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Abstract 

When smoke diving in large buildings, firefighters struggle with disorientation, vast distances 

and locating the fire itself. This thesis explores the usability and role of a surveillance robot, 

FUMO, when smoke diving in industries and underground parking lots. By interviewing 

firefighters and conducting a hierarchical task analysis (HTA) on smoke diving in both 

underground parking lots and industries, it has been found that FUMO in its basic module can 

aid firefighters in planning and locating a fire. Based on the HTA describing the current work 

process of smoke diving, two iterations were conducted to create an HTA with part-goals 

allocated to FUMO for each environment. These HTA shows how FUMO can be integrated in 

the current work process of the firefighters. By exploring the environment and locating the 

fire before the smoke divers are sent in, FUMO can contribute to a safer work environment 

for the smoke divers. 

Sammanfattning 

Vid rökdykning i stora byggnader har rökdykare problem med desorientering, stora avstånd 

och lokalisering av branden. Detta arbete utforskar användbarheten och rollen av en 

brandrobot, FUMO, vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus. Genom 

att intervjua brandmän med erfarenhet av rökdykning har en hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 

genomförts och HTA-diagram har tagits fram för hur rökdykning i underjordiska 

parkeringshus och industrilokaler ser ut idag. Baserat på dessa HTA-diagram har nya analyser 

genomförts som har resulterat i kompletterade HTA-diagram som beskriver hur en 

rökdykningsprocess som inkluderar FUMO kan se ut. Resultatet visar att FUMO kan genom 

utforskning och lokalisering av branden innan rökdykarpar går in, bidra med en säkrare 

arbetsmiljö för rökdykarna. 
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1 Inledning 

En höstnatt i oktober inkommer ett larm till Kortedala och Angereds brandstationer. Det 

brinner i ett underjordiskt parkeringsgarage i stadsdelen Bergsjö, Göteborg. När 

räddningstjänsten ankommer till platsen forceras porten till garaget upp och en rökdykarinsats 

påbörjas. Det första rökdykarparet går in 50 meter in i parkeringshuset i ett försök att 

lokalisera branden innan man avbryter insatsen och retirerar. Rökdykarparet försöker 

tillsammans med en privatperson förmedla planlösningen av det underjordiska 

parkeringshuset till arbetsledaren. Ett andra rökdykarpar avancerar in i parkeringshuset genom 

en annan angreppsväg men lyckas inte heller lokalisera branden och tvingas retirera på grund 

av att de får ont om luft. Det andra rökdykarparet försöker förmedla information om deras 

vägval och områden de sökt igenom till ett tredje rökdykarpar som lyckas lokalisera och 

släcka branden innan de retirerar. Insatsen tar 31 timmar och 40 minuter och branden fanns 

140 meter in i parkeringshuset och inte 20 meter som uppskattades innan det första 

rökdykarparet skickades in. Förloppet ovan beskrivs i en olycksundersökning av Bergholm, 

Nilsson och Bergström (2010). I detta arbete undersökts det om en brandrobot, FUMO, som 

kan uthärda samma miljö som en rökdykare, förmedla ett videoflöde och förflytta sig i lokaler 

genom fjärrstyrning kan underlätta för räddningstjänsten i problematiska rökdykningar likt 

den som beskrivs ovan.  

1.1 AB Realisator Robotics & FUMO 

Detta examensarbete initierades av företaget AB Realisator Robotics som utvecklar 

robotkonceptet FUMO. FUMO är ett fjärrstyrt fordon som består av en rullande grundmodul 

med kameror och flera olika tillbehör som kan kombineras och monteras på grundmodulen, se  

Figur 1. Bland tillbehören finns griparmar, 360 graders kameror och verktyg som kan 

kartlägga och måla upp omgivningen med hjälp av lasrar. På detta sätt kan roboten anpassas 

för många olika scenarion och användningsområden, såsom lokalisera bränder eller måla upp 

en lägesbild för räddningspersonal. Målet med FUMO är att dess användning skall öka 

möjligheten att rädda liv, öka säkerheten för räddningstjänstens personal och reducera 

kostnaderna. 
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Figur 1: FUMO i sin grundmodul med tillbehör 

1.2 Om examensarbetet 

Detta examensarbete baseras delvis på resultat och diskussioner från ett examensarbete som 

tidigare genomförts hos AB Realisator Robotics. Syftet var i detta examensarbete av 

Nordström (2015), att utifrån ett ergonomiskt perspektiv beskriva vilka faktorer som påverkar 

räddningstjänsten i samband med rökdykarinsatser. Resultat från detta arbete visade att de 

flesta arbetsskador och olyckor sker i villor samt att det finns svårigheter att lokalisera 

bränder i underjordiska parkeringshus (Nordström, 2015). Dessa resultat har fungerat som 

startpunkt för detta arbete. 

Ett annat tidigare genomfört examensarbete vid Linköpings universitet har kartlagt delar av 

räddningstjänstens arbete med hjälp av hierarkisk uppgiftsanalys. De resultat och diskussioner 

som framkommer där kommer delvis att användas som underlag för detta examensarbete 

(Fogel et al., 2004). 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur FUMO i sin grundmodul som 

bäst kan stötta räddningstjänsten vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska 

parkeringshus.  
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1.4 Frågeställning 

I vilka delmål kan FUMO i sin grundmodul stötta räddningstjänsten vid rökdykning i 

industrilokaler och underjordiska parkeringshus och hur kan en implementation av FUMO se 

ut? 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete avser endast FUMO i sin grundmodul och inkluderar varken de existerande eller 

de planerade tillbehören. Arbetet avser att endast ytligt utforska praktiska frågor kring 

implementationen då det huvudsakliga syftet för arbetet är att undersöka hur FUMO passar in 

i dagens rökdykningsprocess. Arbetet avgränsar sig till att endast undersöka rökdykning i 

industrilokaler och underjordiska parkeringshus. När detta arbetet påbörjades var tanken att 

undersöka rökdykning i villa och underjordiska parkeringshus. Tidigt i arbetet framkom det 

att möjligheterna för FUMO vid rökdykning i villa är få jämfört med fördelarna med 

rökdykning i industrilokaler. Rökdykning i villa byttes därför ut mot rökdykning i 

industrilokaler. Besluten kring detta beskrivs mer detaljrikt i genomförande- och 

resultatavsnitten i detta arbete. 

2 Teori 

Detta avsnitt behandlar teori inom rökdykning, automation, samarbete mellan människa och 

maskin samt integration av ny teknologi i organisationer. 

2.1 Rökdykning 

Rökdykning definieras som ett verktyg vid livräddning eller bekämpning av brand som trots 

all kunskap, utrustning, erfarenhet och personella resurser, innebär väldigt stora risker. Det är 

den farligaste arbetsuppgiften som tillåts i Sverige. Några av de centrala begrepp som används 

vid rökdykning och nämns i rökdykarreglementet av RTÖG (2013) är: 

• Angreppsväg - port, dörr, balkong, med flera.  

• Arbetsledare – Ansvarig för arbetet på plats vid insats och fattar beslut vid 

rökdykning. 

• Rökdykare 1 och 2 – Utför rökdykning i ett så kallat rökdykarpar. 

• Avlösningspar – Två rökdykare som är klara att byta av aktiva rökdykare. 
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• Skyddspar – Två rökdykare som säkrar reträttvägen och underlättar slangdragning och 

andra praktiska uppgifter. 

• Rökdykarledare – Leder rökdykarinsatsen. 

• Rökdykning i hög riskmiljö – En hög riskmiljö innebär långa inträngningsvägar, svåra 

siktförhållanden, risk för att reträttvägen blockeras eller svårigheter med att orientera 

sig. 

• Rökdykning i normal riskmiljö – En normal riskmiljö innebär att olycksförloppet är 

förutsägbart och att lokalerna är lättorienterade samt har låg rasrisk, såsom lägenheter 

och mindre villor.  

Vid en olycksplats gör arbetsledaren en riskbedömning och tar ställning till frågor såsom om 

det finns liv att rädda och om riskerna är rimliga med tanke på vad som kan uppnås med en 

rökdykarinsats. Därefter beslutar arbetsledaren om det är möjligt att släcka utifrån eller om en 

rökdykning i antingen normal eller hög riskmiljö ska tillämpas. Om det är tveksamt vilket 

riskmiljö som ska tas tillämpas, väljs alltid det som innefattar en högre risknivå för att på så 

sätt inte underskatta situationen (RTÖG, 2013). 

Innan en insats ska rökdykarparet kontrollera att given radio har en radioförbindelse till 

rökdykarledaren, att arbetsuppgiften uppfattas korrekt och att utrustningen fungerar som den 

ska. Om möjligt ska även rökdykarparet studera omgivande faktorer som brandgaser och 

byggnadstyp (RTÖG, 2013). 

Under insatsen ska rökdykarna använda sig av lämpliga sökmetoder, arbeta parvis, förmedla 

information till rökdykarledaren och kontinuerligt meddela rökdykarledaren om 

förflyttningar. Samtidigt ska rökdykarledaren förmedla information om insatsens läge till 

arbetsledaren. Skyddspar ska säkerställa rökdykarparets reträttväg samt positionera sig på ett 

sådant sätt att detta kan kontrolleras och förmedlas (RTÖG, 2013). 

2.1.1 Rökdykning i villa och underjordiska parkeringshus 

Nordström (2015) kommer i sitt arbete fram till att det största antalet allvarliga tillbud vid 

rökdykning sker i underjordiska parkeringshus och att de flesta arbetsskadorna inträffar i 

villor. Faktorerna bakom tillbuden som inträffat i underjordiska parkeringshus, är knutna till 

lokalernas storlek och som följd desorientering. Utifrån Nordströms arbete har det valts att se 

närmare på dessa faktorer då de anses vara en viktig grund för en framtida användning av en 

brandrobot.  



5 

 

Nordström (2015) beskriver en olycksutredning av Andersson, Eriksson, Eriksson och 

Arvedahl (2007) som utreder en insats i Stockholms län 2006 där en brand härjar i ett 

underjordiskt parkeringshus. När räddningstjänsten anländer till platsen möts styrkan av en 

tyngre port och det dröjer 20 minuter innan man har tillgång till parkeringshuset. Det första 

rökdykarparet har i uppgift att söka av den direkta omgivningen innanför porten och får inte 

avancera mer än 10 meter in i byggnaden. Detta på grund av att arbetsledaren anser att 

rökdykarna bedöms vara oerfarna och att insatsen är komplicerad vilket förhöjer riskerna för 

insatsen. Efter att ha sökt av det direkta området innanför porten backar rökdykarparet ut och 

har inte lyckats lokalisera branden. Nästa rökdykarpar som skickas in lyckas lokalisera 

branden men upptäcker att verktyg behövs för att bryta upp lås till gallerburar då elden härjar 

innanför. Vid denna insats finns inga rökdykarpar redo att gå in och leverera verktyg utan 

insatsen avbryts för att gå ut och hämta verktyg innan den påbörjas på nytt. Väl tillbaka vid 

gallerburarna lyckas inte rökdykarparet att bryta upp låsen med de verktyg som hämtats och 

tvingas att gå tillbaka på grund av att de fått ont om luft. Efterkommande rökdykarpar lyckas 

inte lokalisera branden och till sist avbryter arbetsledaren alla rökdykarinsatser då riskerna 

anses vara för stora. Istället tas beslut att fylla parkeringshuset med skum och insatsen tar 31 

timmar och 47 minuter (Andersson et al., 2007). Även om inget tillbud med egen personal 

inträffade i insatsen användes stora mängder skum som hade kunnat leda till stora miljöskador 

(Nordström, 2015). 

