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SAMMANFATTNING 

Mobil informationsteknik har på senaste tiden fått mer 

uppmärksamhet inom industriella applikationer, inte minst inom 

underhåll och reparation där teknisk dokumentation förekommer i stor 

utsträckning. Scania har tagit fram ett nytt koncept för interaktion med 

teknisk dokumentation i verkstaden där en viktig del av konceptet är 

mobilitet. Scanias förhoppningar är att en ökad möjlighet till mobilitet 

ska kunna förbättra användarupplevelsen.  

I detta arbete har en observationsstudie genomförts för att identifiera 

användarnas behov av mobilitet vid reparation och underhållsarbete 

samt de kontextuella faktorer som påverkar val av mobil 

interaktionsteknik. 

Fyra olika behov av mobilitet kunde identifieras efter analysen och till 

dessa kunde olika krav knytas för att skapa ett underlag för bedömning 

av olika teknikers potential att uppfylla de aktuella behoven.  



 

 

                            

ABSTRACT 

Mobile information technology has lately received more attention in 

industrial applications, particularly within maintenance and repair 

where technical documentation exists to a large extent. Scania has 

developed a new concept for interaction with technical documentation 

in the workshop where an important part of the concept is mobility. 

Scania hopes that an increased opportunity for mobility will improve 

the user experience. 

In this work, an observational study was conducted to identify the 

user’s needs of mobility during repair and maintenance work and the 

contextual factors that affect the choice of mobile interaction 

technology. 

Four different needs of mobility were identified after analysis along 

with a set of requirements to create a basis for assessing different 

technologies potential to meet current needs. 
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INTRODUKTION 

Mobil informationsteknik har på senaste tiden fått mer 

uppmärksamhet inom industriella applikationer, inte minst inom 

underhåll och reparation där teknisk dokumentation förekommer i stor 

utsträckning. Flertalet arbeten har gjorts med syfte att utvärdera olika 

typer av lösningar för att skapa enklare och bättre system för 

interaktion med teknisk dokumentation. Detta arbete kommer att 

undersöka behoven av mobilitet vid underhålls- och reparationsarbete 

samt vilka kontextuella faktorer som kan påverka val av teknik för 

detta. Genom detta är förhoppningen att ge ett underlag för 

bedömning av olika teknikers potential i dessa applikationer. 

1.1 BAKGRUND 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för 

tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av 

verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias 

kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. 

Scania har 1600 verkstäder i över 100  olika länder och med 44 000 

anställda. På verkstäderna erbjuds underhåll och reparation av lastbilar 

och bussar. Ofta skrivs ett reparations- och underhållsavtal mellan 

fordonsägaren och Scania. I avtalet ingår löpande underhåll av 

fordonet för att förebygga fel och se till att fordonet håller en god hälsa 

och kan användas optimalt samt reparationer om det skulle inträffa 

något fel. 

Scania har idag flertalet olika typer av IT-stöd som används av 

verkstäderna i verkstadsprocessen. I många fall måste mekanikern 

använda sig av flera program för att få den info som behövs och kunna 

utföra sitt arbete. Detta kan vara mycket tidskrävande och inte 

rationellt. 

Scania har tagit fram ett nytt koncept för interaktion med teknisk 

dokumentation i verkstaden där en viktig del av konceptet är mobilitet. 

Scanias förhoppningar är att en ökad möjlighet till mobilitet ska kunna 

förbättra användarupplevelsen. Med mobilitet menas här att 

användaren inte är bunden till en specifik plats för att kunna utbyta 

information med systemet utan erbjuds mer rörelsefrihet. 

Tidigare tester av mobil interaktionsteknik för Scanias IT-stöd för 

verkstäder har gjorts med huvudmonterade displayer för datorförstärkt 

verklighet, också kallat Augmented Reality (AR). Detta arbete har i 

huvudsak syftat till att testa tekniken och ett intresse finns nu av att 

utgå mer ifrån användarens behov. 
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För att kunna utvärdera olika teknikers potential i ett tidigt skede 

behövs ett beslutsunderlag . 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta arbete är att undersöka användarens behov av 

mobilitet i olika arbetsuppgifter vid reparation och underhåll samt 

vilka faktorer i kontexten som påverkar användningen av mobil teknik. 

Detta skall göras för att lägga en grund för beslutsfattande kring vilka 

mobila tekniker som har störst potential för användning vid 

reparations- och underhållsarbete.  

Målet är att identifiera användarnas behov av mobilitet i reparations- 

och underhållsarbete samt viktiga faktorer vid val och utformning av 

mobil interaktionsteknik för detta ändamål. 
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2. TEORI OCH REFERENSRAM  

I följande kapitel ges en teoretisk referensram för det genomförda 

arbetet. Kapitlet skall ge en grund för att förstå rapporten samt den 

slutliga diskussionen och de slutsatser som dragits. Här presenteras 

också relaterad forskning inom området. 

2.1 MOBIL TEKNISK DOKUMENTATION 

Teknisk dokumentation består av data, information och instruktioner 

om en teknisk produkt. Det kan till exempel vara en manual, en 

bruksanvisning eller instruktioner för hur en reparation skall gå till. 

Denna typ av dokumentation existerar i dagsläget ofta i pappers- samt 

datorbaserad form och består av text och ritningar i 2D-format samt 

PDF. Denna dokumentation förlitar sig på grafiska illustrationer samt 

tillhörande text för att förmedla budskapet till mottagaren [1]. 

Teknisk dokumentation är en viktig del för att förstå tekniska 

produkter och andra artefakter runt omkring oss. Flertalet arbeten har 

under senaste tiden inriktat sig på att skapa nya typer av teknisk 

dokumentation för att stödja för reparation och underhåll av komplexa 

tekniska produkter [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [12].  

