm men 
att det vid larm borde räcka med en klocka beroende på hur larmtexterna ser ut i framtiden. Resultaten 
visar också att röststyrning efterfrågas under hela det avhjälpande underhållet men framförallt för 
avrapportering. Att röststyrning efterfrågas menar författarna också tyder på att teknik som ger mer 
frihet och mobilitet efterfrågas. Den teknik som används för avrapportering idag är oftast en dator som 
är belägen på en annan plats än vid maskinen vilket medför att rapporteringen sker efter avslutad 
reparation. Författarna menar att utöver ökad mobilitet passar röststyrning bra ihop med en 
handhållen enhet eftersom dessa ofta har både högtalare och mikrofon vilket medför att ingen extra 
teknik behöver införas.  

Eftersom touchfunktion efterfrågas anser författarna att en platta bör användas eftersom touch redan 
är integrerat i denna teknik. Valet av touch baseras på att personal i nuläget undviker att använda det 
fysiska tangentbordet samt mus och styrkula i största möjliga mån och istället väljer att använda 
panelen. Det baseras även på att nyare paneler med touchfunktion i dagsläget upplevs som lättare att 
felsöka i. En handhållen enhet har även fördelen att det går att installera olika mjukvaror på den vilket 
medför att den blir flexibel. Nackdelen enligt litteraturstudien är att händer behöver vara rena för att 
kunna använda plattan.  

7.3 Diskussion av hållbar utveckling  
Att använda sig av platta, röststyrning, smartklocka, VR och AR innebär givetvis att ämnet hållbar 
utveckling påverkas både positivt och negativt. Gällande ekonomi tror författarna att det går att 
generera besparingar genom att förflyttningar under det avhjälpande underhållet minskar vilket även 
leder till att tiden för underhåll minskar. Tiden det tar att förflytta sig mellan skärm och 
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reparationsplats och tiden för att hämta underlag och ritningar kan minimeras genom att tekniken är 
mer mobil och information kan visas digitalt. Genom att använda bättre teknik och ha tillgång till mer 
information förväntas tillgängligheten i maskinen öka genom att detta underlättar underhållet vilket 
också är en ekonomisk vinning. Det krävs dock en initial investering av ny teknik som ekonomiskt sett 
kan vara kostsam.  

Författarna menar att möjligheten till att byta användningsområden för en platta genom att använda 
olika mjukvaror är något som bidrar positivt till den ekologiska delen av hållbarhetstänket. Detta 
eftersom livslängden på tekniken kan utnyttjas maximalt genom att hårdvaran inte behöver bytas ut. 
Dock kan den ökade tillgängligheten i maskinerna, till följd av förbättrade interaktionssätt, bidra till 
negativ påverkan på miljö vid ökad resursförbrukning.  

Sociala aspekten inom hållbar utveckling anser författarna påverkas på olika sätt. Användningen av 
plattor är idag något som blir mer och mer vanligt och ses som positivt eftersom detta innebär att 
framtidens personal förmodligen känner till tekniken i större utsträckning mot vad de gör idag. 
Osäkerheter kring hanteringen av en platta och dess touchskärm förväntas försvinna mer och mer 
vilket gör att det kan kännas lättare att ta sig an tekniken och vara mer positivt inställd till att använda 
den. Att använda en platta kan förbättra ergonomin i det avseendet att den exempelvis kan hjälpa 
personal att via AR se in i trånga maskiner och lokalisera fel, utan att själva behöva befinna sig i 
maskinen under en felsökning. Det är enligt teorin viktigt att utforma maskiner som underlättar för 
personal att upptäcka och avhjälpa fel. Att använda sig av AR för att se in i maskiner menar författarna 
bidrar till att lättare upptäcka fel och anses därför vara positivt att använda. Däremot kan en negativ 
påverkan på social hållbarhet vara det som intervjupersonerna indikerat, att utnyttjandet av mer 
teknik kan bidra till att människor isoleras och att gruppkänslan försvinner.  

8 Slutsats 
Studien har undersökt nuläge, behov och framtida läge gällande interaktionen mellan människa och 
automationsutrustning. Behovet innefattar behov som finns idag samt vilka krav som behöver ställas 
på teknik och automationsutrustningar för att fungera enligt önskemålen. Resultaten är framtagna 
genom data som erhållits från observationer och intervjuer och är sammanställda från de båda 
företagen.  