En annan sådan insats som Nordström (2015) beskriver är utifrån en olycksutredning av 

Bergholm, Nilsson och Bergström (2010). Denna insats genomfördes i ett underjordiskt 

parkeringshus i Västra Götalands län 2009. Vid denna insats går rökdykarpar in 50 meter in i 

byggnaden innan man avbryter insatsen och försöker, tillsammans med en privatperson, 

förmedla planlösningen av parkeringshuset till arbetsledaren. Det andra rökdykarparet som 

går in lyckas inte heller lokalisera branden och tvingas retirera. Det andra rökdykarparet 

lämnar över information om vilket område de sökt igenom till ett tredje rökdykarpar som 

lyckas lokalisera och släcka branden innan de retirerar. Detta följs med att ytterligare ett 

rökdykarpar skickas in med uppgiften att fortsätta kyla och släcka branden. I samband med 

denna insats rasar betong och även en fläkttrumma som väger 150-200kg nära de 

brandhärjade bilarna. Detta anses vara ett allvarligt tillbud då en rökdykare hade kunnat 

omkomma (Bergholm et al., 2010). 

Nordström (2015) beskriver ytterligare en insats utifrån en olycksutredning av Bergholm och 

Wendt (2011) i ett underjordiskt parkeringshus i Västra Götaland 2011. Räddningstjänsten får 
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larm klockan 21:36 om en brand i ett stort underjordiskt parkeringshus med två plan varav 

vardera är 4500m2 i storlek. Det är tät brandrök från tak till golv och räddningstjänsten 

konstaterar den stora storleken på byggnaden. I dessa insatser kräver rutinerna att ett 

rökdykarpar både har en skyddspar och en avlösningspar som skall vara tillgängliga, vilket 

innebär att insatsen är personalkrävande. Den första rökdykningsinsatsens avbryts när 

rökdykarparet får dåligt med luft och därför tvingas retirera när de har 1/3 av sträckan kvar till 

branden. Skyddsparet ersätter rökdykarparet och behöver nu ett eget skyddspar. Samtidigt 

som detta pågår söker ledningen av insatsen efter alternativa vägar in i byggnaden för att 

enklare nå branden. Drygt 1 timme och 35 minuter efter räddningstjänsten anlänt till platsen 

lokaliseras branden genom ett trapphus från ett flerbostadshus. Räddningstjänsten tvingas kyla 

golvet då rökdykarna rör sig på knä i byggnaden. Omkring klockan 01:05 börjar släckningen 

ge effekt och branden minskar, insatsen avslutas vid klockan 10:00 dagen därpå. Den höga 

värmen vid trapphuset och den långa inträngningsvägen vid garageportarna, innebar en hög 

arbetsbelastning för rökdykarna (Bergholm & Wendt, 2011). 

Det finns ytterligare genomförda insatser i underjordiska parkeringshus i Sverige som 

Nordström (2015) beskriver problematiken i men problematiken med insatser i underjordiska 

parkeringshus kan sammanfattas till: 

• Storleken på lokalen 

Underjordiska parkeringshus är ofta väldigt stora lokaler, vilket innebär långa sträckor 

till bränder. Detta försvårar lokaliseringen av branden eftersom rökdykarpar oftast 

måste byta av varandra på grund av den långa sträckan och försöka fortsätta där det 

tidigare rökparet slutade. 

• Besvärligt att ventilera ut brandgaser 

På grund av att underjordiska parkeringshus är belägna under mark är det besvärligt att 

ventilera ut täta brandgaser, vilket innebär att arbetsmiljön för rökdykarna sällan går 

att förbättra. 

• Svårt att lokalisera bästa möjliga inträngningsväg 

Det är problematiskt att från utsidan av parkeringshuset lokalisera branden vilket kan 

leda till att rökdykarna gör en inträngning via en port som ligger långt från branden. 

Detta försvårar lokaliseringen av branden, ökar avståndet till branden och ger tid för 

branden att utvecklas mer. 

• Oklar planlösning 
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Gallerburar är ett återkommande hinder i underjordiska parkeringshus. Dessa 

förhindrar i vissa fall rökdykarnas tillgång till branden och kan i vissa fall förhindra 

förflyttning i lokalen. 

• Bristfälliga rutiner 

Det har framkommit att det finns brister i räddningstjänstens egna rutiner för 

rökdykning samt i räddningstjänstens övningsverksamhet. Det har även framkommit 

att rutinerna inte alltid följs.  

Nordström (2015) föreslår att resultaten från sitt arbete kan användas i en framtida studie för 

att undersöka hur en brandrobot för rökdykning kan underlätta, stötta och öka säkerheten i 

rökdykarnas arbete. Införandet av en sådan robot medför frågor kring automation och hur en 

implementation av en sådan i en redan existerande arbetsprocess skulle gå till. 

2.2 Automation 

Datorer och maskiner har fått allt mer kapacitet och hastighet vilket i sin tur har gjort dem mer 

”intelligenta” och kapabla till att genomföra uppgifter som en gång i tiden endast kunde 

genomföras av människor. Dessa uppgifter omfattar inte bara tunga lyft eller fysiskt arbete 

utan även komplexa kognitiva uppgifter, såsom beslutsfattande och planering. Detta innebär 

även att det finns vissa uppgifter som maskiner och datorer genomför bättre än människor 

(Parasuraman, 2000). 

Risker, pålitlighet, säkerhet och effektivitet är alla viktiga faktorer som påverkas av 

automation (Parasuraman, Sheridan, & Wickens, 2000). Det är viktigt att förstå och förutse 

konsekvenserna av att automatisera en uppgift samt till vilken grad uppgiften ska 

automatiseras. Detta då det finns både positiva och negativa konsekvenser av automation. 

Därför är det viktigt att fråga sig vad konsekvenserna blir när en uppgift automatiseras och till 

vilken grad av automation som dessa uppstår (Parasuraman, 2000). 

Automation kan implementeras gradvis. Ett system eller en uppgift kan vara delvis 

automatiserad, det vill säga att en del av uppgiften utförs av en människa och en annan av en 

maskin. Det finns ingen generell lösning som besvarar vilken typ av automation som är mest 

lämpliga och till vilken grad den ska implementeras utan det är en avvägning mellan 

kostnader och fördelar (Parasuraman, 2000). 

Parasauraman med flera (2000) föreslår att fyra olika funktioner kan automatiseras: 

• Datainsamling 
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• Informationsanalys 

• Beslutsfattande 

• Utförande av handling 

Dessa fyra olika funktioner kan automatiseras till generellt fem olika nivåer - ingen, låg, 

mellan, hög och full automation. Datainsamling syftar på funktioner som samlar in och 

registrerar data, exempelvis via sensorer. Vid en låg automationsnivå skulle en sådan funktion 

endast samla in data med sensorer för senare analys. Medan en automation på en mellannivå 

skulle kunna innebära en organisation såsom kategorisering efter vissa kriterier av de data 

som samlas in (Parasuraman, 2000). 

Automatisering av informationsanalys innebär en mer ”tänkande” automation som behöver 

minnas och besitta en slutledningsförmåga. Vid en låg nivå av automation skulle algoritmer 

räkna på inkommande data och kunna exempelvis förutspå ett flygplans rutt (Hart & Wempe, 

1979). Högre nivåer av automation innebär att automationen arbetar med flera olika variabler 

och sammanställer ett slags värde utifrån dessa, såsom en säkerhetsparameter i en kontroll av 

en arbetsprocess (Moray, 1997). Beslutsfattande och val av handling involverar även det en 

mer ”tänkande” automation eftersom det involverar hypotesskapande och förmågan att kunna 

välja den mest lämpade hypotes av de som skapats. Detta innebär att automationen gradvis 

kan ersätta människors roll i beslutsfattande (Parasuraman, 2000). 

Den fjärde och sista typen av funktion som kan automatiseras är själva utförandet av 

handlingen. Detta involverar ofta att maskinen ersätter en mänsklig hand eller röst. Olika 

nivåer av automation definieras utifrån hur mycket av handlingen som är manuell eller 

automatisk (Parasuraman, 2000). En sådan automation av denna typen av funktion innebär 

ofta ett samarbete mellan en mänsklig operatör och maskinen.  

2.3 Samarbete mellan människa och robot 

Obemannade system är en farkost som styrs av en operatör som inte befinner sig ombord.  

Användningen av sådana system har ökat märkbart på senaste år på grund av 

teknikutvecklingen i området. Ofta har ett obemannat system någon form av automation, 

ibland som en del av en mindre funktion såsom att bibehålla en position (Bengtsson & 

Woltjer, 2017). Ett vanligt syfte med obemannade system är att kunna ta sig an uppgifter som 

att undersöka områden som kan vara farliga eller svårorienterade för människor. Sådana 

uppgifter kan beskrivas som dull, dirty eller dangerous (DDD). Det är en stor fördel att kunna 
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få tillträde till svåråtkomliga och farliga områden utan att riskera egen personals 

välbefinnande, speciellt inom räddningstjänsten (Bengtsson & Woltjer, 2017). 

Både robotar inom underhållning och mer seriösa tillämpningar använder sig ofta av 

fjärrstyrning på olika sätt. Fjärrstyrning är idag en av de huvudsakliga metoderna för 

mänskliga operatörer för att kontrollera och interagera med robotar. Det är vanligt att 

fjärrstyrda robotar är skapade för en specifik uppgift vilket också innebär att de är begränsade 

till att utföra denna uppgift. Vanliga områden där man kan finna fjärrstyrda robotar med 

specifika uppgifter är inom industri och militära uppdrag (Melidis & Marocco, 2015). Det 

specifika ändamålet för en robot reflekteras ofta i den plattform som mänskliga operatörer 

använder för att integrera med den. Detta förenklar interaktionen mellan roboten och den 

mänskliga operatören. På grund av att plattformen skräddarsys för robotens syfte och uppgift 

på detta sätt, begränsas även robotens möjligheter till andra uppgifter och syften (Melidis & 

Marocco, 2015).  

Styrandet av en fjärrstyrd robot sker ofta genom en sekvens av olika kommandon eller 

knapptryckningar. Detta kan vara svårt för en mänsklig operatör att memorera och därför är 

träning i hur man hanterar och styr roboten lämpligt. Trots detta är det inte ovanligt att den 

mänskliga operatören gör misstag och glömmer vissa kommandon eller sekvenser (Melidis & 

Marocco, 2015). Fjärrstyrda robotar kräver en kontinuerlig styrning och övervakning därför är 

det grundläggande att operatören besitter en god systemförståelse. En bra systemförståelse 

innebär att operatören förstår robotens system och kan använda den mer effektivt samt att vid 

ett eventuellt systemfel välja den mest lämpade handlingen (Bengtsson & Woltjer, 2017).  

Manned-unmanned-teaming (MUM-T) uppmärksammar aspekter såsom samverkan mellan 

obemannade system och operatörer. Fokus ligger på att de operatörer och obemannade system 

agerar som en sammansatt grupp då detta inte undersökts i samma utsträckning som de 

tekniska lösningarna har undersökts. System i sin helhet med både operatör och obemannade 

system behöver flexibilitet för att kunna lösa olika typer av uppgifter givet situationen, därför 

läggs det stor vikt på att uppnå en samlad förmåga. Operatören kan utmanas på många sätt i 

MUM-T, såsom att kunna tolka positionen hos den fjärrstyrda roboten på ett korrekt sätt samt 

att ha en förståelse för situationen, kunna värdera hotbilder i uppdraget och hantera risker för 

att till exempel inte navigera den fjärrstyrda roboten in i oönskade lägen (Bengtsson & 

Woltjer, 2017). Operatörer tenderar också att vara mindre närvarande och sämre på att 

uppfatta förändringar i miljö och system när de förändringarna inte sköts av dem själva utan 

av en automatisering eller en annan operatör (Endsley & Kiris, 1995). 
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Bengtsson och Woltjer (2017) presenterar rekommendationer som bör beaktas inom MUM-T, 

nedan följer ett urval av dessa. 

• Aktivt följa forskningen inom MUM-T och koncept för hur flexibilitet, resiliens, 

anpassningsförmåga, förändringsbenägenhet kan tillämpas på människa-maskin-team i 

samverkan. 

