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Sammanfattning 
 

Inom avancerad produktionsindustri använder man sig fortfarande i stor utsträckning av manuell 

provning för att säkra kvaliteten på de tillverkade produkterna. Detta innebär, förutom att man 

ofta bara tar stickprov, även en viss fördröjning innan upptäckt av eventuella kvalitetsbrister. 

Dessutom finns en osäkerhetsfaktor härrörande från den mänskliga faktorn eftersom människans 

kognitiva förmågor påverkas av dagsform, stressupplevelse, personliga erfarenheter med mera.   

 

Examensarbetet har utförts vid Linköpings universitet inom ramen för en magisterutbildning i 

Ergonomi och MTO (Människa Teknik Organisation). Syftet är att undersöka potentiella vinster 

vid minskning av den mänskliga faktorn vid övergång från manuell till automatiserad OFP 

(oförstörande provning). Arbetet består av en litteraturstudie, enkäter till operatörer samt 

intervjuer med beslutsfattare.  

 

Vid detektering, lokalisering, särskiljning, jämförelse och kategorisering spelar perceptionen en 

stor roll. Den mänskliga faktorn är ett av de huvudelement som påverkar kvaliteten vid 

oförstörande provning. Operatören är således den största källan till tillförlitlighetsvariation 

(Dickens & Bray, 1994). OFP - utrustningen visar bara rätt information om den hanteras korrekt. 

Dessutom behöver informationen tolkas och sammanställas för att en bedömning ska kunna 

göras.  

 

Åtskilliga studier har visat låg detekteringsgrad för flera olika OFP - metoder (runt 50 %) och 

flera storskaliga forskningsprogram har visat att automatiserad provning är överlägsen den 

manuella (PISC, NORDEST, NIL, ICON, TIP). Flera studier har visat högre detekteringsgrad 

(84-90 % jämfört med 50-52 %) och lägre kostnader (minskning med ca 40 %) vid 

automatisering av provningen. (Wassink & Dijkstra, 2007, Verkooijen, 1998).  

 

Knappt 70 operatörer i tillverkningsindustrin har deltagit i denna studie genom att fylla i en enkät 

om sin arbetssituation. Operatörerna tror själva att stress, trötthet, monotonitet och distraktion i 

nämnd ordning har negativ påverkan på detekteringsgraden. 97 % av dem tror att automatisering 

av moment skulle öka andelen funna fel.  

 

Fem beslutsfattare inom olika tillverkningsindustrier har deltagit i studien genom intervjuer kring 

varför man valt att automatisera. Beslutsfattarna nämner ekonomi och kvalitet som främsta 

orsaker till att man valt att automatisera provningen. Flera anser att felfrekvensen vid manuell 

provning var för hög för att man skulle kunna leva upp till kvalitetskraven. Även ergonomi har 

spelat in eftersom man sparat mycket pengar på minskad sjukfrånvaro. Provningen anses bli mer 

heltäckande och dokumentationen bättre. Flera uppskattar tids- och kostnadsbesparingar till minst 

60 %. Samtliga är nöjda med övergången och kommer att fortsätta automatisera flera moment.  
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Abstract 
In advanced production industry manual testing is still a common method for ensuring quality of 

manufactured products. This means apart from the fact that it is often a spot check also a certain 

delay before possible quality problems are discovered. Additionally there is an uncertainty due to 

the human factor since the human cognitive behavior is affected by day form, experienced stress, 

and personal practice etcetera.  

 

This thesis has been carried out at the University of Linköping as a part of a Master in 

ergonomics degree. The aim is to investigate potential benefits due to less influence of the human 

factor, when shifting from manual to automated NDT (non destructive testing). The work 

includes a literature review, operator questionnaires and interviews with decision makers.  

 

At detection, localization, separation, comparison and categorization human perception is of great 

importance. The human factor is one of the main elements affecting the quality of nondestructive 

testing. The operator therefore is the main source of reliability variations. The NDE equipment 

only shows the right information if it is handled the right way. In addition the information needs 

to be interpreted and put together for an assessment to be made.  

 

Several studies have shown low detection rate for various NDT methods (around 50 %) and a 

number of large-scale research programs have shown that automated testing is superior to manual 

(PISC, NORDEST, NIL, ICON, TIP). Various studies have shown higher detection rate (84-90 % 

compared to 50-52 %) and lower costs (reduction of approx. 40 %) by automation of the testing 

(Wassink & Dijkstra, 2007, Verkooijen, 1998).  

 

Almost 70 operators in the manufacturing industry took part in this study by answering a 

questionnaire about their working situation. The operators themselves believe that stress, 

drowsiness, monotony and distraction, in the order mentioned, have negative effect on the 

detection rate. 97 % of them think that by automating some elements, the detection rate would 

increase.  

 

Five decisions makers in the manufacturing industry took part in the study thru interviews 

concerning the reason for automating the testing. The decisions makers mention economy and 

quality as main reasons for choosing changeover to automation. Several think that the error 

frequency by manual testing is too high to be able to live up to the quality demands. Also 

ergonomics have played a big role since they have saved a lot of money due to less reporting 

sick. The testing is believed to be more comprehensive and the documentation better. Several 

estimate time and cost savings to be at least 60 %. All are satisfied with the changeover and want 

to automate more elements of the production.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund kring oförstörande provning i 

tillverkningsindustrin, syftet med arbetet samt vilka frågeställningar som författaren ämnar 

besvara. Viktiga förkortningar och begrepp listas i en tabell i syfte att underlätta för läsaren. Även 

avgränsningar och rapportens upplägg presenteras i förhoppning att läsaren ska förstå vad som 

finns att vänta när det gäller innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

Inom avancerad produktionsindustri använder man sig fortfarande i stor utsträckning av manuell 

provning för att säkra kvaliteten på de tillverkade produkterna. Man provar då oftast inte alla 

enheter utan utför istället stickprovskontroller i början och slutet av varje serie. Vanligt är att vid 

kontroll plocka utvald enhet av produktionslinan varpå manuell förstörande eller oförstörande 

provning utförs. Detta innebär förutom det faktum att det är just ett stickprov som talar om hur 

kvaliteten är just vid det tillfället även en viss fördröjning innan upptäckt av eventuella 

kvalitetsbrister samt en osäkerhetsfaktor härrörande från den mänskliga faktorn. Det finns därför 

goda skäl att tro att det finns vinster att göra såväl i kvalitet som i ekonomi vid en automatisering 

av provningen.  

 

Flera studier har visat relativt låga detekteringsgrader (runt 50 %) för flera OFP- metoder. Många 

ansträngningar görs för att bestämma anledningen till denna relativt dåliga prestation och fokus 

läggs på att lära sig mer om interaktionen mellan människa och teknik för att kunna komma fram 

till förbättringar. (Stephens, 2000) 

 

1.2 Oförstörande provning, OFP 

Oförstörande provning förkortas OFP och har till syfte att avslöja materialfel. Till skillnad mot 

förstörande provning, då man exempelvis kan bryta sönder detaljen för att se dess inre 

egenskaper, görs vid OFP ingen åverkan på detaljen. Materialfel kan uppstå i drift, vid t ex 

utmattning eller vid tillverkning och bearbetning av material. Beroende på vilka slags fel man 

söker i ett material och på materialets egna egenskaper väljs den lämpligaste OFP - metoden. 

Hela detta kapitel refererar till kursmaterialet framarbetat av Svensson med flera (Svensson, 

Desai, Sahlén, Adolfsson, Andersson, & Andersson, 2006).  

 

De fem stora OFP metoderna är: 

 Provning med penetrant (PT) 

 Radiografisk provning (RT) 

 Ultraljudsprovning (UT) 

 Induktiv provning (ET) 

 Magnetpulverprovning (MT) 

 

De metoder som är mest relevanta för automatisering är ultraljudsprovning, radiografisk provning 

och induktiv provning. Dessa metoder presenteras närmare nedan.  
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1.2.1 Radiografisk provning 

Radiografisk provning kallas i vardagligt tal för röntgen. Denna metod lämpar sig för bland annat 

indikering av inre och yttre defekter, porositet, inneslutningar, sprickor, geometriska variationer, 

korrosion och densitetsvariationer. Tillämpningar kan vara svetsfogar, elektriska komponenter, 

tunna komplexa produkter, måttkontroller och ickemetaller. Fördelar är att resultatet av 

provningen kan dokumenteras i form av film, att energinivån är variabel och att känsligheten för 

densitetsvariationer är hög. Begränsningar är höga kostnader, strålningsrisken, att defektens 

orientering är avgörande för detekteringssannolikheten samt att känsligheten avtar med ökande 

spridd strålning.  

 

1.2.2 Ultraljud  

Ultraljud indikerar exempelvis inre och yttre defekter och variationer, sprickor, 

sammanfogningsbrister, porositet, inneslutningar och laminering. Tillämpningar är bland annat 

bearbetade metaller, gjutning, svets - och hårdlödningsfogar, adhesivt bundna fogar samt 

ickemetalliska produkter. Fördelar med ultraljud är att metoden är mycket känslig för sprickor, 

man får resultatet direkt, utrustningen är bärbar och den har en hög genomträngningsförmåga. 

Begränsningar är att kopplingsmedium ofta krävs, små tunna eller komplexa detaljer är svåra att 

testa, referensstandarder är nödvändiga samt att erfaren personal krävs för manuella inspektioner. 

Figur 1 nedan visar ett exempel på hur ultraljudsprovning av svets kan se ut.  

 

 
Figur 1: Manuell ultraljudsprovning av svets (Egen bild).  
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1.2.3 Induktiv provning 

Induktiv provning indikerar sprickor på och under ytan, sprickdjup, vägg- och skikttjocklek, 

variationer i värmebehandling och legering. Tillämpningar är bland annat rörledningar, 

svetsfogar, metalliska ytor, jämförelser och metalldetektering. Fördelar med induktiv provning är 

den höga hastigheten, låga kostnaden samt att inget kopplingsmedium behövs. Begränsningar är 

att endast elektriskt ledande material och endast tunna skikt kan undersökas, geometriska 

variationer kan ge upphov till falsk detektering, referensstandard krävs samt att permeabilitet och 

elektrisk ledningsförmåga har starkt inflytande.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka vinster det kan innebära att övergå från 

manuell till automatiserad oförstörande provning (OFP), vilket är ett sätt att minska den 

mänskliga faktorns inverkan på sannolikheten att hitta kvalitetsbrister. Genom att jämföra 

detekteringsgrad, tidsåtgång och kostnader för manuell- respektive automatiserad provning vill 

jag undersöka om den automatiserade provningen eventuellt kan höja kvaliteten på tillverkade 

produkter och samtidigt genom effektivisering möjligen även öka företagets lönsamhet. För att 

belysa problemställningen från flera håll vill jag även undersöka hur operatörerna som utför 

manuell provning ser på sin arbetssituation samt hur de beslutsfattare som valt att övergå till 

automatiserad provning har resonerat.  

 

De forskningsfrågor jag vill besvara är: 

 

FF1: Hur inverkar den mänskliga faktorn på oförstörande provning?  

FF2: Vilka eventuella vinster finns vid minskning av denna faktor?  

FF3: Hur skiljer sig detekteringsgraden för automatiserad respektive manuell OFP?  

FF4: Kan automatiserad OFP höja kvaliteten på tillverkade produkter?  

FF5: Kan automatiserad OFP öka företagets lönsamhet?  

FF6: Hur upplever operatörer för manuell provning sin arbetssituation?  

FF7: Vilka är beslutsfattarnas främsta orsaker till att automatisera? 
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1.4 Begrepp 
Tabell 1: Centrala förkortningar och begrepp 

Förkortning Förklaring 

ET Eddy current, virvelströmsprovning, induktiv provning 

FCR False Call Rate, antalet falska alarm. Se även NFI. 

GWPI Guided waves piping inspection, rörinspektion med ledda vågor 

IVM Inspektionsvärdemetoden 

MT Magnetpulverprovning 

NFI Number of false indications, antalet falska alarm. Se även FCR. 

NDE Non destructive evaluation 

OFP Oförstörande provning 

POD Probability of detection, sannolikheten att finna ett fel 

P-scan Automatiserat system för inspektion med ultraljud eller virvelström 

PT Penetrantprovning 

PE  Pulseko, konventionell ultraljudsteknik 

ROC Reciever operator characteristics, operatörens instruktioner och 
erfarenheter 

RT Radiografisk provning 

ToFT Time of flight diffraction, diffraktion av ultraljudsvågor på 
diskontinuitetstoppar 

UT Ultraljudsprovning 

 

1.5 Avgränsningar 

I tillverkningsindustrin finns både förstörande och oförstörande provning. Förstörande provning 

kan t ex vara att utsätta en detalj för belastning tills den går sönder för att sedan undersöka hur 

länge den höll och på vilket vis den gick sönder. I detta arbete inkluderas bara oförstörande 

provning, vilken går ut på att produkten provas utan att behöva kasseras om den visar sig vara 

felfri. Anledningen till denna avgränsning är dels att hålla arbetet inom rimlig omfattning samt 

dels att man vid oförstörande provning har chansen att prova alla produkter, vilket är av intresse 

vid automatisering.  

 

Man skulle även kunna tänka sig att titta på andra organisatoriska sätt att minska den mänskliga 

faktorn, t ex genom att dubbelprova samtliga produkter, rotera arbetsmoment, införa mera 

utbildning mm. Dock har jag här valt att fokusera på automatisering för att se eventuella vinster 

med just denna. 

 

När det gäller de operatörer som deltagit i intervjuer är samtliga anställda i den 

tillverkningsindustri där de arbetar. Detta för att fånga dem vars arbetsdagar ser i stort sätt lika ut 

varje dag, eftersom de skulle kunna uttala sig kring frågor om monotona moment. En operatör 

som arbetar på ett provningsföretag likt FORCE, INSPECTA eller ÅF utför kontroller på olika 

platser där behovet finns just då. Det kan röra sig om flera olika arbetsplatser per dag men även 

placering på en och samma arbetsplats i flera månader, vilket innebär att de ofta har ett 

omväxlande arbete och därför har avgränsats från denna studie.  
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Endast beslutsfattare som har valt att automatisera sin OFP har intervjuats. Man skulle även 

kunna tänka sig att i ett annat arbete diskutera med dem som valt att avstå, men eftersom syftet 

var att finna vinster med automation känns detta som en rimlig avgränsning.  

 

1.6 Rapportens upplägg 

Rapporten börjar med ett inledande kapitel med ett avsnitt om bakgrund, vilket beskriver hur 

oförstörande provning används i tillverkningsindustrin. Kapitlet innehåller även syfte och 

forskningsfrågor, begrepp, avgränsningar och förväntade resultat. Därefter följer en teoretisk 

referensram där de kognitiva förmågor och begränsningar som brukar kallas för den mänskliga 

faktorn presenteras. Detta är den teori jag har med mig från magisterutbildningen, speciellt 

kopplad till det specifika ämnet för examensarbetet. Kopplingen mellan OFP och den mänskliga 

faktorn är bland annat att karaktäriseringsfasen av OFP till stor del är ett beslutsfattarproblem. I 

metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för litteraturstudie, enkäter och intervjuer. Samtliga 

resultat presenteras sedan i resultatkapitlet utan att där vidare diskuteras. Resultaten analyseras 

därefter forskningsfråga för forskningsfråga i ett analyskapitel och diskuteras i 

diskussionskapitlet. Till sist presenteras slutsatser och fortsättning.  

 

1.7 Förväntade resultat 

Det känns naturligt att förvänta högre sannolikhet att finna kvalitetsbrister med hjälp av 

automatik. Detta eftersom en maskins noggrannhet inte varieras efter ergonomiska förhållanden, 

tid på dagen, humör etc. Att man vid automatiserad provning i högre grad även kontrollerar alla 

produkter är också att förvänta, vilket i så fall i sig innebär en större sannolikhet att finna varje 

kvalitetsbrist. En förhoppning finns även att finna samband mellan denna sannolikhetsökning och 

potentiella vinster i form av kvalitet och ekonomi.  