Användningen av pappersbaserad teknisk dokumentation skapar en 

kognitiv belastning för användaren bl.a. då denne måste matcha 

bilderna i manualen med det fysiska objektet. Dessutom kan det vara 

en krävande uppgift att utföra en handling utifrån en sekvens av 2D-

bilder [1] vilka är vanligt förekommande i instruktioner.  

Datorförstärkt verklighet och ubikvitära system har under de senaste 

åren fått ökad uppmärksamhet inom området. Datorförstärkt 

verklighet, eller Augmented Reality (AR) som det också kallas kan 

beskrivas som en kombination av verkligheten och ett visuellt lager 

data. Ubikvitära system är information och kommunikation som är 

tillgängliga genom IT-system, överallt och när som helst. Ett ubikvitärt 

system kan interagera med eller stötta användaren utan att denna är 

medveten om det. Exempel på detta kan t.ex. vara förarassistans som 

ABS-bromsar i en bil, reklamskyltar som anpassar sig och visar riktad 

reklam, sensorer i industrier, eller program som körs i bakgrunden i en 

dator. 

Intresset för användning av AR och ubikvitära system har på senaste 

tiden ökat eftersom detta kan minska den kognitiva belastningen 

genom att presentera dokumentationen direkt vid objektet runtomkring 

användaren [1].  
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2.2 RELATERAD FORSKNING 

Ett av de mest kända projekten inom området är ARVIKA [6] som 

skapat ett AR system for mobil användning inom industri. 

Applikationen ”Troubleshooting and service on production systems” 

är en applikation som utvecklats inom projektet och är designad för att 

använda AR-tekniker för att stötta servicepersonal i deras arbete 

genom direkt interaktion med servicecentret. För att utveckla detta och 

även andra applikationer har ARVIKA använt sig av [6]: 

(1) AR med objektsidentifiering och information fäst på det 

identifierade objektet.  

(2) Leverans av information för AR tillämpningar som en funktion 

av arbetets sammanhang. 

(3) Nya interaktionsformer, olika input/output enheter, talinmatning, 

handsfree mm samt design av nya användargränssnitt för mobil 

IT. 

Företaget SAP har tagit fram ett affärssystem och en AR- produkt som 

finns ute på marknaden, The SAP® AR Service Technician mobile 

app använder smarta glasögon som synkroniseras med en laptop och 

används för assistans i reparation och underhåll av t.ex. personbilar. 

Glasögonen har möjlighet att visa information i användarens synfält 

via en liten display monterad på glasögonen. Guider och instruktioner 

kan sedan visualiseras i teknikerns synfält som kan navigera med hjälp 

av röstkommandon och även få distanshjälp av någon annan genom att 

dela sitt synfält [8]. Ett annat företag som använt samma typ av teknik 

är XMReality [9]. XMReality tillhandahåller mobila lösningar för 

fjärrutveckling, främst för industriella användare som behöver lösa 

tekniska frågor på plats med hjälp av en fjärrexpert som likt i SAPs 

system kan peka på och visa saker i användarens synfält med hjälp av 

smarta glasögon [9].  

Engelke [4] utvecklade ett liknande system för underhåll med hjälp av 

en kombination av AR- och VR - instruktioner baserat på 

konventionell teknisk information som visade sig vara både 

användbart och lätt att författa. Systemet kombinerar AR och VR 

genom att använda sig av en surfplatta och två olika lägen. Användaren 

kan gå från att visa 2D och 3D presentationer till att använda AR 

genom surfplattans kamera. Kameran identifierar det aktuella objektet 

och markerar detta tillsammans med övriga delar på produkten som 

berörs av uppgiften [4]. 

Ett ytterligare system som skapats inom området är T.A.C. T.A.C 

skapades av Botteccia m.fl. [3] och kombinerar distanssamarbete och 

industriellt underhåll. Systemet använde sig av teleassistans i 

kombination med smarta glasögon. Systemet testades genom att låta 

en novis inom underhåll av helikoptermotorer agera som operatör 

samtidigt som en expert agerade som guide och kunde tala med 

operatören samt visa saker i dennes synfält. Experimenten visade sig 
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erbjuda en mer naturlig interaktion än andra liknande system men 

också att vidare teknisk utveckling behövs. 

Susanna Nilsson [10] har studerat hur AR kan användas för att ge 

instruktioner till läkare vid avancerade kirurgiska ingrepp. En av 

studierna som genomförts gjordes med ett system som bestod av en 

hjälmmonterad display för att visa instruktioner, en kamera för att 

identifiera visuella markörer för att visa rätt information vid rätt 

tillfälle samt ett numeriskt tangentbord för interaktion med användaren. 

Instruktionerna bestod utav påståenden och frågor som bekräftades 

eller förnekades via tangentbordet som hade tre knappar "ja", "nej" och 

"gå till nästa steg". Det visade sig att i stort sett alla användare kunde 

lösa uppgiften utan någon annan hjälp än av anvisningarna i AR 

systemet. I allmänhet svarade användare vid intervju att de föredrog 

personliga instruktioner från en erfaren användare, ibland i 

kombination med korta, skriftliga instruktioner, men också att de 

uppskattade de objektiva anvisningarna i AR systemet [10]. Nilsson 

har också studerat hur AR system utan styrning via gester eller tal kan 

användas vid applikationer likt den ovan nämnda där det inte är 

lämpligt att interagera med tekniken med händerna p.g.a. exempelvis 

krav på sterilitet eller via tal p.g.a. ljudnivån i den omgivande miljön 

[11].  

Ubikvitära system/ubikvitär interaktion är en annan trend inom 

området. I ubikvitära system är användaren till skillnad från 

traditionella system inte bunden till att använda en specifik artefakt för 

att kunna utföra en uppgift utan kan ta hjälp av flera olika. Användaren 

stöttas av de olika teknologierna som kompletterar varandra och 

anpassas efter situationen genom mobilitet [12]. 