• Utreda vilken typ av styrning och övervakning av obemannade system som kan 

kombineras med nuvarande och framtida uppdrag. 

• Uppskatta och utvärdera den kompetens som krävs för insatser i MUM-T. Fokus bör 

ligga på variationer och flexibilitet i uppdrag samt miljö men även på frågor som 

täcker urval av operatör och vilken mängd utbildning som krävs.  

• Identifiera och utvärdera stressande faktorer som kan uppstå för framtida uppdrag i 

samband med obemannade system. 

• Beakta utmaningar, förutsättningar och möjliga skiftbyten mellan operatörer som styr 

och övervakar obemannade system.  

2.4 Integration av ny teknologi i organisationer  

Integration av ny teknologi i existerande arbetsprocesser inom en organisation är en allt mer 

vanlig företeelse, eftersom ny teknik kan innebära en ökad funktionalitet i arbetsprocessen. En 

stor faktor som påverkar fördelarna med ny teknologi i existerande arbetsprocesser är hur 

teknologin integreras. Detta då det påverkar processen eller organisationen i sin helhet, 

speciellt om teknologin kommer utifrån organisationen (Karlsson, Taylor, & Taylor, 2010). 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur väl ny teknologi kan integreras i en redan 

existerande arbetsprocess hos organisationer. Karlsson med flera (2010) summerar ett flertal 

faktorer som påverkar: 

• Komplexiteten i den teknologi som skall integreras. 

• Organisationens erfarenhet av ny teknologi. 

• Organisationens erfarenhet av integration av ny teknologi. 

• Rollen den nya teknologin skall ta i arbetsprocessen. 

• Nivån av organisationens kunskap gällande användande och implementation av ny 

teknologi. 

• Teknologins utformning och anpassningsbarhet till integration i existerande processer. 
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Det är även viktigt att personal som arbetar med den nya teknologin förstår sin roll i relation 

till teknologin och organisationens förändrade strategi i sin helhet. Informationsflödet måste 

också tillåta personal förstå hur den nya teknologin påverkar andra aspekter av processen 

(Pan, Pan, & Devadoss, 2008). 

3 Metod 

Detta avsnitt presenterar hur arbetet gått till i sin helhet. Val av metoder motiveras och 

arbetets genomförande förklaras i detalj.  

3.1 Metodteori 

Detta avsnitt presenterar den teorin bakom använda metoder och hur dessa har tillämpats för 

arbetets ändamål. 

3.1.1 Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativa intervjuer tillåter en möjlighet att samla in större mängder data inom ett specifikt 

område som undersöks på ett flexibelt sätt. Kvalitativa intervjuer skiljer sig från mer 

strukturerade intervjuer då intresset är riktat mot den intervjuades åsikter och tankar. Dessa 

åsikter och tankar kan styra intervjuns riktning. Detta medför att den som genomför intervjun 

ställer nya följdfrågor till det som intervjupersonerna talar om. Till skillnad från kvantitativ 

datainsamling vill man i kvalitativa intervjuer få fylliga och detaljerade svar från deltagarna, 

samtidigt kan en intervjuperson intervjuas flera gånger (Bryman, 2011). 

Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, nästintill helt ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju har intervjuaren 

endast ett PM med teman för att assistera minnet kring vilka teman som skall diskuteras, 

denna typ av intervju kan liknas ett vardagligt samtal. Det är inte ovanligt att intervjuaren 

endast ställer en fråga och låter intervjun flöda fritt därefter. En semistrukturerad intervju 

innebär att den som genomför intervjun har en så kallad intervjuguide med en lista av teman 

som ska undersökas. Utifrån dessa teman ställs frågor ofta, men inte nödvändigtvis, i en 

förutbestämd ordning. Båda dessa typer av kvalitativa intervjuer har ett flexibelt 

tillvägagångssätt som lägger vikt på intervjupersonens uppfattning och tolkning av frågor 

(Bryman, 2011). 
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Valet mellan dessa två typer beror ofta på faktorer som att en uppsättning av förutbestämda 

frågor kan vara ett hinder för att införskaffa den riktiga världsbilden som de 

intervjupersonerna har, eller att syftet med intervjun är tydligt och kräver delvis definierade 

frågeställningar. Oavsett typ av kvalitativ intervju är det vanligt att intervjun spelas in, detta 

då det inte endast är intressant vad för svar som ges utan även hur de ges. För att detta ska 

kunna inkluderas i en analys är det viktigt ha en redogörelse för vad som sagts under intervjun 

(Bryman, 2011). 

3.1.2 Hierarkisk uppgiftsanalys 

Uppgiftsanalysens rötter kan spåras tillbaka till tidigt 1900-tal där Frank och Lilian Gilberth 

är två personer som har varit huvudansvariga i utvecklingen av metoden. Under denna tiden 

hade flera nya innovativa verktyg utvecklats i arbetet att lägga tegelstenar. Genom att bryta 

ner processen och inkludera de nya verktygen kunde uppgiften gå från 18 steg till fyra steg 

och därmed effektiviserades processen dramatiskt. När processen bröts ned kunde man se en 

tidig variant av den moderna uppgiftsanalysen med kognitiva deluppgifter som ”söka” och 

”hitta” (Stanton, 2006). 

En modern uppgiftsanalys tillåter en representation av en arbetsprocess genom att definiera 

delmål till ett större mål och hierarkiskt dela upp dessa i en struktur. Uppgiftsanalyser 

används i många fält och används ofta som grund till andra analyser, till exempel Human 

Error Identification (HEI). HEI är en teknik för att identifiera fel som beror på den mänskliga 

faktorn i olika system. Detta görs bland annat genom att undersöka de lägsta delmålen i en 

hierarkisk uppgiftsanalys. Representationen av arbetsprocessen innebär att man kan peka ut 

delmål som är problematiska eller som kan omstruktureras för att förbättra helheten av 

arbetsprocessen (Stanton, Salmon, Walker, Baber, & Jenkins, 2005). 

Hierarkisk uppgiftsanalys (engelska: hierarchical task analysis) (HTA) , har blivit den mest 

använda analysmetoden för att ta isär större arbetsprocesser med syftet att förbättra 

delprocesser och producera resultat som kan användas i andra metoder inom Human Factors 

(HF) (Stanton et al., 2005). HTA utvecklades för att systematisk undersöka uppgifter för att 

finna mindre beståndsdelar som kan effektiveras. Detta så att arbetsprocessen kan utföras på 

det mest effektiva sättet. Det finns breda principer över hur HTA skall genomföras, men det 

saknas ett regelverk för detaljerna i metoden. Detta innebär att det är möjligt att anpassa HTA 

för det specifika ändamålet som det används för. Stanton (2006) presenterar de huvudsakliga 

principerna som bör finnas i åtanke: 
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1. Definiera ett klart syfte med analysen: 

HTA kan används för att analysera mycket inom HF såsom, systemdesign, 

gränssnittdesign eller för att få en lägesbild över personals arbete. Därför är det viktig 

att definiera syftet eftersom informationen som ska samlas in kan variera beroende på 

vilket syfte analysen har. 

 

2. Definiera gränserna av uppgiftsanalysen: 

Syftet styr hur analysen ska avgränsas, därför är det viktigt att även gränserna får en 

klar definition. Om syftet är att se närmare på en individ bör gränserna dras runt 

individens uppgifter och handlingar. Men om syftet är att se systemet i sin helhet bör 

gränserna dras runt systemet och inte individen. 

 

3. Ha tillgång till flertalet källor med information: 

Ett flertal källor ger en högre noggrannhet i analysen. Samtliga uppgiftsanalyser 

lägger vikt på att information från flera källor kan bekräfta informationens 

tillförlitlighet. 

 

4.  Beskriv systemets mål och delmål:  

Som namnet föreslår innebär HTA en hierarkisk struktur av den analyserade uppgiften 

och deluppgifter. När uppgiften delas upp kommer flera delmål och deluppgifter bli 

identifierade. Det är delmålen, och inte deluppgiften som beskrivs i strukturen. 

 

5. Sträva efter att dela in ett mål i ett mindre antal delmål. 

Det finns en viss underförståelse inom HTA att inte skapa en stor lista av delmål 

utifrån ett mål. Därför bör man försöka sträva efter att ha tre till tio logiskt följande 

delmål under ett mål. 

 

6. Länka mål till delmål genom att förklara de förutsättningar som krävs för delmålet: 

Klargör de utlösande faktorerna i delmål som leder till ett högre mål. Representation 

läses från toppen av den hierarkiska strukturen till botten där de utlösande faktorerna 

finns förklarade.  

 

7. Avsluta beskrivningen av delmål när man anser att analysen är tillräcklig för utsatta 

syftet:  
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Det är viktigt att veta när man ska sluta sin analys för att undvika överflödiga delmål. 

Detta har visat sig vara en av de mer problematiska delarna inom HTA.  

 

8. Verifiera tillförlitligheten i analysen genom att tala med experter inom området: 

Genom att träffa experter inom området kan man validera noggrannheten och 

korrektheten av analysen. Man skapar även man en känsla hos experten att denne 

bidragit till analysen.  

 

9. Var förberedd på att revidera analysen: 

HTA kräver ett flexibelt tillvägagångssätt för att uppnå en bra hierarki med väl 

definierade mål och delmål. Beroende på hur komplext syfte är, kan analysen kräva 

flera iterationer 

Stanton med flera (2005) förklarar hur planer visar hur och i vilken ordning olika delmål kan 

uppnås. En linjär plan innebär att uppgift 1 görs först, uppgift 2 därefter, följt av uppgift 3 och 

så vidare. Det finns flera olika typer av planer såsom en icke-linjär, där utförandet av 

uppgifter är irrelevant och simultana planer samt iterativa planer som går i cykler tills ett 

delmål uppnåtts, såsom att delmål 1 och 2 upprepas till delmål 3 är uppnått. 

3.1.3 Funktionsallokering 

Enligt Stanton (2006) kan HTA fungera som grund för vidare analys, till exempel i 

funktionsallokering (engelska: allocation of function). Denna analys innebär att man 

fastställer vilka uppgifter som allokeras till människa, maskin eller en blandning av de båda. 

Metoden har vuxit fram i samband med att mer komplexa, dynamiska och automatiserade 

system har utvecklats. System kan idag innehålla flera tekniska hjälpmedel som kan utföra 

uppgifter lika väl som mänskliga operatörer. Denna metod kan underlätta arbetet med att 

urskilja vilken uppgift som kan hanteras av ett teknologiskt hjälpmedel eller en mänsklig 

operatör. På ett sådant sätt blir arbetsprocessen i sin helhet så effektiv och säker som möjligt 

(Stanton et al., 2005). 

För att genomföra en funktionsallokering ger Marsden och Kirby (2005) följande råd för 

proceduren: 

1. Definiera de uppgifter som skall analyseras. 

Det är viktigt att klargöra vilka uppgifter som skall analyseras, detta innebär att man 
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har insyn i vilka uppgifter och deluppgifter som redan är allokerade till antingen 

människa eller maskin och därmed kan bortses ifrån.  

2. Genomför en HTA för de uppgifter som skall analyseras. 

En HTA bör genomföras på de uppgifter som ska analyseras för att bryta ned dem i 

mindre delar så att en klar överblick av vilka deluppgifter som uppgifterna består av 

införskaffas. 

3. Inkludera en intressentanalys. 

För att kunna få en insyn i hur tillfredsställd intressenten känner sig med allokeringen i 

en arbetsprocess bör en intressentanalys genomföras. Det är viktigt att inkludera flera 

perspektiv på arbetsprocessen för att bibehålla det som fungerar bra i både effektivitet 

men även i hur givande processen är för de som genomför den, såsom interaktion med 

andra och en variation i arbetet.  

4. Överväg fördelar och nackdelar med mänsklig operatör och tekniska hjälpmedlet. 