En slutsats som författarna menar går att dra utifrån de resultat som studien ger är att interaktionen 
som sker idag mellan människa och automation i det avhjälpande underhållet inte innehåller tillräcklig 
information för att underhållspersonal ska kunna utföra ett effektivt arbete. Med intervjupersonernas 
svar och observationerna som grund menar författarna att avsaknaden av informationen inom det 
avhjälpande underhållet även leder till att informationen blir viktigare än teknik när det kommer till 
hur väl ett avhjälpande underhåll kan utföras. Författarna menar att grunden i samarbetet mellan 
människa och automation är vilken typ av information som erhålls och lämnas. Därför är det 
informationen som avgör vilken typ av interaktionsteknik som bör användas i respektive del i det 
avhjälpande underhållet. Det som intervjupersonerna indikerat är att det i de respektive delarna av 
det avhjälpande underhållet i framtiden kommer innehålla olika typer av interaktionssätt. Detta menar 
författarna beror just på vilken typ av information som är tänkt att förmedlas till människan från 
maskinen och vice versa. 

En annan viktigt slutsats menar författarna är att informationen också måste komma närmare 
personalen vid underhållsarbetets alla faser. Den interaktionsteknik som används idag anses vara för 
stationär eller för otymplig och det finns därmed ett behov av mer mobil teknik. Författarna menar att 
en handhållen enhet med touchskärm ger den mobilitet som efterfrågas. Den handhållna enheten 
anses också passa bra som interaktionsteknik på grund av den stora möjligheten att installera olika 
typer av mjukvaror på den.  VR, AR och röststyrning bör användas i de handhållna enheterna för att ge 



Eklind, S. & Larsson, M. 44 Vårtermin 2017 

stöd till underhållspersonalen. Storleken på den handhållna enheten måste, som ovan nämnts, 
anpassas för den information som behöver presenteras. Viss teori menar att händer behöver vara rena 
för att kunna manövrera en handhållen enhet med touch men författarna anser att detta inte kommer 
bli ett problem eftersom det i dagsläget inte nämnts några problem med den touch som finns.  

Det finns många faktorer som kan avgöra hur föreslagna tillvägagångssätt och teknik passar i en 
framtida industri. Författarna menar att människan har en avgörande roll när det gäller 
implementeringen av både ny teknik och interaktionssätt. Författarna rekommenderar starkt att all 
teknik som är tänkt att implementeras först testas i realistiska miljöer av de som ska använda tekniken. 
Det finns även stöd i litteraturstudien där införd teknik rekommenderas att testas grundligt i 
verklighetstrogna och mer komplexa miljöer. Detta för att undvika att stora investeringar sker av teknik 
som inte ger rätt stöd. Som det ser ut idag finns implementerad teknik, men som inte används just för 
att människan inte vill eller känner ett behov av det. På samma sätt förväntas det bli i framtiden om 
noggranna analyser av vad som verkligen behövs i den specifika industrimiljön inte utförs. 

Genom att gå mot teknik som kommer behöva vara uppkopplad menar författarna att detta går hand 
i hand med utvecklingen mot Industri 4.0 och den Smarta fabriken. För att detta ska fungera krävs det 
en utveckling av pålitliga trådlösa nätverk där nödvändiga delar av industrin blir uppkopplade mot 
detta för att informationen ska kunna erhållas i plattan.  

Om dessa slutsatser gäller på andra tillverkande företag är författarna osäkra på och menar att det 
behöver utföras liknande studier för att kunna generalisera över fler företag. Författarna menar att 
resultaten ändå går att generalisera till ett tredje företag eftersom stora delar av resultaten mellan 
företagen stämmer överens med varandra. 

9 Framtida fokusområden 
För att framtidens företag ska kunna utnyttja det förslag på teknik och interaktionssätt författarna 
presenterat finns det krav som behöver uppfyllas innan eventuell implementation kan ske. Författarna 
menar att vidare arbete främst behöver utföras gällande trådlös uppkoppling. Som intervjupersoner 
indikerar finns det idag osäkerheter kring trådlös uppkoppling samt önskemål om att allt i framtiden 
ska vara uppkopplat. Författarna tror att uppkopplingen kommer bli en grundpelare i framtidens 
industri, detta baserat på vad resultat och teori säger kring ämnet. Därför blir det ett krav att den 
trådlösa uppkopplingen uppnår en högre säkerhet än i dagsläget. Samma typ av krav ligger även på att 
tekniken för röststyrning kan uppnå säkra nivåer för att kunna användas i framtidens fabrik. 
Problemområden som oljud i bakgrunden av den som talar och även andra talande behöver hanteras 
innan föreslagna tillvägagångssätt kan implementeras ute i fabrikerna.  

Eftersom resultaten många gånger indikerar att larmtexter innehåller för lite information för att 
underhållet ska fortlöpa på det mest effektiva sättet anser författarna att vidare arbete behöver 
utföras kring hur dessa kan anpassas och visualiseras på rätt sätt i framtida gränssnitt.  