Lampe m.fl. [5] visar att förseningar och mänskliga fel kan undvikas, 

resurser utnyttjas mer effektivt och dokumentation kan automatiseras 

med hjälp av ubikvitära system samtidigt som en hög användbarhet 

uppnås. Genom att stötta mekaniker på ett icke påträngande sätt kan 

mekanikern fokusera på uppgiften medan olika system arbetar i 

bakgrunden för att underlätta uppgifter relaterade till dokumentation, 

verktygshantering och anskaffning av delar. 

Ovan nämnda arbeten har främst fokuserat på att utvärdera en specifik 

teknik eller undersöka hur kognitiv belastning kan minskas genom att 

tillhandahålla teknisk dokumentation på nya sätt. De flesta av de 

system som utvecklats är mobila i något avseende.  

2.3 ANVÄNDBARHET OCH 

ANVÄNDARUPPLEVELSE 

Användarupplevelse är ett sätt att se på interaktiva produkters kvalitet. 

Upplevelser i sig är pågående reflektioner kring händelser vi går 

igenom, medan upplevelser i relation till interaktiva produkter, alltså 
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användarupplevelser, är reflektioner som uppkommer i samband med 

en interaktion mellan människa och produkt [13]. Dessa händelser och 

upplevelser blir sedan till berättelser som kan kommuniceras till andra. 

Vidare är en användarupplevelse är en momentan, främst utvärderande 

känsla (bra-dåligt) som uppstår vid interaktion med en produkt eller 

tjänst [13]. 

För att summera detta sätt att se på användarupplevelse så har 

Hassenzahl [14] tagit fram en konceptuell modell för utveckling av 

upplevelser genom interaktiva produkter. Modellen består av tre 

nivåer: Varför, Vad och Hur. 

Vad innefattar det som en användare kan göra med hjälp av en 

interaktiv produkt t.ex. ringa ett telefonsamtal. Detta reflekteras av 

produktens funktionalitet och är ofta tätt kopplat till en speciell teknik 

eller produktkategori. 

Hur handlar om att göra den givna funktionaliteten tillgänglig på ett 

tilltalande sätt. För att fortsätta exemplet med telefonsamtalet kräver 

detta bl.a. att användaren väljer en person att samtala med. Hur i detta 

avseende kan då betyda att användaren trycker på en knapp för 

adressbok, söker sig fram till en kontakt och trycker på en symbol för 

att ringa upp. 

Varför är användarens faktiska motivation till att använda produkten. 

Människor utför dessa aktiviteter för att tillfredsställa något 

underliggande behov.  

Modellen utgår från varför där man försöker klargöra behov och 

känslor inblandade i en aktivitet, samt meningen och upplevelsen av 

den. Först då bestäms en funktionalitet som möjliggör upplevelsen, 

vad, samt ett lämpligt sätt att sätta funktionen till handling, hur, se 

figur 1. 

 

FIGUR 1. HASSENZAHLS MODELL FÖR UPPLEVELSEDESIGN. MODELLEN 

UTGÅR FRÅN ANVÄNDARENS FAKTISKA MOTOVATION TILL ATT ANVÄNDA 

PRODUKTEN, VARFÖR. DÄREFTER BESTÄMS EN FUNKTIONALITET SOM 

MÖJLIGGÖR UPPLEVELSEN, VAD SAMT SLUTLIGEN ETT SÄTT ATT SÄTTA 

FUNKTIONEN TILL HANDLING, HUR. 
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Vid design av upplevelser menar Hassenzahl att man vill att dessa tre 

komponenter skall smälta samman till en helhet men att den översta 

nivån ”varför” med behov och känslor skall vara det tongivande [14].  

Användandet av teknologi är något som involverar oss känslomässigt, 

intellektuellt och fysiskt [15].  

Användarupplevelse eller User Experience (UX) är ett vida använt 

begrepp men med många olika tolkningar. En generell uppfattning är 

dock att faktorer som påverkar användarupplevelsen kan delas upp i 

tre huvudkategorier [16]: 

 Kontext 

 Användare 

 System  

Andra begrepp som används för att beskriva vad som påverkar 

användarupplevelsen är en produkts användbarhet (usability) och nytta 

(utility), användarens tillfredsställelse samt produktens 

ändamålsenlighet (effectiveness) och effektivitet (efficiency) [16]. 

Användbarhet används även det på många olika sätt och det råder 

delade meningar om vad som egentligen är användbarhet. 

Användbarhet definieras enligt ISO-normen 9241-11 [17] som 

följande: 

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och 

för användaren tillfredsställande sätt” (ISO 9241-11). 

Enligt Nielsen [18] är användbarhet ett kvalitetsattribut som värderar 

hur lätt ett användargränssnitt är att använda och som kan definieras 

av följande fem faktorer: 

1. Lärbarhet: Hur lätt är det för användare att utföra 

grundläggande uppgifter första gången? 

2. Effektivitet: När användarna är bekanta med produkten, hur 

snabbt kan de då utföra uppgifter? 

3. Lätt att komma ihåg: När användarna återvänder till produkten 

efter en period av att inte använda den, hur lätt de kan 

återupprätta kunskaper? 

4. Fel: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel, 

och hur lätt de kan återhämta sig från fel? 

5. Tillfredsställelse: Hur trevligt är det att använda produkten? 

Korhonen m.fl. [19] har undersökt de kontextuella faktorer som 

påverkar användarupplevelsen för mobil teknik och har använt sig av 

åtta kategorier: 

 Fysisk kontext 

 Personlig kontext 

 Uppgiftskontext 

 Social kontext 

 Tid-rum kontext 
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 Servicekontext 

 Åtkomstnätverk 

Korhonen m.fl. [19] menar att det är viktigt att förstå kontexten då man 

studerar användarens upplevelse av mobila produkter och att en tydlig 

och tillräckligt detaljerad kategorisering är nödvändig då man vill 

undersöka vilka kontextuella faktorer som påverkar en specifik 

upplevelse. En specifik kontextuell faktor som kan knytas till en 

upplevelse benämns som den triggande kontexten.  

