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Abstract

En fallstudie för Siemens i deras supportorganisation där deras ar-
bete undersöks och dess möjligheter att nyttja ett AI-system för förbät-
tringar. Detta undersöks med hjälp av teorier inom distribuerad kog-
nition samt vad som finns tillgängligt inom AI-system likt chatbotar.
Genom kontextuella intervjuer inom ramarna för Kontextuell design ska-
pas affinitetsdiagram och DiCoT analys av datan för att ge en omfattande
bild. Detta används för att diskutera de konsekvenser för design av ett
AI-system som deras distribuerade kunskapsarbete behöver. Genom re-
sultatet åskådliggörs de många system supportteknikerna använder och
hur de tar hjälp av varandra för att lösa det svårigheter de stöter på. I
slutsatsen lyfts det fram förslag på införande av AI-system för support-
teknikerna men även en alternativ lösning som är kundorienterad.
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1 Introduktion

Chatbotar får allt fler användningsområden, detta då det finns stora
ekonomiska vinningar att låta en AI ta över enkla ärenden som tidigare
varit löst av en människa. Detta har setts som lösning inom många e-
handelslösningar då FAQ framgångsrikt har snabba svar på enkla frågor
(Farkash, 2018; Phillips, 2018; Thorne, 2017). Då svar till frågor som ställs
ofta automatiseras ger det snabba svarstider till kunder och kan därmed öka
kundnöjdheten, vilket leder till att AI-lösningar likt chatbotar kan lösa många
problem. Man ställer en fråga i en chat och man får vidare frågor eller så
visar chatboten det rätta svaret direkt. Det man kan undra är var gränserna
för dessa chatbotar finns, när man behöver koppla den till en stor databas
med flera miljoner dokument. Har tekniken kommit tillräckligt långt idag
för att ge användaren det den efterfrågar. Det kan finnas stora risker med att
sätta in en chatbot i ett industriperspektiv där felaktiga svar kan ge oerhörda
konsekvenser likt haveri eller olyckor. Det är inom detta perspektiv i indus-
trikontext som denna studie kommer att befinna sig i. På Siemens Industrial
Machinery AB i Finspång arbetar supporttekniker med att lösa ärenden från
hela världen med deras turbiner (SIT, n.d.). Möjligheterna att det kan finnas
en vinning i att införa en chatbot i supportteknikernas industrikontext samt
om det är rätt väg för Siemens att ta i utvecklingen blev början på den här
studien. Idag finns det enkla lösningar för att göra en egen chatbot, men hur
kan man knyta detta samman med ett komplicerat system som det Siemens
har för sina supporttekniker som ger support över hela världen på de tur-
biner de levererar? Arbetet startade i ett uppdrag om att införa chatbotar i
supportteknikernas arbete. Detta kom till att breddas under studiens gång då
det blev under ett bredare begrepp med AI-system för att undersöka möjliga
lösningar.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka supportavdelningens kun-
skapsmässiga arbete och därefter diskutera vilka konsekvenser det ger för
designen av ett framtida AI-system. Detta för att utreda vad som kan anses
som en framtida lösning för supportteknikernas arbete med ett AI-system.
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1.2. Frågeställningar

1.2 Frågeställningar

1. Hur bedriver supportavdelningen sitt kunskapsmässiga arbete? Med
särskilt avseende på:

a) Den fysiska organisationen, hur den påverkar eller begränsar det
arbete som de genomför?

b) De verktyg de använder, vilka digitala eller fysiska verktyg an-
vänds för att de framgångsrikt idag kan lösa ärenden?

c) Informationsflödet, hur förflyttas och transformeras information
de behöver tillgängliggöra för att lösa sina arbetsuppgifter?

2. Vilka roller skulle ett AI-system kunna spela i deras arbete och hur
skulle det kunna/behöva vara utformat för att passa arbetet med
avseende på den fysiska organisationen, använda verktyg samt infor-
mationsflödet?

För att genomföra detta arbete kommer teorin att gå igenom distribuerad
kognition, artificiell intelligens samt tyst kunskap, detta för att åskådliggöra
bakomliggande processer samt se var fältet inom AI befinner sig i idag. Meto-
den vilken deras arbete kommer undersökas genom är kontextuell design
med dess kontextuella intervjuer där man kommer nära intervjudeltagarna
och får en djup förståelse för det arbete de bedriver. Det kvalitativa resultatet
från intervjuerna analyseras med hjälp av affinitetsdiagram för att kartlägga
deras kunskapsmässiga arbete och vidare analys på den fysiska organisa-
tionen, verktyg de använder och informationsflödet görs med avseende på
DiCoT’s tre modeller. Med resultaten kan det vidare diskuteras vilka kon-
sekvenser för designen det kan ge för ett framtida AI-system.

1.3 Avgränsningar

Denna studie kommer göra avgränsningar i det tekniska och gå djupare in i
det arbete som verkligen utförs och är en vital aspekt när man vill införa ny
teknik. Denna studie har även avgränsats till supportteknikerna som arbe-
tar på Siemens, detta innebär att det är deras subjektiva syn på deras arbete
och kringliggande avdelningars arbete. Inte heller kommer Siemens kunders
perspektiv omfattas i denna studie bortsett från supportteknikernas insyn i
dessa. Vidare kommer det bara att presenteras konsekvenser för design av
ett AI-system vilket innebär att inga detaljlösningar kommer att undersökas
djupare.
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2 Bakgrund

I bakgrunden kommer den bakomliggande teorin att presenteras som kom-
mer ligga till grund för den här studien. Artificiell intelligens lyfts som fält
för att sedan gå djupare in på konverserande agenter och därefter hur ett
AI-system borde designas. Efter detta kommer distribuerad kognition samt
DiCoT med sina tre applicerade modeller att presenteras med tillhörande
principer. Slutligen så presenteras tyst kunskap för att användas som grund i
det kunskapsmässiga arbete som genomförs.

2.1 Artificiell intelligens

För att kunna förklara vad en AI är måste först fältet av AI beskrivas. Russell
och Norvig(2016) delar upp AI i fyra angreppssätt; tänka mänskligt, agera
mänskligt, tänka rationellt och agera rationellt. Russell och Norvig argu-
menterar för en agent som agerar rationellt över de andra typerna av agenter
då den är mer generell och anpassningsbar. Den rationella agenten går efter
lagarna för tänkande (eng.the laws of thought), vilket bygger på att givet de
korrekta premisserna kommer det alltid att leda till korrekta slutsatser. Prob-
lemet med enbart logiska slutsatser, argumenterar Russell och Norvig(2016),
är att informell kunskap är en stor faktor och att det finns en skillnad i att lösa
ett problem i teorin och i praktiken.

De besrkiver användningsområdena för att tänka och agera mänskligt på
följande sätt (Russell & Norvig, 2016). De agenter som agerar mänskligt ska
klara Turing-testet, ett test som fastställer om en dator klarar en utfrågning av
en människa och klarar av att ge sken av att den är en människa och inte en
dator (Russell & Norvig, 2016). Med detta ställs flera krav på agenten: den ska
kunna processa naturligt språk, kunskapsrepresentation, resonera och lära
sig. För att verkligen kunna återge sig som en människa krävs även någon
form av seende samt rörlighet för att kunna uppfatta samt manipulera ting
i den verkliga världen. Att tänka mänskligt blir en fråga om att ta reda på
hur vi människor tänker, hur hjärnan fungerar för att kunna modellera av
den. Denna del av fältet har använts mycket inom Kognitionsvetenskap för
jämförelse mellan artificiella agenter och människor. Ger människan samma
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2.1. Artificiell intelligens

svar som agenten försöker man se en korrelation att det möjligtvis sker något
liknande i hjärnan på människan (Russell & Norvig, 2016).

Russell och Norvig(2016) säger dock att den vetenskapliga utvecklingen
är mer mottaglig för de rationella då de som är baserade på mänskliga tankar
och agerande då människor inte alltid är logiska och tänker rationellt. Likt
att man övergav tanken på att människan skulle flyga med samma teknik
som en fågel när man insåg hur aerodynamiken fungerade så går Russell och
Norvigs(2016) mer mot att överge tanken om hjärnan som en modell för AI
för att göra något i deras ögon bättre om det fyller syftet. Då menar de att
den rationellt agerande agenten har fördelen att den inte fokuserar på den
rätta slutsatsen, utan den med bäst utfall, men att den även vid osäkerhet
kan säga det bästa förväntade utfallet (Russell & Norvig, 2016). Likt hur en
google-sökning hjälper användaren att hitta relevanta resultat även om den
inte hittar det exakta svaret som efterfrågas. En agerande rationell agent kan
matematiskt bli definierad och generaliserbar, och detta blir även då den typ
AI som denna studie kommer att beröra.

2.1.1 Konverserande agenter

Chatbot är en sammansättning av ordet chat och robot, vilket även är den
äldsta termen för det vi idag kan kalla chatbotar enligt Chatbots.org(n.d.).
Chatbot har även blivit ett informellt ord och kan används idag slarvigt vilket
har medfört att man inom akademin idag talar om konverserande agenter
(Conversational AI’s ). Chatbotar är vad konversationsbaserade agenter (CAs)
populärt kallas när de är textbaserade (Jain, Kumar, Kota, & Patel, 2018; Luger
& Sellen, 2016). CAs kan även delas upp i språkbaserade likt Siri och Alexa
eller i textbaserade, chatbotar. Detta följer då spåret inom vad Russell och
Norvig(2016) talar om med rationellt agerande agenter och att hur lätt ett
problem än kan vara formulerat kan det leda till en mängd problem. Detta
då konversationer kan ha flera möjliga utfall och analys av språket behöver
göras för att förstå semantiken i vad det som efterfrågas. Att införa en sådan
CA i supportteknikernas arbete möter även dessa utmaningar. För att bryta
ner CAs ytterligare har Grudin och Jacques(2019) tagit fram en taxonomi med
fokus på konversation för chatbotar. De delar upp chatbotar i tre typer med
olika fokus: uppgiftsfokuserade chatbotar som söker smalt och grunt, intelli-
genta assistenter som söker brett men grunt och virtuella kompanjoner som
söker brett och djupt. Förutom deras söksätt så ligger skillnaden i hur många
turtagningar det blir i en konversation, där den uppgiftsfokuserade typiskt
tar 3-7 turer, den intelligenta assistenten 1-3 och den virtuella kompanjonen
mellan 10 till flera 100 turer (Grudin & Jacques, 2019). Chatbotar är tänkta att
med hjälp av artificiell intelligens att imitera mänsklig konversation. Detta
sker ofta på olika företags hemsidor för att bidra till en bättre användarup-
plevelse (Saenz, Burgess, Gustitis, Mena, & Sasangohar, 2017). Då en bättre
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2.1. Artificiell intelligens

användarupplevelse kan förbättra den omgivning supportteknikerna arbetar
i är detta önskvärt

2.1.2 Design av AI-system

Inom design av chatbotar och AI-system så ställer Chang och Sena Kan-
nan(2018) upp grundfrågor man måste ställa sig för att skapa en bra AI. De
måste vara:

• Att den är värdefull, den adresserar ett riktigt eller latent behov och att
den löser ett problem

• Att den är tillgänglig, när användaren behöver den som mest och är
lätttillgänglig.

• Att den är effektiv, den möter behovet lättare, snabbare och bättre än
alternativa vägar.

Detta kan även svara på varför de flesta chatbotar som har skapats så
snabbt har övergivits då de inte löst de problem användaren haft eller inte
mött förväntningarna (de Graaf, Ben Allouch, & van Dijk, 2017; Luger &
Sellen, 2016). Att CAn inte används eller blir något som bidrar med merar-
bete gör att den inte kommer att bidra till supportteknikernas arbete. Många
användare vet inte vad en specifik CA kan göra, vilket leder till en känsla
av överväldigande över potential eller att de uppgifter de kunde ge CAn var
väldigt begränsade (Luger & Sellen, 2016).

Vidare har det har även gjorts försök på att framställa generella design-
riktilinjer för vad Amershi et al.(2019) kallar AI-inkluderade system (eng. AI-
infused systems), med AI-inkluderade system menar de system som har AI
förmågor som är direkt exponerade för slutanvändaren. I den studien föres-
lår de 18 generella designriktlinjer för människa-AI interaktion. Likt Luger
och Sellen(2016) menar även Amershi et al.(2019) på att automatiserade svar
från system utförs under en viss osäkerhet vilka kan producera både falska
positiva svar och falska negativa svar, något som är väldigt begränsande för
användaren. I Tabell 2.1 kan man se de listade riktlinjerna Amershi et al.(2019)
skapat. Detta är även riktlinjer att ha i åtanke med de konsekvenser för design
som skapas.

Amershi et al.(2019) talar även om skillnaderna mellan hur synligt ett AI-
system är för användaren, om man interagerar direkt med den eller om det
är något som pågår i bakgrunden likt en filtrering av sökresultat. Författarna
menar även på att AI-system som har ett oförutsett beteende kan vara förvir-
rande, störande, stötande och till och med farligt. Svaret till detta menar de
att det beror på att AI-system ofta ändrar beteende över tid då de lär sig och
kan bli mer användaranpassat, detta med ordpredicering eller att den beter
sig annorlunda beroende på vilken användare den är i kontakt med. I takt
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2.1. Artificiell intelligens

Tabell 2.1: Designriktlinjerna översatta från Amershi et al.(2019)

med dessa oförutsedda beteende så leder det ofta till att man övergiver sys-
temen då felsvaren blir fler och det inte går att förlita sig på svaren den ger
(Amershi et al., 2019; de Graaf et al., 2017).