Den som genomför analysen bör även fundera över vilka nackdelar och fördelar som 

finns i att allokera en viss uppgift till en mänsklig operatör eller ett tekniskt 

hjälpmedel. Bedöm vad för effekt allokeringen ger på arbetsprocessens effektivitet. 

3.1.4 Kognitiv arbetsanalys 

Kognitiv arbetsanalys (engelska: cognitive work analysis) (CWA), är en analysmetod som 

tillkommit för att möjliggöra analys av komplexa sociotekniska system. Metoden fokuserar på 

att analysera operatörers begränsningar i deras handlingar i ett system, snarare än att analysera 

själva handlingarna som utförs. Även om CWA fokuserar på begränsningarna beskriver dessa 

begränsningar möjligheterna i en handling. Detta fokus tillåter att analysen kan anpassas till 

oförutsedda handlingar (Naikar, 2017). CWA består av fem olika faser, där varje fas 

undersöker olika typer av begränsningar. Dessa faser är: Arbetsdomänsanalys (engelska: work 

domain analysis) (WDA), kontrolluppgiftsanalys (engelska: control task analysis) (CTA), 

strategianalys (engelska: strategies analysis) social organisation och samarbetesanalys, 

(engelska: social organisation and cooperation analysis), SOCA och arbetskompetensanalys 

(engelska: worker competencies analysis) (Salmon, Jenkins, Stanton, & Walker, 2010). 

Salmon med flera (2010) presenterar CWA:s fem olika faser nedan: 

1. Den första fasen, WDA, innebär en modellering av systemet i fråga och undersöker 

dess syfte och begränsningar utifrån omgivningen. 

2. Den andra fasen, CTA, undersöker de uppgifter som genomförs i systemet, samt dessa 

uppgifters begränsningar i olika situationer och uppgifternas syften. 
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3. Den tredje fasen, strategianalys, innebär en identifiering av hur uppgifter kan 

genomföras i systemet. Utav alla faser kan denna liknas med HTA, då denna fasen 

bryter ned uppgifter med syftet att enklare kunna analysera hur och om uppgiften kan 

uppnås med olika strategier. 

4. Den fjärde fasen, SOCA, används för att dela upp arbetet i uppgifter mellan mänskliga 

operatörer och teknologiska hjälpmedel samt hur dessa kan kommunicera och 

samarbeta. 

5. Den femte fasen, arbetskompetensanalys, innebär att de kompetenser som krävs av 

operatörer identifieras.  

Den grundläggande skillnaden mellan HTA och CWA ligger i att HTA fokuserar på att 

hierarkiskt dela upp uppgifter medan CWA lägger fokus på syfte och begränsningar i 

systemet. På grund av detta kräver ofta CWA ett mer disciplinerat tillvägagångssätt då det 

faller mer naturligt att analysera uppgifter (Naikar, Moylan, & Pearce, 2006). HTA beskriver 

hur delmål och mål skall eller bör uppnås och är därmed naturligt beskrivande och normativt. 

CWA beskriver hur funktioner och syften potentiellt kan uppnås och är därmed formativt. 

CWA kan ta mål i åtanke men använder dem inte som grund till analysen, vilket innebär att 

det går att hävda att CWA inte analyserar mål såsom HTA, där mål är grunden till analysen. 

Detta överensstämmer med att CWA är formativt då en analys utifrån ett mål behöver ett 

definierat mål och är därmed beskrivande och normativt (Salmon et al., 2010). 

HTA har även en väletablerad metodologi med principer som förklarar steg för steg vad som 

skall göras medan CWA presenterar riktlinjer och där den som genomför analysen har 

friheten att välja metodologi i de olika faserna. Det finns likheter mellan metoderna såsom att 

båda inkluderar information från olika källor, intervjuer och observationer. Båda metoderna 

kräver också revidering och ett iterativt tillvägagångssätt. Genom dessa likheter kan samma 

uppsättning av data användas av båda metoderna. Båda metoderna kritiseras för att använda 

en för stor mängd resurser på grund av att revidering krävs för att skapa ett slutgiltigt resultat 

(Salmon et al., 2010). 

3.2 Val av metod 

Detta avsnitt förklarar valet av metoder i arbetet. Nack- och fördelar tas upp med olika 

metoder för att kunna förse läsaren med en tydlig bild över hur valet av metoder gick till.  
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3.2.1 Val av HTA 

HTA anses vara en lämplig analysmetod för detta arbete eftersom metoden tillåter en 

nedbrytning av en större arbetsprocess och ger en insyn i delar och helhet. Genom att använda 

HTA kan en räddningsinsats i form av en rökdykning delas upp i mindre delmål. Därefter kan 

delmålen delas upp i mindre delar tills en helhetsförståelse har uppnåtts. I enlighet med de 

övergripande principerna för HTA har flera olika informationskällor använts. Experter har 

intervjuats och ett iterativt tillvägagångssätt har använts. HTA anses vara mer lämpligt än 

CWA då HTA har ett väletablerat tillvägagångssätt som även behåller möjligheten till att 

anpassa metoden för ändamålet. HTA producerar även tydliga diagram som kan förstås utan 

större ansträngning av någon som inte är insatt i metoden. Då CWA arbetar med 

begränsningar kan det, som tidigare nämnt, vara enklare att förstå HTA som arbetar med 

delmål av större delmål. Genom att bryta ned rökdykarinsatser i de olika miljöerna kan varje 

delmål analyseras i form av funktionsallokering. Varje krav för varje delmål kan då mötas 

med de verktyg som FUMO har. Om ett krav för uppgiften kan uppfyllas av ett av FUMO:s 

verktyg kan deluppgiften allokeras till FUMO som kan stötta räddningstjänsten i uppgiften. 

Genom att använda HTA kan varje delmål skrivas ut och analyseras. Det tillåter även en 

visualisering av delmål, hur dessa delas upp och hur de kan allokeras till FUMO, vilket 

underlättar vid intervjuer och utvärderingar med deltagare.  

3.2.2 Val av funktionsallokering 

Användandet av funktionsallokering har tillåtit en detaljerad analys av varje delmål för att 

noga kunna undersöka för- och nackdelar med att allokera en del av eller hela delmålet till 

FUMO. Det har även varit en naturlig väg att gå efter att ha producerat ett HTA-diagram som 

brutit ned arbetsprocessen och identifierat aktuella deluppgifter som kan allokeras till FUMO.  

3.3 Intervjudeltagare 

Personal vid en räddningsstation i en medelstor stad i Sverige utgjorde intervjugruppen vid 

första omgångens intervjuer. Tre av fyra hade erfarenhet av rökdykning tidigare och en 

agerade som intern insatschef, men hade fortfarande kunskap inom området och dess rutiner. 

Vid andra omgången bestod intervjugruppen av personal från tre olika räddningsstationer i två 

olika medelstora städer i Sverige. Av deltagarna i andra omgången hade samtliga erfarenheter 

av rökdykning sedan tidigare.   
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3.4 Genomförande 

Två omgångar av intervjuer genomfördes varav den första hade syftet att skapa två HTA-

diagram varav en bröt ned rökdykningsprocessen i ett underjordiskt parkeringshus och den 

andra rökdykningsprocessen i en industribyggnad. Detta på grund av att det efter de första 

intervjuerna stod klart att FUMO hade dåliga förutsättningar att fungera som ett bra verktyg 

vid villabränder. Istället lyftes möjligheterna FUMO hade i industribränder fram. Utifrån 

dessa två HTA-diagram allokerades deluppgifter mellan FUMO och rökdykare som 

representerades i två nya kompletterade HTA-diagram. 

Den andra intervjun hade som syfte att utvärdera hur väl räddningspersonalen anser att de 

primära HTA-diagrammen beskriver hur verkligheten ser ut, samt att utvärdera kompletterade 

HTA-diagram med allokerade deluppgifter där FUMO medverkar. 

3.4.1 Första intervjuomgången 

Fyra intervjuer genomfördes vid första omgången med personal på en räddningsstation i en 

medelstor stad i Sverige. Tre deltagare fick skriva på ett samtyckesformulär, se bilaga 1, som 

beskrev hur intervjun skulle genomföras samt att en andra intervju skulle utföras vid ett 

senare tillfälle. För den fjärde deltagaren skedde detta muntligt i en inspelning. Intervjun 

påbörjades genom att förklara kort om brandroboten FUMO och om AB Realisator Robotics 

samt om själva examensarbetet. Därefter ställdes frågan om hur rökdykning i villa och 

underjordiska parkeringshus, utifrån denna frågan fick deltagaren tala fritt och följdfrågor på 

det som var av intresse ställdes. Utöver enklare anteckningar spelades även intervjuerna in för 

enklare hantering av data vid senare analys. Intervjuerna var av semi-strukturerande natur och 

varade ungefärligen i 25 – 35 minuter. Vid slutet av varje intervju visades de HTA-diagram 

som produceras av Fogel med flera (2004). Deltagarna gav då åsikter och tankar om 

diagrammen såsom hur väl de stämde och hur väl de gick att förstå. En kort förklaring gavs 

hur ett HTA-diagram läses för att underlätta för deltagarna. I samtliga intervjuer började 

deltagarna vid en eller flera tillfällen prata om FUMO och dess användning och nytta, även 

om intervjun endast var till för att undersöka hur rökdykning i de olika miljöerna ser ut. Tidigt 

in i dessa samtal om användningen och nyttan i FUMO stod det klart att FUMO inte var 

lämpad för rökdykning i villabränder. Istället lyftes möjligheterna för FUMO vid rökdykning i 

industrilokaler fram. Därför bestämdes det här att bortse från FUMO i villabränder och istället 

inkludera hur FUMO kan fungera vid industribränder. Utifrån intervjuerna utformades två 

HTA-diagram som beskrev rökdykning i underjordiska parkeringshus och industrilokaler. 
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3.4.2 Utformande av HTA-diagram 

För att skapa HTA-diagram utifrån de första omgångens intervjuer följdes de råd och riktlinjer 

för HTA som Stanton (2006) tidigare i detta arbete presenterat. Syftet med analysen var att 

skapa en översiktlig bild över hur rökdykning går till i industri och underjordiska 

parkeringshus. Anteckningar och inspelat material från intervjuerna användes för 

utformningen av varje enskilt HTA-diagram. I enlighet med riktlinjerna lades fokus på de 

uppgifter som skulle kunna allokeras till FUMO i utformandet av diagrammen.  HTA-

diagrammen av Fogel med flera (2004) användes som referensmaterial men detta arbetets 

HTA-diagram antog en annan form. Såsom HTAs riktlinjer föreslår kan metoden anpassas i 

hög grad till syftet. HTA-diagram skapades i enlighet med klassik HTA men kompletterades 

delvis med frågor som kunde skapa iterationer i diagrammen.  

3.4.3 Funktionsallokering 

Utifrån de två skapade HTA-diagrammen identifierades de deluppgifter som kan allokeras till 

FUMO i rökdykning i underjordiska parkeringshus och industri. För att finna dessa 

deluppgifter togs det i åtanke vad som sagts under första intervjun samtidigt som de skapade 

HTA-diagrammen för de två olika typerna av rökdykning undersöktes noga. Dessa 

deluppgifter skrevs upp i en lista där för- och nackdelar med allokering mellan FUMO och 

mänsklig operatör skrevs upp. Utifrån de nya allokerade uppgifterna och de tidigare skapade 

HTA-diagrammen skapades två nya HTA-diagram, ett för rökdykning i industrilokaler och ett 

för rökdykning i underjordiska parkeringshus. Vid detta tillfälle fanns totalt fyra HTA-

diagram. Två HTA-diagram som beskrev arbetsprocessen av rökdykning för vardera miljö 

och två HTA-diagram som beskrev hur arbetsprocessen av rökdykning kunde ske med 

allokerade deluppgifter för vardera miljö, det vill säga HTA-diagram som inkluderade FUMO 

i arbetsprocessen. 