2.4 UTVECKLING AV MÄNNISKA-

TEKNIKSYSTEM 

Design av människa-teknik system ligger i gränslandet mellan 

samhälls- och beteendevetenskap, dator- och informationsteknik, 

industridesign och ergonomi och det finns många olika begrepp och 

namn förknippat med detta område. Human-Computer Interaction 

(HCI), User Centred Design (UCD), Human Factors Engineering 

(HFE), User Experience Design (UXD) och User Interface Design 

(UID) är bara ett urval av de många olika benämningar som existerar 

i dagsläget.  

En förklaring till detta kan vara att området är mångvetenskapligt och 

att de aktiva inom området kommer från många olika bakgrunder [20].  

2.4.1 ANVÄNDARCENTRERAD 

PRODUKTUTVECKLING 

Ett angreppssätt för utveckling av interaktiva produkter är så kallad 

användarcentrerad produktutveckling. I denna processmodell står 

användaren i fokus. Maguire [21] föreslår en utvecklingsmetodik i fem 

steg för detta enligt ISO 9241-210: 

1. Planera utvecklingsprocessen 

2. Förstå och specificera användarkontexten 

3. Specificera användar- och organisationskrav. 

4. Producera prototyper. 

5. Genomför användartester. 

Göransson & Gullikssen [22] har tagit fram en metodik för 

användarcentrerad systemdesign och beskriver det som en process som 

fokuserar på användare och användbarhet genom hela 

utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Metoden 

utgår från fyra steg [22]:  

1. En inledande analys där användarna, arbetsuppgifter och 

användningssammanhang studeras. 

2. En kreativ designfas där designförslag med prototyper tas 

fram i en iterativ process. 

3. En utvärderingsfas med mätningar mot användbarhetsmål. 

4. En avslutande återkoppling med förslag till förändringar. 
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Hela processen är sedan iterativ och från det sista steget kan man gå 

tillbaks till analys och jobba med de förändringsförslag som 

framkommit. 

Det finns också andra liknande metoder för att ta fram interaktiva 

system som utvecklats från tekniker för mjukvaruutveckling. Mayhew 

[23] tar upp en metodik som kallas The Usability Engineering 

Lifecycle som delar upp utvecklingsarbetet i tre huvudfaser: analys av 

behov och krav, design, test och utveckling samt implementering. 

Holzblatt et. al [24] presenterar också ett snarlikt tillvägagångssätt 

kallat kontextuell design som är en steg-för-steg metod för 

användarcentrerad design. 

2.4.2 SCENARIOBASERAD DESIGN  

Scenariobaserad design är en grupp av metoder där användningen av 

ett framtida system beskrivs utförligt redan i ett tidigt skede av 

utvecklingen. Berättande beskrivningar utav den nuvarande eller 

tänkta användningen tillämpas på flera sätt för att styra utvecklingen 

av systemet för att möjliggöra dessa visioner [25].  

Rosson & Caroll [25] har tagit fram ett ramverk för scenariobaserad 

design som består utav tre steg: analys, design samt prototyp och 

utvärdering, se figur 2. 

 

FIGUR 2. RAMVERK FÖR SCENARIOBASERAD DESIGN AV ROSSON & CAROLL 

[25]. SCENARIER FUNGERAR SOM EN CENTRAL REPRESENTATION I HELA 

UTVECKLINGSCYKELN GENOM ATT FÖRST BESKRIVA MÅL OCH TANKAR 

KRING NUVARANDE ANVÄNDNING FÖR ATT SEDAN SUCCESSIVT OMVANDLAS 

OCH FÖRFINAS GENOM EN ITERATIV DESIGN- OCH UTVÄRDERINGSPROCESS. 

I ett scenario används ofta fiktiva karaktärer, s.k. personas, som 

beskrivningar av intressenter och användare [25].  

Gemensamt för de ovan nämnda metodikerna för utveckling av 

människa-tekniksystem är att stor vikt läggs på den inledande fasen 

som syftar till att förstå användaren, omgivningen och kontexten.  
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2.5 DISTRIBUERAD KOGNITION 

De flesta interaktiva system består ej längre av en användare med en 

skrivbordsdator, trots detta är många av de etablerade metoderna för 

design och resonerande kring interaktiva system bäst lämpade för 

denna typ av konfigurationer. Nya designutmaningar har kommit med 

nya mobila, övergripande och distribuerade system; därför är nya 

angreppssätt för utveckling av detta nödvändiga [26].  

Distribuerad kognition är ett sätt att resonera kring system som kan 

involvera flertalet personer och artefakter som delar ett gemensamt 

syfte. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till ändringar i systemet över 

tid i form av distribution av kunskap och mål i systemet samt hur 

information omvandlas [26].  

2.5.1 DICOT-MODELLEN 

DiCoT-Modellen (Distributed Cognition for Teamwork) [26] är ett 

strukturerat angreppssätt för att analysera arbetssystem utifrån centrala 

idéer om distribuerad kognition presenterade i litteraturen. Modellen 

utgår från tre huvudteman: fysisk layout, informationsflöde samt 

design och användning av artefakter. Till dessa teman finns 

sammanlagt 18 principer för att stötta analysen [26]. 

Respektive tema och dess tillhörande principer beskrivs nedan, 

avsnittet avslutas sedan med en översikt av modellen, se tabell 1.  