Amershi et al.(2019) bygger sina riktlinjer till viss del på en studie av
Horvitz(1999). Denna studie lade en grund för designen av vad han kallar
användargränssnitt för mixat initiativtagande (eng. mixed-initiative user inter-
faces) vilket lyfte fram de nya problem som kom av att man lade in intelligenta
agenter i ett gränssnitt för samarbete med användaren (Horvitz, 1999).

I Amershi et al.(2019) så delar de upp sina riktlinjer på de olika steg an-
vändaren tar i interaktionen med AI-systemet. Dessa är initialt, under inter-
aktionen, när något går fel och över tid, detta för att få en överblick av hela
cykeln och den fortsatta interaktionen.
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2.2. Distribuerad kognition

Detta blir även de riktlinjer som ett system måste möta för att kunna bli
användbart för supportteknikerna i deras arbete med en framtida AI-lösning.
Då kunskap fördelas över flera system leder detta vidare till nästa sektion som
går djupare in på teorin distribuerad kognition.

2.2 Distribuerad kognition

Distribuerad kognition är en kognitionsvetenskaplig teori där man till skill-
nad från andra kognitionsvetenskapliga teorier sträcker sig utöver individen
och inkluderar interaktioner mellan människor och med material och tillgån-
gar i omgivningen (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). Denna teori blir pas-
sande under denna fallstudie då supportteknikerna använder sig av system
för att bedriva sitt arbete. Distribuerad kognition refererar till alla typer av
kognition men dess särskiljning från andra typer av kognition kan kopplas
till två teoretiska principer (Hollan et al., 2000). Den första principen utgörs
av gränserna för vad som analyseras. Denna gräns har traditionellt varit in-
dividen men den fasta gränsen existerar inte i distribuerad kognition. Inom
distribuerad kognition söker man istället efter kognitiva processer, en kogni-
tiv process kan ske när man använder minnesanteckningar, söker information
i en databas eller i samarbete med en annan individ. De menar att kognitiva
processer inte bara sker i hjärnan, istället fokuserar man på de funktionella
relationerna som utgör denna process och vilka element som deltar i denna,
om det så är flera individers hjärnor eller i samband med teknologi. (Hollan et
al., 2000) Den andra principen som särskiljer distribuerad kognition är vilka
mekanismer som kan utgöra kognitiva processer. Även i detta fallet så utgör
den stora skillnaden av att det inte är begränsat till vad som finns i hjärnan av
en individ. Likt hur supportteknikerna både använder sig av teknologin och
sin erfarenhet samt minne för att lösa ärenden så går det inte enbart att förstå
processen från vad teknikern har i hjärnan utan det är en process mellan det
digitala och minnet. Vilket därmed leder oss till att undersöka de funktionella
organisationerna vilka gör att gränsen mellan det som finns inuti och utanför
suddas ut.

Hollan et al.(2000) lyfter tre intressanta typer där kognitiva processer är
distribuerade.

• Kognitiva processer kan distribueras över medlemmar av en grupp

• Kognitiva processer kan involvera koordination mellan interna och ex-
terna strukturer

• Processerna kan vara distribuerade över tid på det sättet att produkter
av tidigare handlingar kan förändra naturen av senare händelser.

Detta kan vara allt från att användare omorganiserar sin omgivning för att
lösa uppgifter eller att få ett relevant visuellt intryck så att man hittar lättare.
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Användare gör om i sin omgivning och även i det gränssnitt man arbetar med
för att kunna generera mentala bilder snabbare än om de inte omarbetat den.
Med detta menar Hollan et al.(2000) att användare ändrar sin omvärld för att
spara sig tid och från potentiella fel. De sammankopplar sig nära med sin om-
givning, om det så är på ett kontor, en verkstad eller i ett flygplan. Hollan et
al. menar att för att undersöka distribuerade system bör använda sig av etno-
grafi och att det är viktigt och befinna sig "i det vilda" (eng. in the wild) som
Hutchins(1995) beskriver. De menar att man man måste observera deltagare
i deras naturliga miljö där de utför den aktivitet man vill undersöka. Anled-
ningen till att genomföra en deltagande observation är för att kunna se de
funktionella organisationerna när de uppstår, något som kan vara svårt i en
testmiljö då hela arbetsplatsen kan vara en viktig beståndsdel av de aktiviteter
som sker. Då att vara "i det vilda" rekommenderas för att utforska distribuer-
ade system enligt Hutchins(1995) så ledde det även till beslut angående vald
metod under denna fallstudie. Vidare så beskrivs resultatet av sådana studier
ge stora möjligheter att designa och bygga system som fångar och nyttjar an-
vändarnas historia.

För att studera detta får forskaren placera sig i kontexten av där de kog-
nitiva funktionerna, processerna och representationerna finns, i detta fall i
supportteknikernas (Hutchins, 1995).

2.2.1 DiCoT

Distributed Cognition for Teamwork (DiCoT) är en metod som utvecklades
ur distribuerad kognition då många tidigare metoder fokuserade på en en-
sam användare med en dator (Blandford & Furniss, 2006). Med sina rötter
i distribuerad kognition vill DiCoT flytta ramarna för att skapa en metod
som stödjer resonemang för design som involverar flertalet människor och
artefakter i ett system. Blandford och Furniss(2006) gjorde en genomgående
studie av distribuerade kognition vilket utmynnade i att de fann fem te-
man vilka de kunde dela in i tre huvudsakliga teman för vilka representa-
tioner utvecklades. Representationerna tog mycket inspiration från de tidiga
stadierna av Kontextuell design som tidigare nämnts i form av kontextuella
intervjuer (Blandford & Furniss, 2006). I studien som Blandford och Fur-
niss(2006) genomförde applicerade de principerna i distribuerad kognition
för att stödja resonemang angående designkvalitéerna av ett system och de
applicerade det även på om-designen av detta system. Detta anser dem som
ett bevis för konceptet (eng. proof of concept) för hur denna metod kan ap-
pliceras både för att skapa design och att omdesigna.

Av de fem teman de identifierade så utvecklades tre modeller utefter de
tre första temana. De tre modellerna bygger på vilka sätt som kognition
kan distribueras enligt Hollan et al.(2000). De har även applicerats på fler-
tal fallstudier som berör hälsa och sjukvård men även simulatorer (Berndt,
Furniss, & Blandford, 2015; Rybing, Nilsson, Jonson, & Bang, 2016; Rybing
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et al., 2017). Det blir även intressant att applicera den i denna fallstudie då
det är ett framtida potentiellt AI-system som ska utvecklas. Nedan följer en
beskrivning av de olika modeller för analys som Blandford och Furniss(2006)
nämner.

2.2.1.1 Den fysiska modellen

Den fysiska modellen relaterar till den fysiska organisationen av arbetet, hur
de saker som kan bli fysiskt hörda, sedda eller tillgängliga av individer och
har en direkt påverkan på deras kognitiva utrymme (Blandford & Furniss,
2006). Denna påverkan formar, förstärker eller begränsar då beräkningar
hos den användaren. Detta berör både hur supportteknikern löser sina en-
skilda uppgifter till vad som sker i deras arbetsutrymme(kontor). Blandford
och Furniss(2006) framhåller dock att fokusera på logiska grupper snarare
än fysiska platser, vilket i denna fallstudie främst kommer beröra support-
teknikerna.

Inom den fysiska modellen finns det totalt 7 principer att applicera.

1. Omgivning och kognition - hur den omgivning man befinner sig i
hjälper användaren att utföra sitt arbete.

2. Perceptuella principen - hur spatiala representationer bidrar med kog-
nitiv hjälp.

3. Naturlighets principen - kognitionen blir hjälpt om representationen
matchar det den representerar.

4. Subtila fysiska stöd - när man i interaktion med omgivningen kan an-
vända kroppen för att stödja kognitiva processer.

5. Situations medvetenhet (SA) - vid delade uppgifter så behöver folk vara
informerade om vad som händer, vad som hänt och vad som kommer
att hända. Vilket kan innebära både en närhet till andra rent spatialt
eller hur tillgängligt arbete görs.

6. Observationshorisonten - vad som kan bli sett eller hört av en person.
Detta spelar mycket in på omgivningen samt påverkar SA.

7. Arrangemanget av utrustning - den fysiska layouten av utrustningen
påverkar tillgången på information och möjligheten till beräkningar.

2.2.1.2 Informationsflödesmodellen

Denna delen av analysen fokuserar på den kommunikation som sker mellan
deltagande medlemmar och vilken roller som finns samt hur sekvenser av
händelser som definierar systemet (Blandford & Furniss, 2006). De följande
sju principerna behandlar hur information flödar och transformeras:

9



2.2. Distribuerad kognition

8. Informationsförflyttning - hur information förflyttar sig i ett system.
Detta kan uppnås på olika sätt vilket har funktionella konsekvenser för
informationsprocesseringen likt med artefakter, text, bilder, ansiktsut-
tryck och även inaktivitet.

9. Informationstransformation - när transformationer av informationsrep-
resentationen sker och förändras. Filtrering är en viktig transformation
vilket kan ge struktur.

10. Informationskluster - där informationskanaler möts och information
processas tillsammans. Alltså där beslut tas baserat på olika källor av
information.

11. Buffring - när information kommer vid fel tillfälle eller avbryter en
pågående aktivitet. Där tillåter buffring att ny information lagras till
ett bra tillfälle.

12. Bandbreddsinformation - att skillnaden mellan ansikte mot ansikte in-
nehåller mer information och detta måste tas i åtanke när system omdes-
ignas.

13. Informell kommunikation - kan ha en viktig roll funktionell roll i sys-
temet. Hur förflyttningen av kunskap genom historier, hur spridningen
av information om systemet.

14. Utlösningsfaktorer för beteende - hur individer av en grupp kan verka
utan att ha en överskådlig plan då varje individ bara behöver veta vad
den ska göra utifrån lokala faktorer.

2.2.1.3 Artefaktsmodellen

Den tredje modellen och samling principer berör är hur artefakter är desig-
nade för att stödja kognition. En artefakt är ett "ting gjort av människan" (eng.
man made thing) vilket ofta refererar till ett objekt men inkluderar alla ting
gjorda av människan likt mjukvara (Stappers & Giaccardi, 2017).

15. Mediering av artefakter - med detta menas alla artefakter vilka är
inkluderade i koordinationen av att lösa en uppgift.

16. Skapande av scaffolding - externa hjälpmedel för att hjälpa individen
med en kognitiv uppgift.

17. Representation, målparitet - hur externa artefakter kan hjälpa kogni-
tionen genom att bidra med en explicit representation mellan det nu-
varande tillståndet och måltillståndet. Representation blir kraftfull
desto närmare det kognitiva behovet eller målet den är för användaren.
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18. Koordinationen av tillgångar - abstrakta informationsstrukturer vilka
kan bli internt eller externt koordinerade för att hjälpa handling och
kognition.

Det är med utgångspunkt i dessa principer kommer en analys att genom-
föras baserat på den data som samlats in vid de kontextuella intervjuerna.

2.3 Tyst kunskap

Tyst kunskap är en del av kognitionen som ofta förknippats med yrkeskun-
skap vilket är viktigt för supportteknikerna det är även något som kan un-
dersökas över ett spektra för distribuerad kognition och DiCoT. Tyst kunskap
är ett begrepp som myntades av Polanyi(2009) och med detta menas "vi vet
mer än vi vad vi kan berätta" (eng. we know more than we can tell). Det är en
del av kunskapen som är personlig och aktiv men inte alltid går att sätta ord
på. Den har använts i relation till mycket yrkeskunskap likt hantverk och t.ex.
sjuksköterskeyrket (Molander, 1996). Anledningen till att denna kunskap är
tyst är att vi kan känna igen saker och göra saker utan att kunna förklara var-
för eller veta exakt hur man utför det. Den tysta kunskapen har fått sitt namn
genom att den överförs ordlöst och genom handling (Molander, 1996). Detta
blir en intressant dimension i samband med supportteknikernas arbete, då de
besitter expertkunskaper inom sitt område och med detta kan man inte anta
att de kan sätta ord på allt de gör, vilket även leder till varför metodvalet är
viktig i denna studie.

Molander(1996) argumenterar angående det gamla problemet som upp-
står vid oformulerad och oformulerbar kunskap och hur man kan upprät-
thålla en sådan kunskap. Att kunna tala och berätta om hur man utför en ak-
tivitet är inte lätt, speciellt inom expertområden där man genomför aktiviteter
på rutin. Det är uppmärksamheten som tränas på det området och man har
lärt sig ta in genom att lyssna, se och genom handling. Detta blir även evident
när man måste förbereda sig på otypiska, oväntade och då okända aktiviteter
som kan uppstå. Molander(1996) talar vidare om den gräns som finns mel-
lan rutin och uppmärksamhet, när något görs på rutin görs det på ett sätt
utan uppmärksamhet och gör att man blir mindre öppen för aktiviteter utan-
för den rutinen. Detta blir en dimension av studien för att utforska vad som
anses rutinmässigt i supportteknikernas arbete och vad som är oväntat.