Författarna anser till sist att tekniken inom smartklockor, handhållna enheter, VR och AR inte har långt 
kvar innan den typen av teknik kan implementeras. Det som krävs innan implementation är att 
tekniken anpassas till den applikation den är avsedd för. 

10  Syfte och mål  
Studiens syfte har varit att bidra till ett framgångsrikt samarbete människa och automation i 
framtidens fabriker. Författarna anser att projektet uppnår detta syfte genom att resultatet bidrar till 
en grund att jobba utifrån för att människan i framtiden framgångsrikt ska kunna samarbeta med 
automationsutrustningar. Studien anses också kunna användas som underlag vid liknande studier 
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eftersom metoder som används har mycket breda användningsområden. Teorin och litteraturstudien 
kan studeras för den som vill uppnå en högre förståelse om både dagens och framtidens interaktion 
och fabriker. Även generellt underhåll och hållbar utveckling behandlas i den teoretiska delen av 
arbetet.  

Genom att studera målen för projektet går det att konstatera att även dessa är uppfyllda. Nedan följer 
de mål som finns för projektet samt en motivering till måluppfyllnad. Utöver de mål som projektet har 
anser författarna att de även har haft ett hållbarhetstänk genom hela rapporten vilket också var ett 
överliggande krav för examenskursen.  
 
• Utföra en studie på båda företagen. 
Eftersom observationsstudien utfördes på båda företagen och intervjustudien med hälften av 
deltagarna från vartdera företaget anses målet vara uppnått. Både observation- och intervjustudie 
behandlas i kapitlet Metod och Genomförande.  
 
• Utföra en nulägesanalys för att undersöka var och i vilken utsträckning interaktion används idag. 
En nulägesanalys har utförts vilken baseras på både observationsstudien samt de intervjufrågor som 
behandlar dagens interaktion. Genom att studera resultatet angående dagens interaktion går det att 
erhålla information om i vilka delar och hur mycket interaktion som används idag. Nulägesanalysen 
behandlas i resultatkapitlet: Nulägesanalys - interaktionen idag och bidrar till att målet därmed är 
uppfyllt.  
 
• Utföra en behovsanalys. 
Genom undersökningen av var det fattas interaktion och var det i framtiden behövs mer interaktion 
anses målet av att utföra en behovsanalys vara uppfyllt. I kapitlet Resultat finns det information 
angående vilka behov som finns både i nuläget och i framtidens fabriker. 
 
• Utforska vilka krav som behöver uppfyllas inom utvecklingen av automationsutrustningar för att 
möjliggöra ett framgångsrikt samarbete. 
Genom information från intervjustudien erhölls svar angående vilka krav som behöver ställas på både 
automationsutrustningar och framtidens teknik. Detta har formulerats i behovsanalysen för 
framtidens fabrik under Behovsanalys framtid. 
 
• Ge förslag på hur samarbetet mellan människa och automation kan komma att se ut i praktiken. 
I kapitlet Diskussion och i kapitlet Slutsats finns förslag på hur framtidens interaktion kan komma att 
se ut.  
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12  Bilaga 1 
12.1  Observationsschema  

Datum   

Företag (A/B)  

Avdelning  

 

Syfte: Ta reda på hur interaktionen ser ut under ett retroaktivt underhåll 

Mål: Inhämta information om nuläge och ge en bas till intervjufrågor 

Hur ser underhållet ut? (från start, under pågående reparation, vid avslut)? 

 

 

Vilken interaktionsteknik används (telefon, tangentbord, display, människa)? 

 

 

När sker interaktionen? 

 

 

Hur upplever du interaktionen? (Behöver operatören hjälp? Trycka flera gånger? Krångel?) 

 

 

Interagerar alla på samma sätt? (Finns det en standard för hur interaktionen går till?) 

 

 

Vad behövs för att få en bättre interaktion? (Hos automation och människa)  

 

 

Vilka frågor kan vara bra att ställa på intervju (Vad behövs mer information om)?  
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Hur är automationen uppkopplad?  

 

 

Hur Smart är det avhjälpande underhållet? 

 

 

Övrigt 
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12.2  Intervjuguide  
Intervju nr.  

Datum  

Företag (A/B)  

Kön/Ålder/Befattning  

 

1. Presentation av oss själva 

• Högskolan i Skövde 
• Examensarbete (Samarbete mellan människa och automation i det avhjälpande underhållet i 

framtidens industri) 
• Jobbat inom industrin 

 

2. Presentera premisser för intervjun 

• Anonymitet (Hamnar i rapport) 
• Frivillig intervju 
• Ingen värdering i svaren, spåna fritt! 
• En intervjuare och den andre skriver och flikar in ibland 
• Antal intervjupersoner (ca 8 stycken) 
• Urval (Underhållspersonal, teknikutveckling, beredning, forskare, kön/ålder) 
• Tidsåtgång (45 minuter) 
• Inspelning och dess syfte (För analys, tas bort efter arbetets slut) 
 

3. Presentera syfte och mål för både projekt och intervju.  

Syfte: Besvara frågeställningarna som formulerats i studien (Visa bild 1): 

• Vilket behov av samarbete mellan människa och automation finns det inom det avhjälpande 
underhållet?  