FYSISK LAYOUT 

Den fysiska modellen beskriver faktorer som påverkar prestandan av 

systemet eller dess komponenter på en fysisk nivå. Saker som kan 

höras, ses eller göras tillgängliga för individer har en direkt inverkan 

på deras kognitiva utrymme och kommer därigenom att forma, 

förstärka och hindra beräkningar och/eller handlingar som utförs av 

denne.  

De principer som rör den fysiska layouten är följande [26]: 

1. Utrymme och kognition 

Hur används utrymmet för att stötta val och problemlösning?  

2. Perception 

Rumsliga representationer ger ett bättre stöd för kognition än 

icke-rumsliga under förutsättning att det finns en tydlig 

överrensstämmelse mellan representationens utformning och 

det den representerar. 

3. Naturlighet 

Likt föregående princip underlättas den kognitiva 

belastningen om representationen är så pass lik den faktiska 

saken som möjligt så att de mentala transformationerna som 

krävs för att tillgodogöra sig informationen minimeras. 
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4. Diskret kroppsligt stöd 

Vid interaktion med den omgivande miljön kan kroppen 

användas för att stödja kognitiva processer t.ex. genom att 

sätta ett finger i en bok för att komma ihåg var man låg medan 

man svarar på en avbrytande fråga. 

5. Situationsmedvetenhet  

Individer i systemet måste vara medvetna om vad som sker, 

vad som hänt tidigare och vad som är planerat. Kvaliteten av 

denna medvetenhet kan påverkas av hur pass tillgängligt 

gruppens arbete är samt individens närhet till observation och 

möjlighet att höra samtal. 

6. Observationshorisont 

Observationshorisonten är vad som kan ses och höras av en 

individ. För varje individ i en miljö beror detta på deras fysiska 

plats, aktiviteterna i deras närhet, vad de kan se och sättet som 

aktiviteter utförs på. Observationshorisonten spelar en viktig 

roll för situationsmedvetenheten. 

7. Placering av utrustning 

Den fysiska placeringen av utrustning påverkar tillgången till 

information, och därmed möjligheterna till 

beräkning. Detta gäller för olika nivåer av åtkomst för 

människor, deras samtal och deras arbete, samt fysiska 

representationer och artefakter. 

INFORMATIONSFLÖDE 

Även om den fysiska layouten delvis bestämmer hur information 

flödar och omvandlas i ett system finns också andra viktiga aspekter. 

Det andra huvudtemat, informationsflöde, fokuserar därför på 

kommunikationen mellan deltagande individer, deras roller och 

sekvenser av händelser vilka definierar systemets mekanik. Sju 

principer rör detta tema [26]: 

8. Rörelse av information 

Rörelse av information inom systemet kan åstadkommas på 

flera olika sätt vilka får olika funktionella konsekvenser för 

informationshanteringen. Olika mekanismer för detta 

inkluderar att skicka fysiska objekt, text, grafiska 

representationer, ord, ansiktsuttryck, telefon, mail, alarm etc. 

Också en utebliven handling kan kommunicera information. 

9. Informationsomvandling 

Information kan representeras i olika former och omvandling 

sker då representationen ändras. Detta händer genom 

artefakter och kommunikation mellan människor. En viktig 

typ av omvandling är filtrering. Genom filtrering samlas, 

sorteras och struktureras informationen.  

10. Infomationshubbar 

Infomationshubbar är en punkt där flera 

kommunikationskanaler möts och där olika typer av 

information samlas t.ex. punkter i systemet där beslut fattas 

utifrån flera olika informationskällor. 
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11. Informationsbuffrar 

När information rör sig i systemet kan det hända att leverans 

av ny information stör en annan pågående aktivitet. Denna 

störning kan skapa en konflikt och öka risken för att fel ska 

inträffa. Buffrar tillåter ny information att lagras tills ett bra 

tillfälle uppstår för att föra den vidare.  

12. Kommunikationsbandbredd  

Kommunikation ansikte-mot-ansikte kan vanligen förmedla 

mer information än genom andra medel såsom t.ex. datorstödd 

kommunikation, radio och telefon. Hur mycket information 

som kan förmedlas måste tas hänsyn till när teknologier 

utvecklas. Desto effektivare överföringen är och ju mer 

information som kan förmedlas desto större 

kommunikationsbandbredd.  

13. Informell kommunikation  

Informell kommunikation kan spela en viktig roll i ett system, 

detta kan inkludera tillväxt av information om systemets status 

samt överföring av kunskap genom historier. Dessa historier 

kan få viktiga konsekvenser för lärande om hur systemet beter 

sig.  

14. Beteendetriggande faktorer 

Det är möjligt för en grupp av individer att arbeta utan en 

övergripande plan då varje individ enbart behöver veta vad 

denna skall göra som reaktion på specifika lokala faktorer.  

ARTEFAKTER 

Som diskuterats ovan spelar miljön vi vistas i en central roll inom 

distribuerad kognition. Artefakter, representationer och miljömässiga 

signaler får därför en central roll vid kognitiv analys. Det tredje 

huvudtemat artefakter, fokuserar därför på hur dessa är utformade för 

stödja kognition [26].  

Principerna inom temat artefakter är följande [26]:  

15. Medlande artefakter 

Människor använder sig av s.k. medlande artefakter för att 

stödja aktiviteter. Här inkluderas alla artefakter som 

involveras i koordination och utförande av en uppgift.  

16. Externa stödstrukturer 

Individer använder sig ständigt av sin omgivning genom att 

skapa externa stödstrukturer för att underlätta kognitiva 

uppgifter. T.ex. skapar människor ofta påminnelser om var i 

en uppgift vi befinner oss.  