 

Jag förväntar mig att provarna själva anser sig finna en större del av felen än vad experiment visat 

att de gör och att de flesta anser att de är något skickligare på detta än ”medeloperatören”. Detta 

kommer av min erfarenhet från trafikforskning där jag sett att de flesta tror sig köra bättre än 

”medelföraren”. Stress, trötthet och monotonitet är de faktorer jag tror att de kommer ange som 

största påverkan på resultatet. Detta grundar jag på erfarenheter från intervjuer med styrmän som 

arbetar långa monotona skift.  

 

När det gäller beslutsfattarna förväntar jag mig att de valt att automatisera för att spara tid och 

pengar samtidigt som de får en säkrare och jämnare kvalitet på sin slutprodukt.  

 

1.8 Sammanfattning av inledning 

Manuell OFP används idag inom tillverkningsindustrin för att förvissa sig om kvaliteten på 

produkterna, även om automatiserad OFP börjar bli vanligare i takt med att teknikerna utvecklas. 

Den manuella provningen innebär ofta att stickprov tas, vilket innebär en fördröjning innan 

eventuella fel upptäcks, samtidigt som en osäkerhetsgrad härrörande från den mänskliga faktorn 

finns. De OFP- metoder som är mest aktuella för automation är radiografisk provning, 

ultraljudsprovning och induktiv provning. Syftet är att undersöka den mänskliga faktorns 
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inverkan på sannolikheten att hitta kvalitetsbrister vid manuell OFP, samt vilka vinster det kan 

innebära att minska denna faktor. I detta arbete inkluderas bara oförstörande provning, vilken går 

ut på att produkten provas utan att behövas kasseras om den visar sig vara felfri.  
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som stått till grund för examensarbetet. 

Den har byggts av föreläsningar och litteratur inom Ergonomi- MTO- utbildningen samt kopplats 

samman med relevant litteratur härrörande från studier kring OFP. Syftet är att presentera 

kopplingen mellan kognitiva förmågor och OFP- resultat vilket är orsaken till att just detta 

forskningsområde är intressant.  

 

2.1 Kognitiva förmågor och begränsningar 

Människan är enastående i alla sina förmågor och funktioner. Det mesta vi gör dagligen och mer 

eller mindre rutinmässigt ser vi som så självklart att vi glömmer hur avancerade processer som 

egentligen ligger bakom. Enligt Wickens och Hollands är perception, beslut och handling de tre 

grundstegen, som när de bryts ner i detaljer blir mänsklig prestation (Wickens & Hollands, 1999). 

Kognition är en samlingsterm för våra olika tankeprocesser och enligt Neisser är kognitionen 

inblandad i allt en människa kan göra (Neisser, 1967). Vi har fyra typer av 

informationsprocessande; det sensoriska där vi reagerar på stimuli från något av våra sinnen, det 

perceptuella där vi uppfattar och tolkar informationen, det kognitiva där vi bearbetar 

informationen och tänker medvetet kring den, och slutligen det motoriska där vi agerar fysiskt på 

informationen (Wickens & Hollands, 1999).  

 

2.1.1 Perception 

Perception är ett begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck. En mängd 

medvetna och omedvetna processer förvandlar sinnesintryck till meningsfull information. Vissa 

processer drivs av sensorisk input och sorterar ut mönster i den detaljrika information som våra 

sinnen levererar, medan andra processer drivs av input från långtidsminnet och passar in 

inkommande information i förväntade mönster. Sådana omedvetna processer som är helt 

nödvändiga för att vi bland annat ska kunna orientera oss i vår omgivning, känna igen ansikten 

och bedöma avstånd kan ibland göra sig påminda i form av olika typer av synvillor. Man talar om 

två typer av perception; spatial som handlar om lokalisering, form och orientering samt 

symbolisk som handlar om t ex symboler och bokstäver. (Wickens & Hollands, 1999). 

 

Vid detektering, lokalisering, särskiljning, jämförelse och kategorisering spelar perceptionen en 

stor roll. Igenkänning och tolkning av de neurala signalerna kräver input från information som 

lagras i långtidsminnet som t ex erfarenhet, regler, standarder och förhållanden. Ett exempel inom 

OFP är när signaler från två olika reflektorer visas på samma ultraljudsdisplay. Då krävs bland 

annat information om geometri, reflektortyper och signalkaraktäristika för att tolka resultatet. 

(Helander, 2006). 

 

En viktig men resursbegränsad förmåga inom perceptionen är uppmärksamhet, vilken brukar 

delas in i auditiv och visuell. I båda fallen handlar det om hur de mänskliga sinnena väljer vilken 

information de ska fokusera på. Hur mycket uppmärksamhet som krävs beror förstås på 

uppgiftens svårighetsgrad samt hur väl inlärd den är. Beroende på hur många uppgifter som delar 

vår uppmärksamhet talar man om olika typer av uppmärksamhet; fokuserad, delad eller selektiv. 

Om uppgifterna belastar olika kognitiva resurser är det enklare att utföra dem samtidigt än om de 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetna
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belastar samma kognitiva resurser. Det är t ex enklare att cykla och samtidigt prata i mobiltelefon 

än att läsa en bok och samtidigt prata i mobiltelefonen. (Wickens & Hollands, 1999). 

 

2.1.2 Minnet 

En annan kognitiv begränsning är vårt minne. Såväl arbetsminnet som långtidsminnet behövs då 

vi utför kognitiva handlingar. Arbetsminnet är det tillfälliga uppmärksamhetskrävande minnet 

med en lagringstid på upp till 20 sekunder. Vanligtvis kan maximalt sju informationsfragment 

hanteras på en gång och ny information ersätter gammal. Där finns en verbal komponent för 

processning av språklig info, en spatial komponent för processning av t ex form och avstånd samt 

en komponent som styr uppmärksamhetsresurser till de andra delsystemen. Arbetsminnet är 

väldigt känsligt för störningar som t ex distraktion och har därför svårt att fungera i alltför 

komplexa arbetsmiljöer. Trots alla dessa begränsningar är korttidsminnet viktigt för alla mer 

komplexa OFP- uppdrag, där mentala manipulationer som t ex beslutsfattande utförs. Av denna 

anledning bör man se till att strategin för beslutsfattande belastar korttidsminnet så liten tid som 

möjligt. (Harris, 1992)  

 

Långtidsminnet står för den permanenta lagringen av informationen som kodas kraftigt och 

egentligen ska finnas kvar under hela vår livstid, men minnesspåren bleknar allteftersom de inte 

används och sökvägar störs i form av interferens med andra sökvägar. För att samla och behålla 

informationen i långtidsminnet krävs speciell ansträngning som t ex att forma associationer, 

repetition, övning, att öka förståelsen och få feedback. Av den anledningen är det speciellt viktigt 

att utforma beslutsfattarstrategin så enkelt som möjligt, eftersom den är beroende av 

långtidsminnet. Den bör också vara anpassbar till så många situationer som möjligt utan att man 

behöver lära sig, komma ihåg och tillämpa olika regler som varierar från situation till situation. 

(Helander, 2006). Beslutsfattande är väldigt centralt för karaktäriseringsfasen inom manuell OFP 

(Green & Swets, 1966), varför detta är viktigt att känna till.  

 

2.2 Felhandlingar 

En felhandling kan karaktäriseras som skillnaden mellan en utförd handling och en handling som 

borde ha blivit utförd, vilken medför en effekt eller konsekvens som ligger utanför de specifika 

toleranser som krävs av det specifika systemet som människan interagerar med (Stephens, 2000). 

Det är allmänt känt att den mänskliga prestationen är långt ifrån perfekt; signaler missas, falska 

alarm ges, fel klassifikationer görs, brister i uppmärksamhet eller minnet kan leda till ytterligare 

fel. Enligt flera studier uppskattas mänskliga felhandlingar till 60-90 % vara den primära orsaken 

vid större incidenter samt olyckor i komplexa system. (Reason, 1997)  

 

Jens Rasmussen (Rasmussen, 1980, 1986) har beskrivit tre olika nivåer av mänskligt handlande 

kopplat till kognitiv kontroll och uppgiftens automatiseringsgrad. Se Tabell 2 nedan:  

 
Tabell 2: Felhandlingar kopplade till automatiseringsnivå hos beteende 

Beteende  Karaktär Felhandling 

Färdighetsbaserat Väl inövade handlingar utförs automatiskt Missriktad uppmärksamhet 

Regelbaserat Val mellan regler och modeller Felklassificering 

Kunskapsbaserat  Förnuftsmässiga resonemang Fixering eller fördom 

 



Automatisering kontra manuell provning   Ergonomi-MTO 2008 

9 

 

Färdighetsbaserat beteende består av väl inövade handlingar som utförs automatiskt, dvs. utan att 

man är medveten om att man har fattat några beslut. Erfarenhet och träning leder till att 

beteenden fogas samman till sekvenser. Allt eftersom färdigheter på detta sätt utvecklas kommer 

fler och fler deluppgifter i beteendet att kopplas samman så att alltmer komplexa uppgifter kan 

utföras utan att man medvetet behöver uppmärksamma dem. Felhandlingar på den här nivån 

beror oftast på missriktad uppmärksamhet.  

 

Ett regelbaserat beteende initieras i situationer som vi känner igen. Man kan se det som ett val 

mellan inlärda väl etablerade handlingsmönster, vilka Rasmussen (1980, 1986) kallar regler eller 

modeller. Dessa utvecklas i takt med att man smälter samman egna kunskaper och erfarenheter 

med dem man får från andra. När en sådan regel väl aktiverats genomförs beteendet på en 

färdighetsbaserad nivå. Felklassificering eller användande av fel regler leder till felhandlingar på 

den här nivån.  

 

Kunskapsbaserat beteende aktualiseras när vi ställs inför en ny uppgift där vi har ingen eller 

begränsad erfarenhet av hur den ska lösas, dvs. vi har inga regler eller handlingsmönster att 

tillgripa. Beteendet planeras således direkt vid utförandet och styrs av förnuftsmässiga 

resonemang. Felhandlingar på den här nivån beror på förutfattade meningar eller fixering vid en 

viss hypotes. (Rasmussen, 1980, 1986) 

 

Man brukar skilja på fyra olika typer av felhandlingar; misstag, slips, lapses och mode errors. 

Dessa definierades av Reason, (Reason, 1997) utgående från Rasmussens modell. Misstag är de 

felhandlingar som är svårast att upptäcka och rätta till. De kan vara antingen kunskapsbaserade, 

dvs. tillräcklig kunskap och djupare tanke saknas, eller regelbaserade, där automatiserade 

processer går fel på grund av bristande uppmärksamhet eller glömska. När man har rätt intention, 

men utför fel handling kallas detta för en slip. Om man däremot har fel intention men valt rätt 

åtgärd i analogi med intentionen och därmed ändå utför ”rätt” handling kallas detta för en lapse. 

Slips och lapses upptäcks ofta och kan lättare rättas till än misstag. Mode error är när man utför 

rätt handling, men befinner sig i fel mode. Det kan bero på att man hamnat fel i ett menyval eller 

liknande. (Reason, 1997) 

 

2.3 Stress 

Stress är något som kan påverka våra kognitiva förmågor både positivt och negativt. Tidspress är 

en intern stressfaktor medan vibrationer eller oljud är exempel på externa stressfaktorer. Negativ 

stresspåverkan kan bland annat resultera i selektiv uppmärksamhet, minskad kapacitet i 

arbetsminnet samt minskad strategisk kontroll. (Wickens & Hollands, 1999) Faktorer som 

orsakar stress kallas för stressorer. Nuförtiden vet vi att upplevelsen av stress är individuell och 

ofta beror på situationen. Detta betyder inte bara att olika personer upplever samma stressorer på 

olika sätt utan även att samma person upplever samma stressor olika vid olika tillfällen. 

(Trumbull & Appley, 1986)  

 

Enligt Yerkes-Dodsons lag (Yerkes & Dodson, 1908) är prestationen som bäst när stressnivån 

(stimulansen) varken är för hög eller för låg, se Figur 2. Vid en låg stimulans är prestationen låg, 

för att sedan öka till en optimal punkt när stimulansen eller stressnivån är lagom. Ökar man sedan 

stressnivån ytterligare kommer prestationsgraden att minska.  
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Figur 2: Relationen mellan stress och prestation enligt Yerkes - Dodsons lag. Prestationen är som högst när 

stressnivån varken är för hög eller för låg. För en svår uppgift är den optimala stressnivån lägre än för en lätt 

uppgift. 

 

I en doktorsavhandling kring OFP ur ett mänskliga-faktorn-perspektiv jämfördes operatörers 

prestation i stressat respektive ostressat tillstånd (Enkvist, 2003). Två grupper genomförde under 

två dagar samma två tester. Den ena gruppen började med en uppgift utan tidspress första dagen 

och hade tidspress andra dagen. Den andra gruppen hade tvärtom tidspress första dagen och inte 

tidspress andra dagen. Det visade sig att de som hade tidspress första dagen skaffade sig bra 

rutiner för att hinna med och fattade genom tidspressen mer effektiva beslut. Detta hade de nytta 

av även andra dagen då de inte var under tidspress. Operatörerna som började med det icke 

tidspressade tillståndet försökte första dagen använda all information, vilket gjorde att de 

presterade sämre. Andra dagen kände de sig väldigt stressade då de tvingades anpassa sig till 

tiden, men deras prestation ökade under dagen. Resultaten stämmer väl överrens med 

operatörernas rapporterade känsla av att känna sig mera utmanade i det stressade tillståndet. Det 

vill säga att de kände en positiv effekt av lite tidspress. (Enkvist, 2003) 

 

Edland och Svenson har listat åtta förändringar i kognitiva processer som alla beror på tidspress 

(Edland & Svensson, 1993):  

 

 Selektiviteten i den beaktade informationen ökar 

 Mera vikt läggs vid de viktigaste delarna av informationen 

 Avkall i precisionen för den mänskliga uppskattningsförmågan sker 

 Fler icke-kompenserade beslutsregler används 

 Beslutsfattaren låser sig i en strategi och har svårt att hitta andra strategier 

 Mer vikt läggs vid information som går emot forskningsresultat 

 Risktagandet ökar eller minskar beroende på individen och situationen 

 Beslutsfattaren försöker anpassa sig till tidspressen för att behålla resultatet (accelererar) 
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När det gäller oförstörande provning är det högst sannolikt att en operatörs prestation påverkas 

vid extrem tidspress. Det kan t ex. handla om att inte hinna ta hänsyn till all information vid 

undersökning av en potentiell spricka (Enkvist, 2003).  

 

2.4 Beslutsfattande 

Det som påverkar vårt beslutsfattande är bland annat kunskap, erfarenhet och tidspress. Även 

vilken typ av beslut det gäller samt hur familjär man är med situationen spelar in, liksom 

dagsform, intuition, fördomar mm. Karaktäriseringsfasen av OFP är till stor del ett 

beslutsfattandeproblem. Operatören behöver tillgodogöra sig all information och bestämma sig 

för om indikationen är ett fel eller inte. (Green & Swets, 1966) 

 

Enligt signalteorin finns två slags korrekta beslut och två slags felaktiga beslut som en operatör 

kan göra vid bestämning av sprickförekomst eller ej. Det finns bara två möjligheter för det 

verkliga tillståndet hos den undersökta detaljen; antingen finns en spricka eller ej. I en perfekt 

värld skulle operatörens bedömning alltid stämma med det verkliga tillståndet, men i verkligheten 

finns förstås både missar och falska alarm (Green & Swets, 1966). Se Tabell 3 nedan.  