3.4.4 Andra intervjuomgången 

Åtta intervjuer genomfördes vid andra omgången, varav sex var en utökning och som inte 

intervjuats vid första tillfället. Dessa intervjuer skedde på tre olika räddningsstationer i 

medelstora städer i Sverige. Utav dessa sex deltagare fick fem stycken skriva under en 

samtyckesblankett, se bilaga 2, varav en deltagare fick förmedla sitt samtycke muntligt under 

inspelning. På grund av bortfall var det endast att endast två deltagare som intervjuades vid 

första tillfället som medverkade i andra tillfället. De sex deltagare som tillkom andra tillfället 

intervjuades för att ytterligare personal vid räddningsstationer skulle kunna ge värdefull 

information och återkoppling dels på de primära HTA-diagrammen som skapats men även på 
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de kompletterade HTA-diagrammen, där allokering av uppgifter genomförts. Intervju 2 var 

semi-strukturerad och inleddes med en genomgång av vad som hade skett vid första intervjun 

samt en kort genomgång av FUMO, om deltagaren inte varit med vid första tillfället. Denna 

intervju agerade även som en intressentanalys som föreslås att genomföras av Marsden och 

Kirby (2005) vid en funktionsallokering. Efter detta fick deltagarna först se över det primära 

HTA-diagrammet för rökdykning i underjordiska parkeringshus och tänka högt över vad de 

såg och tyckte om den beskrivna arbetsprocessen. Därefter visades det kompletterade HTA-

diagrammet för rökdykning i underjordiska parkeringshus som inkluderade de uppgifterna 

som blivit allokerade till FUMO. Deltagarna fick spekulera och tänka högt i vad de såg och 

hur de upplevde allokeringen. 

Avslutningsvis ställdes frågor om hur deltagarna generellt upplevde ett eventuellt samarbete 

med en brandrobot, såsom: 

• Till vilken grad tror du att uppdelningen av delmålen stöttar och bidrar till en säkrare 

arbetsprocess? 

• Hur tror du det hade funkat praktiskt idag?  

• Vem hade eventuellt styrt FUMO, en person som finns idag eller krävs det ytterligare 

en kompetens?  

3.5 Forskningsetiska principer 

De fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer som presenteras av Vetenskapsrådet 

(2002) har följts i detta arbete.  

1. I enlighet med informationskravet har deltagare informerats om deltagandets innebörd 

och villkor samt arbetets syfte och vad deras deltagande leder till. Deltagare 

informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan 

2. I enlighet med samtyckeskravet har varje deltagare fått skriva under en 

samtyckesblankett med deltagandets villkor, i vissa fall har detta samtycke skett 

muntligt under inspelning. Deltagarna var informerade om att de hade rätten att själv 

avgöra hur länge och på vilka villkor de deltog på samt att deltagande kan avbrytas 

utan negativa följder. 

3. I enlighet med konfidentialitetskravet är det praktiskt omöjligt för utomstående att 

identifiera enskilda deltagare utifrån de presenterade resultaten och data. 
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4. I enlighet med nyttjandekravet varken utlånas eller används personuppgifter från 

arbetet i kommersiella bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

Se bilaga 1 för ett exemplar av samtyckesblanketten som användes vid första intervjun. Se 

bilaga 2 för ett exemplar av den samtyckesblankett som användes vid andra intervjun då 

deltagaren inte medverkat vid första intervjun.  

4 Resultat 

Detta avsnitt presenterar examensarbetets resultat i fyra olika delar. 

1. Den första delen presenterar de resultat från första omgångens intervjuer i form av 

HTA-diagram som beskriver rökdykningsprocessen i underjordiska parkeringshus och 

industribyggnaden som den ser ut idag. 

2. Den andra delen presenterar den allokering som genomförts. I denna del visar 

resultaten att FUMO har bäst möjligheter att assistera i planeringen av en insats genom 

att förse räddningstjänsten med information. Denna informationen kan bidra till en 

välplanerad insats som innebär att rökdykarpar kan gå direkt på branden och påbörja 

släckningsarbetet. Denna delen presenterar även nya HTA-diagram som innehåller 

allokerade delmål till FUMO. Sammanfattningsvis beskriver HTA-diagrammen en 

arbetsprocess där FUMO lokaliserar branden eller annan fara i båda miljöerna, innan 

rökdykarpar går in. 

3. Den tredje delen presenterar utvärderingen av både de primära och allokerade HTA-

diagrammen. Även presenteras reviderade uppsättningar de av de allokerade HTA-

diagrammen som resultat ett av den andra omgången av intervjuer. Dessa diagrammen 

innehåller ett nytt delmål som kallas eftersläckning. 

4. Den fjärde och sista delen sammanställer arbetets resultat i korthet. 

4.1 Resultat från första omgångens intervjuer 

Under första omgångens intervjuer fattades beslutet att bortse från rökdykning i villa då det 

framkom att möjligheterna för FUMO i sådana rökdykningar är ytterst små och snarare 

försvårar en rökdykning än att förenkla den. En villabrand anses ofta vara rökdykning i 

normal riskmiljö då räddningstjänsten kan förutse olycksförloppet och byggnaden är enklare 

att orientera sig i. Det framkom även att rökdykning i industri och underjordiska 
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parkeringshus klassificeras som rökdykning i en hög riskmiljö. Nedan följer resultat från 

första omgångens intervjuer.  

4.1.1 HTA: Lyckad rökdykning i underjordiskt parkeringshus 

Utifrån första omgångens intervjuer har ett HTA diagram för rökdykning i underjordiska 

parkeringshus skapats som resultat. Det övergripande målet med HTA-diagrammet är en 

lyckad rökdykning i underjordiskt parkeringshus. Detta övergripande mål består av sex större 

delmål som förklaras nedan. Bilaga 3 beskriver HTA-diagrammet i sin helhet, se där även 

fullständiga planen för HTA-diagrammet. 

1. Skapa lägesbild 

Samtliga av de fyra deltagarna uppmärksammade vikten av att skapa en lägesbild när 

räddningstjänsten anländer till platsen, se Figur 2 som beskriver delmålet att skapa en 

lägesbild. Det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt innan något 

rökdykarpar går in i byggnaden. Detta görs genom att undersöka byggnaden utifrån och 

försöka lokalisera brandluckor, inträngningsvägar samt uppskatta brandens intensitet. 

Samtidigt försöker räddningstjänsten få fram övrig information om lokalen från kartor, 

privatpersoner med mera. Det förekommer också en sökning precis innanför 

inträngningsvägen för att besluta om eventuella brandgaser behöver kylas. 
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Figur 2: Skapa lägesbild 

2. Planera insats 

Efter att räddningstjänsten skapat en lägesbild över olycksplatsen påbörjas planeringen av 

insatsen, se Figur 3 som beskriver delmålet. Alla fyra deltagare nämnde att det är viktigt 

och underlättar hela insatsen om det går rätt från början med en välplanerad insats. 

3. Avancera in i byggnaden genom inträngningsvägen 

Efter att arbetsledaren har en översikt över hur insatsen ska gå till, skickas rökdykarpar in 

genom inträngningsvägen. Samtliga av de fyra deltagarna nämnde att detta är en utmaning 

då det ofta är svårt att hitta den inträngningsväg som ligger närmast brandhärden.  

4. Avancera 

Genom att avancera in i byggnaden kan branden förhoppningsvis lokaliseras. Delmålet 

innefattar att rökdykarparet först undersöker om det är möjligt att avancera, sedan besluta 

om vägval och rapportera tillbaka detta. Detta delmål samverkar med delmål 2 och 3 i 

iterationer om parametrar för att avancera inte är uppfyllda. Delmål 4, se Figur 3, 

repeteras tills delmål 5, se Figur 4, är uppnått. Samtliga fyra deltagare nämnde att detta 

delmål kan vara svårt, då avståndet mellan rökdykarparen och branden kan vara stora 
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beroende på vilken inträngningsväg som användes. Det är även detta delmål som tar mest 

tid av insatsen. På grund av detta kan flera byten av rökdykarpar ske. Skymd sikt till följd 

av rökutveckling samt byggnadens planläggning medför svårigheter med orientering. 

 

Figur 3: Planera och avancera 

5. Lokalisera brand 

När delmål 5 har uppnåtts avslutas upprepningen av delmål 4 eftersom branden är 

lokaliserad och släckningsarbetet kan påbörjas. 

6. Avsluta insats  

Delmål 6 innebär att rökdykarna påbörjar släckningen av branden för att sedan ventilera 

byggnaden, vilket alla av de fyra intervjuade deltagarna beskrev som problematiskt. 

Anledningen var det är svårt för räddningstjänsten att lokalisera vilka vägar brandröken 

tar ut då byggnaden ligger under jord. Avslutningsvis rapporterar rökdykarparet till 

rökdykarledaren, se Figur 4. 
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Figur 4: Lokalisera brand och avsluta insats 

Utifrån samtliga intervjuer kunde följande problematik med rökdykning i underjordiska 

parkeringshus konstateras: 

• Långa inträngningsvägar 

• Svårigheter med orientering 

• Skymd sikt 

• Begränsat med information om lokalen 

• Långsam framfart då tät rök kan kräva att rökdykarpar kryper fram 

4.1.2 HTA: Lyckad rökdykning i industrilokal 

Som ett resultat av intervjudata från första omgången har ett HTA-diagram för rökdykning i 

industrilokaler skapats. Det övergripande målet med HTA-diagrammet är en lyckad 

rökdykning i industrilokal. Detta övergripande mål består av sex större delmål som förklaras 

nedan. Bilaga 4 beskriver HTA-diagrammet i sin helhet, se där även fullständiga planen för 

HTA-diagrammet. 

1. Skapa lägesbild 

Flera av deltagarna nämnde att brand i industri kan innebära fara då det kan finnas farliga 

kemikalier, gasflaskor eller oidentifierade föremål, se Figur 5. I och med detta väger 

delmålet att skapa en lägesbild mycket vid en sådan typ av brand. Om rökdykledaren 

anser att risken är för stor avvaktar rökdykarparet tills det anses tillräckligt säkert för att 

avancera in i lokalen.  För att skapa en lägesbild undersöks även utsidan av lokalen då 
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man försöker lokalisera inträngningsvägar samt då man försöker uppskatta brandens 

intensitet.  

 

Figur 5: Skapa en lägesbild 

2. Planera insats 

Efter räddningstjänsten skapat en lägesbild över olycksplatsen påbörjas planeringen av 

insatsen, se Figur 6 som beskriver delmålet. Alla fyra deltagare nämnde att det är viktigt 

och underlättar hela insatsen om det går rätt från början med en välplanerad insats. 

3. Avancera in i byggnaden genom inträngningsväg 

Efter att arbetsledaren har en översikt över hur insatsen ska gå till, skickas rökdykarpar in 

genom den lokaliserade inträngningsvägen. Alla av deltagarna nämnde att det är svårt att 

uppskatta hur långt det är från inträngningsvägen till branden. Det är även svårt att veta 

om det finns en annan inträngningsväg som ligger närmare branden.  

4. Avancera 

Om ett rökdykarpar har avancerat in i lokalen har man utifrån lägesbilden bedömt att det 

inte finns en förhöjd risk. Två av deltagarna påpekade att rökdykarparet ändå bör vara 

uppmärksamma på gasflaskor, oidentifierade föremål och andra föremål som kan innebära 

en förhöjd risk. Om något sådant påträffas överväger arbetsledaren om insatsen skall 

avbrytas. Detta delmål fungerar i iterationer med delmål 2 och 3, se Figur 6. Delmål 4 
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upprepas tills delmål 5 har uppnåtts. Samtliga deltagare påpekade även att detta delmålet 

är det mest tidskrävande av dem alla. 

 

Figur 6: Planera och avancera 

5. Lokalisera brand 

När delmål 5 har uppnåtts avslutas upprepningen av delmål 4 eftersom branden är 

lokaliserad och släckningsarbetet kan påbörjas. 