17. Representationer 

Ett sätt som externa artefakter kan stödja kognitionen är 

genom att erbjuda en explicit representation av förhållandet 

mellan nuvarande läge och det önskade. Ju närmre 

representationen är det önskade läget desto mer kraftfull är 

den.  
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18. Koordinering av resurser 

Resurser beskrivs som abstrakta informationsstrukturer som 

kan samordnas internt och externt för att underlätta handlingar 

och kognition. Dessa resurser kan exempelvis vara: planer, 

mål, signaler, historia och nuvarande status.  

Nedan presenteras en överblick av modellen inklusive huvudteman 

och ingående principer, se tabell 1:  

 

 

Huvudtema  Princip 

Fysisk Layout  1. Utrymme och kognition 

2. Perception 

3. Naturlighet 

4. Diskret kroppsligt stöd 

5. Situations-medvetenhet 

6. Observationshorisont 

7. Placering av utrustning 

Informations-flöde 8. Rörelse av information 

9. Informationsomvandling  

10. Infomationshubbar 

11. Informationsbuffrar 

12. Kommunikationsbandbredd 

13. Informell kommunikation 

14. Beteendetriggande faktorer 

Artefakter 15. Medlande artefakter 

16. Externa stödstrukturer 

17. Representationer 

18. Koordinering av resurser 

 

TABELL 1. DICOT-MODELLEN. HUVUDTEMAN OCH TILLHÖRANDE PRINCIPER 

FÖR RESONERANDE KRING DISTRIBUERAD KOGNITION. 

Blandford & Furniss [26] föreslår DiCoT-modellen som ett verktyg 

för analys av distribuerad kognition och som utvärderingsmodell vid 

omdesign av befintliga system.  

  



 

Sida 22 av 72 
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3. GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för genomföra arbetet 

och uppfylla dess mål och syfte. Arbetet har delats upp i tre huvudfaser: 

förstudie, fältstudie och analys vilka presenteras nedan. 

3.1 FÖRSTUDIE 

En inledande förstudie gjordes med syfte att förstå bakgrunden till 

uppgiften, att sätta sig in i de system som används av Scania samt 

studera vad som publicerats inom området.  

För att djupare förstå Scanias IT-stöd gjordes en kartläggning av de 

olika system som används i verkstäderna. Även en onlinekurs i 

programmen genomfördes.  

Olika scenarion och målgruppsbeskrivningar som fanns tillgängliga på 

Scania studerades för att förstå den aktuella målgruppen. 

3.1.1 ANVÄNDARE 

Scanias avdelning för Vehicle Service Information har tagit fram 

målgruppsbeskrivningar i form av fiktiva karaktärer, s.k. pesonas, som 

beskriver den arbetssituation och de behov som verkstadspersonalen 

har. Karaktärerna är baserade på material insamlat från Österrike, 

Belgien, Tyskland, Finland, Irland, Italien, Norge, Sverige och 

Slovenien. I detta arbete användes samma målgruppsbeskrivningar 

efter antagandet om att målgruppen sannolikt inte har förändrats 

märkvärt, målgruppsbeskrivningarna kan ses i bilaga IX. 

3.1.2 ANVÄNDNINGSSCENARIO 

För att få en uppfattning och en överblick av arbetet gjordes ett 

användningsscenario där en mekaniker genomför ett verkstadsjobb, 

se bilaga VIII. Scenariot skapades innan någon fältstudie eller 

observation hade utförts och var enbart ett sätt att förstå den 

information om arbetet och programmen som fanns tillgänglig på 

Scanias internhemsida för användbarhetsarbete. 

3.2 FÄLTSTUDIE 

För att studera användarna i dess normala miljö och samla data inför 

analys och framtagning av beslutsunderlag genomfördes en serie 

observationer ute på Scanias verkstäder runtom i Sverige. Några av 

verkstäderna ägdes av Scania medan andra var privatägda men 

certifierade av Scania.. Sammanlagt genomfördes 7 besök på följande 

platser: 
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• Jordbro 

• Hovsjö 

• Västerås 

• Eskilstuna 

• Enköping 

• Kallhäll 

• Uppsala 

Platserna har anonymiserats och kommer hädanefter att refereras till 

som Verkstad 1, 2, 3, 4 o.s.v. i slumpad ordning. 

Deltagare i studien var anställd personal på verkstäderna. Platserna för 

studien valdes då ett annat projekt inom Scania redan hade samordnat 

och planerat in besök på dessa platser för test utav en 

mjukvaruprototyp. Eftersom dessa verkstäder redan var underrättade 

och förberedda på besök samt för att kunna lägga tid på övrigt arbete 

valdes samma platser och tillfällen. Dessutom ansåg Scania-anställda 

som ofta besöker verkstäder att dessa är representativa för den svenska 

marknaden även om de allihop är placerade i mellansverige. 

Observationer eller fältstudier som det också kallas, kan utföras på 

flertalet olika sätt beroende på resurser, syfte och tid [27]. 

Observationer lämpar sig då man vill studera användaren eller 

målgruppen i dess normala miljö, materialet som samlas in kan sedan 

användas för att förstå användarens/målgruppens behov samt ställa 

krav på den tänkta produkten eller systemet. 

I observationsserien användes fyra olika metoder: ren observation, 

fokuserad närvaro, kontextuell undersökning och observation med 

actionkamera. 

3.2.1 PASSIV OBSERVATION 

Passiv observation innebär att användaren/användarna studeras utan 

att på något sätt interagera med den/de observerade. Ren observation 

handlar om att under en längre tid sätta sig in i miljön och situationen 

för att bygga sig en uppfattning vilka frågor och områden som skall 

undersökas i ett senaste skede [27]. 

En passiv observation genomfördes i verkstad 3 under en förmiddag. 

Observationen gjordes förutsättningslöst och dokumenterades med 

bilder och anteckningar, se bilaga I. 