 
Tabell 3: Fyra möjligheter vid bedömning av sprickförekomst (Green & Swets, 1966). 

O
p

e
ra

tö
re

n
s
 b

e
d

ö
m

n
in

g
 Verkligt tillstånd 

 Spricka  Ej spricka 

S
p

ri
c
k
a
 

 
Träff 

 
Falskt alarm 

E
j 
s
p

ri
c
k
a
  

Miss 
 
Korrekt 
avvisad 

 

Swets utvecklade sedan signalteorin till att även inkludera känslighet och fördomar. I varje OFP- 

situation bestäms känsligheten hos systemet av såväl utrustning och metod som av operatören 

som utför inspektionen. Operatörens instruktioner och tidigare erfarenhet påverkar resultatet. 

Detta betyder att prestationsgraden och proportionerna i Figur 3 beror på individuella skillnader 

och dessutom varierar från situation till situation (Swets, 1996).  
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Figur 3: Normalfördelningarna för brus respektive signal + brus från signalteorin. Distansen d’ är 

sensitiviteten hos detektorn, ju längre ifrån varandra signalernas spridning är desto lättare är det att urskilja 

om det finns en signal. σ står för bias (fördom) och bestäms av operatörens ”cut-off ”– punkt, vilken beror på 

operatörens instruktioner och erfarenhet (Swets, 1996).  

 

För att undersöka hur känsligheten förändras för olika β- värden kan man använda sig av ROC, 

där ROC står för Reciever Operating Characteristics. Metoden går ut på att visa proportionen 

mellan träffar och falska alarm. I ett diagram med sannolikheten för träff på ena axeln och 

sannolikheten för falskt alarm på den andra får operatörerna svara i tre olika konfidensintervall 

(spricka, ingen spricka, osäkert) varpå tre punkter kan sättas i diagrammet och en ROC – kurva 

ritas (Swets, 1996).  

 

2.5 Probability of Detection 

POD står för Probability of Detection, sannolikheten för detektion, och har sitt ursprung i att 

NASA såg ett behov av att känna till kapaciteten för en OFP- inspektion. När inget annat anges 

refererar detta kapitel till Rummel och NDT.net som har ett arkiv kallat Back to Basics (Rummel, 

1998). Det räcker inte att försäkra sig om en strukturs hållfasthet genom att känna till hur små 

defekter man kan hitta. Mer intressant är att ta reda på hur stora defekter man missar med en viss 

OFP–metod. Därför startades 1969 ett program för att svara på denna fråga för material och 

procedurer använda i NASA:s produktion (Rummel, Paul, Rathke, & Castner, 1974). Resultatet 

blev en stor mängd experimentella data vilka presenterades i form av POD–diagram. Därefter har 

metoden förfinats och förbättrats varpå den nu anses vara en standardmetod för att fastställa 

kapaciteten för kvantitativa OFP–processer. Användningsområdet för POD har även med tiden 

utökats till att inkludera validering av OFP–procedurer, kvalificering av OFP-personal, 

jämförelser av OFP–material, - utrustning och procedurer samt kvalificering av automatiserade 

OFP–system.  

 

När det gäller metaller är det oftast utmattningssprickor som används för att fastställa POD. 

Utmattningssprickan är en vanlig slags spricka som är billig att tillverka och svårighetsgraden i 

att upptäcka den ligger på en realistisk nivå. Generering av POD–data görs enligt följande: 
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1. Hitta eller generera ett stort antal oregelbundenheter i många olika storlekar 

2. Låt dessa oregelbundenheter passera i inspektionsprocessen 

3. Lagra resultatet som en funktion av deformationens storlek 

4. Rita POD – kurvor som funktion av deformationens storlek 

 

Ett exempel på en POD–kurva genererad för en fluorescerande penetrant syns i Figur 4 nedan 

(NDT-resource-centre, 2008). Här har konfidensintervallet 90 % valts. POD-kurvor för flera 

konfidensintervall i samma POD–diagram är också vanligt förekommande.  

 

 
Figur 4: Exempel på en POD–kurva. På x-axeln syns sprickans längd och på y–axeln sannolikheten att hitta 

en spricka med en viss längd inom konfidensintervallet (NDT-resource-centre, 2008). 

 

En POD kurva är specifik vad gäller testobjekt, material, defekttillstånd, OFP–procedur och 

operatör. POD-kurvan är användbar för att skapa en referens till resultat från en specifik OFP-

procedur, men validering av varje procedur är nödvändig. Den genererar också användbara 

metoder för att kvantifiera prestationskapaciteten för en OFP–procedur inklusive operatör och 

kan därför användas bland annat som grund för: 

 Framtagning av acceptanskrav 

 Underhållsintervall för inspektionen 

 Kvalifikation och acceptans för OFP–proceduren 

 Kvalificering av personalprestation 

 Val av lämplig OFP–procedur 

 Kvantifiering av förbättringar i OFP–procedurer 
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En referensbok med kvantitativa OFP-data har tagits fram för att arkivera framtagna POD–data 

för vanliga OFP–procedurer (NTIAC, 1997).  

 

2.6 Automation 

Följande beskrivning är tagen ur Nationalencyklopedin: ”Att automatisera innebär att få 

någonting att gå av sig självt. Syftet kan vara att avlasta människans arbete och risker men också 

att höja effektiviteten och kvaliteten i en process.” (Nationalencyklopedin, 2008) 

 

Orsakerna till automation kan delas in i fyra olika kategorier:  

 Farliga eller omöjliga uppgifter 

 Svåra eller obehagliga uppgifter 

 Komplettering av mänskliga förmågor 

 Enbart för att det är tekniskt möjligt 

 

Farliga eller omöjliga uppgifter kan vara exempelvis arbete i kärnkraftsreaktorer, hantering av 

radioaktivt avfall, djuphavsdykning eller handikapphjälpmedel. Svåra eller obehagliga uppgifter 

kräver så mycket mänsklig energi att resultatet eller verkningsgraden blir för dålig eller riskfylld. 

Exempel är matematisk beräkning, flygkontroll och komplicerat beslutsfattande. Det kan också 

vara högrepetitivt fysiskt monotont arbete med risk för belastningsskador, vilket vid automation 

ersätts med monteringsrobotar. Komplettering av mänskliga förmågor görs föra att underlätta för 

minnesfunktioner och utöka till multipel uppgiftskapacitet. Exempel är telefonbok i mobilen och 

autopilot. Automation enbart för att det är tekniskt möjligt görs för att tekniken finns och ger 

billiga alternativ till mänskliga tjänster. Detta skapar inte nödvändigtvis mervärde för 

användaren. Graden av automation kan uttryckas i fyra olika stadier (Fuld, 2000) (jfr Rasmussens 

nivåer av beslutsfattande kap 2.2): 

 

1. Perception, uppmärksamhet och selektion av information 

2. Integrering och bearbetning av information i minnessystemen 

3. Val av handlingsalternativ 

4. Kontroll och genomförande 

 

Första stadiet innebär förvärvande av information, urval och filtrering. Exempel på automation 

kan vara att en lampa lyser på en display, vilket gör människan uppmärksam. I andra stadiet får 

människan hjälp med integrering och presentation av informationen på ett överskådligt sätt. 

Tredje stadiet erbjuder hjälp i form av handlingsalternativ, som t ex när en pilot får rådet att göra 

en specifik manöver. I fjärde stadiet sker all kontroll och genomförande per automatik då 

exempelvis en industrirobot genomför uppgiften utan människans inblandning. Vid design för 

fördelning mellan människa och maskin bör man tänka på följande (Wickens & Hollands, 1999): 

 

1. Hålla operatören informerad 

2. Träna operatören 

3. Hålla operatören i ”loopen” 

4. Välja lämpliga automationsnivåer 

5. Göra automationen flexibel och anpassbar 
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Automatiserad avsökning har förbättrat detekteringskapaciteten hos många provningsmetoder. En 

nackdel kan vara att om man inte använder tillräckligt känslig utrustning kan man minska 

känsligheten mätt i minsta detekterbara detalj. Utrustningen måste vara lämpligt utformad och 

anpassad för den specifika provningen för att den säkert ska ge ett bättre resultat än den manuella 

provningen (Larsson, 1997). Figur 5 visar ett exempel på en automatiserad applikation för 

ultraljudsprovning av stålrör.  

 

 
Figur 5: Automatiserad ultraljudsprovning av stålrör (Amdata, 2008). 

 

2.7 Sammanfattning teoretisk referensram 

Vid detektering, lokalisering, särskiljning, jämförelse och kategorisering spelar perceptionen en 

stor roll. Igenkänning och tolkning av de neurala signalerna kräver input från information som 

lagras i långtidsminnet som t ex erfarenhet, regler, standarder och förhållanden. Detta är centrala 

delar när det gäller manuell OFP. Kognitiva begränsningar inom perceptionen är bland annat 

uppmärksamhet och minne; signaler missas, falska alarm ges, fel klassifikationer görs. Även 

nivån av stress i provningssituationen påverkar beslutsfattandet både positivt och negativt. Detta 

innebär att man för bästa provningsresultat bör skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för 

provaren samt utforma beslutsstrategier på ett sådant vis att de liknar varandra och därmed blir 

enklare att komma ihåg. POD står för Probability of Detection och har sitt ursprung i NASA. 

Detta är ett mått på kapaciteten för en OFP- inspektion, vilken anges i procent. Automation är ett 

sätt att avlasta människans arbete och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en 

process. Det finns olika grader av automation; alltifrån att underlätta perceptionen till att ta 

kontroll över hela genomförandet.  
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3 Metod 
Detta arbete består av tre delar. En litteraturstudie har genomförts i syfte att tillsammans med 

resultat från intervjuerna besvara FF1-FF5. Litteraturstudien har dels inriktning på den mänskliga 

faktorns inverkan på sannolikheten att hitta kvalitetsbrister manuellt samt på sannolikheten att 

hitta motsvarande kvalitetsbrister med hjälp av automatisering, och dels på vilka ekonomiska 

vinster automatiseringen kan innebära. En enkätstudie bland operatörer som utför monotona 

manuella provningar har genomförts för att fånga deras syn på sin situation och därmed besvara 

FF6. Intervjuer med organisatoriskt ansvariga på företag som provat att införa automatiserad 

provning har genomförts i syfte att besvara FF7, dvs. utreda vilka faktorer som stod till grund för 

beslutet. Intressant ansågs även en undersökning av vad som är avgörande för att ett sådant 

införande skall vara lyckosamt. Även svar på FF1-FF5 förväntas träda fram ur intervjuerna. Detta 

är följaktligen en kvalitativ studie som baserar sig på befintliga forskningsresultat samt enkäter 

och intervjuer.  

 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien var det första momentet som genomfördes inom ramen för detta examensarbete. 

Syftet var dels att finna värden på POD för olika tekniker och metoder, dels att resultaten från 

litteraturstudien skulle kunna användas vid utformning av enkäter till operatörer samt till 

intervjuguiden för beslutsfattare. För att välja litteratur till detta arbete har sökningar gjorts efter 

studier genomförda på sannolikheten att hitta fel med olika OFP-metoder. Studier från hela 

världen och inom alla typer av OFP har ansetts intressanta. Speciellt viktiga har de 

jämförelsestudier setts där man låtit maskiner och människor utföra samma provningsmoment för 

att se skillnaden i detekteringsgrad. Även studier och beräkningar kring kostnader och 

ekonomiska vinster med de respektive metoderna sågs intressanta.  

 

Termer relevanta vid litteratursökning var bland annat; POD (Probability of Detection), 

automated, manual, human error, quality, inspection, benefit och alla tänkbara kombinationer av 

dessa. De sökmotorer som främst har använts är NDT database (NDT. net), The American 

Society for Nondestructive Testing (ASNT.org) och Google (google.com).  

 

3.2 Enkäter 

För att korrekt kunna sätta sig in i ämnet och förstå problemställningarna ur olika synvinklar är 

det intressant att fånga åsikter från dem som arbetar med manuell OFP dagligen. Genom att 

skicka ut enkäter till operatörer som utför manuell OFP inom tillverkningsindustrin var 

förhoppningen att kunna fånga deras syn på sin arbetssituation samt de faktorer som anses ha 

största påverkan på detekteringsgrad. Urvalet har skett genom att ringa till tillverkningsindustrier 

som utför manuell provning och fråga OFP- ansvarig om tillåtelse att skicka enkäter till samtliga 

provare på arbetsplatsen. Dessa ansvariga fick information om syftet med enkäten per telefon och 

fick även, om de önskade, se enkäten innan beslutet att delta fattades. Operatörerna informerades 

därefter av sina respektive chefer vid distribution av den pappersbaserade enkäten samt genom 

den korta introduktionen på enkätbladet.  
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Genom arbetskontakter har tips lett fram till svenska företag där dylik provning förekommer, 

vilket har sparat tid. Antalet deltagande i studien styrdes således dels av vilka OFP- ansvariga 

som accepterade att deras anställda tillfrågades om deltagande i studien, dels på individnivå, av 

vilka som valde att fylla i enkäten. Anonymitet garanterades bland de svarande. Frågorna till 

enkäten har arbetats fram ur resultat från litteraturstudien samt genom diskussioner med erfarna 

operatörer inom OFP- branschen. Därefter granskades enkäten av handledaren Mattias Elg och 

synpunkter lämnades. Sista steget före distribution av enkäten var en testifyllnad genomförd av 

en OFP- operatör i syfte att prova förståelsen och relevansen i frågorna.  

 

Samtliga provare som deltagit i studien är anställda på arbetsplatsen där provningen utförs och 

således inte vid något provningsföretag, vilket annars också är vanligt förekommande. 

Anledningen till detta är att syftet var att fånga de operatörer som har väldigt lika arbetsuppgift 

varje dag. Operatörer vid provningsföretag har ofta flera olika arbetsplatser på en dag eller ibland 

en och samma arbetsplats i ett halvår.  

 

Enkätsvaren har kodats och behandlats i EXCEL. Se bilaga 1 för enkäten.  

 

Enkäten består till största delen av frågor och svar som kan relateras till varandra och jämföras 

inom individ eftersom de svarande själva får sätta kryss på en kontinuerlig skala. Syftet är att 

fånga hur varje operatör utifrån sin egen referensram anser att olika faktorer bidrar till 

detekteringsgraden samt vilka åtgärder som skulle kunna öka denna detekteringsgrad. De 

analysmetoder som använts är huvudsakligen rangordning och medelvärdesbildning. Även 

spridningen inom gruppen svarande har beräknats. I de fall frågorna haft en skala med beskrivna 

alternativ har dessa konverterats till siffror före medelvärdesbildning. Se vidare analyskapitlet.  

 

Vid analysen rangordnas dessa frågor inom operatör efter hur stor inverkan de anser att de olika 

faktorerna har på detekteringsgraden varpå medelvärden beräknas för samtliga operatörer och 

varje faktor. Även en fråga kring hur stor andel av felen operatörerna själva tror att de hittar finns 

med.  

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med fem beslutsfattare på arbetsplatser där man valt att införa 

automatiserad OFP. Dessa har valts ut i syfte att representera flera olika typer av 

tillverkningsindustrier och därmed olika OFP–metoder. Liksom vid enkätutskicket användes ett 

kontaktnät för att finna representativa respondenter, men urvalet styrdes även här av ifall de 

tillfrågade ville delta eller ej. Även här garanterades anonymitet. Som beslutsfattare definieras de 

som haft makten att besluta kring övergången från manuell till automatiserad OFP.  