Att kunna kommunicera är att uppnå och upprätthålla en ömsesidig
förståelse vilket därmed ger gemenskap (Molander, 1996). Att få en ömse-
sidig förståelse och kunna skapa den med kunder blir viktigt i alla typer av
service och supportyrken då det blir väldigt svårt att förstå vad kunden söker
eller har problem med om det inte kommuniceras på ett sådant sätt att bägge
parter ömsesidigt förstår vad den andre menar. För att kommunikationen
ska bli fullgod måste de även tala samma språk utifrån den benämningen att
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man beskriver saker på olika sätt inom olika yrken. Likt att en designer talar
ett designspråk så finns det yrkesspråk inom gasturbiner (Molander, 1996).
Molander(1996) förklarar vidare att hur ett mentalt tillstånd och en yttre han-
dling inte ska begränsas som enskilda entiteter. Insikter och avsikter med
handlingar beskrivs bättre handlingshelheter.

I sitt arbete har man ofta en mental modell av de man ska göra, detta
förstärks om man har någon form av expertkunskap. Man vet att för att lösa
ett problem hos en kund måste man först ta reda på felet, sedan vidare för
att hitta den data som kan hjälpa supportteknikern att lösa felet. I detta kun-
nande leder det till att helheten bestämmer detta leder även vidare till att det
inte går att isolera en aktivitet då den har en del i helheten (Molander, 1996).
Att kunna se både träden och skogen lyfts som ett exempel för att försöka
påvisa växlandet mellan att se på enskilda delar och helheten i sitt handlande
eller yrke.
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3 Metod

Metodkapitlet kommer att presentera de använda metoderna för fallstudien. I
detta så presenteras först vad en fallstudie består av vilket leder vidare till vad
designforskning innebär. Efter detta presenteras den huvudsakliga metoden,
Kontextuell design, med dess tillvägagångssätt med kontextuella intervjuer
samt skapande av ett affinitetsdiagram. Vidare så presenteras dataanalysme-
toden som används för DiCoT. Det sista som lyfts i metodkapitlet är etik och
validering.

3.1 Fallstudie

Denna studie görs under kontexten av ett specifikt fall. Att det är en fallstudie
innefattar att det har ett utforskande eller beskrivande syfte utan fokus på
generaliseringar. Inom design tar det ofta ett förbättringssyfte angående nå-
gon aspekt för det studerade fenomenet (Runeson & Höst, 2008). Fallstudier
genomförs alltid i kontexten för det man vill undersöka förekommer eller ut-
förs vilket ger det en hög realism men som även gör att många komponenter
ligger utanför forskarens kontroll. Inom fallstudier framhåller Runeson och
Höst(2008) att det är viktigt att använda sig av triangulering, vilket ger en
ökad precision på den empiriska forskningen. Triangulering är när man tar
olika vinklar mot det studerade fenomenet och får därigenom en bredare bild.
Man kan triangulera på olika sätt, genom datatriangulering, likt att använda
fler källor(användare), observanttriangulering, att använda mer än en obser-
vatör i studien, metodtriangulering, blanda de sätt man samlar in data på eller
genom teoritriangulering där man använder alternativa teorier eller synsätt.
Alla de former av triangulering som listas appliceras i denna studie.

Det som karaktäriserar en fallstudie är sammanfattningsvis att den är av
flexibel typ och hanterar fenomen som sker i världen, slutsatserna baseras
på bevis från de metodiska studierna. Syftet är att lägga till på den exis-
terande kunskapen genom att baseras på etablerade teorier eller ha som syfte
att bygga en teori (Runeson & Höst, 2008).
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3.1.1 Designforskning

Då denna fallstudie berör kunskapsarbete vilket ska leda till konsekvenser för
design tas även konceptet designforskning upp. Design och forskning är två
saker som inte alltid har gått ihop då design har förknippats, eller ofta har haft
som syfte, en speciell lösning på ett problem medan forskning har som syfte
att bidra till en generell kunskap som ska kunna appliceras på fler ändamål
(Stappers & Giaccardi, 2017). Den stora skillnaden ligger i att design har som
mål att skapa en specifik lösning som är situerad och även realiserad. Resul-
tatet av forskning är mer abstrakt och teoretisk. Även om de finns dessa utta-
lade skillnader så menar Stappers och Giaccardi(2017) att de är förvånansvärt
lika då de har beståndsdelar av varandra med utvärdering och analyser samt
utveckling och kreativa nya synsätt.

Det finns flera sätt att se på forskning och design och hur dessa kan in-
fluera varandra, att forskningen driver designen eller att design genererar ny
kunskap vilket i sig är en del av kunskap. Att använda forskning för design
har blivit ett vedertaget arbetssätt inom användarcentrerad designmetodologi
för kravställning i ett tidigt utvecklingsstadie (Stappers & Giaccardi, 2017).

I denna fallstudie kommer det vara forskningen som leder designbeslut
eller konsekvenser för design av ett AI-system för Siemens supportorganisa-
tion.

3.2 Kontextuell design

Kontextuell design blev den valda metoden då den passar väl in med
de deltagande-observationer som rekommenderas enligt teorin distribuerad
kognition för att kunna delta och observera användarnas kontext. Kontextuell
design utvecklades 1988 av Beyer och Holtzblatt och har sedan starten utveck-
lats och förnyats till att möta de krav digitaliseringen ställt på nya verktyg.
Vidare är det en metod som ska stödja undersökning och utveckling av nya
system (Holtzblatt & Beyer, 2016). Grunden i kontextuell design ligger i kon-
textuella intervjuer (eng. contextual inquiry), och är en idag industri-standard
för att samla in data i fält, vilket även är anledningen till att denna metod
appliceras i detta fall (Holtzblatt & Beyer, 2016). Beyer och Holtzblatt(2016)
framhåller den stora skillnaden från hur system utvecklades tidigare och hur
de designas idag och vilka krav användaren ställer på systemet. Systemens
design har ställts högre krav på designen för att sömlöst passa in i vardagen.
Kontextuell design anses vara en steg för steg process för att samla in fältdata
och använda det för att designa vilken produkt som helst som inkluderar nå-
gon teknisk komponent. Då supportteknikerna använder flera tekniska kom-
ponenter samt för undersökningen av hur de distribuerar sitt arbete mellan
dessa fyller kontextuell design som metod dessa krav.

Kontextuell design består av tre faser, första steget är för arbetsgruppen att
fördjupa sig i livet av användarna i fält. Denna data används och tolkas sedan
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i modeller för att visa en sammanhängande bild för hela marknaden. Den
andra fasen behandlar tankar som kommit av de modeller som skapats och
används som drivande komponent till nya produktkoncept från användard-
atan. Det sista steget i processen är att designa produktkoncept samt konkre-
tiserbara gränssnitt som valideras med användare och itereras. Detta är dock
något som avgränsas i denna studie till att presentera designkonsekvenser.

De fördelar som argumenteras för med Kontextuell design är att det kan
användas både för att skapa, förfina eller att utöka användningsområden för
existerande produkter, vilket är något som passar i syftet för denna studie
(Holtzblatt & Beyer, 2016). Beyer och Holtzblatt (2016) har med sin andra
upplaga av sin metod utvecklat det till att "Designa för vardagen: Det coola
projektet". Detta steg ansåg de nödvändigt då nya teknologiska möjligheter
även satt högre krav på de produkter som skapas. Produkter ska skapas
för att skapa nya och bättre möjligheter för hur användare lever sina liv, når
sina mål, når de människor som betyder något för dem och utövar dessa ak-
tiviteter genom att introducera bättre produkter. Det som menas med detta
påstående är att teknologiska produkter i större utsträckning har samman-
vävts med våra liv. Detta är tydligt i denna studie, för att kunna lösa de prob-
lem som kommer in till supporten så behöver de ta hjälp av teknologin samt
ibland även av varandra.

Vidare är kontextuell design är en datadriven designmetod där all data
samlas in från fältet. Det viktiga att påpeka är likt Holtzblatt och Beyer
skriver, det är inte bara att "plocka upp" data från fältet, den måste analy-
seras och generera insikter. Detta blir en grund för analysen som kommer
genomföras med affinitetsdiagram och DiCoT-analysen.

3.2.1 Kontextuella intervjuer

Kontextuella intervjuer (eng. contextual inquiry) är det som grundar analysen
och är den datainsamlingsmetod som används i contextual design (Holtzblatt
& Beyer, 2016). Detta går ut på att samla fältdata med de riktiga användarna
genom att ta en novis-roll (likt att vara prao-elev) gentemot deras expertkun-
skaper. Anledningen till att den kontextuella intervjun är en viktig del av
denna metod är för att det är den som skapar en djup förståelse av använ-
darnas liv. Det som undersöks är hur supportteknikerna ger support till kun-
der, att se var denna service ges, om det används digitala artefakter och vilka
relationer som blir viktiga. Detta blir viktigt för att åskådliggöra vad som
fungerar eller inte fungerar dagens arbetssätt. Det blir även viktigt då man
ska grunda framtida designförslag i användarnas situation och se hur man
möjligtvis kan transformera deras arbetssätt.

Holtzblatt och Beyer(2016) framhåller att, till stor del, allt ska vara sam-
manvävt i dagens liv för den moderna människan. Hur enheter, digitala eller
fysiska kan stärka ens känsla av jaget eller minska den. Hur varje interaktion
kan förändra känslan gentemot produkten, men med detta menar de även att
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det är otillräckligt att designa för individuella uppgifter, utan att man behöver
ha ett helhetsperspektiv. Det är en av anledningarna till att placera sig i sup-
portteknikernas kontext, att genom observation och intervju uppmärksamma
de nyanser deras arbete består av.

Anledningen till att man utför kontextuella intervjuer är att många aspek-
ter av livet är osynliga, vilket är den största anledningen till att det är svårt
att enbart observera eller att genomföra intervjuer. Intervjudeltagarna lägger
inte märke till det rutinmässiga vilket gör att de inte är gömda, man måste
bara notera dem. Det är här tyst kunskap (eng. tacit knowledge) spelar in, saker
som görs av vana och inte läggs märke till.

När kontextuella intervjuer är genomförda tas detta tillbaka till teamet
och man ser att man har fått en gemensam förståelse för det arbete support-
teknikerna gjort. Detta kallar Beyer och Holtzblatt (2016) tolkningssessioner.
Då teamet i denna studie bestod av två personer så genomfördes dessa snabbt
då båda personerna var med vid majoriteten av intervjuerna. Detta blev även
första tillfället som designidéer kan genereras.

3.3 Affinitetsdiagram

Affinitetsdiagram var den första analysen av datan som gjordes efter de kon-
textuella intervjuerna hade genomförts med supportteknikerna. Affinitets-
diagrammet anses vara det lättaste sättet att organisera stora mängder data
insamlad från fält. Anteckningar och transkriberingar tagna från intervjuerna
och tolkningssessionerna samlas i hierarkier som avslöjar problem och teman
som är gemensamma för användarna. Att göra ett affinitetsdiagram hjälper
även till att definiera de viktigaste kvalitetskraven för systemet vad gäller
bl.a. pålitlighet och prestanda. Holtzblatt och Beyer(2016) framhåller att ett
affinitetsdiagram borde byggas för varje projekt och att det är den första mod-
ellen man ska utveckla vilken sen kan användas och handleda i vilka andra
modeller man borde utveckla.

Kontextuell design och affinitetsdiagrammet kan antas ha inspirerats av
tidigare metoder i att analysera etnografiska kvalitativa data likt KJ-metoden
(Scupin, 1997). Denna metod har med liknande upplägg att metodiskt kunna
analysera stora mängder observationsdata från fältet.

För att skapa ett affinitetsdiagram samlas alla anteckningar och tran-
skriberingar från användarna och skrivs på post-it lappar för att sedan ran-
domiseras. Beroende på antal anteckningar och medlemmar i teamet tar
affinitetsdiagrammet olika lång tid att genomföra. Post-it lapparna grupperas
på en stor vägg för att visa relevanta designproblem där varje grupp beskriver
ett enskilt problem. Holtzblatt och Beyer(2016) beskriver hur grupperingarna
ska hållas små, om det finns mycket data på ett problem tvingas man på så
sätt att skapa fler grupper vilket accentuerar det problemet mer i datan och
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3.3. Affinitetsdiagram

hur det då kan generera fler insikter. Det var under detta "regelverk" som
författaren och forskningspartnern skapade affinitetsdiagrammet.

I den hierarkin som skapas är den lägsta nivån från intervjuerna gula,
nästa steg är att göra en blå post-it som karaktäriserar grupper av gula. De blå
organiseras sedan i större grupper av intresse med rosa post-its vilka sedan
grupperas under gröna post-its för att påvisa teman, teman som även kallas
familjer.

Ett affinitetsdiagram kan göras när man intervjuat ett tvärsnitt av använ-
darna, detta betyder i vanliga fall 12-16 användare. I fallet med Siemens sup-
porttekniker var detta sex användare av totalt 11. Holtzblatt och Beyer(2016)
rekommenderar större grupp som kan genomföra dessa affinitetsdiagram till-
sammans då det blir mindre jobbigt samt att man får ett bredare perspektiv.
Detta var något som inte fanns tillgängligt i denna fallstudie och det var en-
bart två personer som skapade affinitetsdiagrammet, vilket även medförde
att det tog längre tid. Holtzblatt och Beyer(2016) framhåller även vikten av
att göra affinitetsdiagrammet på en fysisk vägg då det är alldeles för mycket
data och för mycket manipulation av data för att göra digitalt, exempel av
detta går att se i Figur 3.1.