• Vilka brister har nuvarande automationsutrustningar ur ett interaktions- och 
samarbetsperspektiv?  

• Hur kan interaktionen mellan människa och automation komma att se ut i praktiken?  
• Vilka krav bör ställas på utveckling av framtidens automationsutrustningar för att möjliggöra ett 

framgångsrikt samarbete med människor? 

Mål: Ge underlag till behovsanalys där krav på framtida automationsutrustningar ska formuleras. Ge 
förslag på framtida samarbete.  

4. Sätt på bandinspelning. 

5. Ställ frågor. (Den fetstilta frågan är huvudfrågan som ska besvaras med hjälp av 
underfrågorna.) 
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Vi tänker oss att ett avhjälpande underhåll är uppdelat i (Visa bild 2):  
• Maskinstopp 
• Felsökning 
• Reparation 
• Avrapportering 
 

Vi tittar på monterings- och bearbetningsmaskiner samt transportsystem. 
 
Vilket behov av samarbete mellan människa och automation finns det inom det 
avhjälpande underhållet?  
 

• Om ett maskinstopp uppstår, hur kommunicerar operatören med maskinen och vice versa?  
 (Hur ger/får operatören information från maskinen?) 
- Vilken teknik används för interaktion? 
 

• Hur upplever du denna interaktion?  
- Är det enkelt eller svårt?  
- Är det logiskt eller något personen lärt sig?  
 
Upplever du att det saknas någon interaktion i dom här delarna?  
- Vid vilket tillfälle - Reparation eller Felsökning 
- Varför anser du att det saknas?  
- Tar det för lång tid?  
- Är det jobbigt?  
- Vad är vinsten med din implementation? 
 
Vilka brister har automationsutrustningarna när det kommer till hur väl vi kan 
samarbeta och kommunicera med maskinen?  
(Vilka brister har nuvarande automationsutrustningar ur ett interaktions- och 
samarbetsperspektiv?) 
 

• Vilka begränsningar finns gällande utseendet på automationsutrustningarna? 
 
• Hur enkelt är att implementera ny teknik i nuvarande automationsutrustning? 

- Finns det fysiskt utrymme? 
- Kan ny teknik kopplas ihop med den befintliga automationsutrustningen? 
 

• Finns det trådlös kommunikation? 
 

• Har ni haft något problem med interaktionen?  
- Hur har ni löst det? 
 
Nu kommer vi prata lite framtid, hur kan interaktionen mellan människa och 
automation komma att se ut i praktiken?  
 

• Hur tror du att interaktionen inom framtidens avhjälpande underhåll kommer se ut, spåna fritt? 
(Smart fabrik) 

 
• Tror du att dessa typer av teknik skulle kunna användas (Visa bild 3)? 
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• Anser du att interaktionen bör se likadan ut i alla moment av ett avhjälpande underhåll? 
 

• Vem tror du kommer att utföra avhjälpande underhåll i framtiden? 
(Operatör, underhåll, robot) 
 

• Vad vet du om den tekniska utvecklingen de kommande åren? 
 
När det kommer till din vision av hur samarbetet/interaktionen med maskinerna 
kommer se ut, hur kommer automationsutrustningarna behöva utvecklas? 
(Vilka krav bör ställas på utveckling av framtidens automationsutrustningar för att möjliggöra ett 
framgångsrikt samarbete med människor?) 
 

• När det gäller automationsutrustning?  
 

• När det gäller interaktionsteknik? 
 

• Vilka kompetenskrav kommer att finnas i framtiden gällande avhjälpande underhåll?  
- För utveckling? 
- För utförande av avhjälpande underhåll? 
 
Hållbar utveckling (Visa bild 4) 
Socialt: Arbetsförhållanden, trivsel, ergonomi 
Ekonomi: Vinning 
Ekologi: Hållbart, miljövänligt 
 

• Hur tror du att interaktionen påverkar den hållbara utvecklingen? 
- Positivt? 
- Negativt? 
 

• Hur tror du att din vision av den framtida interaktionen kan påverka den hållbara utvecklingen? 
- Positivt? 
- Negativt? 
 
Egna frågor och funderingar? 
 

6. Tacka för medverkan! 
 

7. Gå igenom premisser igen 
 

8. Resultat i slutet av maj  
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