 

En intervjuguide har framtagits med frågor relevanta för att fånga syftet med övergången från 

manuell till automatiserad provning, förväntningar samt de faktiska följderna. Dessa frågor 

grundar sig liksom de för operatörerna på resultat från litteraturstudien, men har till syfte att 

fånga beslutsfattarnas syn på situationen. Intervjuguiden är semistrukturerad då frågorna avser att 

täcka in vissa fördefinierade aspekter (frågenummer), men utan att intervjuaren frågar rakt på sak 

om varje specifik detalj (punkter). På slutet finns även en helt öppen fråga i det fall respondenten 

vill tillägga något som inte berörts i intervjun. Se bilaga 2 för intervjuguiden.  
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Detta sågs som en bra metod för att fånga beslutsfattarnas åsikter eftersom de fick stort utrymme 

att forma sin egen bild av hur de resonerat samtidigt som de aspekter som efter litteraturstudien 

kändes viktiga att belysa dryftades med var och en. En intervju har också fördelen att båda parter 

kan stanna upp och förvissa sig om att man förstått frågan eller svaret korrekt. Eftersom antalet 

beslutsfattare heller inte var fler än fem ansågs tiden finnas för dessa semistrukturerade intervjuer 

som varade mellan 30 och 80 minuter.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren själv på respondenternas respektive arbetsplatser 

och spelades in med ljudinspelningsfunktionen i mobiltelefonen. Korta anteckningar fördes även 

vid intervjutillfället, vilkas syfte huvudsakligen var att användas under intervjuns gång. Detta 

ansågs vara en bra metod eftersom det är svårt att hinna skriva allt som sägs samtidigt som en del 

detaljer som upplevs kräver omedelbar nedskrift för att inte glömmas bort.  

 

Efter transkribering har koncentreringsmetoden (Kvale, 1997) använts för att sammanställa 

intervjuerna. Detta innebär att meningarna som intervjupersonen uttryckt formuleras mer koncist 

och den slutgiltiga texten blir avsevärt kortare än den transkriberade texten. En tabell över de 

mest centrala resultaten har även sammanställts för att sammanfatta och ge möjligheten till 

jämförelse mellan de olika respondenternas svar, se Tabell 9 i kapitel 4.3.6.  

 

3.4 Metodkritik 

Allting kan göras bättre och det är svårt att genomföra ett arbete utan under tidens gång fundera 

på vad som kunde göras annorlunda. I detta kapitel diskuteras den kritik jag själv kan anföra de 

valda metoderna. Först och främst kan man förstås ifrågasätta vitsen med att göra såväl 

litteraturstudie som enkätundersökning och intervjuer i samma examensarbete. Räcker det inte att 

välja en metod och göra den riktigt ordentligt? Jag tycker inte det. En litteraturstudie krävs nästan 

alltid för att man ska kunna sätta sig in i ämnet och se vad som har gjorts tidigare för att inte 

riskera att göra exakt samma sak som någon tidigare har gjort. Syftet var ju sedan att ta fram 

fakta samt fånga såväl operatörers som beslutsfattares syn på manuell respektive automatiserad 

provning. Därför ansågs dessa tre metoder komplettera varandra väl.  

 

3.4.1 Litteraturstudie 

Tillgången till litteratur är stor och med datorns hjälp lättillgänglig. Det är alltid en avvägning att 

avgränsa sin litteratursökning för att fånga det viktigaste utan att utelämna något viktigt. Här 

valdes fokus på detekteringsgrad kopplat till metod och den mänskliga faktorn eftersom detta 

ansågs mest intressant för någon som möjligen står inför beslutet att välja OFP- metod. Även 

metoder för att beräkna kostnader och vinster är av intresse för denna grupp. Möjligen kan kritik 

riktas mot att fokus riktas mycket mot automatisering och fördelarna med detta, men det uttalade 

syftet med arbetet är att utreda just vilka fördelar och vinster som finns med att minska den 

mänskliga faktorn. Det finns förstås andra sätt att minska inflytandet av den mänskliga faktorn än 

att automatisera. Man kan tänka sig att mera träning av operatörer får resultatet från dessa att 

variera mindre, vilket också stötts på i litteraturen. Men det är ett eget stort område som inte ryms 

inom ramen för detta examensarbete.  
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3.4.2 Enkät operatörer 

Bortfallet var endast en person av sjuttio vilket lett till att ingen fördjupning gjorts i detta. Om 

bortfallet varit större kunde man tänka sig att en bortfallsanalys genomförts i syfte att behandla 

detta för att fånga om risker fanns för att en viss typ av svar uteblivit. Orsaken till det höga 

antalet deltagande beror sannolikt på att de accepterat deltagande innan enkäten skickats ut samt 

att en symbolisk belöning skickades med. Naturligtvis kan man ifrågasätta ifall de svarande 

kände sig tvingade att fylla i enkäten eftersom de blev tillfrågade av sina chefer, men den risken 

ses som försumbar och uppvägs av möjligheten till effektiv informationsspridning samt det 

faktum att inte många enkäter hamnat i papperskorgen.  

 

Inga jämförelser har gjorts mellan olika enheter (metoder eller arbetsplatser) eftersom antalet 

ansågs variera för mycket mellan de grupper som skulle kunna bildas och man då skulle riskera 

en för stor påverkan av denna variation. En större och mera omfattande enkätstudie hade kunnat 

analyseras ytterligare och gett mera kvantitativa statistiska resultat. För att få lika stora grupper 

inom olika branscher och för alla inkluderade metoder skulle man behöva gå utanför Sverige och 

det arbetet ansågs för stort för att passa inom ramen för detta examensarbete. Här är syftet att få 

en uppfattning om hur operatörerna upplever sin arbetssituation för att vidga förståelsen för den 

mänskliga faktors påverkan på detekteringsgraden vid oförstörande provning.  

 

3.4.3 Intervjuer 

Liksom för enkäterna användes ett kontaktnät genererat genom författarens arbetsplats för att 

finna respondenter. Kritik kan riktas mot detta och man kan ifrågasätta huruvida detta påverkat 

urvalet av företagen som deltagit. Övervägande delen respondenter tillhör dessutom stålindustrin, 

vilket beror på man där har stora kvantiteter och höga krav på kvalitet, vilket fått många att 

övergå till automatiserad provning. För att få en jämnare spridning över olika industrier hade man 

nog även här behövt gå utanför Sveriges gränser, vilket inte hade rymts inom ramen för 

examensarbetet. Samtliga intervjuer har genomförts av författaren själv. En bra strategi vid 

intervjuer är att vara två personer som genomför intervjun. En kan då anteckna, medan den andra 

spelar in, lyssnar och frågar. Fördelen med detta är att man då får både anteckningar och 

inspelning, samtidigt som man kan diskutera med varandra vilket är väldigt värdefullt.  

 

3.5 Sammanfattning metod 

Syftet med litteraturstudien var dels att finna värden på POD för olika tekniker och metoder, dels 

att resultaten från denna skulle kunna användas vid utformning av enkäter till operatörer samt till 

intervjuguiden för beslutsfattare. Genom utskick av enkäter till operatörer som utför manuell OFP 

inom tillverkningsindustrin avses att fånga deras syn på sin arbetssituation samt de faktorer som 

anses ha största påverkan på detekteringsgrad. Intervjuer har genomförts med fem beslutsfattare 

på arbetsplatser där man valt att införa automatiserad OFP. Detta för att fånga beslutsfattarnas 

åsikter under omständigheter där de fick stort utrymme att forma sin egen bild av hur de 

resonerat. Samtidigt gavs möjlighet att dryfta de aspekter som efter litteraturstudien kändes 

viktiga att belysa.  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten för litteraturstudie, enkäter och intervjuer var för sig utan 

att vidare tolkningar eller analyser av dessa görs. En sammanfattning av resultaten ges även efter 

varje delmoment. Resultaten analyseras sedan närmare i efterföljande kapitel, 5 Analys.  

 

4.1 Litteraturstudie 

Den mänskliga faktorn är ett av de huvudelement som påverkar kvaliteten vid oförstörande 

provning. Enligt Dickens och Bray hänger hela tillförlitligheten för en provning på operatörens 

prestation och bedömning. Operatören är således den största källan till tillförlitlighetsvariation. 

(Dickens & Bray, 1994) OFP utrustningen visar bara rätt information om den hanteras korrekt. 

Dessutom behöver informationen tolkas och sammanställas för att en bedömning ska kunna 

göras. Stephens presenterar några för oförstörande provning aktuella grundläggande aspekter hos 

den mänskliga faktorn och konstaterar att bara när dessa kan bestämmas till någon grad kan hela 

OFP- tillförlitligheten fastställas. Dessa är dels fysikaliska och mentala element, dels träning och 

erfarenhet. (Stephens, 2000)  

 

OFP- arbeten ger många tillfällen till felhandlingar kopplade till mänsklig prestation, exempelvis 

förbiseende, förväxling och metodfel. Om en lättupptäckt spricka inte rapporteras kan detta bero 

på antingen brister i uppmärksamhet eller mänsklig felhandling. Operatören kan t ex missa den 

avgörande signalen om uppmärksamheten kort riktas åt ett annat håll. En annan förklaring kan 

vara att operatören misstolkat informationen eller att vederbörande gör en korrekt bedömning, 

men glömmer att registrera den. (Enkvist, 2003)  

 

Enligt Bailey beror mänsklig prestation på de tre följande komponenterna (Bailey, 1989): 

 Personens färdighet och motivation 

 Aktivitetens komplexitet och varaktighet 

 Egenskaper i omgivningen 

 

4.1.1 OFP och tillförlitlighet 

Även personliga, sociala och organisatoriska faktorer kan påverka den mänskliga prestationen på 

många vis. I en europeisk- amerikansk workshop 1999 kallad ”Determination of Reliability and 

Validation Method on NDE” tog man fram följande definition för OFP tillförlitlighet (Stephens, 

2000): 

 

R = f (AP, HF) 

 

R står för NDE Reliability, OFP tillförlitlighet, vilket är den grad av detektering, karaktärisering 

och falska alarm som OFP- systemet är kapabel att nå.  

 

AP står för Application Parameters, applikationsparametrar, vilka är faktorer rörande 

materialtillstånd, diskontinuiteter, procedurer och utrustning som påverkar möjligheten för OFP-

systemet att uppfylla sitt syfte.  
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HF står för Human Factor, den mänskliga faktorn, vilken beskriver den mänskliga påverkan i 

inspektionsprocessen. Detta är individens mentala och fysiska handlingar, träning och erfarenhet 

samt villkoren under vilka individen måste arbeta, som påverkar möjligheten för OFP-systemet 

att uppfylla sitt syfte.  

 

Fysiska och mentala komponenter kan exempelvis vara koordinationen mellan öga och hand, 

händighet, flexibilitet, syn, fysisk kondition. Effekten av varje komponent varierar för varje 

specifik OFP-metod, teknik och applikation. Enligt Drury är funktionerna för avsökning och 

beslut de som är mest sammankopplade med felhandlingar, även om själva uppställningen kan 

skapa sina egna fel vid provningen. (Drury, 2000)  

 

4.1.2 OFP och den kognitiva processen 

Figur 6 visar den mentala eller kognitiva processen i en vanlig OFP-situation, vilken omfattar 

känsla, perception, korttidsminne, långtidsminne, beslutsfattande och resultathandling (Harris, 

1992).  

 

 
Figur 6: Den kognitiva processen i en typisk OFP- situation (Harris, 1992). 

 

En del OFP-metoder som till exempel ultraljud eller virvelström kan kräva mycket 

informationsprocessande. Information samlas in och utvärderas, kunskap som inhämtats från 

övning och erfarenhet tillämpas för att tolka informationen, tolkningar stöds eller förkastas med 

hjälp av ytterligare information, varpå resultaten kombineras och viktas för att fatta ett beslut om 

tillståndet hos den undersökta komponenten. Hjärnan tar in information genom flera receptorer 

som transformerar extern energi, som ljus, ljud, värme etc., till intern neural aktivitet. Det kan 

vara ljusenergi från en visuell signal, t ex penetrantindikering eller ultraljudssignal, som 

transformeras till neurala signaler och förs över till hjärnan.  
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Scheer och hans medarbetare har genomfört en studie kring inspektion av flygplansstrukturer 

med induktiv provning. Resultaten visade att man genom automatisering av de mest komplexa 

delarna, nämligen anpassning och signalanalys, förenklade användandet och minskade den 

mänskliga faktorn. Detta ledde till mer noggranna inspektionsresultat och därmed även till högre 

tillförlitlighet för hela inspektionen. (Scheer, Friesche, & Meier, 2006)  

 

4.1.3 OFP och individuella faktorer 

Det är välkänt att ergonomiska, organisatoriska och individuella faktorer, såsom trötthet, stress 

och allmänt välbefinnande, påverkar den mänskliga prestationen. Därför bör man alltid inkludera 

dessa när man genomför prestationsstudier för OFP. (Stephens, 2000)  

 

Strategin hittills för att minska andelen felhandlingar inom OFP har varit att anpassa användarna 

till tekniken, med hjälp av effektiv träning och kvalitetserfarenhet, vilket har visat sig lyckosamt 

och dokumenterats. Men det finns också många studier som visar att även välutbildade och 

erfarna operatörer gör misstag. I en sådan studie utförd vid Sandia National Laboratory deltog 

tolv erfarna kontrollanter för visuell provning, vilka samtliga kom från stora flygbolag. Uppgiften 

var att inspektera simulerade flygkroppspaneler innehållande sprickor, vilka normalt användes för 

virvelströmsstudier. Se Tabell 4 nedan för resultaten. (Spencer, Schurman, & Drury, 1996).  

 
Tabell 4: Sannolikheter för avsökning och beslutsfattande vid simulerad inspektion av en flygplanskropp 

(Spencer, Schurman, & Drury, 1996).  

Operatör Sannolikhet för sökfel Sannolikhet för beslutsfel 
(miss) 

Sannolikhet för 
beslutsfel (falskt alarm) 

A 0.31 0.27 0.14 

B 0.51 0.66 0.11 

C 0.47 0.31 0.26 

D 0.44 0.07 0.42 

E 0.52 0.00 0.00 

F 0.40 0.00 1.00 

G 0.47 0.00 0.00 

H 0.66 0.03 0.84 

I 0.64 0.23 0.80 

J 0.64 0.07 0.17 

K 0.64 0.17 0.22 

 

Prestationen när det gäller själva avsökningen (första kolumnen) är ganska jämn, även om den är 

låg på grund av de relativt små sprickorna. Variabiliteten när det gäller prestationen i 

beslutsfattande (de två senare kolumnerna) är däremot mycket större. Några operatörer (t ex B) 

gjorde många missar och få falska alarm (för specifik), medan andra (t ex F) gjorde få missar 

men många falska alarm (för sensitiv). Två operatörer (E och G) fattade korrekta beslut. Dessa 

resultat indikerar att alla operatörer behöver förbättra sin skicklighet i avsökning, medan vissa 

individer behöver specifik träning för att förbättra de två beslutsfattanden. (Spencer, Schurman, 

& Drury, 1996) 

 

Cecilia Larsson har genomfört en undersökning av två faktorers påverkan på detekteringsgränsen 

vid manuell OFP. Den ena faktorn var operatör, vilket syftade på skillnader mellan operatörer på 

flygförband och på CSM Materialteknik (Numera Bodycote Materials Testing, förf. anm. ). Detta 
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hade ett speciellt intresse för CSM, som var initiativtagare till studien, eftersom operatörerna på 

flygförband utbildats på CSM. Den andra faktorn som studerades var skillnader mellan 

metoderna induktiv provning och penetrantprovning. I studien konstaterades med hjälp av ROC 

att ET hade högre POD än PT för båda operatörskategorierna. Även något tillförlitligare resultat 

hos CSM-operatörerna än hos förbandsoperatörerna när det gäller PT konstaterades, medan ingen 

skillnad kunde utläsas för ET. (Larsson, 1997)  

 

Enkvist konstaterar att strategin påverkar provningsresultatet. I en explorativ studie av manuell 

UT mättes operatörers prestation, varpå operatörerna delades in i två grupper efter hur de 

presterat. Det som studerades var operatörernas detektering och karaktärisering. Den bättre 

presterande gruppen vägde vid detektering in fler aspekter som viktiga och färre som mindre 

viktiga, medan den sämre presterande gruppen hade en större spridning och rankade färre 

karaktäristika som viktiga. Den bättre presterande gruppen tog längre tid på sig vid detekteringen, 

vilket indikerar att de operatörerna var mera noggranna. Vid karaktäriseringen var grupperna 

mera jämna. (Enkvist, 2003)  

 

4.1.4 Studier av detekteringsgrad 

Åtskilliga studier har visat låg detekteringsgrad för flera olika OFP metoder (runt 50 %). Nedan 

listas några exempel:  

 Drurys studie av mänskliga faktorns inflytande när det gällde flygplansunderhåll och 

inspektion (Drury, 2000).  