Man bygger ett affinitetsdiagram bottom-up vilket menas är att man inte
har fördefinierade kategorier likt "problem" eller "systemfel". Datan måste
tala för sig själv vilket blir lite som att lägga ett pussel där man inte har bilden.
Man ska försöka motstå kategorier som gruppen är familjär med och istäl-
let försöka plocka detta från användardatan, det är ett induktivt resonemang
(Holtzblatt & Beyer, 2016). Man behöver inte förklara varför man tycker att
vissa lappar går ihop, det får en mening i sammanhanget, behövs en förklar-
ing kan gruppen vända sig till den som hade intervjun för närmare förklaring.
Syftet med ett affinitetsdiagram är att ge mening till den insamlade användar-
datan och få den till hanterbara bitar. Datan får berätta sin egen historia om
användaren, strukturen av problemen och organiserar allting som är känt. De
högre nivåerna driver designtänket.

När man bygger ett affinitetsdiagram är det viktigt att inte fastna. Delt-
agarna kan sätta upp vilken lapp de vill var de vill då ett affinitetsdiagram
har inte som mål att vara perfekt. Målet är att strukturera det så att det blir
användbart i designtänket. Byggandet av ett affinitetsdiagram för även ar-
betsgruppen närmare och driver dem framåt mot fler insikter. Det blir ett
organiserat kaos när alla arbetar på en vägg gemensamt, diskuterar vad som
menas med en lapp eller vem som intervjuat en person. Detta kan leda till att
vissa personer tycker det är jobbigt medan andra har lätt för det. Alla är bra
på något, likt att komma på namn för högre nivåer av post-its eller att struk-
turera dem. När man tillslut är klart och man ser det färdiga diagrammet så
har man något som kan driva projektet framåt. (Holtzblatt & Beyer, 2016)
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3.4 Dataanalysmetod

DiCoT-analysen genomfördes som ett komplement till affinitetsdiagrammets
analys. Detta för att undersöka det distribuerade arbetet djupare samt att un-
dersöka grunder för tyst kunskap. Denna analys använde DiCoT som lins på
supportteknikernas arbete, med detta menas att principerna från modellerna
applicerades vilket blev en top-down metod för att möta affinitetsdiagram-
mets bottom-down metod. De tre modellerna analyserades med data från de
kontextuella intervjuerna. Likt andra studier så kommer tre av de fem mod-
ellerna att användas som grund i analysen. De två sista är svårare att finna
bevis för och omfattas inte av den här studien (Blandford & Furniss, 2006; Ry-
bing et al., 2016). De tre modellerna som kommer analyseras genom är den
fysiska modellen, informationsflödesmodellen och artefaktsmodellen.

3.5 Etik och validering

Etik och validering är en viktig punkt inom forskning vilket även togs in i
behandlandet av den här fallstudien. Inom forskning finns det fyra huvud-
sakliga regler och krav som rör: information, samtycke, konfidentialitet och
nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). Vid forskning för företag och organisa-
tioner kan detta omgärdas av ytterligare krav och regler (Runeson & Höst,
2008).

Vid denna studie har en informations samt samtyckesblankett skapats
utifrån Linköpings universitets mall, se Bilaga 1. Samtyckesblanketten skrivs
under av studiedeltagarna innan varje intervju. Forskarna är även projek-
tanställda på Siemens under perioden för studien och har därmed ingått avtal.
För att behålla en hög validitet och förtroende med deltagarna får de ta del av
analysen och en presentation som genomgörs på företaget för deltagare och
intressenter. Ett sätt att behålla en hög validitet är även genom triangulering
som beskrivs i 3.1 Fallstudie. (Runeson & Höst, 2008)

3.6 Procedur

Det genomfördes totalt sex kontextuella intervjuer med supportteknikerna på
Siemens av totalt 11 supporttekniker (alla satt inte på plats). Intervjuerna
genomfördes av författaren eller författaren tillsammans med forskningspart-
nern. Ljudinspelning genomfördes under intervjuerna och alla intervjudelta-
gare fick skriva under blankett med informerat samtycke. Ljudinspelningen
genomfördes på författarens Iphone 6. När deltagaren läst igenom och skrivit
under blanketten angående informerat samtycke startade ljudinspelningen
och intervjun. Samtyckesblanketten kan ses i bilaga 1. Intervjuerna varade
i genomsnitt två timmar. Intervjuerna tolkades och sedan skapades post-its
med intervjuerna transkriberade på samt de viktiga punkter som kommit
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(a) Det börjar ta form (b) När affinitetsdiagrammet var klart

Figur 3.1: Arbetet med affinitetsdiagrammet

upp. Affinitetsdiagrammet skapades tillsammans med forskningspartnern
där både mindre och större teman växte fram.

I Figur 3.1 kan man både se hur arbetet började ta form och en sida av de
färdiga affinitetsdiagrammet som sedan transkriberades. Detta upptog båda
sidor av en vikbar papp-vägg som kan ses i figuren. Analysen enligt DiCoT
gjordes på samma data som samlades in under intervjuerna och utifrån det
omfattande affinitetsdiagrammet med transkriberade lappar.
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4 Resultat

I resultatet presenteras fallet i fallstudien djupare. Vidare börjar presentatio-
nen av DiCoT-analysen då man får en insikt av hur supportteknikerna arbetar
vilket leder vidare in på presentationen av resultaten från affinitetsdiagram-
met.

4.1 Siemens supportorganisation

Siemens i Finspång tillverkar och installerar stora ång- och gasturbiner som
tillverkar energi och levererar dessa med tillhörande komponenter till olika
platser i världen. Det är allt från stora kraftanläggningar för att skapa elek-
tricitet, ånga och värme till att turbinerna används som drivkällor för bl.a.
pumpar inom främst olje- och gasindustri (SIT, n.d.).

Maskinerna kräver både underhåll och expertis inom dessa områden och
det är inom området support som den här studien utfördes. Studien genom-
förs på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång som min
masteruppsats på det kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping.

Den delen av organisationen som vi undersökte var hur support-
teknikerna som tog ärenden från hela världen arbetade för att lösa problem
eller de frågor som kunde komma från de siter där turbinerna fanns installer-
ade.

4.2 DiCoT analys

I DiCoT analysen kommer resultaten presenteras först med den fysiska mod-
ellen med hur de fysiska flöden och omgivningen ser ut. Vidare presenteras
artefaktsmodellen där det tar ett steg djupare till vilka artefakter support-
teknikerna använder sig av. Detta leder vidare till att sedan presentera in-
formationsflödesmodellen där resultatet av analysen av den information som
förflyttar sig och delas presenteras.
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4.2. DiCoT analys

Figur 4.1: Kontorets layout

4.2.1 Fysiska modellen

I Figur 4.1 kan man se det spatiala området där teknikerna oftast sitter. Några
tekniker arbetar alltid hemifrån vilka även inte omfattas av den här analy-
sen. Det är ett öppet kontorslandskap där de mörkblå rektanglarna illustr-
erar skrivborden supportteknikerna sitter vid. Det ljusblå är där en support-
tekniker inom ett annat område oftast sitter och de ljusgrå är där de som arbe-
tar med monitoring ofta sitter. De svarta strecken illustrerar två whiteboard-
tavlor vilken den översta har alla namn på de som arbetar inom supporten,
globala supportnummer och det visar även vem som arbetar med beredskap
och bakberedskap den veckan med hjälp av utskrivna lappar som är fastsatta
med magneter som flyttas efter vem som har det ansvaret den veckan. Den
kontorsplats som är mörkast i figuren illustrerar där deras avdelningschef
alltid sitter och den ljusblå illustrerar en supporttekniker som arbetar med
frågor som rör specifika frågor med förbränningsturbiner.

Som det går att se i Figur 4.1 så sitter supportteknikerna nära varandra
när de sitter inne på kontoret. Detta även fast Siemens har applicerat en clean
desk-policy vilket medför att varje medarbetare kan sitta vart de vill, men
supportteknikerna väljer att sitta på samma ställe. Vid kontorsplatserna så
finns det två skärmar, tangentbord och datormus. Vid vissa av stationerna
finns det även en dockningsstation för deras personliga bärbara arbetsdator.

21



4.2. DiCoT analys

Supportteknikerna sitter inte alltid på plats. De har även en kraftigare simu-
lator i källaren en våning ner och en riktig turbin någon kilometer bort, sedan
kunde de vara ute på uppdrag för att göra service på maskiner eller driftsätta
dem vilket innebär längre resor.

Likt beskrivet ovan så nyttjar supportteknikerna en närhet till varandra
och frågar varandra om de fastnat. I detta spelar även närheten en roll då
de samarbetar med de som arbetar med monitoring som sitter på de ljusgråa
platserna i Figur 4.1. En supporttekniker valde att vänta med att skicka ett
mail då han överhörde de arbeta med information han ville bifoga i sitt mail
till kund.

Supportteknikerna hade väldigt nära till varandra vilket kan hjälpa dem i
deras arbete med att dela information snabbt och enkelt. Samarbete främjas
supportteknikerna emellan då de ofta tar lunch tillsammans eller hämtar kaffe
i fikarummet. Under intervjuerna och emellan dessa satt supportteknikerna
mestadels riktade mot sina skärmar på skrivbordet men kunde snabbt vända
sig och ställa frågor eller besvara frågor från varandra.

Det blev även observerat i hur teknikerna valde sina ärenden och hur de
organiserade sina dokument och de olika system de behövde under dagen så
de var lättillgängliga. Lättillgängligheten med whiteboarden som visade vem
som hade beredskap och bakberedskap den veckan gjorde det enkelt för de
andra som arbetade att veta vem som hade det ansvaret den veckan.

4.2.2 Artefaktsmodellen

Den främsta artefakten de använder i sitt arbete för kommunikation är mail
via Outlook, där får de en notis varje gång det hänt något i ett ärende i Sales
Force som de arbetar med. Likt nämnt tidigare i resultaten loggas även detta
i Sales Force flödet om de tar med den unika HREF-taggen till ärendet. In-
formationen kan på det sättet finnas på fler ställen och ger en spårbarhet för
supportteknikerna. Supportteknikerna kunde även se alla köer i Sales Force,
men den som de fokuserade på var den för alla deras ärenden, Figur 4.2. Där
kunde de se både avklarade ärenden, de som arbetades med och de som de
inte hade börjat arbeta med ännu.

En annan kö de kunde fokusera på var den som innehöll ärenden som
var aktiva, Figur 4.3. Den kön gjorde det enkelt för supportteknikerna att
se vilka aktiva ärenden som arbetades med och vem som hade tagit ärendet.
Något man se i både Figur 4.2 och Figur 4.3 är att det finns ett ärende med
annan märkning "External Case", vilket betyder att ärendet har kommit in
via kundportalen. De ärendena har även bara en prioritetsskala som går från
low, medium, high, istället för som med "Internal Case" som ofta kommit in
via Callcentret och har en femgradig skala och ackompanjeras med en siffra.
Detta för att hjälpa supportteknikerna avgöra vilka ärenden som var viktiga
att ta itu med snabbare. Det var dock något de uppgav att de inte litade full-

22



4.2. DiCoT analys

Figur 4.2: Alla ärenden, både som arbetas med och stängda.

ständigt på. De gjorde alltid en andra bedömning samt om det var riktigt akut
ringde kunden alltid in och den som var i beredskap fick ta det.

Figur 4.3: Kön där man kan se vilka ärenden som arbetas med.

Det som blev observerat i de kontextuella intervjuerna var att Sales Force
var använt som ett ärendehanteringssystem med viss spårbarhet. Sökfunk-
tionen högst upp användes ytterst sällan, då de sällan behövde leta efter de
ärende de arbetade med utan de försökte använda den när de ville visa ett bra
ärende att beskriva i intervjuerna om de inte arbetade med något speciellt vid
den tidpunkten.

Övriga artefakter de använder för kommunikation är telefon då de kan
ringa upp den site som har något problem och leda dem igenom. Detta ob-
serverades främst med en supporttekniker som samtidigt som han satt i tele-
fon även hade en direktuppkoppling till siten där han kunde se alla förän-
dringar de gjorde i realtid. Där bad han personen han talade med på site att
ändra värden så han kunde se vad som skedde. Vid det tillfället observer-
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ades även användningen av penna och papper, som minnesanteckningar för
de mätvärden som de ändrade steg för steg i processen.

Figur 4.4: Sparade sökningar

Figur 4.5: Sparad sökning öppnad

PLM var det system de använde för att hitta Siemens-producerade pro-
dukter och genom SAP fanns underleverantörers dokument. Det förklarades
genom att allt kunde inte vara i PLM då de behövde ha ett Siemens-ID vilket
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Figur 4.6: Avancerad sökning förstorad från Figur 4.5

det inte hade om de inte hade tillverkat den. Detta kunde vara förvirrande
för kunder då även om en komponent hade en Siemens-märkning var det
inte säkert att de var dem som hade tillverkat den men de hade paketerat den
som Siemens-produkt när den såldes.

Supportteknikerna hade ofta en sparad sökning i PLM för att veta vilka
rader som de skulle fylla i, ofta en som förbättrats över tid, se Figur 4.4. När
de valt sin sparade sökning fick de upp den avancerade sökning vilken kan
ses i Figur 4.5. I denna figur kan man sen som tre spalter där den i mitten
är den sparade avancerade sökningen, Figur 4.6. Där de satt asterisker är de
rutor som de vill ska komma med och de kan byta ut, där det står BD000014*
är ett id de ofta söker efter, den är specifik för den siten och maskinen och
något de uppgav att de alltid visste. De kallar ID-numret för B-nummer men
som heter "Data Folder in [Filing Structure] ID" i PLM.

SAP var uppbyggt på ett liknande sätt men något som upplevdes från sup-
portteknikerna att vara ännu svårare att söka i, där de också använde sig av
sparade sökningar för att kunna hitta något. Andra medel att finna dokumen-
tation genom var att googla, vilket kunde hjälpa supportteknikerna att hitta
underleverantörsinformation eller deras egen och då ofta genom ett Siemens-
forum som var öppet.