 

6. Avsluta insats 

Delmål 6 innebär att rökdykarna påbörjar släckningen av branden för att sedan ventilera 

lokalen. Avslutningsvis rapporterar rökdykarparet till rökdykarledaren, se Figur 7. 
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Figur 7: Lokalisera och avsluta insats 

Följande problematik med rökdykning i industrilokaler kunde efter första omgångens 

intervjuer konstateras: 

• Långa inträngningsvägar 

• Svårigheter med orientering 

• Ingen kännedom om farligt material i lokalen 

• Begränsat med information om lokalen 

• Långsam framfart då tät rök kan kräva att rökdykarpar kryper fram 

4.2 Funktionsallokering 

Utifrån den konstaterade problematiken från intervjudeltagarna har en funktionsallokering 

genomförts. Samtliga av de fyra deltagarna ansåg att FUMO hade som bäst möjligheter att 

assistera planeringen av en insats genom att förse räddningstjänsten med information. Dessa 

delmål är i fokus i funktionsallokeringen. Deltagarna menar att en välplanerad insats innebär 

att rökdykarpar kan gå direkt på branden och påbörja släckningsarbetet. Problemen med 

orientering, skymd sikt och långa inträngningsvägar som går hand i hand, kan med en 

välplanerad insats förminskas betydligt. Tiden det tar att genomföra insatsen minskar också 

med en välplanerad insats. Se Tabell 1, som listar positiva och negativa aspekter av att 

allokera identifierade delmål till brandroboten FUMO inom rökdykning i underjordiska 

parkeringshus. De delmål som identifieras anses ha krav som kan mötas med de möjligheter 

som FUMO:s grundmodul har i dagsläget, vilket är följande: 

• Uthärda samma miljö som en rökdykare. 

• Förflytta sig i en lokal. 

• Styras av en operatör. 

• Förmedla ett videoflöde. 
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Tabell 1:Funktionsallokering av rökdykning i underjordiskt parkeringshus 

 Funktionsallokering av rökdykning i underjordiska parkeringshus 

 Positivt Negativt 

Planera insats Kunna i en säker miljö undersöka 

insidan av byggnaden. 

Få ett bra underlag för en bra 

planerad insats utan att rökdykare 

avancerar in i byggnaden. 

Omstrukturering av nuvarande 

rutiner. 

Ett större moment som 

introducerar nya delmål. 

Beslut om vägval Förmedla information som kan 

användas inför beslut om vägval utan 

att ha personal i en riskfylld miljö. 

Vägval ger inte en direkt 

återkoppling utan blir en del av 

planeringen. 

Rapportera tillbaka 

till rökdykarledare 

Kontinuerligt videoflöde som förser 

rökdykarledaren med information. 

Inga direkta åsikter och 

uppfattningar från 

rökdykarpar. 

 

Se Tabell 2 som listar positiva och negativa aspekter av att allokera vissa delmål till 

brandroboten FUMO vid rökdykning i industrilokal. 

Tabell 2: Funktionsallokering av rökdykning i industrilokaler 

 Funktionsallokering av rökdykning i industrilokaler 

 Positivt Negativt 

Planera insats Säkrare riskbedömning. 

Bidra med en grund för en väl 

planerad insats 

Ett kontinuerligt iterativt 

moment blir ett större 

föregående moment till 

eventuell rökdykning av 

personal. 

Uppmärksamma föremål 

som kan innebära fara 

Tidigt upptäcka farliga föremål 

utan att rökdykare befinner sig i 

lokalen 

Risk att föremål kan missas 

av operatören som styr 

FUMO. 

 

4.2.1 HTA Funktionsallokering: Lyckad rökdykning i underjordiskt parkeringshus 

Det HTA-diagram som skapats från första omgångens intervjuer har kompletterats med 

allokerade delmål till brandroboten FUMO. Se bilaga 5 för det kompletterade HTA-
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diagrammet, samt fullständiga planen för diagrammet. Det övergripande målet med HTA-

diagrammet är lyckad rökdykning i underjordiska parkeringshus. Det kompletterade HTA-

diagrammet med allokerade deluppgifter beskrivs av fyra delmål: 

1. Skapa lägesbild 

Delmålet är identiskt med delmålet i primära HTA-diagrammet. 

2. Lyckad FUMO-spaning  

Delmålet består av flera delmål. Genom att förflytta FUMO och tolka inkommande 

videodata kan en brand lokaliseras. Samtidigt krävs det av operatören som styr FUMO att 

fatta beslut om vägval. En lokaliserad brand är ett delmål till en lyckad FUMO-spaning 

som skall uppnås innan nästa delmål påbörjas, se Figur 8. 

 

Figur 8: Lyckad FUMO-spaning 

3. Avancera in genom inträngningsvägen 

Rökdykarparet avancerar inom genom den valda inträngningsvägen, se Figur 9. 
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4. Avsluta insats 

Insatsen avslutas genom att rökdykarpar följer den vägen till branden som identifierats av 

FUMO och påbörjar släckningsarbetet, se Figur 9. 

 

Figur 9: Avancera och avsluta insats 

4.2.2 HTA Funktionsallokering: Lyckad rökdykning industrilokal 

Det HTA-diagram som skapats från första omgångens intervjuer har kompletterats med 

allokerade delmål till brandroboten FUMO. Se bilaga 6 för det kompletterade HTA-

diagrammet, samt fullständiga planen för diagrammet. Det övergripande målet med HTA-

diagrammet är en lyckad rökdykning i industrilokal. Det kompletterade HTA-diagrammet 

med allokerade deluppgifter beskrivs av fyra delmål: 

1. Skapa lägesbild 

Delmålet är delvis identiskt med delmålet i primära HTA-diagrammet. En förhöjd risk 

innebär inte längre att insatsen bör avvaktas, se Figur 10. 

 

Figur 10: Förhöjd risk 
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2. Lyckad FUMO-spaning 

Genom att operatören förflyttar FUMO samtidigt som videodata tolkas kan brand och 

annan fara lokaliseras, se Figur 11. En lyckad FUMO-spaning innebär att branden 

lokaliserats innan delmål 3 kan påbörjas. 

 

Figur 11:Lyckad FUMO-spaning 

3. Bedöm om risken att avancera är för stor 

Utifrån information om lokalen och videodata från FUMO gör arbetsledaren en 

bedömning om risken är för stor för att avancera. 

4. Avsluta 

Om bedömningen görs att risken inte är tillräckligt stor för att avvakta insatsen, påbörjas 

sista delmålet av arbetsprocessen. För att detta delmål ska lyckas krävs det att rökdykarpar 

avancerar in i industribyggnaden, se Figur 12. 

 

Figur 12: Riskbedömning och avslutning 
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4.3 Resultat från andra omgångens intervjuer 

Detta avsnitt presenterar resultaten från andra omgångens intervjuer vars syfte var att 

utvärdera både de primära HTA-diagrammen och de HTA-diagrammen som innehöll 

allokerade uppgifter från funktionsallokeringen. 

4.3.1 Generell utvärdering av de primära HTA-diagrammen 

Majoriteten av deltagarna instämde med strukturen på de primära HTA-diagrammen. De 

deltagare som instämde delvis ansåg att följande saknades i de primära HTA-diagrammen: 

• Att delmål 1, skapa lägesbild, och 2, planera insats, i diagrammen inte framhäver att 

dessa ofta sker parallellt med varandra. 

• Att delmål 4 inte reflekterar det faktum att rökdykning i en hög riskmiljö innebär att 

ett rökdykarpar assisteras av ett skyddspar och avlösningspar som kan byta av vid 

behov. 

4.3.2 Generell utvärdering av funktionsallokering 

Deltagarna instämde delvis med den genomförda funktionsallokeringen på de primära HTA-

diagrammen. De kompletterade HTA-diagrammen reviderades utifrån deltagarnas åsikter och 

tankar. Dessa svar och åsikter samt diagram presenteras i 6.3.2 och 6.3.3. Nedan följer 

deltagarnas svar och åsikter utifrån de generella avslutningsfrågorna i andra omgångens 

intervjuer. 

• Till vilken grad tror du att uppdelningen av delmålen stöttar och bidrar till en säkrare 

arbetsprocess? 

FUMO bör främja och förenkla en insats genom att förse räddningstjänsten med mer 

information om brandens intensitet, position och miljön inne i en brinnande byggnad. 

Deltagarna instämde i att en sådan allokering stöttar och bidrar till en säkrare 

arbetsprocess.  

• Hur tror du FUMO hade fungerat praktiskt med räddningstjänsten idag?  

De kompletterade HTA-diagrammen inkluderar FUMO i planeringsdelmål på ett 

förståeligt och verklighetstroget sätt och reflekterar hur det hade kunnat sett ut idag. 

Deltagarna var positivt inställda mot en sådan allokering av delmål och implementation av 

FUMO. Utförandet av insatsen och släckningsarbetet bör enligt samtliga deltagarna ske av 

räddningstjänsten och inte av FUMO. 
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• Vem hade eventuellt styrt FUMO, en person som finns idag eller krävs det ytterligare 

en kompetens?  

Deltagarna var splittrade i frågan huruvida en operatörs roll skulle adderas på en redan 

existerande roll, såsom på personal som hanterar vattenslangar. Eller om en ny personal 

skulle tas in med exklusivt kompetens att styra FUMO. 

4.3.3 Reviderad HTA av funktionsallokering: Lyckad rökdykning i underjordiskt parkeringshus 

De kompletterade HTA-diagrammen har reviderats enligt deltagarnas åsikter och tankar om 

rökdykning med FUMO i underjordiska parkeringshus. Följande åsikter var centrala och 

återkommande i andra omgångens intervjuer: 

• Delmål 1, skapa lägesbild, och delmål 2, lyckad FUMO-spaning bör ske parallellt om 

möjligt. 

• Ett nytt delmål, eftersläckning, bör introduceras i diagrammet. Detta för att försäkra 

sig om att det inte finns ytterligare mindre bränder som FUMO eventuellt har missat.  

• Deltagarna var splittrade om hur bedömningen av om FUMO skulle användas vid en 

olycksplats skulle gå till. Deltagare nämnde att det bör vara möjligt att anlända till 

olycksplatsen utan FUMO för att under delmålet skapa lägesbild och även bedöma om 

FUMO behövs ta i bruk. Få deltagare menade att detta kan ta för långt tid medan 

resten insisterade på att delmålet skapa lägesbild tar den tid som det tar för FUMO att 

transporteras till platsen. 

Nedan följer ett reviderat HTA-diagram med allokerade delmål till FUMO. Diagrammet 

består av fem delmål, se bilaga 7 med hela diagrammet samt den fullständiga planen.  

1. Skapa lägesbild 

Delmålet skapa lägesbild har kompletterats med delmålet 1.2, se Figur 13 . Om behovet 

för FUMO finns fortsätter arbetsprocessen parallellt med delmål 2, se Figur 8. Om 

behovet inte finns återgår arbetsprocessen till rutinerna utan FUMO. 
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Figur 13: Skapa lägesbild 

2. Lyckad FUMO-spaning 

Delmålet har inte förändrats vid revideringen utan är identiskt med delmål 2 i det 

kompletterade diagrammet, förutom att delmålet kan utföras parallellt med delmål 1 om 

möjligt, se Figur 8. 

3. Avancera in genom inträngningsvägen  

Delmål 3 är identiskt med delmål 3 i det kompletterade diagrammet och har inte 

förändrats vid revideringen, se Figur 9. 

4. Avsluta insats  

Delmål 4 har inte förändrats vid revideringen och är identiskt med delmål 4 i det 

kompletterade diagrammet, se Figur 9. 

5. Eftersläckning 

Delmål 5 har introducerats vid revideringen. En lyckad eftersläckning innebär lokalisering 

och släckning av eventuella mindre bränder i byggnaden samt att det säkerställs att ingen 

brand finns kvar, se Figur 14 som beskriver delmål 5. 
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Figur 14: Lyckad eftersläckning 

4.3.4 Reviderad HTA av funktionsallokering: Lyckad rökdykning i industrilokaler 

De kompletterade HTA-diagrammen har reviderats enligt deltagarnas åsikter och tankar om 

rökdykning med FUMO i industrilokaler. Följande åsikter var centrala och återkommande i 

andra omgångens intervjuer: 

• Användandet av FUMO är mer självklart vid en industribrand då det ofta kan finnas 

farliga föremål, FUMO kan bekräfta att det är säkert att avancera in i lokalen. 