 McGrath med PANI-projektet som hade till syfte att ta fram ett program för tillämpning 

av OFP i industrin (Mc Grath, 2008).  

 Harris i sin undersökning av effekten av beslutsfattande på resultat av ultraljudsinspektion 

(Harris, 1992).  

 Stephens i sin översikt över mänskliga faktorns inflytande på OFP- tillförlitlighet 

(Stephens, 2000).  

 Roux och Eng i en jämförelse av röntgen respektive automatiserat ultraljud för 

svetsinspektion (Roux & Eng, 2005).  

 

Många ansträngningar görs för att ta reda på orsakerna bakom denna relativt låga prestation. 

Bland annat har flera storskaliga forskningsprogram genomförts i syfte att utreda de bästa 

metoderna för att nå högsta detekteringsgrad. PISC (Program for Inspection of Steel 

Components) pågick under flera år och avslutades 1994. PISC I visade att man behövde göra 

förbättringar i OFP teknikerna, vilket var syftet med efterföljarna PISC II och PISC III. (Lemaitre 

& Koblé, 1996) Dessa var en succé och ett stort steg framåt, vilket resulterade i uppkomsten av 

andra program, ofta med syftet att utvärdera olika OFP- teknikers pålitlighet, främst när det gäller 

manuell provning. Ett av dessa program är NORDTEST, ett gemensamt nordiskt organ inom 

provnings- och kontrollområdet, som har en speciell inriktning på att utveckla teknisk provning. I 

Nederländerna har ett svetsinstitut bildats, NIL (Netherlands Institute voor Lasterchniek). Ett 

brittiskt program kallat ICON (Intercalibration of Offshore Nondestructive examination) har 

bland annat undersökt metoder för sprickdetektering under vatten. Gemensamt för dessa 

forskningsprogram är att automatiserad provning visats överlägsen den manuella när det gäller 

detekteringsgrad. (Carvalho, Rebello, & Silva, 2006)  
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Norska Shell har genomfört en studie i syfte att ta fram den bäst lämpade metoden för 

undersökning av utmattningssprickor. POD för manuell, semiautomatiserad samt 

helautomatiserad pulsekoteknik jämfördes. Det semiautomatiserade systemet bestod av ett 

datoriserat pulseko och ToFD–system (time of flight diffraction). Det helautomatiserade systemet 

var en P-scan med pulseko och ToFD. Detekteringsgraden blev 60 % för den manuella metoden, 

75 % för den semiautomatiserade och 80 % för den helautomatiserade. Slutsatser kring vilka 

sprickor som bäst hittas med de olika metoderna drogs också:  

 Sprickor som är svåra att komma åt med ultraljud detekteras bäst med helautomatiserade 

system.  

 Sprickor som är lätta att komma åt med ultraljud detekteras lika tillförlitligt med 

semiautomatiserade som med helautomatiserade system.  

 Handscanningen i den halvautomatiserade utrustningen bidrar till en oacceptabel 

osäkerhet vad gäller lokaliseringen av defekten. (Fauske, Dalberg, & Hansen, 2000) 

 

I en tillförlitlighetsstudie genomförd av Carvalho och medarbetare jämfördes manuell och 

automatiserad ultraljudsteknik vid detektering av defekter i svetsade rör. POD var 63 % för den 

manuella metoden och 100 % för den automatiserade. Man framställde även POD- kurvor som 

tog hänsyn till mänskliga faktorn. Där syntes att operatörerna ofta överskattade storleken på 

defekten avsevärt. Sprickor på 3-10 mm gavs t ex värden på 20 mm. Det nämns i diskussionen att 

detta kan vara bra ur säkerhetssynpunkt, men också att man kanske ibland stoppar i onödan, 

vilket är kostsamt. (Carvalho, Rebello, & Silva, 2006) Radiografisk provning jämfördes med 

automatiserat ultraljud i en kanadensisk studie. POD för den radiografiska metoden var 51 % 

jämfört med 84 % för den automatiserade ultraljudsmetoden. (Roux & Eng, 2005)  

 

I en prestationsstudie har visuell kontroll jämförts med GWPI (Guided Waves Piping Inspection) 

och följande konstaterats (Wassink & Dijkstra, 2007):  

 POD för GWPI är minst 90 % jämfört med 50 % med visuell teknik 

 Kostnaden för hela inspektionen är 40 % lägre med GWPI än med visuell teknik 

 Funktionaliteten är högre med GPWI eftersom man kommer åt svåråtkomliga platser 

 

Verkooijen har presenterat POD för metoderna manuellt ultraljud (52,3 %), automatiserat pulseko 

(83,6 %) och ToFD (82,4 %). Även pålitlighet och sannolikheten för fel har beräknats för de 

olika inspektionsmetoderna, se Tabell 5 nedan (Verkooijen, 1998). Värdena för POD och FCR 

(false call rate) kommer från studier genomförda inom NIL/ KINT projektet (KINT, 97). Från 

dessa har tillförlitligheten beräknats enligt följande formel:  

 

Tillförlitligheten = POD * (1-FCR) 
 

Tabell 5: POD, FCR samt sannolikhet för fel för manuellt ultraljud, automatiserat pulseko och ToFD. 

Modifierad från Verkoojien (Verkooijen, 1998).  

   POD 
% 

FCR 
% 

Tillförlitlighet 
% 

Sannolikhet för fel 
% 

TOFD  82.4 11.1 73.3 0.51 

PE  83.6 13.7 72.1 0.49 

Manuellt UT  52.3 22.7 40.4 1.60 
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Verkooijen har även genom beräkningar kommit fram till att sannolikheten för fel (att misslyckas 

eller få ett oplanerat stopp) kan minskas med minst en faktor två eller tre med ToFD eller PE 

jämfört med konventionella tekniker. Att inte inspektera alls skulle enligt samma 

beräkningsalgoritmer i det här fallet leda till fem gånger så stor risk för fel. Hur beräkningarna 

kring sannolikheten för fel går till nämns inte i artikeln, utan man hänvisar till AEA Sonomatic 

där mjukvara finns för att beräkna riskerna samt de totala förväntade kostnaderna för många fall. 

Såväl inspektionskostnader som konsekvenserna för misslyckande varierar med de aktuella 

villkoren, men från resultaten kan man ta fram en inspektionsstrategi. POD- modeller liknande de 

beräkningar som görs på AEA ökar allt mer i användning då de anses pålitliga och 

kostnadseffektiva. Numera utvecklas dessa även för att korrigera för den mänskliga faktorn 

(Wall, Wedgewood, & Burch, 1998).  

Enligt Verkooijen är ToFD i många fall både bättre och mer ekonomiskt än konventionella 

tekniker. Metoden kan leda till 5 gånger högre säkerhet jämfört med ingen provning alls och till 

2-3 gånger högre säkerhet än konventionella metoder. Han visar även att det högsta 

inspektionspriset (per timma eller enhet) inte leder till den högsta totala inspektionskostnaden. 

(Verkooijen, 1998)  

 

4.1.5 Lönsamhetsberäkningar 

Dijkstra konstaterar att när det gäller underhåll av industrier kommer kvantitativa och icke- 

inträngande OFP-metoder att minska tiden nödvändig för avstängning av verksamheten och även 

öka intervallen mellan dessa avstängningar. Både vid nybyggnad och vid underhåll kommer 

dessa tendenser att leda till rationalisering, med minskade kostnader som resultat, medan 

existerande säkerhetsnivåer bibehålls. På det här viset menar Dijkstra, kan man vända OFP från 

något nödvändigt ont till ren lönsamhet. (Dijkstra, 1998)  

 

4.1.5.1 Lönsamt med 100 % inspektion? 
Det finns flera finansiella metoder som visar att 100 % inspektion bör genomföras under vissa 

finansiella omständigheter (Hoadley, 1986, Papadakis, 1997). Beräkningarna är objektiva 

eftersom de även visar när det inte lönar sig att genomföra 100 % inspektion. Den adderade 

kostnaden för provningen jämförs med resurserna som sparas genom eliminering av det 

ickekaraktäristiska materialet. Papadakis, (1997) presenterar tre modeller som visar hur man 

genomför finansiella beräkningar för att visa när 100 % inspektion lönar sig. Beräkningarna 

grundar sig på faktumet att kostnaden för en defekt detalj generellt är större än värdet på en bra 

detalj. När man eliminerar kostnaden för den defekta detaljen är denna vinst större än den 

sammanlagda kostnaden för provningen och för den defekta detaljen. (Papadakis, 1997) 

 

Den första metoden kallas för Deming Inspection Criterion (DIC) vilken är en jämviktsmetod 

med följande formel samt variabeldefinitioner enligt Tabell 6: 

 

DIC = (k2/ k1) * P(1)  DIC ≥ 1  prova 100 %  

DIC < 1  prova inte alls 
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Tabell 6: Variabeldefinitioner för Deming Inspection Criterion (Papadakis, 1997). 

 Förklaring 

k1 kostnaden för att prova en detalj 

k2 kostnaden för ej upptäckt defekt detalj 

P(1) proportionen felaktiga detaljer 

 

Den andra metoden kallas för Internal Rate of Return (IRR) och används om en investering i en 

OFP-utrustning skall amorteras över flera år medan processen fortfarande används. Om 

investeringen är lönsam rekommenderas 100 % inspektion enligt formeln nedan:  

 

IRR ≥ kostnad att avstå  prova 100 % 

IRR < kostnad att avstå prova inte alls 
 

Den tredje metoden kallas för Productivity and Profit (P&P), vilken kan visa att dålig kvalitet 

leder till kostnader som kan vara stora nog att ge stor påverkan på företagsvinsten. När storleken 

på vinstminskningen överskrider sammanlagda kostnaderna för provning, utrustning och 

amortering bör man prova 100 %. (Papadakis, 1997) 

 

4.1.5.2 Inspektionsvärdemetoden 
En metod för att beräkna kostnader och vinster har utvecklats av UK National NDT Centre. 

Denna kallas för Inspektionsvärdemetoden (IVM) och huvudsyftet är att uttrycka alla viktiga 

kostnader och vinster i rena pengar. (Wall & Wedgewood, 1998) 
 

Inspektionsvärdet definieras som: Värde = Vinst – Kostnad  

 

Metoden används för följande tre olika nivåer av inspektionsdesign och definitioner av kostnader 

och vinster presenteras i Tabell 7 nedan.  

 Teknikoptimering, där man optimerar parametrarna för en viss teknik till en 

specifik inspektion. 

 Teknikval, där erfarenheter av olika tekniker jämförs på en relativ basis. 

 Beräkning av absolut värde, där man på en anläggning sätter ett värde på en 

specifik inspektion på en absolut basis. (Wall & Wedgewood, 1998) 

 
Tabell 7: Definitioner av kostnader och vinster för IVM (Wall & Wedgewood, 1998). 

 Förklaring 

C:  Totala kostnaden för inspektion inkluderat direkt kostnad och indirekt kostnad som t ex 
avstängning av anläggningen till följd av inspektionen.  

B:  Vinsten av inspektionen inkluderat vinsten av genomförandet och minskad risk för haveri eller 
defekter.   

V:  Värdet av inspektionen: V = B - C  

P:  Sannolikheten för fel i tillverkade produkten eller på den verksamma anläggningen.   

P:  Minskningen av P som följd av inspektionen  

CF:  Konsekvensen av felet uttryckt i pengar om detta är möjligt 

 



Automatisering kontra manuell provning   Ergonomi-MTO 2008 

27 

 

 

I riskbaserad inspektion ses huvudvinsten som minskningen av risk för fel enligt följande formel:  

 

V = B - C = P * CF - C 

Eftersom vinsten ackumuleras senare än kostnaden kan en vanlig finansiell planeringsformel 

användas. Speciellt kan det adderade värdet beskrivas med så kallat Net Present Value (NPV) 

enligt följande formel och med variabeldefinitioner enligt Tabell 8:  

T 

NVP = ∑(Bt - Ct)/(1+r/100)
t
  

  t 

Tabell 8: Variabeldefinitioner för Net Present Value (Wall & Wedgewood, 1998) 

 Förklaring 

t Den gångna tiden i år 

Bt Årlig vinst 

Ct Årlig kostnad 

r Besparingshastigheten i % 

 

I formeln är t den gångna tiden i år och summan beräknas för en period av T år. Bt och Ct är de 

årliga vinsterna respektive kostnaderna och r är besparingshastigheten i %. T är den totala tiden 

som inspektionen kan anses vara effektiv. Fyra faktorer definieras för att bestämma inspektionens 

prestanda:  

 Sensitivitet 

 Hastighet 

 Täckning 

 Tillförlitlighet 

 

Sensitiviteten krävs för att detektera och karaktärisera den förväntade defekten. Hastigheten är en 

viktig ekonomisk faktor eftersom kostnaden för en inspektion bestäms av arbetstiden. Täckning 

och tillförlitlighet är de två faktorer som är avgörande för att risken som defekten medför 

elimineras. Tillförlitlighet definieras ofta i termer av "Probability of Detection" (POD) och 

"Number of False Indications" (NFI). Denna har även stor påverkan på kostnaden eftersom 

rapportering och reparation av falska indikationer kan bli väldigt kostsamma. För IVM delas 

inspektionskostnaden in i fasta -, tidsberoende - och tillförlitlighetskostnader. (Wall & 

Wedgewood, 1998) 

 

4.1.6 Sammanfattning litteraturstudie 

OFP-tillförlitlighet är den grad av detektering, karaktärisering och falska alarm som OFP- 

systemet är kapabel att nå. Den mänskliga faktorns påverkan i inspektionsprocessen innebär 

individens mentala och fysiska handlingar, träning och erfarenhet vilka alla påverkar möjligheten 

för OFP- systemet att uppfylla sitt syfte. (Stephens, 2000) Enligt Drury (2000) är funktionerna för 

avsökning och beslut de som är mest sammankopplade med felhandlingar. Studier har visat att 

man genom att automatisera anpassning och signalanalys kunnat minska den mänskliga faktorn, 

vilket lett till mer noggranna inspektionsresultat och högre tillförlitlighet för hela inspektionen 

(Scheer, Friesche, & Meier, 2006).  
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Ergonomiska, organisatoriska och individuella faktorer, såsom trötthet, stress och allmänt 

välbefinnande påverkar den mänskliga prestationen (Stephens, 2000). Även välutbildade och 

erfarna operatörer gör misstag. Spencer och medarbetare visade i en studie att alla operatörer 

behöver förbättra sin skicklighet i avsökning, medan vissa individer behöver specifik träning för 

att förbättra beslutsfattandet. (Spencer, Schurman, & Drury, 1996) Enkvist konstaterar att 

strategin påverkar provningen, bland annat genom att de som tar längre tid på sig visar bättre 

resultat (Enkvist, 2003).  