Den artefakt som de uppfattades tycka vara det bästa var simulationspro-
grammet där de kunde använda sig av data från kunden för att simulera vad
värdesändringar kunde göra för skillnad innan de verkligen gjorde det. Det
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var även ett starkt verktyg då de kunde använda sig av de senaste mätvär-
dena från kund för att se var problemet till källan var. Det var som en modell
av en gasturbin där man kunde byta ut delar och se vad som hände när man
ändrade något.

En artefakt de skapat själva över tid var deras server M-disken där de spa-
rade både instruktioner för dem själva samt information som de kände kunde
vara bra att ha enkelt tillgänglig. M-disken var med lösenord tillgänglig på
deras dator som en mapp med en mappstruktur. Vilket tidigare nämnt under
resultat att de inte ville att utomstående skulle ha tillgång till då det enligt
supportteknikerna var grovhuggen information som om man inte applicer-
ade den på rätt sätt kunde blir väldigt fel.

4.2.3 Informationsflödesmodellen

De främsta kommunikationskanalerna supportteknikerna använder mellan
varandra är ansikte-mot-ansikte, mail och telefon, med kunder så var det
främsta kontakten genom mail men även telefon. När supportteknikerna
skulle förklara något för en kund gjorde de på lite olika sätt men många
inkluderade bilder i sitt förklarande av problemet där de markerade värden
för att förklara mer pedagogiskt. Detta kan även vara skriven information
som de använder bilder och kundens personliga mätvärden de tar in för att
visa vad som har hänt.

De rutinmässiga problem fanns med att dokument kunde försvinna och
inte fanns. Om det var något som hade stört i händelseförloppet eller om det
enbart var rutinen det brast i visste de inte. I Figur 4.7 visas hur ett ärende
blir löst av supportteknikerna och de olika tillhörande principerna. Ären-
den börjar alltid hos kunden men kan olika vägar in i systemet. Alternativen
kunden har är att ringa till callcentret där callcentret sedan lägger in det som
ett ärende, att kunden själv gör ett ärende i Sales Force (då det får en annan
märkning likt tidigare nämnt) samt att vissa kan höra av sig direkt eller att
supporten ringer upp kunden.

När kunden ringer till callcentret sorterar handläggaren där ut vad som
ska med i ett ärende och genomför därmed buffring (där information kan
stannas upp för nästa steg) till en viss grad där de sorterar ut vad problemet
är. Informationen som callcentret lagt med i ärendet ger en grund för vidare
beslut som tas av supportteknikerna när de sedan tar ärendet. När kunden
själv har rapporterat ett ärende kan det ibland finnas vissa problem då de inte
kan föra in lika mycket information i kundportalen eller att de rapporterar
händelser i deras system som kanske förekommits av orsaken till deras prob-
lem. De linjerna, streckade(mindre) eller ostreckade(mycket) illustrerar i den
mängd de har kommunikation som innebär informationsförflyttning. I alla
kommunikationer kunden har direkt eller indirekt till supporten sker någon
form av transformering av informationen, i kontakt med callcentret trans-
formerar de informationen till Sales Force för att passa dess mall för ärende,
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Figur 4.7: Flödet av information för att lösa ärenden

samma sker när kunden skickar ärende direkt till Sales Force genom deras
kundportal. När supporten talar med kunden sker en transformation av den
information som supporten upphämtat från system eller deras egen kunskap
för att sedan förmedla den till kunden. Kunden kan även ge direktuppkop-
pling till supporten då de i realtid kunde se vad som händer. Alla doku-
ment/informationssystem (PLM, SAP, Ny-sidan, Google/Forum och M-disk)
är alla olika hjälpmedel för att hitta dokumentation för att lösa ett ärende
vilka tas in av supporten och buffras för att levereras vidare till kund. De
andra möjligheterna supporten har är att vända sig till varandra eller andra
avdelningar, främst då monitoring som hjälper dem att ta fram data som de
sedan kan köra i simulationsprogrammet.

De röda stoppmärkena är insatta för att visa på var det uppstår svårigheter
eller problematik. De som blev synliggjorda genom intervjuerna var främst
med de stora dokumentationsprogrammen PLM och SAP. De hade svårt att
hitta, program som man behövde veta hur de fungerade för att kunna hitta
något. Supportens uppfattning var även att Sales Force hade få användning-
sområden förutom att ta ett ärende och hålla reda på det. Det var oklart om
det fanns tillräckligt med information i det för att de skulle kunna nyttja det
till fullo. Detta kan även härledas till hur information blev införd i Sales Force.
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Alla svårigheter/problematik är införda för att påvisa var det finns störningar
i arbetsflödet för supporten på något sätt.

De beteendeutlösande faktorerna som är listade i figuren genom blixtar är
där det sker något som ger eller kräver ett gensvar, att det är något som skett
som startar en eftersökning av dokumentation eller lösning på ett problem.
Dessa kan ses som en händelse i ett ärende eller hos kund som får den parten
att starta en handling. Informationsklustren är utspridda i modellen vilket
innebär att det finns många källor till information för supporten, där både de
själva blir viktiga men även andra individer eller där dokument finns sparade.
Som en extra punkt i modellen har även informell kommunikation tagits med
i modellen vilken sker mellan dem på supporten men även med de andra
avdelningarna likt monitoring vilken är den avdelningen som sitter närmast
supporten i den fysiska modellen.

4.3 Affinitetsdiagram

Affinitetdiagrammen kommer presenteras enligt de stora teman som åter-
fanns vid byggandet av diagrammet vilket sedan leder ner till de mindre
beståndsdelarna som utgör diagrammet. Detta ger en uppbyggnad av den
här delen av att varje underrubrik har fått de namn som getts för att beskriva
den familjen inom affinitetsdiagrammet. Affinitetsdiagrammet består av 7
familjer där varje familj består av olika mängd data som har sammankopplats
induktivt.

Figur 4.8: Exempel från affinitetsdiagrammet

I Figur 4.8 går det att se hur en del av familjen har extraherats där den
gröna texten är vilken familj den rosa tillhör.
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4.3.1 Informationsskapande då vi inte har tillräckligt

Informationsskapande då vi inte har tillräckligt bestod av tre större grenar
vilka innehöll mycket känslor angående att supportteknikerna kände sig för-
bisedda i den informationen de ville ha för att kunna lösa problemen enklare
för kunder som har lett till att de sparat på mycket dokument på sina egna
hårddiskar och på en gemensam server. De berättade även om att de skapade
egna instruktioner som de inte ville att andra skulle komma åt. Detta av den
anledningen att då de själva kände att de var så grovhuggna så kunde det bli
väldigt fel om någon utomstående försökte applicera det de hade skrivit om.
Det framkom även att systemen inte följde ett enkelt arbetsflöde och att de
inte kände att de kunde förvänta sig några förbättringar samtidigt som de får
mer att göra i takt med att fler turbiner installeras på fler ställen.

Det fanns även tillfällen där de visste att den dokumentationen hade fun-
nits i en bättre struktur, ny-sidan, men som inte hade överförts så fort projek-
tet hade gått över på service och support. Detta gjorde det svårt för teknikerna
att veta exakt var dokumenten kunde vara eller om det var lättare att fråga
den som varit och driftsatt den anläggningen. En stor önskan uppkom flera
gånger att allt skulle finnas på ett ställe då det i nuläget var utspritt på flera
system beroende på vad de letade efter. Med utgångspunkt i att dokumenten
är så utspridda på olika system gjorde det även att tekniska applikatörer an-
vände sig av deras expertkunskaper och hörde av sig när de inte kunde hitta
ett dokument eller inte visste något. De tekniska applikatörerna var de som
hade ansvar gentemot kund att lösa vissa problem eller svara på frågor. Att
inte kunna hitta ett dokument verkade vara det största problemet som upp-
stod för de tekniska applikatörerna vilket medförde att de hörde av sig till
supportteknikerna och bad dem om hjälp. Detta kände supportteknikerna
som ett onödigt steg då applikatörerna hade tillgång till samma söksystem
(PLM) som de hade. En sak som uppmärksammades var även att applikatör-
erna oftare hörde av sig nu. Detta grundade en tekniker i att de inte hade
samma kunskap nu som de hade haft tidigare.

Denna familj handlade mycket om den expertkunskap som teknikerna
hade anskaffat sig genom flera år i yrket och att man är tvungen att ha flera
års kunskap i fält för att kunna arbeta med det som de gör. De förlitade sig
mycket på varandra och delade gärna med sig av sin kunskap sinsemellan då
det även fanns en skillnad i expertis på olika maskiner och om den teknikern
hade varit ansvarig driftsättare (ansvarig för "igångsättningen" av turbin) på
den platsen. Med detta kan det även uppmärksammas att de alla arbetade på
ett lite annorlunda sätt. Detta kunde beröra hur man namngav ett dokument
eller vad den teknikern tyckte var viktigt att veta vilket hade gjort att de sparat
ner ett specifikt dokument eller inte eller lagt till det i sin egen hårddisk. Vid
de kontextuella intervjuerna kunde man även se komplicerade mappsystem
som såg olika ut för alla de olika teknikerna som intervjuades.
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4.3.2 Osäkerhet och rutinproblem i Sales Force

Osäkerhet och rutinproblem i Sales Force bestod av fyra undergrupper som
alla rörde någon form av osäkerhet speciellt angående rutinerna i Sales Force.
Då Sales Force var systemet de hanterade alla sin ärenden igenom och består
av flera köer med ärenden som kommer in till alla som hanterar sina ärenden
genom Sales Force.

Teknikerna visste i många fall hur det skulle fungera och att de skulle ha
en aktivitet under huvudärendet. Det var dock inte alltid så de blev tilldelade
ärenden. De kände att de som var verkligt ansvariga inte hade fått samma
rutin inpräntad. Det som skedde då var att de ibland ändrade tillbaka den
ansvarige till ärendeägaren och gjorde en aktivitet till sig själva. Detta kände
supportteknikerna som ett onödigt steg då de bara skulle ha en aktivitet för
att den som gjorde steget innan hade gjort fel.

I Sales Force arbetade de även med Key Performance Indicator (KPI), en
tid som gick från att de tagit ärendet tills dess att de skulle ha besvarat ären-
det. Något som kunde gå över tid var om man hade glömt att stänga ett
ärende eller aktivitet, det var då det blev viktigt att teknikerna hade en ak-
tivitet de kunde avsluta och att det inte försämrades deras KPI. vilket ibland
blev svårt då speciellt felrapporter kunde ta tid och dra ut på ärendet.

Teknikerna upplevde även att det var svårt att använda Sales Force som ett
hjälpmedel för att lösa nya ärenden. Då de tyckte att alla ärenden var så olika
så upplevdes det svårt att jämföra ett ärende med ett annat. Detta var även
något som lyftes angående spårbarheten som fanns i Sales Force, allt loggades
med hjälp av en href-tagg som man inkluderade i de mail man skickade vilket
gjorde att alla mail med den taggen kom med i en feed för det ärendet i Sales
Force.

Då mycket av det som lyftes rörde en osäkerhet angående systemet och
funktionaliteten i Sales Force använde teknikerna aldrig sökfunktionen, det
fanns även ingen avancerad sökning. Då ärenden även alltid fick en prioritet
så var de inte säkra på att den var rätt vilket medförde att de gjorde en egen
prioritering av vilka ärenden som var viktigast och behövde tas först. Vilket
inte alltid stämde överens med den prioritet som var satt sedan innan.

4.3.3 Information är utspridd över flera system

I Information är utspridd över flera system skapades tre grupper. Den
berörde till stor del en förståelse över vilka system som innehöll vilken typ
av dokumentation och information som teknikerna använde sig av för att lösa
ärenden. Detta berörde även det en stor osäkerhet då det ofta tillades "Jag tror
att det ska ligga här, om inte annat får jag leta vidare". Det upplevdes som att
det både fanns en struktur och inte. Supportteknikerna sökte först på en plats
för att "här borde det finnas" och om det inte fanns där så letade de vidare i
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nästa system. Det uttrycktes även att det kunde finnas i det systemet men att
de bara inte hade lagt till rätt sökord.

De olika sätt att hitta olika typer av information och den uppdelning som
intervjuerna visade var att:

• PLM - Dokument för maskiner som Siemens tillverkat.

• SAP - Dokument om underleverantörer som är delar till den större tur-
binen och paketeras av Siemens.

• Ny-sidans dokumentation - innehåller information om både deras egna
samt underleverantörer på ett ställe så länge att det håller på att imple-
menteras.

• Sales Force - ärendehanteringssystemet där de har kontakt med kunder
och andra som arbetar med ärendet.

Det var de olika kanalerna de använde främst men sedan fanns det också
som tidigare nämnt en stor användning av deras egen dokumentation på
deras server och egen lagring av dokument. Något som en annan tekniker
visade var att de även kunde googla på vissa saker och hitta det i Siemens
forum som även var öppet för allmänheten.

Inom denna familj föll även en kategori om vilka problem som uppfat-
tades som vanligast hos deras kunder. Teknikerna hade svårt att sätta in det
i någon speciell kategori och vad som var det faktiska problemen men lyfte
fram att det oftast var ett hot om driftstopp som gjorde att kunder hörde av
sig. Vart sedan problemet kom ifrån var sedan teknikerns uppgift.