• Ett nytt delmål, eftersläckning, bör introduceras i diagrammet. Detta för att försäkra 

sig om att det inte finns ytterligare mindre bränder som eventuellt FUMO har missat. 

• Delmål 1, skapa lägesbild, och delmål 2, lyckad FUMO-spaning bör ske parallellt om 

möjligt. 

Nedan följer ett reviderat HTA-diagram med allokerade delmål till FUMO. Diagrammet 

består av fem delmål, se bilaga 8 med hela diagrammet samt den fullständiga planen.  

1. Skapa lägesbild 

Delmål 1 har delvis förändrats under revideringen då delmål 1.2 nu inkluderar 

beslutsfattning om FUMO skall användas eller inte, se Figur 15. 
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Figur 15: Förhöjd risk och beslutsfattning 

2. Lyckad FUMO-spaning 

Delmålet har inte förändrats under revideringen, se Figur 11. 

3. Bedöm om risken att avancera är för stor 

Delmål 3 är identiskt med delmål 3 i det kompletterade HTA-diagrammet, se Figur 12. 

4. Avsluta insats 

Delmålet har inte förändrats under revideringen, se Figur 12. 

5. Lyckad eftersläckning 

Delmålet är identiskt med det som togs fram för det reviderande HTA-diagrammet med 

allokerade delmål för rökdykning, se Figur 14. 

4.4 Sammanställning av resultat 

Resultatet visar att FUMO i sin grundmodul lämpar sig bästa att användas i planeringsdelmål 

av en rökdykarinsats. FUMO kan förmedla ett videoflöde, förflytta sig samt uthärda samma 

miljö som en rökdykare. Genom att en mänsklig operatör styr FUMO är det möjligt att 

införskaffa information om insidan av den brinnande byggnaden och lokalisera branden innan 

ett rökdykarpar skickas in, detta ger en mer säker och välplanerad insats. Med hjälp av de 

producerade HTA-diagrammen är det möjligt att uppnå en förståelse för hur 

rökdykningsprocesserna i underjordiska parkeringshus och industrilokaler ser ut idag och hur 

de kan se ut med FUMO i framtiden. 
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5 Diskussion 

Detta avsnitt sammanställer arbetet i diskussioner kring resultat, tidigare teorier och framtida 

forskningsförslag. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet har i detta arbetet varit att undersöka hur FUMO i sin grundmodul kan som bäst stötta 

räddningstjänstens vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus. 

Frågeställningen har varit ”vilka delmål som FUMO kan stötta räddningstjänsten i vid 

rökdykning och hur en implementation av FUMO kan se ut?”. 

Utifrån de första intervjuerna konstaterades det att räddningstjänsten har problem med långa 

inträngningsvägar, skymd sikt, svårigheter med orientering och att det finns begränsad 

information om lokalen. Detta gällde för rökdykning i industri såväl som i underjordiska 

parkeringshus. Denna problematik påverkar planeringen av insatsen och lokaliseringen av 

branden, vilket också tar mest tid av insatsen. Därmed kom det naturligt att i 

funktionsallokeringen undersöka huruvida FUMO hade kunnat lösa denna problematiken. 

Samtliga deltagare, även om de endast ombads att tala om hur arbetsprocessen för rökdykning 

ser ut idag, påpekade att FUMO har bäst möjligheter i planering och lokalisering av brand. 

Detta gällde för både rökdykning i industri såväl som i underjordiska parkeringshus, med 

tillägget att FUMO i industri kan upptäcka föremål som kan innebära fara och på så sätt 

undvika en situation där rökdykare går in i en byggnad ovetandes om gasflaskor eller 

liknande.  

I arbetet valdes rökdykning i industri att undersökas istället för rökdykning i villa, brand i 

villa enligt RTÖG rökreglemente är vanligtvis en normal riskmiljö och vid intervjuerna ansåg 

deltagarna att rökdykning i villa kan i vanliga fall genomföras snabbt. FUMO i dessa typer av 

insatser ansåg deltagarna inte var lämpligt eftersom användandet av FUMO hade tagit onödig 

tid från en relativt enklare insats. Rökdykning i villa anses vara en normal riskmiljö där 

räddningstjänsten kan förutse olycksförloppet och byggnaden är enklare att orientera sig i. 

Räddningstjänsten behöver då inte samma mängd information som vid insatser i industri och 

underjordiska parkeringshus. Detta arbete kan inte säkerställa att användningen av FUMO i 

villa inte lämpar sig, snarare valdes industri över villa då deltagarna såg större 

användningsområden för FUMO i denna miljö och på grund av tidsbegränsningar 



39 

 

bortprioriterades att undersöka rökdykning i villa. Detta arbete utesluter inte att FUMO kan 

vara till nytta i rökdykning i villa. 

Begreppen som användes i de primära HTA-diagrammen speglar de begrepp som användes 

av intervjudeltagarna i första omgången. Dessa begrepp är något annorlunda från de som 

presenteras i rökdykarreglementet från RTÖG. Även om dessa begrepp inte påpekades under 

utvärderingen av de primära HTA-diagrammen kan detta ha påverkat deltagarnas svar och på 

så sätt även resultatet. Detta då vissa deltagare kan ha missförstått begreppen. 

Arbetsprocessen som beskrevs, och som är resultat i detta arbete, är delvis annorlunda från 

rökdykarreglementet av RTÖG. Detta indikerar att rökdykarinsatser inte följer RTÖG helt och 

hållet, vilket Nordström (2015) också kommit fram till. Vid revideringen av HTA-

diagrammen med allokerade delmål adresserades begreppen och byttes ut mot de begreppen 

som används av rökreglementet för att på så sätt förmedla en mer slutgiltig version av HTA-

diagrammen.  

Vid utvärderingen av funktionsallokeringen ansåg deltagarna i andra intervjuomgången att 

allokeringen av delmål mellan räddningstjänst och FUMO till stor del stämde. Däremot ansåg 

deltagarna att eftersläckning borde läggas till som delmål, vilket det gjorde i de reviderade 

HTA-diagrammen. De reviderande HTA-diagrammen innehöll också ett nytt delmål vars 

syfte var att bedöma om FUMO behövdes på olycksplatsen eller inte. Deltagarna var 

splittrade i om det fanns tid att bedöma detta men då de flesta av deltagarna ansåg att det 

fanns tid att bedöma om FUMO behövdes på plats infördes även detta som delmål. Detta 

innebär inte att valet om FUMO ska användas eller ej alltid tas på plats, vid mer självklara 

utryckningar i hög riskmiljö kan det vara en självklarhet att använda FUMO från det att 

larmet kommer in. 

Deltagarna visade också en positiv attityd till en implementation av FUMO vid andra 

intervjutillfället.  Det var innan utvärderingen oklart om deltagarna vid första tillfället skulle 

ge en subjektiv åsikt vid andra tillfället, då allokeringen genomförts på de delmål som de 

nämnt under första tillfället. Deltagarna som tillkom gav då en objektiv åsikt på det arbete 

som genomförts och försäkrade att allokeringen höll ett bra mått. Att båda dessa grupper 

instämde på allokeringen pekar ytterligare på att allokeringen var utförd på ett 

verklighetstroget sätt. En av synpunkterna på de primära HTA-diagrammen var att 

diagrammen inte påvisade hur skyddspar fungerade vid rökdykning helt sanningsenligt. Detta 

åtgärdades inte då allokeringen medförde att FUMO täckte de delmål som skyddsparen hade 

inkluderats i. Det kan inte uteslutas helt att detta kan ha påverkat slutresultatet och hur 
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deltagarna resonerade kring rökdykningen när de blev tillfrågade. Om skyddspar hade 

inkluderats hade deltagarna möjligtvis övervägt flera möjligheter såsom att FUMO och 

skyddsparet hade kunnat samarbeta på ett eller annat sätt, vilket hade gett flera delmål att 

överväga i funktionsallokeringen. 

Resultatet visar att FUMO i sin grundmodul lämpar sig bäst att användas i planeringsdelmål 

av en rökdykarinsats. FUMO kan förmedla ett videoflöde, förflytta sig samt uthärda samma 

miljö som en rökdykare och kan på så sätt låta en styrande mänsklig operatör lokalisera 

branden innan ett rökdykarpar skickas in. Detta ger en mer säker och välplanerad insats. Detta 

besvarar första delen av frågeställningen nämligen,” I vilka delmål kan FUMO i sin 

grundmodul stötta räddningstjänsten vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska 

parkeringshus?”.  

Däremot har detta arbete inte gett en fullständig bild över hur en implementation av FUMO 

kan se ut, vilket var andra delen av frågeställningen. Därför anses denna del av 

frågeställningen inte besvarad. De praktiska frågorna kring styrande, transport och förvaring 

av FUMO måste besvaras helt för att kunna ge en klar bild över hur en implementation av 

FUMO kan se ut, även om vem som ska styra FUMO undersöktes ytligt i arbetet. 

Rökdykning i underjordiska parkeringshus och industrilokaler skiljer sig inte allt för mycket, 

men de centrala skillnaderna är att svårigheten med att ventilera ut rök försvinner vid 

rökdykning i industrilokaler då det är över mark, men problematiken med farliga föremål, 

ämnen och gaser tillkommer. 

Resultaten som detta arbetet producerat kan användas av räddningstjänsten och AB Realisator 

Robotics för att enklare få en uppfattning över var FUMO platsar in i räddningstjänstens 

nuvarande rutiner och arbetsprocesser vid rökdykning. Resultaten kan tolkas som en 

referensram för hur räddningstjänstens personal upplever en brandrobot samt hur rökdykning 

går till idag och hur FUMO kan spela en roll i arbetsprocessen. Att ha detta som referens till 

hur FUMO kan användas innebär också en enklare implementation som i sin tur leder till 

säkrare rökdykning för räddningstjänstens personal och omgivning. 

5.2 Koppling till teori 

Endsley och Kiris (1995) påpekar i teoriavsnittet av detta arbete, att mänskliga operatörer kan 

vara mindre närvarande i samarbete med ett obemannat system och kan på så sätt missa 

förändringar i miljö och system. Detta innebär i praktiken att vid en brand i industrilokaler 
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eller underjordiska parkeringshus kan operatören som styr FUMO lokalisera en brand, men 

missa en annan i en större uträckning än vad ett rökdykarpar hade gjort. Delmålet ”Lyckad 

eftersläckning” introducerades i det reviderade HTA-diagrammen med allokerade delmål, 

detta delmål innebär att räddningstjänsten kan försäkra sig om att det inte finns ytterligare 

mindre bränder. Detta delmål förminskar chanserna att rökdykarpar, efter en släckning, skulle 

missa ytterligare mindre bränder. Däremot kvarstår möjligheten att operatören kan missa 

bränder eller andra faror i den brinnande byggnaden. I teoriavsnittet uppmärksammar 

Bengtsson och Woltjer (2017) MUM-T och vikten av en god systemförståelse. En god 

systemförståelse av FUMO:s system innebär att operatören besitter god kunskap kring 

FUMO. En sådan förståelse innebär även att operatören kan tolka FUMO:s position och 

videoflöde på ett bättre sätt, och kan på så sätt agera mer korrekt vid oväntade eller riskfyllda 

händelser. Att ta detta i åtanke vid vem som ska styra FUMO är av yttersta vikt.  