 

Åtskilliga studier har visat en detekteringsgrad på runt 50 % för flera olika OFP metoder (Drury, 

2000, Mc Grath, 2008, Harris, 1992, Stephens, 2000, Roux & Eng, 2005). Automatiserad OFP 

har enligt litteraturstudien en detekteringsgrad på 80-100 % vilket är avsevärt mycket högre. 

(Carvalho, Rebello, & Silva, 2006, Fauske, Dalberg, & Hansen, 2000).  

 

Möjligheterna till ökad lönsamhet till följd av minskning av den mänskliga faktorn handlar främst 

om att få färre och kortare avstängningstider (Dijkstra, 1998) samt att få färre antal felaktiga 

produkter som hamnar hos kund, eftersom kostnaden för en defekt detalj generellt är större än 

värdet på en bra detalj (Papadakis, 1997). I riskbaserad inspektion ses huvudvinsten som 

minskningen av risk för fel, vilket är ett centralt begrepp för Inspektions Värde Metoden (IVM) 

utvecklad av Wall & Wedgewood, (1998).  

 

Från litteraturstudien konstateras följande frågeställningar som intressanta för enkäter till 

operatörer:  

 Hur stor andel av fel tror de själva att de finner? 

 Hur stor andel av fel tror de att provare normalt finner? 

 Tror operatörerna att stress, trötthet, monotonitet eller distraktion har negativ påverkan på 

detekteringsgraden? 

 I vilken grad tror operatörerna att åtgärder rörande arbetsmiljö och utrustning skulle 

kunna bidra till högre detekteringsgrad? 

 I vilken grad tror operatörerna att minskning av monotont arbete samt automatisering av 

moment skulle kunna bidra till högre detekteringsgrad? 

 

Litteraturstudien användes också som grund för intervjuguiden till beslutsfattare. Här sågs som 

mest intressant att förstå vilka faktorer som varit avgörande då beslutet fattades att övergå till 

automatiserad OFP, samt hur själva övergången fungerade och om resultatet blivit som man 

väntat sig. Ur resultat från litteraturen förväntades att något eller några av följande kriterier 

kunnat ligga till grund för beslutet:  

 

 Ergonomi 

 Kvalitet 

 Tidsbesparing 

 Ekonomi 

 Säkerhet 

 Kundönskemål 
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När det gäller övergången från manuell till automatiserad provning ansågs följande frågor 

intressanta: 

 Vilka alternativ fanns på marknaden och hur gjordes valet? 

 Hur togs beslutet emot bland olika inblandade? 

 Behövde man stänga av produktionen en tid? 

 Behövde man bygga om? 

 Blev det följder i form av omorganisation? 

 Krävdes personal med annan kompetens? 

 Utbildade befintlig personal? 

 Hur fungerade integrationen med andra system? 

 Körde parallellt med manuell provning för att verifiera? 

 

Intressant är också att veta om det blev som man tänkt sig 

 Kan man se några vinster? 

 Kan man se några förluster? 

 Vill man automatisera ytterligare? 

 

4.2 Enkät operatörer 

Av 70 stycken utskickade enkäter returnerades 69 stycken ifyllda. Detta innebär en svarsfrekvens 

på 98,6 %. Operatörerna fick svara på frågan om vilka faktorer som påverkar kvaliteten på 

provningen. Skalan var kontinuerlig och gick från inte alls till mycket. Vid dataanalysen rankades 

svaren för var och en från ett till fyra efter hur mycket det angivits påverka (fyra för den som 

påverkar mest), varpå ett medelvärde beräknades för var och en av faktorerna. Stress (3.0), 

trötthet (2.9), monotonitet (2.6) och distraktion (2.1) tros i nämnd ordning påverka missar i 

detekteringen av fel. Max var 4 och min 1 för samtliga faktorer. Se Figur 7.  

 

 
Figur 7: Operatörers ranking av faktorer som negativt påverkar kvaliteten på provningen. 
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Förekomsterna från samma fråga kategoriserades även för varje person med noll eller ett för om 

de ansetts påverka kvaliteten på provningen eller ej. (1 för påverkan, 0 för ingen påverkan). Allt 

högre upp på skalan än ”inte alls” kategoriserades som påverkan. Därefter beräknades ett medel 

för alla svarande operatörer som således också hamnar mellan 0 och 1 och där högst medel 

indikerar störst påverkan. Resultatet är väldigt jämnt, men trötthet ligger högst (0.90), tätt följt av 

monotonitet(0.86) och stress (0.84). Även med denna metod anses distraktion påverka minst 

(0.78). Max var 1 och min 0 för samtliga faktorer. Se Figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8: Medelvärde för faktorers påverkan på provningens kvalitet, - påverkan (1) eller ej (0).  

 

68 operatörer (97 %) tror att automatisering av moment skulle öka andelen funna fel. Det är 

också den åtgärd som de flesta tror har störst inverkan bland alternativen i enkäten. Operatörerna 

fick svara på i vilken grad de trodde att åtgärderna skulle höja andelen fel som detekteras. Svaren 

kodades från 0 = inte alls till 3 = mycket och medelvärden beräknades för alla svarande 

operatörer. Automatisering tros kunna ha störst inverkan (1.93), följt av mindre manuellt arbete 

(1.80), mindre monotont arbete (1.78), bättre utrustning (1.72) och bättre arbetsmiljö (1.70). Max 

var 3 och min 0 för samtliga åtgärder. Se Figur 9 nedan för medelvärdet av åtgärders förväntade 

inverkan.  

 
Figur 9: Medelvärde över åtgärders förväntade inverkan på provningskvaliteten (0 = ingen alls, 1= något, 2 = 

ganska mycket, 3 = väldigt mycket).  
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Bland andra åtgärder som kan påverka kvaliteten på provningen nämns bättre ljus, bättre 

noggrannhet i tidigare led samt rotation av arbetsmoment. Någon nämner även att man skulle 

frambringa bättre motivation med hjälp av ”rätt” lön, vilket skulle öka noggrannheten.  

 

Frågan ställdes hur stor andel av felen operatörerna tror sig finna (0-100 %), samt hur stor andel 

av felen de tror att medeloperatören finner. Samtliga operatörer utom två anser sig hitta fler fel än 

medeloperatören. Se Figur 10 nedan för medelvärdet av uppskattad andel funna fel i förhållande 

till ”medeloperatören”.  

 

 
Figur 10: Uppskattad andel funna fel (operatörernas uppskattade egna prestation jämfört med andras).  

 

4.2.1 Sammanfattning enkät operatörer 

Svarsfrekvensen för enkäten var 98,6 %. Operatörerna tror att stress, trötthet, monotonitet och 

distraktion i nämnd ordning negativt påverkar detekteringsgraden. 68 operatörer (97 %) tror att 

automatisering av moment skulle öka andelen funna fel. Automatisering och mindre manuellt 

arbete är de åtgärder som främst anses kunna höja andelen fel som detekteras. Samtliga 

operatörer utom två anser sig själva hitta flera fel än medeloperatören. Medelvärdet för egen 

andel funna fel är drygt 80 % jämfört med drygt 70 % för medeloperatören.  
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4.3 Intervjuer med organisatoriskt ansvariga 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på de främsta orsakerna till att man valt att automatisera 

provningen samt vilka framgångsfaktorer som var avgörande vid införandet av automatiserad 

provning. Intervjuerna presenteras först var för sig i förkortad form av transkriberingen där även 

jagformen tagits bort. Därutöver är det respondenternas egna beskrivningar som återges utan att 

tolkas. En rekommendation för att bättre kunna följa sammanhanget är att titta i intervjuguiden i 

Bilaga 2. Därefter presenteras de mest centrala frågeställningarna och koncentrerade svaren från 

respektive respondent i en gemensam tabell.  

 

4.3.1 Intervju 1: Tillverkningsindustri stålaxlar 

På företaget finns automatiserade utrustningar för ultraljud och induktiv provning. De tillhör 

olika generationer eftersom man hade en uppbyggnadsperiod mellan 60-talet och 80-talet. Efter 

det har råmaterialet förbättrats och behovet av kontroll minskat, men byte av leverantör kan göra 

att de får satsa mer på utrustningar igen.  

 

Det är enligt respondenten alltid en kostnad att hålla på med provning och det är kunderna som 

får betala i slutänden. Många kontroller höjer priset på slutprodukten. Om man inte hittar något 

fel har man en låg utsorteringsnivå och intresset för att ha provningsutrustningen blir väldigt låg.  

 

Riktlinjen har alltid varit att hitta felaktiga produkter så tidigt som möjligt, men strukturen i 

produkten gör att man inte kan kontrollera råmaterialet utan det blir i stort sett färdiga produkter 

som kontrolleras precis innan hopsättning. Då blir varje detalj man kasserar väldigt dyr.  

 

Man valde att automatisera för att säkerställa att produkten som levereras uppfyller kundens 

förväntade krav på kvalitet. Företaget levererar bland annat till järnvägen och ett lagerhaveri där 

skulle bli både dramatiskt och kostsamt. Automatiseringen sparar tid och pengar eftersom 

manuell provning kräver väldigt många operatörer medan en automat kan ticka och gå. En annan 

fördel är att man slipper de ergonomiska bekymren som exempelvis nackproblem vid manuellt 

ultraljudande. Säkerhet är naturligtvis också en sak. Operatörerna känner en viss motvilja inför att 

hålla på med magnetpulver.  

 

Marknaden för provningsutrustningar är väldigt begränsad. Mycket får man bygga själv och ofta 

har man byggt i samarbete med leverantörer av OFP- utrustning. Kostnaden att bygga utanför 

företaget är enligt dem mycket lägre än att bygga det inom.  

 

Företaget moderniserar mycket och inför helautomatiserade system istället för manuell provning. 

Antalet arbetstillfällen minskar, men det är det enligt respondenten ingen som säger något om 

eftersom manuell provning kräver att man har tillräcklig mängd operatörer och operatörerna får 

slita hårt. Det händer enligt respondenten att det blir lite strul med ekonomisidan innan de förstår 

att det lönar sig. Kunderna och framför allt järnvägsfolket tycker alltid att man ska automatisera 

allting.  
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Företaget kommer att fortsätta att automatisera ytterligare och säkerligen kommer utvecklingen 

att gå framåt väldigt mycket vad det gäller kamerasystem och liknande. Med ultraljud tror 

respondenten också att det kommer att ske väldigt stor utveckling inom några år.  

 

Enda exemplet där automatiseringen inte gått bra uppges vara magnetpulverprovningen där inte 

kunden ville acceptera förändringen. Företaget har tydliga mål och anser sig ha klart för sig vilka 

framgångsfaktorer som avgör. Respondenten tror att alla applikationer de har går att 

automatisera. De levererar även till kryssningsfartyg och då används robotar. Det är enligt 

respondenten ett intressant område där slutprodukten är väldigt dyr och det ställs höga krav.  

 

4.3.2 Intervju 2: Tillverkningsindustri trä 

Sortering av slitskikt i företagets parkettbrädor automatiserades i slutet av 80-talet. Det är den del 

där de haft den största ekonomiska intäkten av att dra ner på personal eftersom den tidigare var 

helt manuell. Man vände och vred på bitarna, tittade på dem från olika håll och la dem i olika 

högar.  

 

Sorteringen sker väldigt tidigt i processen. En parkettbräda består av tre olika komponenter och 

det är den som syns som är den viktiga biten. Det är själva slitytan och den består av små 

stavbitar. Företaget producerar 200 000 enskilda bitar på 8 timmar. Det var enligt respondenten 

väldigt arbetsintensivt att göra det i den takten, så i slutet av 80-talet var de 260 personer i 

kontrollavdelningen av totalt 700 i hela företaget. Så det har varit en tung del kostnadsmässigt.  

 

I efterhand vet man enligt respondenten hur mycket man sparade på att automatisera. Det har 

hänt en del med volymerna också. På den tiden producerades 10 miljoner m
2
 och idag produceras 

4 miljoner m
2
. Men automatiseringen har gjort att företaget stått mer rustade när de har fått 

volymminskningarna.  

 

De stora beslutsfaktorerna för företaget var att få ner kostnaderna och belastningsskadorna. Det 

var mycket belastningsskador på grund av vridning och bärande av material. Man lyfte några ton 

om dagen och man satt vid ett bord och skulle lägga bitar i fem olika högar. Man hade många 

som gick sjukskrivna. Det var stora bekymmer både för individen och för företaget att kunna 

hantera det.  

 

Det fanns inga speciella ambitioner att höja kvaliteten när företaget automatiserade. Ju mer 

maskinstyrt det är desto mindre spilltid blir det enligt respondenten och då blir det mer 

producerat. ”Sortering är ett så tråkigt jobb så det är väl pausandet som har gjort att man 

överlever”.  

 

Företaget hade en period då volymen ökade och man behövde mera folk. Då fanns problemet i 

det manuella systemet att hinna ta in folk och utbilda dem så att de kan sortera efter de utsatta 

kriterierna. Det tar flera månader så det var ett problem varje gång man skulle gå upp i 

produktion. Likaså när man skulle friställa folk hängde lönekostnader efter i ett halvår. Detta är 

enligt respondenten mycket enklare med en maskin.  
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Man var tidigt ute med automatisering av provning och fick enligt respondenten gå den tunga 

vägen och hitta duktiga konsultfirmor, så man har dragits med väldigt stora kostnader för att 

genomföra övergången. ”Det krävs tre rätt så avancerade datorsystem för att sortera en träbit 

som en människa med enkelhet tittar på. Systemen å andra sidan går i väldigt hög hastighet. Det 

passerar 6 st träbitar per sekund.”  

 

Det har enligt respondenten varit stegvis investerande och rationaliserande under 15 år. Första 

gången det kom på tal trodde man inte i produktionsgruppen att det skulle gå att lösa. Men 

företaget har jobbat med stora försök i labbanläggningar och haft med mycket sorteringspersonal. 

Då fick man en positiv feedback och såg att detta var en väg man måste gå.  

 

I början ökade volymerna och då fanns det andra arbetsuppgifter för dem som blev friställda i 

sorteringen. Nu senare har många fått gå, men samtidigt är klimatet i industrin lite hårdare och 

det går enligt respondenten upp för de flesta att ska de vara lönsamma så måste de effektivisera. 

Annars har de ingen chans att överleva eftersom de enligt respondenten inte kan konkurrera med 

folk i låglöneländerna när det gäller manuell hantering. ”Nuförtiden har de flesta förståelse för 

det.”  

 

Från början hade företaget tre manuella linjer. Sen har man byggt om en till automatiserad och 

haft några bekymmer där. När det sen har löst sig har man byggt om efterhand och det har blivit 

bättre och bättre för varje gång. Nu kör man automatik fullt ut på två linjer. När första linjen 

byggdes om tjänade företaget enligt respondenten inte alls in pengarna så snabbt som man 

beräknat, men i perspektivet idag när man har minskat 200 man så handlar det om väldigt mycket 

pengar. Det är det som gör att företaget klarat konkurrensen när det blivit hårdare.  

 

Företaget tittar på automatisering för flera delar längre fram i produktionen. Det kommer enligt 

respondenten inte att ge lika stora intäkter, men idag finns flera färdiga system som man kan 

använda sig av. Den bemanning företaget kommer ha kvar är i stort sett maskinoperatörer. På 

företaget är man idag väldigt glada att man har gjort detta. Man tittar på omvärlden på dem som 

inte gått fullt ut och har svårt att hävda sig. ”Visst är det färre anställda idag, men jag tror vi var 

bra i fas med utbildningsutvecklingen. Jag tror aldrig man skulle få folk att jobba på det sättet 

idag som man gjorde för 25 år sedan.”  

 

4.3.3 Intervju 3: Tillverkningsindustri ståltråd 

Företaget provar tråd med virvelströmsteknik. Järntråd för fordonsindustrin kräver detaljkontroll, 

så varenda millimeter av tråden måste kontrolleras för ytdefekter. Om kunden vill ha en tråd som 

är 3 mm i diameter blir det en väldigt lång tråd när den väger två ton.  