4.3.4 Struktur saknas i systemen och sökning blir svårt

Struktur saknas i systemen och sökning blir svårt bestod av fem underkate-
gorier och dessa rörde mycket problem som de upplevde att de hade med att
söka information eller dokumentation. Mycket kritik lyftes mot SAP, då det
såg det som ett system det inte gick att arbeta i. Enligt teknikerna var det inte
användarvänligt och var svårt att söka i. I det avseendet så föredrog de PLM.
SAP hade de även arbetat med en kortare tid och det nämndes att de bara
hade arbetat med det i något år vilket de även sa var en försämring från det
system de använt innan. Detta härleddes till att det var fler, inom Siemens,
som använde SAP så de var tvungna att gå över till det. Detta var även en
liknande sak som nämndes med PLM. Det hade funnits en föregångare som
de hade gillat bättre. Här uppkom det även önskningar efter mappstrukturer
i sökningarna man gjorde i PLM, något som inte fanns i nuläget. Saker som
nämndes angående detta var "jag skulle vilja ha en mappstruktur eller hier-
arki typ som en online-shop" eller "vi vill ha det som ett bibliotekssök med
allt på ett ställe" och i anknytning till detta sas även "Vi skulle behöva anställa
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en google-människa för att lösa det här". Det fanns en stor önskan om vad de
tyckte kunde bli bättre och hur det skulle kunna bli bättre.

Vidare så var sökstrategier något som togs upp som ett stort fält inom den
här familjen. Hur de sökte inom PLM, SAP, Google och egna hårddiskar och
servrar. Att många sökfunktioner de hade tillgängliga fungerade undermåligt
och att man fick lära sig söka på olika taggar för att kanske få fram något som
kunde hjälpa dem i deras arbete. Detta ledde många gånger till att de har
väldigt många flikar uppe i sina webbläsare samt även i Sales Force om de
inte hade avslutat ett ärende. PLM hade även den inte en fullgod sökfunktion
enligt teknikerna, "I PLM kan man bara hitta om man vet hur man ska göra,
utan instruktion så vet man inte hur man gör", vilket gjorde att många hade
en sparad sökning i PLM så de visste vilka fält de med fördel skulle fylla i för
att nå önskat resultat. De sökte ofta brett för att få fram något resultat alls och
de alla hade lite variationer i sina sökstrategier i PLM. Asterisker användes i
nästan varje ruta både före och efter sökordet för att försöka få fler resultat på
den sökningen vilket även ledde till en viss frustration när sökningen var så
komplicerad.

Vid intervjuerna ställdes även frågor angående ett system som hette ADS
som vi hade fått berättat om var implementerat. ADS var ett system som tog
in data från Sales Force och baserat på hur många "likes" ett ärende fått så
skulle man kunna läsa in sig på det. Det lyftes fram som ett "moment 22".
Ingen verkade finna ADS användbart och för att det skulle bli användbart
var fler tvungna att använda det vilket hade lett till att ingen använde det.
Vissa hade knappt haft programmet uppe och förklarade det genom "ska vi
sitta och likea grejer?", det verkade inte fylla något syfte eller passa in i deras
rutiner.

4.3.5 Rutinproblem i arbetssätt och dokumentation

Rutinproblem i arbetssätt och dokumentation bestod av sex undergrupper
vilka grupperades under denna familj då de alla berörde någonting i deras
arbetssätt eller hur dokumentation genomfördes och hur det kunde vara olika
rutiner som gjorde det svårarbetat enligt teknikerna.

Även i den här familjen dök det upp problem som berörde dokument och
dokumenthantering. Det berörde både hur dokument skulle föras in i PLM
och hur dokument skulle vara döpta samt att de inte hade några rutiner som
skulle förhindra att dokument försvann. Att dokument döptes på olika sätt
medförde att de blev väldigt svårhittade. Att dokument döptes till olika saker
var inte bara något som förekom mellan de olika teknikerna, även om de
döpte dokumenten snarlikt, men även mellan de olika avdelningarna som
arbetade i PLM.

En annan undergrupp berörde vilka olika avdelningar de samarbetade tätt
med, de hade olika ansvar och bad till exempel monitoring-gruppen om data
från maskinerna. Där monitoring, som de beskrev det, var den proaktiva de-
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len som förekom fel och supportavdelningen där de arbetade var reaktiva
och besvarade fel som redan inträffat. Andra avdelningar de hade en tät kon-
takt med var de som hade expertis inom förbränning(turbiner) och vibration,
detta var även lite annorlunda då de avdelningarna inte använde Sales Force
och supporten fick vara mellanhand för den kunden och de avdelningarna.

Inom denna familj lyftes även en del angående hur de arbetade, då
speciellt när de arbetade beredskap. Beredskap innebar att de var dem som
kunder kunde ringa till och när det hade skett något akut som de var tvungna
att lösa direkt. Beredskap hade de i en vecka sedan gick de på bakberedskap
den följande veckan. Den som hade beredskap var den som var den första i
linjen att lösa det. Blev det för mycket eller att den teknikern behövde hjälp
så kunde de antingen höra av sig eller visa det vidare till den som hade bak-
beredskapen. Under dessa perioder som varade en vecka vardera så var det
en väldigt varierande arbetsbörda, då man inte visste hur mycket man skulle
få att göra. Oftast så var det att ett callcenter som är den första i ledet att dirig-
era frågorna vidare till dem som bad dem ringa den kunden eller att i vissa
fall att kunden hade deras beredskapsnummer och ringde dem direkt.

4.3.6 Kunders krav och olika kunskapsnivå

Kunders krav och kunskapsnivå innehöll två undergrupperingar vilket in-
nefattade teknikernas uppfattning av kunderna och hur de hanterade sina
problem. Det var även angående hur kunder skiljde sig åt i kunskap och er-
farenhet. I supporten arbetade de med kunder som köpt supportavtal vilket
gjorde att de kunde höra av sig med vilka frågor som helst. En del tekniker
uppfattade det som att vissa kunder hade stora problem att hitta i sin egen
dokumentation vilket gjorde att de hörde av sig till dem istället. Kunddoku-
mentationen var alltid något kunden fått när maskinen hade driftsatts och
där skulle den fullständiga dokumentationen finnas med. När kunden inte
hittade hur man tvättade maskinen, vilket fanns i deras kunddokumentation
kunde de höra av sig. Kunddokumentation gavs oftast till kunden i form av
pärmar eller på något minne, likt cd-rom.

En del av supportteknikernas detektivarbete var att ta reda på om kunden
verkligen hade hittat "rätt" fel. När kunden skickat in ett ärende så dubbelkol-
lade de ofta att det var där felet hade inträffat eller om det var något som hade
förekommit det felet. Vilket de sa "det kommer in felaktiga beskrivningar
angående vad som är fel" och "en avvikelse som kunden skickat in behöver
inte vara "rätt" fel, så vi dubbelkollar det". Detta ledde till att om kunden
skickat med bilder så använde de mest tidsangivelsen för att se i sin egen
data angående vad som blivit fel. Detta för att slippa leta efter ett fel som inte
finns.

Här förekommer det även en subjektiv uppfattning om hur allvarligt fel
det är. En kund uppfattar oftast sitt problem som mer allvarligt än vad
teknikerna kanske gör. Som de beskrev "Det är mitt problem, klart det är
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viktigt och har prio", men som de vidare beskrev så var det verkligen bråttom
så fick kunden ringa. Kunder kunde själva lägga in ärenden genom en kund-
portal där ett ärende skapades och kom in i supportens kö. När det var ett
kundärende skulle de automatiskt få en högre prioritet vilket de beskrev som
att "att det ska belönas att kunden använder kundportalen" i jämförelse med
många andra kunder fortfarande ringde in allt.

4.3.7 Data från maskiner/uppkoppling är viktigt

Den sista familjen, Data från maskiner/uppkoppling är viktigt, bestod av tre
undergrupper och berör hur viktig uppkoppling och data är från de maskiner
de har supportavtal på.

När de ska undersöka något med en maskin kopplar de ofta upp sig mot
site(platsen där turbinen är i drift) för att kunna se direkt hur den fungerar
och beter sig. En annan strategi de använder sig av är ett de simulerar hur
maskinen fungerar genom att föra in värden i en simulator, vilket de ansåg
som ett kraftigt verktyg i sitt dagliga arbete då de inte alltid kunde skapa en
uppkoppling. De använde sig även väldigt mycket av trend-data som moni-
toringen avdelning har ansvar för att ta hem från kunder. Detta för att kunna
analysera vad som pågår i deras maskin. Att kunna analysera trenddata från
maskinerna var något de gjorde ofta när en maskin hade visat på en avvikelse,
vilket även kunde påvisa om kunden hade notificerat den första avvikelsen
eller om den hade förekommits av någon händelse.

Att kunna göra en direktuppkoppling till kunder hade till viss del blivit
svårare beroende på att många kunder inte ville att deras data skulle komma
ut och hade säkerhetsföreskrifter angående hur en uppkoppling skulle lösas.
Något teknikerna nämnde var även att om de rent tekniskt kunde ändra i
kundens drift så gjorde de inte det, utan bad kunden att ändra på sina värden
själv och bevakade mest vad som hände när de gjorde det.
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5 Diskussion

Diskussionen kommer inledas med en diskussion angående DiCoT och de
tre modellerna, den fysiska modellen, artefaktsmodellen och informations-
flödesmodellen. Diskussionen går sedan djupare in på det distribuerade kun-
skapsarbete supportteknikerna bedriver med grund i resultaten som har åter-
funnits. Slutligen så presenteras de konsekvenser för designen av ett AI-
system som uppkommit av analysen.

5.1 DiCoT

I denna del av diskussionen tas koncepten och dess olika modeller med till-
hörande principer upp djupare. Detta för att få en förståelse hur väl support-
teknikernas arbete förklaras med den fysiska-, artefakts- och informations-
flödesmodellen. Detta för att identifiera svagheter och styrkor samt vart ett
AI-system skulle kunna finna sin roll.

5.1.1 Den fysiska modellen

I den fysiska modellen finns det totalt 7 principer att applicera (Blandford &
Furniss, 2006) Princip 1 beror hur omgivningen påverkar kognitionen. Det är
synligt genom resultatet då de sitter nära varandra och även en annan avdel-
ning som de arbetar nära. Detta påverkar deras kognitiva arbete positivt för
att de ofta kan prata med varandra om ett ärende om de stött på svårigheter.
Det kan även anses en styrka i deras arbete och något som borde eftersträvas
i och med större avstånd eller att de inte sitter på samma plats får en kon-
sekvens av att det försvinner.

Princip 2 berör det perceptuella och den blir tydlig i köerna i Sales Force,
supportteknikerna får en överblick av vilka ärenden som finns och vilka som
arbetar med dessa. Då det finns en prioritet på dessa hjälper de även sup-
portteknikerna att avgöra vilket ärende de borde ta sig an. Detta skulle dock
kunna hjälpas mer om prioriteringen hade blivit säkrare och inte krävde att
supportteknikerna hade behövt dubbelkolla att det ärendet verkligen har en
högre prioritering.
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Princip 3 är naturlighetsprincipen, hur väl en representation matchar det
den representerar. Det blev främst observerat i simulationerna de gör. Den
visar hur en simulation startar och en liten låga visas och hur de kan se att
mätvärden förändras för att nå den önskade målbilden.

Princip 4 berör hur väl man kan använda kroppen för att stödja sitt kogni-
tiva arbete. Detta blev enbart observerat då en supporttekniker använde sig
av papper och penna för att notera mätvärden vid en direktuppkoppling.

Princip 5, situationsmedvetenhet och Princip 6, observationshorisonten är
tätt länkade och blir tydligt då de sitter i ett öppet kontorslandskap och hur
de interagerar på saker som lyfts som ligger inom deras observationshorisont.
Detta stärker det kognitionen i arbetet med avseende hur de kan assistera
varandra i arbetet med att lösa ärenden.

Princip 7 förklarar hur arrangemanget av utrustningen påverkar deras
kognition. Inom denna princip kunde man observera hur de använde sig
av två skärmar i anslutning till deras bärbara dator. En större yta för all infor-
mation de ville ha uppe hjälpte i arbetet då de inte behövde byta mellan olika
fönster hela tiden.

Sammanfattningsvis kan man i den fysiska modellen se att support-
teknikerna sitter på samma ställe på kontoret även fast de har en clean desk-
policy och kan sitta var de vill. Detta kan spela in i att de vill ha den när-
mare kontakten att kunna dela information med varandra ansikte mot ansikte
samt att de har sin whiteboard där de enkelt kan se vem som har beredskap
den veckan. Detta blir något som gör att de lättare distribuerar kunskapen
mellan varandra och närheten till avdelningen monitoring gör att det enkelt
kan se över sitt skrivbord eller vrida på huvudet och fråga dem saker (Hol-
lan et al., 2000). Att sitta på samma fysiska plats och kunna visa hur de gör
något i kunskap till handling samt visa saker för varandra hur de löser ett
problem gör att kunskapen lättare överförs från individ till individ och följer
den teori angående tyst kunskap som applicerats mycket på hantverk eller
inom sjukvård. Det kan även påvisa att den tysta kunskapen är aktiv i även
supportteknikernas yrke (Molander, 1996). Inom den fysiska modellen går
alla principer att applicera på supportteknikernas arbete i viss grad. Prin-
cip 1, omgivningen, och den nära kontakten de har med de andra support-
teknikerna hjälper dem att lösa ärenden, även deras position nära monitoring
hjälper dem att enligt princip 5 och 6. Utrustningen de använder finns till
stor del rakt framför dem i form av datorn men övriga delar likt den krafti-
gare simulatorn finns på ett avstånd. Representationerna (princip 2 och 3)
av data är stark i simulationerna men inom att hitta dokumentation är det
svårare.