Det är inte klart hur styrningen av FUMO bör ske men som Melidis och Marocco (2015) 

nämner i teorin av detta arbete innebär fjärrstyrning en sekvens av olika kommandon och 

knapptryckningar som kan för en mänsklig operatör vara svåra att memorera. Därför är 

träning i hur man styr och hanterar roboten nödvändigt för att undvika misstag, även om 

misstag kan ske trots träning. Deltagarna var splittrade i om denna kompetensen ska läggas på 

en redan existerande arbetsposition eller på en extern som kallas in vid behov. Oavsett vilken 

av dessa alternativ som tillämpas är det viktigt att kompetensen tränas upp då fjärrstyrda 

robotar kräver kontinuerlig styrning och övervakning, vilket Bengtsson och Woltjer (2017) 

påpekar. Bengtsson och Woltjer (2017) i teoriavsnittet påpekar även att användandet att 

obemannade system är en fördel när farliga eller svårorienterade områden ska undersökas. 

FUMO passar in i de uppgifter som beskrivs som dull, dirty and dangerous (DDD) och ger 

tillträde till farliga områden utan att riskera att egen personal faller illa. 

Parasuraman med flera (2000) presenterar i teoridelen av detta arbete fyra olika funktioner 

som kan automatiseras, datainsamling, informationsanalys, beslutsfattande och utförande av 

handling. FUMO har i detta arbetet tagit en låg nivå av automation inom funktionen utförande 

av handling. Detta då FUMO är fjärrstyrd och i sin grundmodul inte besitter funktioner som är 

automatiserade. Däremot innebär FUMO med tillbehör att automation införs på flera olika 

sätt. Därför är det viktigt att, vilket Parasuraman (2000) i detta arbete påpekar, att avväga 

fördelar och nackdelar med automation av en funktion. Ett exempel på detta är att införa 

gassensorer på FUMO, en någorlunda låg nivå av automation av datainsamling. En avvägning 

måste ske då om operatören själv ska uppmärksamma gasnivåerna eller om en automation ska 
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varna operatören när farliga gaser upptäcks. Med en ökad nivå av automation är det också 

viktigt att framtida arbeten tar systemförståelse i åtanke. 

Teorin tar upp i detta arbete hur Karlsson med flera (2010) påpekar att det är essentiellt att 

informera personalen om hur en implementation av ny teknologi påverkar organisationen i sin 

helhet. Resultatet visar att användning av FUMO påverkar både rökdykare, rökdykarledare, 

arbetsledare, skyddspar och avlösningspar men förmodligen påverkar en implementation av 

FUMO ännu fler arbetsroller. Därför är det viktigt att samtliga arbetsroller förstår hur FUMO 

påverkar insatsen även om arbetsrollen i sig inte styr eller hanterar videoflöde från FUMO. 

Såsom det nämns i teorin är det även viktigt att fundera över hur en ny teknologi 

implementeras. Dessa resultat kan agera som stöd i just hur man integrerar FUMO i 

räddningstjänstens organisation. 

5.3 Framtida forskningsförslag och rekommendationer till AB Realisator Robotics 

Detta arbete placerar FUMO i en arbetsprocess men förklarar ytligt hur omgivningen rent 

praktiskt behöver anpassas till implementationen, såsom med ytterligare personal, kompetens 

och transport. Detta innebär att resultatet i detta arbete har producerats med antagandet att 

dessa praktiska frågor har en lösning. Även om arbetet ger mycket insyn i hur FUMO hade 

kunnat fungera i rökdykning samt vilka delmål som bör allokeras till FUMO, förblir de 

praktiska frågorna runt omkring obesvarade. Arbetet har däremot kortfattat undersökt de 

praktiska frågorna såsom när beslut tas om FUMO skall användas eller inte, samt hur 

styrningen kan gå till. Dessa frågor har deltagarna varit splittrade i, vilket tyder på att det är en 

intressant fråga att undersöka vidare i ett framtida arbete. Ett sådant framtida arbete kan även 

undersöka hur mycket träning det krävs för att styra FUMO, hur FUMO ska transporteras till 

olycksplatser och förvaras.  

Det hade varit en styrka i detta arbete att undersöka mer än bara grundmodulen för FUMO 

och inkludera tillbehör såsom gassensorer, griparmar eller 360-kameror, då detta hade 

förmedlat en tydligare bild över användningsområden. Om ett eller flera tillbehör hade 

inkluderats i arbetet finns möjligheten att funktionsallokeringen hade sett annorlunda ut då det 

hade möjliggjort ytterligare handlingar från FUMO:s sida. Detta innebär även att det finns en 

risk att arbetet hade kunnat förmedla en felaktig bild av FUMO då brandrobotens fulla 

potential inte presenteras. Däremot har FUMO i sin grundmodul i resultatet visa sig möjlig att 

stötta räddningstjänsten i planering och lokalisering av brand, vilket innebär att detta arbete 

kan ses som grund för framtida undersökningar av FUMO:s tillbehör.  
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FUMO i dess grundmodul har visat sig användbar och implementerbar i räddningstjänstens 

arbetsprocess för rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus. Arbetet har 

genomförts med deltagare från räddningstjänsten vilket innebär att beställaren kan försäkra 

sig om att dessa resultat kommer ifrån personer som genomför rökdykning. På så sätt är dessa 

personer experter inom området och har försett arbetet med tillförlitligt data. FUMO kan 

underlätta planering av insatsen och lokalisering av brand. 

MUM-T, som Bengtsson och Woltjer (2017) presenterar i teorin, bör vara av stor vikt i 

framtida arbeten samt när FUMO ska implementeras både med och utan tillbehör, vid 

införandet av FUMO bör brandroboten ses som en del av en sammansatt grupp. Vid 

rökdykning kan uppdragen se väldigt olika ut och därför är det viktigt att operatören och 

FUMO ses som en helhet för att öka flexibilitet och resiliens. Som teorin påpekar utmanas 

operatören i MUM-T på flera olika sätt, såsom att kunna tolka FUMO:s position och genom 

att ha förståelse för situationen kunna agera korrekt vid oväntade händelser och risker. Det 

rekommenderas starkt att de rekommendationer inom MUM-T som presenteras i teoridelen av 

detta arbete tas i åtanke av framtida arbeten för att ytterligare förse en tydligare bild över hur 

FUMO kan samarbeta med räddningstjänsten i andra uppdrag än rökdykning. 

Vid utformandet av den plattform där mänskliga operatörer ska integrera med FUMO, är det 

viktigt att försöka undvika att skräddarsy plattformen för just ett syfte i den utsträckning det är 

möjlig. Som Melidis och Marocco (2015) påpekar låser en skräddarsydd plattform 

möjligheterna för att utöka robotens syfte och uppgifter.  

5.4 Metoddiskussion 

Stanton (2006) påpekar i metodteorin i detta arbete att HTA är en väldigt anpassningsbar 

metod och det innebär att analysen och slutresultatet kan se olika ut beroende på vem som 

genomför den och för vilket ändamål. Metodens steg innebär att personen som genomför den 

skall definiera ett klart syfte, avgränsa av analysen och tolka svaren utifrån första intervjuerna 

för att sedan få sitt arbete utvärderat. Beroende på hur denna personen definierar syftet och 

avgränsar analysen kommer resultatet att speglas därefter. Om detta arbetet hade replikerats 

hade det förmodligen inte producerat identiska resultat. Det är även upp till personen som 

genomför analysen att göra bedömningen när uppdelningen av delmål är tillräckligt för det 

utsatta syftet. Resultaten formas även av den data som samlas in av intervjudeltagare, vilket 

varierar från intervju till intervju då deltagare kan lägga mer fokus på ett visst delmål än ett 

annat på grund av olika faktorer, vilket är en styrka i metoden då bredare data kan samlas in.  
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Eftersom resultatet från HTA används som startpunkt för funktionsallokeringen påverkar 

HTA direkt funktionsallokeringens resultat. Därmed kan även denna metoden producera olika 

resultat beroende på definition av syfte och avgränsningar.  

En användning av CWA i detta arbete hade producerat godtyckliga resultat såsom HTA har 

gjort.  Som Salmon med flera (2010) påpekar ger CWA ingen inblick i vilka metoder som kan 

användas i någon av dess fem faser, vilket kräver mycket insyn och kunskap kring metoder 

för att kunna besluta om vilka som kan tillämpas. CWA kräver också ett mer disciplinerat 

tillvägagångssätt då begränsningar är i fokus och inte delmål eller uppgifter som Naikar med 

flera (2006) påpekar i metodteorin. Naikar (2017) påpekar att CWA är lämpligt för komplexa 

sociotekniska system. En användning av CWA lämpar sig när analysen täcker ett större 

komplext sociotekniskt system. CWA som metod hade troligen förvirrat deltagarna mer än ett 

HTA-diagram, då HTA är mer naturligt beskrivande och normativt. Användningen av HTA 

var bäst lämpad för detta arbete då det undersökte FUMO som grundmodul. De arbeten som 

undersöker FUMO med tillbehör i en större sociotekniskt system kan överväga att använda 

metoden CWA. 

En mindre miss som gjordes var att underskatta antalet samtyckesblanketter som behövdes, 

även om extra skrevs ut inför varje tillfälle. Detta på grund av att antalet deltagare överskred 

det förväntade antalet, vilket resulterade i att två deltagare fick ge muntligt samtycke under 

inspelning. Framtida arbeten bör ha i åtanke att överskatta antalet samtyckesblanketter.  

Utvärderingen av de primära HTA-diagrammen skedde under samma tillfälle som 

utvärderingen av HTA-diagrammen med allokerade uppgifterna. Det var en medveten risk att 

genomföra funktionsallokeringen på icke-utvärderade HTA-diagram. I detta arbete lyckades 

de primära HTA-diagrammen att fånga rökdykarprocessen på ett sanningsenligt sätt och 

således skedde funktionsallokeringen på verklighetstrogna delmål och uppdelningar av dessa. 

Däremot är detta en onödig risk att ta och i framtida arbeten bör de primära HTA-diagrammen 

utvärderas innan funktionsallokeringen påbörjas för att undvika onödiga iterationer av 

funktionsallokeringen. 
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6 Slutsats 

Syftet har i detta arbetet varit att undersöka hur FUMO i sin grundmodul kan som bäst stötta 

räddningstjänsten vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus. 

Frågeställningen har varit ” I vilka delmål kan FUMO i sin grundmodul stötta 

räddningstjänsten vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus och hur 

kan en implementation av FUMO se ut?”. 

Genom att intervjua brandmän med erfarenhet av rökdykning har problemområden inom 

rökdykning som svårigheter med orientering, skymd sikt och långa inträngningsvägar 

identifierats. Utifrån intervjuerna har en funktionsallokering och flera iterationer av HTA 

genomförts på rökdykningsprocessen i både underjordiska parkeringshus och industrilokaler.   

Resultatet visar att FUMO i sin grundmodul lämpar sig bäst att användas i planeringsdelmål 

av en rökdykarinsats. FUMO kan förmedla ett videoflöde, förflytta sig samt uthärda samma 

miljö som en rökdykare och kan på så sätt låta en styrande mänsklig operatör införskaffa 

information om insidan av byggnaden och lokalisera branden innan ett rökdykarpar skickas 

in. Detta ger en mer säker och välplanerad insats. Detta besvarar första delen av 

frågeställningen nämligen,” I vilka delmål kan FUMO i sin grundmodul stötta 

räddningstjänsten vid rökdykning i industrilokaler och underjordiska parkeringshus?”.  

Däremot har detta arbete inte gett en fullständig bild över hur en implementation av FUMO 

kan se ut, vilket var andra delen av frågeställningen. Detta då de praktiska frågorna kring 

styrande, transport och förvaring av FUMO inte besvarats fullt ut i detta arbete. Däremot har 

detta arbete försett en framtida studie goda grunder för att besvara dessa praktiska frågor. 

Dessa resultat och de tillhörande HTA-diagram som inkluderar FUMO i en arbetsprocess för 

både rökdykning i industri och underjordiska parkeringshus ska ge en tydligare bild för både 

räddningstjänsten och AB Realisator Robotics över hur FUMO kan implementeras och 

användas. 
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