 

Provningen är enligt respondenten ett rent kapacitetsproblem. Man hinner inte manuellt. Kvalitet 

spelade också in vid övergången till automatiserad provning. Fordonsbranschen har enligt 

respondenten extremt höga kvalitetskrav och felfrekvensen var helt enkelt för hög med den 

manuella provningen. 

 

”Det är för höga kvalitetskrav och sannolikheten att en människa gör fel är för stor för att vi ska 

kunna leva upp till det kundkravet.” 
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Automationen runt omkring själva provningen är egenkonstruktion. Automatiserad OFP är enligt 

respondenten ganska litet på marknaden ännu.  

 

Övergången gick smidigt på grund av att man hade tillgång till lämpliga lokaler och har enligt 

respondenten fallit i god jord även ur operatörssynpunkt. Operatörerna har fått en mer 

processövervakande roll. Man har inte sparat någon arbetskraft för ingen har blivit friställd. Man 

såg möjlighet att räkna hem det på kvalitetsutfallet, så det fanns ett mervärde. Det var i princip 

tvingande ifrån kunden att få till automatiseringen för att säkerställa kvaliteten.  

 

Det syntes enligt respondenten direkt att kvaliteten blev den önskade och man ser bara vinster 

med detta. Nu är tekniken vedertagen och företaget är i balans med volymen som ska igenom. 

Om det kommer en morgondag med större volymer kommer företaget enligt respondenten att 

kopiera metoderna och göra större maskiner som klarar de nya volymerna.  

 

4.3.4 Intervju 4: Tillverkningsindustri stålaxlar 

Det är enligt respondenten på detta företag ergonomiskt jobbigt med manuellt ultraljud. Att 

provningen är tidskrävande och många enheter som skulle kontrolleras gjorde att man valde att 

automatisera. Automatiserad ultraljudsprovning sker efter att detaljerna är värmebehandlade för 

sista gången, och innan färdigbearbetning. De kriterier som stod till grund för beslutet var 

ergonomi, kvalitet, tidsbesparing och ekonomi. Operatörer som utförde manuell provning fick en 

del problem med ömmande nackar och axlar. Hårt golv var också ett problem. I och med att 

automatiserad provning infördes blev provningen heltäckande och en bra dokumentation i form 

av datafiler erhölls. Respondentens uppfattning är att tidsbesparingen är ca 60 %. Ledtiden i 

tillverkningen har vid en del tillfällen varit kort och då har den automatiserade provningen enligt 

respondenten varit till stor hjälp. ”Tid är pengar.”  

 

Den automatiserade utrustning som företaget har är avsedd för provning av stora axlar och är 

specialtillverkad. Beslutet om övergång från manuell till automatiserad provning togs enligt 

respondenten väl emot av alla. Ekonomisidan såg att ledtiderna blev kortare, operatörerna fick 

intressantare jobb och bättre ergonomi, kunderna blev nöjda med de snabba leveranserna.  

 

Enligt respondenten gick processen vid övergången smidigt. Man behövde inte stänga av 

produktionen eller bygga om. Den befintliga personalen utbildades och utrustningen passade bra 

in i den övriga produktionslinjen. De främsta vinsterna är enligt respondenten kortare ledtider, 

bättre ergonomi och säkrare provning.  
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4.3.5 Intervju 5: Tillverkningsindustri plåt 

Ultraljudsanläggningen har på det här företaget automatiserats för att bemöta det ökande flödet. 

Man kan då även köra obemannat och frigöra personal till andra sysslor. Det statiska arbetet ger 

enligt respondenten förslitningsskador. Säkerheten spelade också in vid beslut om att övergå från 

manuell till automatiserad provning. Man slipper nu klättra upp på plåtar vilket inneburit 

fallrisker.  

 

Ergonomi, kvalitet och tidsbesparing var avgörande faktorer för bytet. Företaget behövde 

automatisera för att kunna öka sitt tonnage och få bättre ekonomi. Dessutom får man enligt 

respondenten en bra dokumentation svart på vitt var defekter finns. Det fanns enligt respondenten 

bara två leverantörer. Man valde den mest bäst tillgång till service och även kändes som en 

simpel maskin.  

 

Det har enligt respondenten varit tryck uppifrån sedan 2005 att man skulle börja automatisera och 

i början av förra året kom de till skott. Operatörerna var skeptiska först, men nu när företaget väl 

fått maskinen ser de hur bra det fungerar. Den är enligt respondenten ett fantastiskt hjälpmedel. 

Kunderna har inte sett resultatet ännu. Det ligger på företagets marknadsavdelning att börja göra 

reklam för att man har systemet nu. ”Jag har svårt att se att det skulle bli något annat än en 

positiv reaktion hos kunderna i och med att man får en helt annan säkerhet.”  

 

Företaget har inte haft störningar vid bytet tack vare sina stora lokaler. Det är enligt respondenten 

ingen som har behövt sluta utan personalen har vidareutbildats och just nu kör man manuell och 

automatiserad provning parallellt för att säkra kvaliteten. ”Nu har vi kört i två veckor så nu har vi 

trimmat in det bra.”  

 

Resultatet av övergången blev enligt respondenten bättre än man hade tänkt sig. Företaget tjänar 

1.5 h per plåt och man kontrollerar 50-70 i veckan. Företaget tror säkert att man kommer få en 

ökning av ultraljudsprovning när kunden väl får reda på att man har den här utrustningen. ”Det 

blir nog en ökning på 30 %. Det var en kanonrätt investering och vi kommer att automatisera 

mera i och med att vi kommer bygga in även virvelström i den här maskinen.”  
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4.3.6 Sammanfattning av intervjuer 

Följande tabell sammanfattar intervjuerna utifrån de viktigaste frågeställningarna i 

intervjuguiden. Varje rad representerar en huvudfråga och i kolumnerna sammanfattas det mest 

centrala i respektive respondents svar, se Tabell 9.  

 
Tabell 9: Sammanfattning av intervjuer 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 

P
ro

v
n

in
g

s
-

a
p

p
li
k
a
ti

o
n

 Ultraljud- och 
virvelströmsprov-
ning av stålaxlar 

Kamerasystem för 
sortering av 
träbitar 

Virvelströms-
provning av 
ståltråd 

Ultraljudsprovning 
av stålaxlar 

Ultraljudsprov-
ning av plåt 

B
e
s
lu

ts
-

k
ri

te
ri

e
r 

 Kvalitet, tids- och 
kostnadsbespa-
ringar samt 
ergonomi 

Minska kostnader 
och 
belastningsskador 

Kvalitet och 
tidsbesparing 

Ergonomi, 
kvalitet, 
tidsbesparing och 
ekonomi 

Ergonomi, 
kvalitet och 
tidsbesparing 

A
lt

e
rn

a
ti

v
 p

å
 

m
a
rk

n
a
d

e
n

 

Byggt själva i 
samarbete med 
leverantören av 
OFP- utrustning 

Fanns inget så 
man anlitade 
konsulter 

Litet på 
marknaden. Köpte 
OFP- utrustning 
och byggde 
automationen 
själva.  

Den 
automatiserade 
utrustningen är 
specialtillverkad. 

Två alternativ 
fanns. 

R
e
a
k
ti

o
n

e
r 

p
å
 b

e
s
lu

te
t 

Arbetstillfällena 
minskar, men 
ingen misstycker 
eftersom 
operatörerna får 
slita hårt. Ibland 
strul med 
ekonomisidan 
innan de förstår 
att det lönar sig. 
Kunderna vill 
automatisera 
allting.  
 

Förståelse för att 
man måste 
effektivisera för 
att klara 
konkurrensen.  

Operatörer 
positiva, 
ekonomisidan såg 
möjlighet att räkna 
hem det på 
kvalitetsutfallet. 
Önskemål från 
kunden att 
automatisera för 
att säkerställa 
kvaliteten.  

Ekonomisidan 
såg att ledtiderna 
blev kortare, 
operatörerna fick 
intressantare jobb 
och bättre 
ergonomi, 
kunderna blev 
nöjda med de 
snabba 
leveranserna.  
 

Tryck uppifrån 
att 
automatisera. 
Operatörerna 
positiva när de 
sett resultatet.  

S
jä

lv
a
 ö

v
e
rg

å
n

g
e
n

 

Moderniserar 
mycket och inför 
helautomatiserad
e system istället 
för manuell 
provning 

Automatiserade 
en linje. När den 
fåtts att fungera 
automatiserade 
man en till.  

Gick smidigt på 
grund av lämpliga 
lokaler.  

Övergången gick 
smidigt. Behövde 
inte stänga av 
produktionen eller 
bygga om. 
Befintliga 
personalen 
utbildades och 
utrustningen 
passade in i 
produktionslinjen.  

Inga störningar 
tack vare stora 
lokaler. 
Personalen har 
vidareutbildats 
och i början 
kördes manuell 
provning 
parallellt för att 
säkra kvaliteten. 
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R
e
s
u

lt
a
te

t 
Tids och 
kostnadsbespa-
ringar samt 
säkrad kvalitet.  

Tjänade inte alls 
in pengarna så 
snabbt som man 
beräknat, men 
idag när man har 
minskat 200 man 
så handlar det om 
väldigt mycket 

pengar. 

Önskad kvalitet 
och hastighet 
uppnådd 

Provningen blev 
heltäckande och 
dokumentationen 
bättre. Ca 60 % 
tidsbesparing  

Bättre än man 
hade tänkt sig. 
Företaget tjänar 
1,5 h per plåt 
och man 
kontrollerar 50-
70 plåtar i 
veckan 

F
o

rt
s
ä
tt

n
in

g
 Vill fortsätta att 

automatisera 
med 
kamerasystem 
och ultraljud  

Vill automatisera 
flera delar längre 
fram i 
produktionen 

Om volymerna 
ökar igen kommer 
man att kopiera 
metoderna och 
automatisera på 
samma sätt 

Har bara en 
applikation 

Kommer att 
bygga in även 
virvelström i 
samma maskin 

Ö
v
ri

g
t 

Företaget anser 
sig veta vilka 
framgångsfakto-
rer som avgör. 
Tror att alla deras 
applikationer går 
att automatisera. 

Tror inte man 
skulle få folk att 
jobba på det 
sättet idag som 
man gjorde för 25 
år sedan. 

Nu är tekniken 
vedertagen 

Främsta vinsterna 
är kortare ledtider, 
bättre ergonomi 
och säkrare 
provning.  
 

Räknar med en 
ökning av 
provningen med 
30 % 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras var och en av frågeställningarna som presenterades i samband med 

syftet med examensarbetet med hjälp av resultaten från litteraturstudie, enkäter och intervjuer.  

 

5.1 Mänskliga faktorns påverkan på oförstörande provning 

Operatörerna anser att samtliga faktorer som nämns i enkäten påverkar detekteringsgraden; 

stress, trötthet, monotonitet och distraktion, samt att de som påverkar mest är stress och trötthet. 

Detta stämmer väl överrens med litteraturen där man bland annat sett att den mänskliga faktorn 

har stor inverkan på provningen när det gäller avsökning och beslutsfattande, se t ex Spencer mfl, 

1996. Detta beror till stor del av begränsningar i uppmärksamhet och arbetsminne som påverkar 

prestationen vid själva provningstillfället. Enligt Dickens och Bray hänger hela tillförlitligheten 

för en provning på operatörens prestation och bedömning, vilket innebär att operatören är den 

största källan till tillförlitlighetsvariation. OFP utrustningen visar bara rätt information om den 

hanteras korrekt. Dessutom behöver informationen tolkas och sammanställas för att en 

bedömning ska kunna göras. (Dickens & Bray, 1994) Således kan ses att både tidigare studier och 

litteratur samt detta arbete pekar på att den mänskliga faktorn har en stor påverkan på 

oförstörande provning.  

 

Flera av beslutsfattarna uppger att man valt att övergå till automatiserad provning för att 

säkerställa kvaliteten på den tillverkade produkten. Någon sa till och med att sannolikheten för att 

en människa ska göra fel helt enkelt är för stor för att man ska kunna ta den risken. Detta 

stämmer väl överrens med Enkvist som uttrycker att OFP- arbeten ger många tillfällen till 

felhandlingar kopplade till mänsklig prestation, exempelvis förbiseende, förväxling och metodfel. 

Om en lättupptäckt spricka inte rapporteras kan detta bero på antingen brister i uppmärksamhet 

eller mänsklig felhandling. Operatören kan t ex missa den avgörande signalen om 

uppmärksamheten kort riktas åt ett annat håll. En annan förklaring kan vara att operatören 

misstolkat informationen eller att vederbörande gör en korrekt bedömning, men glömmer att 

registrera den (Enkvist 2004). Jämförs detta med Fulds fyra olika grader av automation 

presenterade i kap 2.6 kan man koppla samman brister i uppmärksamhet med första 

automationsstadiet som innebär att operatören får stöd i form av perception, uppmärksamhet och 

selektion av informationen. När det gäller förväxling eller misstolkning kan detta kopplas till det 

andra automationsstadiet innebär en integrering och bearbetning av informationen i 

minnessystem. Metodfel kan kopplas till det tredje automationsstadiet där operatören får stöd i 

forma av val av handlingsalternativ. För att undvika att en operatör gör en korrektbedömning, 

men sedan glömmer att genomföra denna krävs det fjärde automationsstadiet som handlar om 

kontroll och genomförande.  

 

Litteraturen visar även att individuella faktorer och beslutsfattarstrategier påverkar 

provningsresultatet. (Spencer, Schurman, & Drury, 1996; Larsson, 1997; Enkvist, 2003). 

Operatörerna tror själva att automatisering och minskning av manuella moment är de åtgärder 

som främst skulle kunna höja detekteringsgraden. Enkäten visar också att operatörerna själva tror 

att det är skillnad i detekteringsgraden för olika operatörer eftersom de tror sig själva finna drygt 

80 % men att medelprovaren finner drygt 70 % av felen. Således bekräftar operatörerna 

litteraturstudiens resultat när det gäller individuella faktorer och beslutsfattarstrategier.  
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5.2 Eventuella vinster vid minskning av mänskliga faktorn  

Liksom nämnt ovan tror operatörerna själva att mindre manuellt arbete och automatisering av 

moment skulle leda till en högre detekteringsgrad. Detta stämmer väl överens med Scheer och 

hans medarbetare som har genomfört en studie kring inspektion av flygplansstrukturer med 

induktiv provning. Resultaten visade att man genom automatisering av de mest komplexa 

delarna, nämligen anpassning och signalanalys, förenklade användandet och minskade den 

mänskliga faktorn. Detta ledde till mer noggranna inspektionsresultat och därmed även till högre 

tillförlitlighet för hela inspektionen (Scheer, Friesche, & Meier, 2006). Detta innebär att resultatet 

från enkäten till operatörerna bekräftar resultatet från litteraturstudien vad gäller vinster i form av 

högre detekteringsgrad, vilket innebär högre tillförlitlighet.  

 

Beslutsfattarna anger ergonomi, kvalitet, tidsbesparing och ekonomi som kriterier för övergång 

till automatiserad OFP. När det gäller resultatet nämns tids- och kostnadsbesparingar, minskad 

arbetskraft, minskade arbetsskador, bättre och jämnare kvalitet samt mer heltäckande och bättre 

dokumentation. Detta och det faktum att samtliga är villiga att automatisera mera visar att de ser 

många vinster med den genomförda automationen.  