5.1.2 Artefaktmodellen

I analysen från artefaktsmodellen undersöks hur principerna från teorin kan
appliceras på det som uppkom vid resultatet och dessa går sedan strategiskt
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igenom. Princip 15 som berör mediering av artefakter är vitala för att sup-
portteknikerna ska kunna arbeta och lösa ärenden om det så är de enskilda
systemen som PLM eller SAP så är de beroende av att de ska fungera. Det
är ett invecklat system vilket medför att bara veta var de medierande arte-
fakterna är belägna är svårt för en utomstående, vilket kan vara en orsak till
att de även får agera support inom företaget. Det är främst i princip 15 det
finns viktiga punkter i att supportteknikerna kan finna användning för en
medierande artefakt som samlar fler av de olika systemen under ett paraply.

Princip 16 som berör skapande av scaffolding där individen använder ett
externt hjälpmedel för att lösa en uppgift blir en tolkningsfråga. Dokumenta-
tionen som finns utspritt på flera system eller när de använder internet för att
hitta rätt information är externa hjälpmedel, men i den här principen kan den
gränsen även dras vid externa hjälpmedel likt att en supporttekniker hade
skapat en egen excelfil för att räkna ut rätt effekt i en maskin. Det är inte en
artefakt som ingår i arbetet i den mån som de andra systemen gör. Excelfilen
hjälper supportteknikern mer effektivt med den specifika kognitiva uppgiften
men är något från resultaten som bara observerades från en deltagare.

Princip 17 handlar om hur väl representationen ger en målparitet. Det
görs främst synligt i simulatorerna de använder. Där kan de se vad som hän-
der samt hur vägen dit ser ut. Detta blir ett starkt verktyg som ansågs som
ett av de som fungerade bäst för supportteknikerna. Vidare fanns det ingen
observerad målparitet i ytterligare system. I Sales Force fanns bara måldatum
när de skulle ha besvarat en fråga för att inte försämra deras KPI. Det är dock
inte en kraftfull målparitet i den här tolkningen.

Vidare går Princip 18 in på koordinationen av tillgångar. Tillgångarna
samlade för supportteknikerna är främst deras egen kunskap där de ko-
ordinerar mellan de olika systemen, varandra och andra avdelningar. Sales
Force är ett verktyg som hjälper supportteknikerna att koordinera de ärenden
som kommer in, likt tidigare nämnt. Den hade dock kunnat vara bättre om
fler avdelningar arbetade i det, vilket då hade gjort att supportteknikerna inte
hade behövt vara den mellanhand de ibland är idag via mail.

Sammanfattningsvis så är kunskapen i arbetet supportteknikerna gör dis-
tribuerat över många artefakter och konfronteras med vissa svårigheter när
det inte är självklart vilket de ska vända sig till eller om det ens går att hitta.
Uppdelningen av dokument är inte så klar som den kanske skulle kunna
vara. Ett framtida system som skulle ta hjälp av AI hade varit tvunget att
kunna söka igenom alla dessa artefakter för att kunna ge ett värde till support-
teknikerna. Den måste även vara effektivare än vad de är på egen hand. Det
är i det fallet systemet ADS inte används. Det fyller inte syftet med att vara en
värdefull eller effektiv tillgång i arbetet vilket Amershi et al.(2019) framhåller
att en väldesignat AI-system ska göra. Den främsta problematiken blir tydlig i
supportteknikernas arbete med artefakterna. Artefakterna är många och inte
alltid koordinerade på ett sätt som hjälper kognitionen. Detta blir något de
lärt sig efter lång tid i yrket och kan argumenteras för att det är tyst kunskap
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(Molander, 1996). Den artefakt som stödjer supportteknikernas arbete mest
är simulationerna de kan genomföra som även har en inbyggd representation
av målparitet. Sales Force uppfyller även sitt syfte som koordinationsverk-
tyg av ärenden och är ett försök till att hjälpa kognitionen med prioritering
av ärendena, något som supportteknikerna alltid gör en andra bedömning av.
Detta är något som ett AI-system aktivt skulle behöva inkludera för att göra
det till ett värdefullt verktyg (Amershi et al., 2019).

5.1.3 Informationsflödesmodellen

I modellen från resultatet kan man se tolkningen av hur informationsflödena
ser ut för att supportteknikerna i deras arbete. I Princip 8 så berör det hur in-
formationen förflyttar sig genom ett system. I detta är den mänskliga faktorn
viktig för supportteknikerna då det är den som ser till att ett ärende förfly-
ttar sig mot målet av att vara klart. En AI kan förändra detta beroende på
vilket system man byter ut eller implementerar ett AI-system i då detta skulle
kunna förändra hur kunskapen blir distribuerad (Hollan et al., 2000). Detta
är ett ställe i systemen man kan förbättra de funktionella konsekvenserna för
hur informationen förflyttas. Det kan även ha ytterligare en konsekvens i
vilken sorts AI man vill inkludera i systemet, vill man enbart visa det rätta
svaret eller alla de bästa utfallen. Det blir då en fråga angående en rationellt
tänkande efter regler eller en rationellt agerande likt Russell och Norvig(2016)
lyfter.

Detta beror även informationstransformationen enligt Princip 9, kan infor-
mationen filtreras på ett bättre sätt som stödjer supportteknikernas kunskap
hade arbetet förmodligen blivit mer effektivt. En rationellt agerande agent
hade filtrerat ut den användbara informationen för supportteknikerna, men
då risker fortfarande finns med AI-system så kan det finnas en fördel i möj-
ligheten att få fram alla resultat i en sökning också. Detta kan bli en del i
den lärande AI-systemet, så filtreringen alltid förbättras (Amershi et al., 2019;
Grudin & Jacques, 2019).

Princip 11 som berör hur information stannar upp och lagras så är de främ-
sta källorna för det Sales Force men det förekommer även inom supporten.
Sales Force blir det främsta verktyget för det då ärenden samlas där för att
supportteknikerna ska kunna ta dessa ett efter ett.

Vidare kan behöver man även ha Princip 12 i åtanke då om man skulle
implementera ett AI-system i supportteknikernas arbete då det kan påverka
i vilken grad informationen representeras. Detta då den måste ge tillräck-
ligt med information till de som arbetar med systemet men inte kännas
överväldigande i hur det är utformat.

Princip 13 blir viktig i hur information utbyts mellan supportteknikerna,
hur de har en stark team-känsla och hur detta stärker dem som arbetsgrupp.
Den informella kommunikationen kan även påverka hur väl ett AI-system
skulle tas emot av gruppen, om de finner den användbar eller inte och hur
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den förmodligen skulle förkastas snabbt om den inte var effektiv och värde-
full i deras arbete. Det är en av de risker som finns med AI-system som inte
uppfattas som effektiva likt Chang och Sena Kannan(2018) argumenterar.

Princip 14 påvisar genom resultatet hur självständiga supportteknikerna
kan vara i sitt arbete med sina delar av ärendet. Här hjälper även Sales Force
med att de kan ha egna aktiviteter inom ett ärende så de arbetar självständigt
och inte påverkas nämnvärt av det som händer i det större ärendet.

Sammanfattningsvis kan man se hur informationen flödar mellan de olika
avdelningarna och informationssystemen är viktiga för att lyckas lösa ett
ärende. Hur ärendena buffras när de kommer in från kund för att kunna tas
när supportteknikerna är redo för ett nytt ärende. Det blir en viktig funktion
för att hjälpa kognitionen att planera. I modellen kan man även se hur olika
system är inblandade i hur informationen transformeras inom de olika för-
flyttningarna, hur man vidarebefordrar information blir viktigt för förståelse
och hur supporten behandlar flera olika informationskällor för att ibland ge
kunder en steg för steg lösning till problemet. Om en AI skulle appliceras mot
kunderna hade detta blivit en viktig aspekt att fundera över då AI’n kanske
bara skulle visa det rätta svaret om det fanns något. Detta kan då leda till att
välja en rationellt tänkande agent enligt Russell och Norvigs(2016) definition.
Det hade då varit det bästa alternativet och om det inte finns något rätt svar
på den frågan då leda kundens fråga vidare till en supporttekniker. Om det
då finns den minsta osäkerhet slussa kunden vidare till en supporttekniker
som kan ta ett erfaret beslut i frågan. Anledningen till det är den stora risken
med falska positiva eller falska negativa svar och de stora konsekvenser som
kan följa.

De beteendeutlösande faktorerna blir en princip som är applicerbar på de
mänskliga individerna i systemet detta enligt hur de är applicerade av Berndt
et al.(2015) . De alla kan arbeta lokalt för nästa steg i processen för att lösa
det men är även beroende av varandra om de fastnat. Likt att monitoring
kan arbeta lokalt för att få uppkoppling till kunden och det är deras arbete.
Supportteknikerna vet vad de ska göra lokalt även om det involverar ett de-
tektivarbete.

5.2 Distribuerat kunskapsarbete

Då första steget i de kontextuella intervjuerna var att få en förståelse av hur
supportteknikerna utförde sitt arbete. I affinitetsdiagrammet som gjordes till-
sammans med forskningspartnern så kunde man se ett mönster och få insyn
i vilken sorts problem de upplevde samt vad de tyckte fungerade bra i deras
arbete. Det blev väldigt tidigt tydligt att supportteknikerna besitter otroligt
mycket kunskap inom deras expertområde och att de hade lärt sig arbeta som
de gjorde genom att skapa egna taktiker för att lösa vissa problem de hade
med att hitta informationen. I utvecklandet av egna taktiker och arbetssätt
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kan det göras kopplingar till tyst kunskap då detta är så yrkeskunskap som
de lärt sig över lång tid (Molander, 1996).

Här blev det tydligt att de hade hjälp av varandra som team, kunskapen
fanns distribuerad mellan dem likt Hollan et al.(2000) argumenterar för. De
kunde fråga varandra om de hade varit på den siten eller höra av sig till den
personen. Kunskapen var även distribuerad över fler olika system och indi-
vider och tillsammans hjälper de varandra när systemen inte alltid arbetar
med dem. De kognitiva processerna mellan externa och interna strukturer
skedde även mellan kunder och supportteknikerna. Kunder fick bidra med
information i arbetet när supportteknikerna var direktuppkopplade mot dem.
Detta kan ses som en funktionell relation mellan dem då de arbetar tillsam-
mans med artefakter och andra individer för att nå ett önskat mål.

Luckor som uppkom med att informationen inte fanns på en plats, där
de tyckte att den borde ha funnits, ledde till att de letade vidare. Tyvärr
så uppgav några att de till slut gav upp på att hitta den explicita informa-
tionen de behövde eller fick ta andra vägar till att hitta liknande maskiner,
vilket kan argumenteras för är en användning av deras tysta kunskap som
Molander(1996) lyfter. Detta kan ge vidare konsekvenser för designen av ett
framtida AI-system ska bli användbart, värdefullt och tillgängligt likt Grudin
och Jacques(2019) nämner samt att då borde man med fördel använda sig av
de riktlinjer som Amershi et al.(2019) listar för att på något sätt försöka säker-
ställa det.

De måste kunna hitta saker de har svårigheter med att finna i dagsläget.
Detta ger även konsekvenser i att det borde vara en rationellt agerande agent
som hjälper supportteknikerna då den finner det bästa utfallet och inte bara
det rätta svaret som Russel och Norvig(2016) nämner. Det ger support-
teknikerna en möjlighet att genom sin kunskap sortera utfallen som möter
de förväntade svaret.

Affinitetsdiagrammet gjorde det även synligt att de använde sig av olika
arbetssätt, den tysta kunskapen hade blivit att de arbetade på lite olika sätt
och strukturerat upp sina egna minnen på olika sätt. Detta kan även anses
som en skillnad från hur Molander(1996) menar att den tysta kunskapen
fungerar inom ett yrke eller hantverk, i supportteknikernas fall kan man ar-
gumentera för att det finns nyanseringar som gör att de får likt individuella
yrken då de arbetar på olika sätt. De strukturerade upp sin egen information
så som de fann den mest användbar, en strategi som var nödvändig för att
hitta något alls i systemen PLM och SAP. Där såg även sökstrategierna ut på
olika sätt, även fast de hade fått utbildning av det systemet så hade de spa-
rade avancerade sökningar där de kunde se vilka fält de borde fylla i för att
hitta något. Handlingar hade på det sättet överförts till kunskap vilken de
sedan distribuerat mellan varandra enligt den logiska grupp de tillhör som
Hollan et al.(2000) nämner.

Att supportteknikerna skulle ha användning av ett AI-system blir evident
efter den data som fanns i resultaten, de hjälps inte på ett tillräckligt bra sätt
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för att kunna göra sitt arbete mer effektivt och att deras kunskaper kan använ-
das på ett bättre sätt. Att de ska hjälpa andra på företaget att göra något som
de borde kunna lösa själva blir något som de själva uppgett att det tar från
deras arbetsuppgifter. De anser att deras främsta skyldighet är mot kunden
och inte att de ska vara supporten för även de andra anställda som är utanför
deras avdelning. En bättre sökfunktion hade kunnat avhjälpa det problemet
men även utbildningar för de tekniska applikatörerna hade kunnat vara en
del av lösningen. Ett AI-system som aktivt hjälper användaren enligt Amer-
shi et al.(2019) principer hade inte bara hjälpt supportteknikerna utan alla
som söker efter information i systemen.