3.2.2 FOKUSERAD NÄRVARO 

En annan mer strukturerad form av observation som tagits fram av 

Teague & Bell [28] är fokuserad närvaro (fritt översatt från 

engelska ”deep-hanging-out”). För att datainsamlingen skall bli mer 

hanterbar delas systemet eller miljön upp i fokusområden. Precis som 

i ren observation sker här ingen interaktion med den/de observerade. 

En lista med fokusområden kan tas fram och sedan användas vid flera 
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observationstillfällen. Då samma underlag används ges möjligheten att 

jämföra data från olika platser.  

Efter den inledande passiva observationen genomfördes observationer 

enligt fokuserad närvaro på fyra olika platser: verkstad 1, 4, 6 och 7. 

Ett observationsprotokoll togs fram med fokusområden för studien 

samt plats för anteckningar.  

Dessa var de områden som studerades: 

1. Trafik 

2. Information och kommunikation 

3. Människor 

4. Miljö 

5. Artefakter 

6. Teknologi 

7. Arbete och uppgifter 

Besöken dokumenterades med anteckningar på 

observationsprotokollen, samt med foton och enklare skisser, se figur 

3. Direkt efter varje besök skrevs också en de-brief där det generella 

intrycket antecknades tillsammans med viktiga och oväntade 

upptäckter samt saker att komma ihåg inför nästa besök. Se även bilaga 

II-V. 

 

FIGUR 3. OLIKA TYPER AV OBSERVATIONSDATA, ANTECKNINGAR PÅ 

OBSERVATIONSPROTOKOLL, SKISSER SAMT LÖSA ANTECKNINGAR. 

3.2.3 KONTEXTUELL UNDERSÖKNING 

Kontextuell undersökning är en metod av Beyer & Holzblatt [29]. Till 

skillnad från ovan nämnda metoder så tillåts observatören här att 

interagera med den observerade. Processen börjar med att en lista med 

fokusområden, likt den som används vid fokuserad närvaro tas fram 

och används som guide under observationen. Under studien är sedan 

målet att förstå kontexten av den observerades handlingar genom att 

sätta sig in i dessa och ställa förtydligande frågor längs vägen. För att 
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bättre förstå uppgifterna etableras ett lärlingsförhållande till den 

observerade som tillåts förklara och lära den observerande hur arbetet 

går till [29]. 

Kontextuella undersökningar genomfördes under besök i Verkstad 5 

och Verkstad 2 som ett sista steg i observationsstudien. I Verkstad 5 

gjordes undersökningen tillsammans med en äldre, manlig mekaniker 

med lång erfarenhet inom branschen. Uppgiften som utfördes var 

underhåll av ventilspelet och enhetsinsprutaren på en äldre lastbil som 

del utav ett större underhållstillfälle. 

I Verkstad 2 gjordes undersökningen i samband med reparationsarbete 

som innefattade byte av en pump med en medelålders manlig 

mekaniker. Mekanikern var relativt ny på verkstaden, knappt två år 

som anställd på Scania, men hade tidigare efterenhet av liknande 

arbeten fast med traktorer och personbilar.  

Anteckningar gjordes under undersökningen och sammanfattades i 

efterhand till en berättande text utifrån vad som observerats och de 

frågor som ställt under studien, se bilaga VI och VII. 

3.2.4 OBSERVATION MED ACTIONKAMERA 

En observation med actionkamera genomfördes under ett besök på 

Arver Lastbilar i Verkstad 2 under samma tillfälle som en utav de 

kontextuella undersökningarna gjordes. Kameran monterades med 

hjälp av en bröstsele på mekanikern som genomförde ett större 

underhållstillfälle på en lastbil. Mekanikern fick bära kameran under 

ca en timme medan videoupptagning var igång. Totalt filmades 48 

minuter av underhållstillfället Metoden gav möjlighet att observera ur 

användarens synvinkel utan att störa eller påverka. 

3.3 ANALYS 

I analysen drogs generella slutsatser utifrån de enskilda fallen i 

observationsserien. Vidare gjordes tolkningar enligt Fejes [30] 3-

stegsmetod för analys av fältstudier. 

3.3.1 FÖRSTA GRADENS TOLKNINGAR 

I första gradens tolkningar konstaterades vad som har observerats 

under studien, detta sker vanligen ute på fältet och bestod i detta fall 

utav observationsprotokoll, foton, anteckningar och skisser (för 

exempel se avsnitt 3.2.2, figur 3 och bilaga I-VII). 

3.3.2. SYNTETISERING OCH KATEGORISERING 

AV DATA  

Andra gradens tolkningar görs enligt Fejes [30] genom att försöka 

formulera tolkningar som sträcker sig längre än vardagliga 

beskrivningar och reflektioner.  
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Materialet från observationerna sammanställdes först genom att 

anteckna dokumenterade iakttagelser på post-it lappar. Den 

ursprungliga data som användes bestod av protokoll, anteckningar, 

skisser och foton från de genomförda observationerna. Lapparna 

grupperades sedan i kluster utifrån vad som tycktes hänga ihop med 

avseende på behov av mobilitet eller påverkande faktorer, se figur 4.  

 

FIGUR 4. POST-IT SORTERING AV OBSERVATIONSSTUDIE. DE OLIKA POST-IT 

LAPPARNA ÄR SORTERADE I KLUSTER UTIFRÅN VAD SOM TYCKTES HÄNGA 

IHOP MED AVSEENDE PÅ BEHOV AV MOBILITET OCH PÅVERKANDE FAKTORER. 

Utifrån detta kunde sju stycken undergrupper identifieras. Lappar som 

inte passade in i någon av de större grupperna hamnade i gruppen 

övrigt. De sju undergrupperna sammanfattades sedan i beskrivande 

texter som kompletterades med bilder och citat, se kapitel 4. 