 

5.3 Skillnad i detekteringsgrad 

Operatörerna själva tror att detekteringsgraden för medeloperatören är drygt 70 % vilket är högre 

än vad litteraturstudien visar. Åtskilliga studier har visat en detekteringsgrad på runt 50 % för 

flera olika OFP metoder (Drury, 2000; Mc Grath, 2008; Harris, 1992; Stephens, 2000; Roux & 

Eng, 2005). Det känns ändå rimligt att man utgår ifrån att man gör ett bra jobb annars skulle det 

nog vara svårt att motivera sig. Att, liksom de flesta operatörer har svarat, tro att man presterar 

lite bättre än medel i sitt yrke tycker jag också är befogat, och jag tror att det bidrar till större 

motivation. Operatörerna tror även att detekteringsgraden ökar med automatisering av moment, 

vilket innebär att den tilltro de har till tekniken stämmer väl överens med litteraturstudien. 

Automatiserad OFP har enligt litteraturstudien en detekteringsgrad på 80-100 % (Carvalho, 

Rebello, & Silva, 2006; Fauske, Dalberg, & Hansen, 2000). Detta är avsevärt mycket högre än 

för manuell provning, men bara precis ovanför där operatörerna tror att de själva ligger. 

Sammanfattningsvis kan sägas att operatörerna tror att de hittar flera fel än studier visat att de 

gör, men tror ändå att automatiserade system höjer detekteringsgraden.  

 

Beslutsfattarna har inte blivit tillfrågade om detekteringsgraden vid manuell provning, men flera 

anger bättre, snabbare och säkrare provning som orsaker till automatisering. Som nämnts ovan 

anser många även att resultatet från övergången till automatiserad provning blivit just så. Således 

visar detta arbeta såväl genom enkäter till operatörer som genom intervjuer med beslutsfattare 

överensstämmelse med resultatet från litteraturstudien; detekteringsgraden blir högre med 

automatiserad provning än med manuell.  



Automatisering kontra manuell provning   Ergonomi-MTO 2008 

41 

 

 

5.4 Möjligheter till höjd produktkvalitet 

Enligt resultat från litteraturstudien är den mänskliga faktorn ett av de huvudelement som 

påverkar kvaliteten vid oförstörande provning, se t ex Dickens & Bray (1994), Stephens (2000), 

Enkvist (2004). I denna studie inser operatörerna själva att de inte hittar alla fel, även om de tror 

att detekteringsgraden är högre än den är. Det faktum att de tror att detekteringsgraden ökar med 

automation indikerar också en tro på ökad produktkvalitet.  

 

Fyra av fem beslutsfattare nämner kvalitetssäkring som ett kriterium för att automatisera sin 

provning. Det handlar om både deras egna krav som påtryckningar från kunder då det gäller 

kvalitet kopplat till säkerhet. En av respondenterna sa att risken för fel var för stor med den 

manuella provningen. Många nämner även tidsaspekten, man hinner helt enkelt inte kontrollera 

alla produkter för hand. Det känns rimligt att anta att när samtliga produkter kontrolleras finns en 

större chans att finna fler defekter vilket därmed i högre grad säkrar kvaliteten än vid stickprov. 

Sammantaget kan alltså konstateras att såväl litteraturstudie som intervjuer och enkätstudie tyder 

på att en högre produktkvalitet kan uppnås med hjälp av automatiserad provning istället för 

manuell.  

 

5.5 Möjligheter till ökad lönsamhet  

Enligt resultat från litteraturstudien handlar möjligheterna till ökad lönsamhet till följd av 

minskning av den mänskliga faktorn främst om att få färre och kortare avstängningstider 

(Dijkstra, 1998) samt att få färre antal felaktiga produkter som hamnar hos kund, eftersom 

kostnaden för en defekt detalj generellt är större än värdet på en bra detalj (Papadakis, 1997).  

 

Beslutsfattarna i denna studie pratar om risker och kostnader med felaktiga produkter som går ut 

till kund, vilket stämmer väl överrens med detta. Någon nämner kostnader i samband med 

felaktigheter på tåg eller fartyg, vilket bara inte får hända eftersom det leder till betydligt högre 

kostnader på grund av olycksrisken. Även tidsbesparingar nämns ofta, vilket enligt dem innebär 

att de hinner tillverka fler produkter som alla är kontrollerade och har en hög kvalitet. Någon 

nämner tidsbesparingar på 60 % och en annan att provningskapaciteten kommer att kunna ökas 

med 30 % eftersom provningen blir effektivare, vilket i förlängningen har potential att leda till 

minskade kostnader och ökad lönsamhet.  

 

Även kostnadsbesparingar i form av minskad sjukfrånvaro nämns. Det företag som minskat sina 

anställda provare med 200 man har gjort stora besparingar i personalkostnader. Där nämnde man 

även att man tidigare hade stora kostnader när man ökade eller minskade produktionsvolymerna. 

Detta till följd av att det tog tid att lära upp folk vid volymökning medan vid volymminskning, 

när man friställde personal, hängde lönekostnaderna efter i ett halvår. Dessa minskade kostnader 

leder i längden till ökad lönsamhet. Således kan fastslås att resultatet från såväl litteraturstudie 

som från intervjuer med beslutsfattare att den ökade lönsamheten uppnås genom minskad risk för 

fel samt genom tidsbesparingar, vilka båda i sin tur kommer från övergången från manuell till 

automatiserad provning.  
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5.6 Operatörers arbetssituation 

Enligt Stephens (2000) är det välkänt att ergonomiska, organisatoriska och individuella faktorer, 

såsom trötthet, stress och allmänt välbefinnande påverkar den mänskliga prestationen, varför 

dessa alltid bör finnas med i prestationsstudier. Operatörerna anser att samtliga faktorer som 

nämns i enkäten har en påverkan på detekteringsgraden och de tror sig inte finna alla fel. 

Distraktion är den faktor man tror påverkar minst, vilket känns rimligt eftersom det kan vara svårt 

att veta om man är distraherad. Stress, trötthet och monotonitet är nog betydligt enklare att känna 

igen. De åtgärder som man tror främst skulle kunna höja detekteringsgraden är automatisering av 

moment samt mindre monotont arbete. Dessa går nog ofta hand i hand. Även mindre monotont 

arbete, bättre utrustning och bättre arbetsmiljö tros kunna öka detekteringsgraden.  

 

Beslutsfattarna verkar ha god insyn i operatörernas arbetssituation. Flera nämner ergonomiska 

problem och belastningsskador som beslutskriterier för övergång till automatiserad OFP. De 

företag med få operatörer har även kunnat vidareutbilda dem så att de fått en mer 

processövervakande roll, vilket de enligt beslutsfattarna är nöjda med.  

 

5.7 Beslutsfattarnas främsta orsaker till att automatisera 

Enligt litteraturen borde de främsta orsakerna till automatisering av OFP vara ergonomi, kvalitet, 

tidsbesparing, ekonomi, säkerhet och kundönskemål (utan inbördes ordning). Samtliga av dessa 

beslutskriterier nämndes vid intervjuerna, dock med viss övervägande vikt på kvalitet och 

ekonomi, vilka dessutom kopplades ihop. Fyra av fem respondenter nämner kvalitet som ett 

beslutskriterium. Lika många (dock inte nödvändigtvis samma) nämner ekonomi, tidsbesparingar 

och ergonomi. Några var i princip tvingade från kund eller ledning att övergå till automatiserad 

OFP.  

 

Flera har haft problem att hitta utrustning på marknaden vilket inneburit att man fått utveckla 

mycket själv eller i samband med konsulter och leverantörer. Samtliga är villiga att automatisera 

ytterligare och några nämner att det nu finns flera tekniker att välja mellan.  
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6. Diskussion 
Det har genomförts många studier kring detekteringsgrad för automatiserad respektive manuell 

OFP. Intresset är stort för att ta fram de bästa metoderna för att nå hög detekteringsgrad och 

kostnadseffektiva provningar. Mycket av det material som tagits upp här är mer än 10 år gammalt 

och ändå känns det som om det finns mycket kvar att göra. Beslutsfattarna säger samtliga att det 

inte fanns något vidare stort utbud av automatiserade OFP-system på marknaden, om ens något. 

De flesta har fått bygga själva tillsammans med konsultbolag och/eller leverantörer av OFP- 

utrustning.  

 

I många fall är människan oslagbar. Som någon av de intervjuade beslutsfattarna sa: ”Det krävs 

tre avancerade datorsystem för att sortera en träbit som en människa med enkelhet tittar på. 

Systemen å andra sidan sorterar 6 stycken träbitar per sekund.” Det är inte säkert att en maskin 

alltid kan hitta lika små defekter som en människa kan, men hittar man en nivå som är 

tillfredställande för de satta kvalitetskraven är det lättare för en maskin att hålla denna nivå, samt 

att den genomför provningen snabbare.  

 

Operatörerna själva tror att de hittar drygt 80 % av felen och att medeloperatören hittar drygt 

70 %. Studier har visat att detekteringsgraden ofta är betydligt lägre. Det känns ändå rimligt att 

provarna själva tror att de hittar nästan alla fel, eftersom de förväntas utföra jobbet efter bästa 

förmåga. Jag föreställer mig att det skulle vara ännu svårare att motivera sig i ett monotont yrke 

om man tror att man genomför ett halvdant jobb.  

 

Svarsstaplarna från enkäterna till operatörerna ligger väldigt nära varandra. Antalet enkäter var 

förhållandevis litet och frågorna utformade på ett sätt främst avsett för jämförelse inom individ, 

vilket inte inbjuder till några statistiska analyser. Mest intressant tycker jag är att se att 

operatörerna känner att samtliga nämnda faktorer påverkar deras arbetsprestation och därtill även 

att automatiserad provning är den av åtgärderna de tror skulle göra störst inverkan på 

detekteringsgraden. Åtgärder som mindre manuellt arbete och mindre monotont arbete kan 

förstås ofta innebära att man helt eller delvis automatiserar, men behöver inte göra det.  
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7. Slutsatser 
När det gäller inverkan av den mänskliga faktorn kan konstateras att det är begränsningarna i 

uppmärksamhet och arbetsminne som främst påverkar prestationen vid själva provningstillfället. 

Eftersom arbetsminnet är känsligt för distraktion bör man skapa en lugn arbetsmiljö. 

Långtidsminnet kräver kodning och associationer vilket innebär att man för att underlätta 

beslutsfattandet bör ha en enkel och anpassbar beslutsfattarstrategi som kan användas i flera olika 

provningssituationer. Även stresspåverkan och individuella skillnader i beslutsfattande kan spela 

stor roll för kvaliteten på provningsresultatet.  

 

De vinster man kan göra vid minskning av den mänskliga faktorns påverkan på 

provningskvaliteten är högre detekteringsgrad och jämnare provningsresultat. Man kan även se 

stora vinster i att kunna öka tillverkningsvolymen samt att man sparar pengar då sjukskrivningar 

till följd av belastningsskador minskar.  

 

Detekteringsgraden för automatiserad OFP är 80-100 % jämfört med 50-60 % för manuell OFP. 

Det har visat sig att automatiserad OFP kan höja och framför allt ge en jämnare kvalitet.  

 

Automatiserad OFP kan öka företagets lönsamhet genom att man provar alla enheter, har större 

chans att hitta eventuella fel och därmed minskar risken för att en felaktig enhet hamnar hos 

slutkund. Det faktum att provningen kan ske on-line, dvs. i produktionslinan, innebär även att 

felaktiga detaljer upptäcks i ett tidigare skede och felet kan rättas till innan man tillverkat stora 

volymer med fel i. Man har även sett ökad lönsamhet i form av mindre sjukskrivningar, 

friställning av provningspersonal samt ökade produktionsvolymer.  

 

Lönsamhetsberäkningar bygger generellt på att kostnaden för en defekt detalj allmängiltigt är 

större än värdet på en bra detalj. Man har sett att dålig kvalitet leder till kostnader som kan vara 

stora nog att ge ansenlig påverkan på företagsvinsten. Detta innebär bland annat att i riskbaserad 

inspektion ses huvudvinsten som minskningen av risk för fel.  

 

Intervjuer och enkäter indikerar att både operatörer och beslutsfattare tror att automation av 

provning är framtiden. Operatörerna tror att stress, trötthet och monotonitet är de främsta 

orsakerna till brister i prestation samt att automation skulle öka andelen funna fel. Beslutsfattarna 

nämner kvalitetskrav, tidsbesparing och ekonomi som främsta orsaker till automation av 

provning.  

 

8. Fortsättning 
Numera arbetar jag vidare med dessa frågor på en avdelning inom ÅF-kontroll som utvecklar 

automatiserad OFP för tillverkningsindustrier. Jag besöker många företag och tittar på 

produktionen samtidigt som vi diskuterar olika möjligheter att säkerställa kvaliteten på 

slutprodukten i ett så tidigt stadium som möjligt. Det är ett intressant och omväxlande arbete och 

jag känner att jag har stor nytta av det jag lärt mig genom att göra just denna magisteruppsats.  
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Bilaga 1 Enkät till operatörer 
 
Hej OFP- tekniker,  
Jag studerar Ergonomi och MTO (Människa, Teknik, Organisation) vid Linköpings universitet. Som en del av mitt 

examensarbete skulle jag vilja be dig som dagligen arbetar med OFP att fylla i denna enkät. Som tack för besväret får du 

en tialott.  

 

Vänligen markera med kryss på linjerna nedan:  

 

1. Hur stor andel av felen tror du i genomsnitt att du detekterar? 

 

0 % ----------------------------------------------------------------------------------------------------100% 

 

 

2. Hur stor andel av felen tror du att ”medelprovaren” i genomsnitt detekterar? 

 

0 % ----------------------------------------------------------------------------------------------------100% 

 

 

3. I vilken grad tror du att följande faktorer påverkar andelen fel du detekterar? 

 

a) Stress 

 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------------- Mycket 

 

b) Trötthet 

 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------------- Mycket 

 

c) Monotonitet 

 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------------- Mycket 

 

d) Distraktion 

 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------------- Mycket 

 

e) Annat, nämligen ______________________ 

 

Inte alls -------------------------------------------------------------------------------------------- Mycket 

 

 

4. I vilken grad tror du att följande åtgärder skulle höja andelen fel som detekteras? 

 

 Inte alls Något Ganska mycket Mycket 

a) Mer ergonomisk arbetsmiljö     
b) Mer ergonomisk utrustning     
c) Mindre manuellt arbete     
d) Mindre monotont arbete     
e) Automatisering av moment     
f) Nåt annat, nämligen: 

 
    

 

Tack för din medverkan! 

 

Birgitta Thorslund 

birth882@student.liu.se 

mailto:birth882@student.liu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide för beslutsfattare 
Denna intervju görs med beslutsfattare på arbetsplatser med oförstörande provning. Syftet är att 

kartlägga de kriterier som vägs in vid beslutet att införa automatiserade system för oförstörande 

provning samt vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att införandet skall bli lyckat. 

Följande intervjuguide avses användas.  

 

 

1. Vilken applikation har automatiserats? 

 Metod 

 Plats i processen 

 

2. Vilka kriterier stod till grund för beslutet? 

Kan du beskriva hur man resonerade? 

 Ergonomi 

 Kvalitet 

 Tidsbesparing 

 Ekonomi 

 Säkerhet 

 Kundönskemål 

 

3. Vilka alternativ fanns på marknaden och hur gjordes valet? 

 

4. Hur togs beslutet emot? 

 Bland ekonomifolk 

 Arbetarna 

 Kunderna 

 

5. Kan du beskriva processen för själva övergången från manuell till automatiserad metod? 

 Behövde man stänga av produktionen en tid? 

 Behövde man bygga om? 

 Blev det följder i form av omorganisation? 

 Krävs personal med annan kompetens? 

 Utbilda befintlig personal? 

 Hur fungerade integrationen med andra system? 

 Parallellt för att verifiera? 

 

6. Blev det som man tänkt sig? 

 Vinster 

 Förluster 

 

7. Kommer företaget att automatisera flera provningsmetoder? 

 

8. Övriga kommentarer 

 