Ett annat område som har förbättringspotential är de rutiner eller icke-
rutiner som dokumenthantering omgärdas av. Från resultaten så kunde man
se att det inte fanns någon klar modell eller rutin angående hur dokument
skulle hanteras eller namnges för att kunna hittas. Supportteknikerna och
även de olika avdelningarna arbetade på olika sätt då de döpte och doku-
menterade saker efter de premisser de skulle vilja söka efter dem. Så även
om dokumentet fanns någonstans i databasen var du tvungen att veta exakt
vad du letade efter eller gissa sig till vad det möjligtvis kunde vara döpt till.
Gemenskapen fanns i kunskapen mellan supportteknikerna, till viss del, men
deras kunskapsmässiga arbete stämde inte helt överens med de andra avdel-
ningarna (Hollan et al., 2000; Molander, 1996). Skillnaden kan finnas i den
mentala modell som supportteknikerna har skaffat sig efter flera år i arbetet
och den mentala modellen är kanske inte något de delar med de som arbetar
inom andra områden. Det kan bero på att de inte delar samma tysta kun-
skap då deras yrke inte är densamma som de tekniska applikatörernas likt
Molander nämner angående tyst kunskap i yrken eller hantverk(1996). Det
blir ett glapp i kunskapen som gör att de inte riktigt talar samma språk med
varandra.

Ett AI-system kan även sättas samman med supportteknikernas önskan
om att allt skulle finnas på en plats och inte vara utspridd över flera olika
system. Det blir även en fråga om hur synligt ett AI-system borde vara för
supportteknikerna där Amershi et al.(2019) menar på skillnaderna i om den
vara något man interagerar med direkt likt en chatbot eller något som pågår i
bakgrunden likt en filtrering av resultat. En lösning som kan anses lämplig är
likt en googlesökning där AI-systemet lyfter fram de bästa utfallen (likt den
rationellt agerande agenten Russell och Norvig(2016) argumenterar för) men
att det fönstret möjligtvis har en flik man kan använda sig av, likt en av och på
knapp, där man kan få se hur sökningen ser ut genom deras gamla sökning.
Anledningen till detta argument är att försöka motverka den osäkerhet ett
AI-system kan medföra som Amershi et al.(2019) nämner.

Supportteknikerna uttryckte en känsla av att de kände sig förbisedda i de-
ras önskemål om att all information skulle finnas på ett ställe som det var när
maskinen var ny och driftsattes gick inte av vad de uppgav. Att när doku-
mentationen ändå finns strukturerad på ett ställe att all den datan bara ska
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försvinna, försvinna i den mån att de distribuerades ut på de olika systemen
blir svår att förstå, något som även supportteknikerna inte visste anledningen
till. En anledning som en supporttekniker spekulerade i var att det var en
kostnadsfråga i att ha informationen på ännu fler ställen när de hade en struk-
tur i att Siemens egna dokument skulle finnas i PLM och underleverantörers
i SAP. Att ha en smart lösning likt en API som kunde ligga som ett skal över
de olika databaserna hade kunnat vara en lösning, det som möjligtvis står i
vägen för detta är säkerhetsaspekter. Säkerhetsaspekterna med den informa-
tionen som finns på dessa databaser blir otroligt viktig då det blir företagets
leverne. Utomstående ska inte kunna nå den, vilket blev synligt då de flesta
har olika behörighetsklass för vilken information de kunde se eller tillgänglig-
göra, även när supportteknikerna hade skapat något själva hade de lösenord
in till deras egen server så ingen utomstående kunde komma åt den.

Ett AI-system skulle kunna lösa problemen supportteknikerna hade med
att de inte hittade något om de inte sökte brett. Russell och Norvig(2016)
framhåller den rationellt agerande agenten som hade sett till att fokusera på
de bästa utfallen till en fråga utan att nödvändigtvis vara det rätta svaret. Då
hade supportteknikern haft ett verktyg för att med den andel som är de bästa
svaren kunnat finna det rätta svaret på deras fråga vilket vidare hade kunnat
leda till en mer effektiv länk i den distribuerade kognitionen som Hollan et
al.(2000) nämner.

Ett intressant område inom den insamlade datan som uppkom vid de kon-
textuella intervjuerna och sedan i affinitetsdiagrammet är angående hur kun-
derna fann sin information men även vilken tidpunkt de ansåg ett att fel hade
uppkommit i deras drift. Då kunden alltid fick sin manual med all dokumen-
tation angående sin maskin inklusive alla komponenter, var det enda som
de inte kunde göra det kunskapsmässiga arbete supportteknikerna gjorde
med sin expertkunskap i problemlösning (Molander, 1996). Om kunden själv
kunde söka lätt i sin manual angående hur de diskade sin maskin hade de
frågorna aldrig kommit in. Det är även på den punkten man skulle kunna
ha användning av en chatbot som Chang och Sena Kannan(2018) nämner,
de skulle även kunna använda sig av det Grudin och Jacques(2019) kallar
uppgiftsfokuserade CA’s eller intelligenta assistenter allt beroende på hur
många turtagningar man vill att den ska klara.

Att skicka frågor likt FAQ till en chatbot i deras egen dokumentation för
att hitta lättare. En chatbot hade då bara sökt igenom en databas och instruk-
tioner som tillhörde deras maskin hade kommit upp i svaren. Där kan den
möta målen i design av chatbotar. Den blir värdefull då den fyller ett behov
och löser de problem kunder kan ha med sin egen dokumentation samt att
den är alltid tillgänglig och att den hjälper kunderna på ett effektivt sätt att
nå den information de behöver detta för att kunna höja användarupplevelsen
likt Saenz et al.(2017) nämner. Det viktiga blir då även att den listar begrän-
sningarna för chatboten och kan implicera när kunden borde ta kontakt med
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supporten istället. Detta då det kan få stora konsekvenser om chatboten pro-
ducerar falska positiva eller falska negativa svar.

5.3 Konsekvenser för design

Genom studien finns det ett flertal konsekvenser och designbeslut som be-
höver tas om Siemens vill inkludera ett AI-system i deras supportorganisa-
tion. För att en chatbot skulla kunna vara en välfungerande lösning för sup-
portteknikerna idag behöver den ha full tillgång till alla databaser de använ-
der samt att resultatet talar även för att supportteknikerna inte anser det som
en realistisk lösning med tanken på den mängd dokument och den expertis de
applicerar på den för att komma fram till en lösning detta i enlighet den tysta
kunskap de besitter och hur den distribueras mellan både supportteknikerna
och systemen de använder (Hollan et al., 2000; Molander, 1996). Ett AI-system
som har en smartsökning likt ett ovanliggande skal för alla databaser kan
anses som en bättre lösning, där supportteknikerna inte får det rätta svaret
och istället de som bästa utfallen som Russell och Norvig(2016) argumenterar
för. Det blir något som kan hjälpa deras kognition att avgöra vilket resultat
av sökningen som kan appliceras på det ärende de arbetar med.

Det finns även flera avvägningar som måste tas in i vilken sorts AI-system
eller CA som borde införas likt de olika som Grudin och Jacques(2019) tar upp
angående hur många turer som behövs samt för att möta de grundfrågor som
Chang och Sena Kannan(2018) ställer angående att den ska vara värdefull,
tillgänglig och effektiv. Även de frågor angående synlighet för användaren
samt principer som Amershi et al.(2019) tar upp blir viktiga i ett AI-system
som ska fungera för supportteknikerna.

Att skapa en gemensam rutin för dokumentation likt rutin för dokument-
namn hade gjort dokument lättare att hitta i nuläget men hade även skapat
en grund för om de hade velat implementera ett AI-system likt en chatbot
i framtiden. Ett område där en chatbot hade kunnat vara en genomförbar
lösning är för kunderna med deras kunddokumentation, detta blir då mer av-
gränsat då det bara innehåller deras maskindokumentation samt hade kunnat
göra det lättare istället för att söka igenom en fysisk pärm eller cd-rom. Det
skulle även i förlängningen kunna hjälpa supportteknikerna. Om all kund-
dokumentation hade dokumenterats på det sättet efter site så hade även sup-
portteknikerna kunna ha tillgång till den. Detta hade kunnat starta ett nytt
dokumentationssystem men problematiken med att upprätthålla en hög säk-
erhet runt all data kvarstår.

Designen av ett framtida system påverkas även av att de får fler siter och
säljer fler maskiner, arbetsflödet behöver förenklas så supportteknikerna kan
applicera sin kunskap där den verkligen behövs och effektiviteten minskar
då mycket tid läggs på att söka efter dokument. Speciellt då det nämndes
att de inte är så många och vissa alltid arbetar hemifrån. Dessa support-
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tekniker medverkade inte i den här studien vilket även ställer högre krav
på ett system om fler skulle arbeta på det sättet och på ett effektivt sätt ska
kunna distribuera sin kognition mellan artefakter och användare som Hol-
lan et al.(2000) nämner. Den informella kommunikationen och informationen
som sker ansikte-mot-ansikte skulle falla bort om man inte ständigt var up-
pkopplade till varandra men även då kan handlingar likt kroppsspråk falla
bort.

5.4 Metoddiskussion

Då detta var en fallstudie har vissa åtgärder vidtagits för att kunna skapa
validitet. Metoderna som användes i denna studie vad främst kontextuell de-
sign med dess kontextuella intervjuer och vidare dess affinitetsdiagram och
DiCoT-analys. Genom kontextuella intervjuer kommer man väldigt nära in-
tervjudeltagarna och det ställer även höga krav i tolkningen av den insam-
lade datan. Detta möter validitet genom triangulering som Runeson och
Höst(2008) nämner samt att författaren inte ensam genomförde intervjuerna.

Totalt så genomfördes även sex kontextuella intervjuer för att få en bredare
bild av användarna. Detta ger två perspektiv på samma data och detta gjordes
även vid skapandet av affinitetsdiagrammet. Metoden triangulerades på det
sättet att se det både från affinitetsdiagrammet där data får tala för sig själv
(bottom-up teori) och utifrån DiCoT-analysen bestående av den fysiska mod-
ellen, artefaktsmodellen och informationsflödesmodellen (top-down teori).
Målen inom etik bemöttes med informerat samtycke som går att se i Bilaga
1. En kritik som kan ställas till studien är att rättelser från intervjudeltagarna
enbart skedde under de kontextuella intervjuerna och inte efteråt men att det
färdiga affinitetsdiagrammet delades med kontaktpersonen på företaget. Yt-
terligare en kritik som kan riktas mot skapandet av affinitetsdiagrammet är
att det enbart skapades av författaren och forskningspartnern, när kontextuell
design framhåller vikten av att ha olika intressenter och teammedlemmar rep-
resenterade. Detta blev en fråga om tillgänglighet samt tidsåtgång som gjorde
att det beslutet togs.

De källor som använts i studien har främst varit nya källor i de grad att
området inom AI-system har utvecklats snabbt. Något som upptäcktes tidigt
var att det i vissa avseenden fanns en mängd populärvetenskapliga källor,
dessa har dock försökts balanseras upp med vetenskapliga artiklar som källor.

Genom att det är en fallstudie har det skapat en hög grad realism i re-
sultatet vilket Runeson och Höst(2008) framhåller och kan därför för det en-
skilda fallet kan skapa möjligheter för förbättringar eller fungera vägledande
i designbeslut för ett framtida AI-system inom deras kontext.
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5.5 Framtida studier

I det fortgående arbetet efter denna förstudie rekommenderas det att under-
söka om det går att skapa ett AI-system över de dokumentationsdatabaser
som existerar, alternativt en helt ny databas som kan ersätta de befintliga med
en avancerad sökning som använder sig av AI för mer intelligenta sökningar.
Ett annat alternativ är även att undersöka hur kunddokumentationen kan
göras smartare för kunderna så att de lättare hittar svar som är specifika för
enbart deras maskiner. Vidare rekommenderas min forskningspartner Ellinor
Ihs Håkanssons studie (2019).
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6 Slutsats

I denna studie har supportteknikernas kunskapsmässiga arbete undersökts
och hur den distribueras över flera system och individer som gör det möjligt
för dem att bedriva sitt arbete som det ser ut idag. I detta har man fått en klar
bild av hur den fysiska organisationen och deras närhet till varandra hjälper
dem och närliggande avdelningar. Verktygen som de använder i sitt arbete
är många och ger i en del av dem merarbete när de inte kan hitta dokument
om de inte vet exakt hur de ska göra. Artefakterna är även tätt kopplat med
informationsflödet de tar del av och med systemen PLM och SAP ger det
svårigheter att på ett effektivt sätt att använda sin expertis där den behövs
mest.

De konsekvenser för design av ett framtida AI-system är att de måste fylla
ett värde och vara effektivare för supportteknikerna än det nuvarande sys-
temet. Detta skulle kunna lösas genom ett API (som ett skal användaren in-
teragerar med) som kan söka igenom alla databaser och fokusera på att hitta
det bästa utfallet istället för det rätta svaret vilket kan hjälpa kognitionen i
arbetet. Det arbete supportteknikerna gör kan inte ersättas men de ställs i
dagsläget inför stora utmaningar när de har system som inte arbetar med dem
eller hjälper deras kognition. En AI hade kunnat fungera som en hjälp i detta
med en smartare dokumentationssök.

Ett första steg kan vara att utveckla en kunddokumentationsdatabas där
kunder får tillgång till att söka enkelt i sin dokumentation för att sedan bredda
detta och att supportteknikerna enklare kan hitta maskin efter kund. Detta
hade även kunnat fungera som filtrering för när kunden behöver experthjälp
eller om de behöver svar på enklare frågor.
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