3.3.3 IDENTIFIERING AV BEHOV OCH KRAV  

I tredje gradens analys ifrågasätts tidigare tolkningar och 

bakomliggande mönster och förklaringar söks för att förklara de 

observerade fenomenen [30]. I detta skede var ambitionen att 

identifiera mer konkreta behov och krav med hjälp av tidigare 

analysresultat samt teori. 

De sju identifierade undergrupperna analyserades utifrån DiCoT-

modellen. Analys gjordes utifrån de tre huvudteman som ingår i 

modellen: fysisk layout, informationsflöde och artefakter.  

Resultaten från föregående analys placerades under det tema där det 

ansågs passa. Därefter knöts resultaten till de principer där det var 

möjligt och i andra fall omformulerades texterna för att belysa 
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relevanta principer. Analysen resulterade i sammanfattande 

beskrivningar av varje tema. 

Utifrån den totala analysen kunde olika behov av mobilitet urskiljas i 

olika situationer, dessa behov kopplades ihop med krav som kan ställas 

på möjliggörande teknik i den aktuella situationen (se kapitel 4.7, 

tabell 4).  

3.4 BESLUTSUNDERLAG 

För att göra materialet lätthanterligt och användbart för utvärdering av 

olika mobila interaktionstekniker togs en beslutsmatris fram enligt 

Ulrich & Eppingers [31] metod för utvärdering och poängsättning av 

koncept (se kapitel 4.7, tabell 5). 

Modellen utformades så att förslag på lösningar för mobil teknik kan 

utvärderas relativt varandra baserat på hur väl de uppfyller de 

identifierade kraven. Ett koncept sätts som referens och de andra 

koncepten får sedan 1,2 eller 3 poäng enligt följande princip: 

 1= sämre än referens 

 2= likvärdig referens 

 3= bättre än referens 

Kraven kan sedan viktas beroende på hur viktiga de anses vara. Den 

totala poängen för ett koncept beräknas slutligen utifrån följande 

formel: 

𝑆,=∑𝑟𝑖𝑗𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

rij=relativ poäng för koncept j för krav i 

wi=viktning av krav i 

n= antal krav 

Sj= total poäng för koncept j 

Det koncept som får högst poäng är det som bäst uppfyller de givna 

kraven och är det koncept som bör väljas.  

För att inte utesluta möjligheten att olika tekniker kan användas för att 

uppfylla olika behov och krav delades matrisen in i flera delar utefter 

de behov som identifierats. Lösningsförslag kan utvärderas dels efter 

deras totala potential samt för ett specifikt behov.   
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit av arbetet. 

Kapitlet börjar med en beskrivning av de IT-stöd som används i 

Scanias verkstäder. Därefter presenteras resultaten från fältstudien 

och analysen. Vidare visas intressanta fenomen och orsaker som 

identifierats, identifierade behov samt faktorer som påverkar val av 

mobil teknik. Slutligen presenteras också det beslutsunderlag som 

tagits fram för utvärdering och val av mobil interaktionsteknik. 

4.1 SCANIA STÖD FÖR REPARATION 

OCH UNDERHÅLL 

Scania tillhandahåller huvudsakligen följande IT-stöd för teknisk 

information i verkstäderna: 

 Scania Multi 

 SDP3 – Scania Developer and Programmer 3 

 TIL – Technical Information Library 

 Conversion 

Alla verktygen används i alla länder där Scania verkar, på 18 olika 

språk. 

Multi innehåller information om reservdelar, fordonsspecifikationer, 

standardtider (hur lång tid olika arbetsuppgifter beräknas ta) samt en 

servicehandbok. Servicehandboken i sin tur består av 

funktionsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar samt beskrivningar av 

användarfunktioner. Mekanikerna använder sig av Multi då de 

planerar, förbereder och genomför en arbetsuppgift. Verktyget stödjer 

de flesta arbetsuppgifter i verkstaden för de flesta av Scanias produkter, 

dvs. lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer.  

SDP3 används för att diagnostisera och underhålla Scanias produkter, 

framförallt delar av elsystemet. Mekanikern som använder 

programmet får hjälp med att utföra olika kontroller och tester för att 

på så vis komma underfund med vad som är problemet. 

TIL är ett webbaserat verktyg som innehåller teknisk information för 

distributörer, återförsäljare och verkstäder [32]. När en ändring sker på 

ett fordon eller någon annan typ av uppdatering sker på nya eller 

existerande produkter så skickas den informationen i första läget ut på 

TIL för att snabbt få ut information. Därefter uppdateras även Multi 

och SDP3 vilka har något längre publiceringstider. 

Conversion används för att uppdatera mjukvara i Scanias produkter. 

Det används även vid ombyggnation, dvs. när man gör någon 

förändring på produkten. Då måste vissa parametrar uppdateras i 

fordonet och det sköts genom detta IT-stöd. 
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Under utveckling finns också SWS – Scania Workshop Suite. 

Tanken med SWS är att ovanstående IT-stöd ska slås ihop på ett sätt 

så att slutanvändaren uppfattar det som ett enda IT-system. Dessutom 

ska stödet utgå ifrån slutanvändaren och anpassa sig till 

arbetsuppgiften och det flöde som användaren verkar inom. 

Därigenom förväntas såväl effektiviteten som kvaliteten förbättras i 

verkstaden. 

  4.2 FÄLTSTUDIE 

I detta avsnitt presenteras resultatet av observationsstudien. Totalt 

genomfördes sju observationer på Scanias verkstäder enligt fyra olika 

metoder, se tabell 2. 

Plats Datum Typ 
Verkstad 3 2015-09-16 Ren observation 

Verkstad 4 2015-09-22 Fokuserad närvaro 

Verkstad 7 2015-09-23 Fokuserad närvaro 

Verkstad 1 2015-10-01 Fokuserad närvaro 

Verkstad 6 2015-10-05 Fokuserad närvaro 

Verkstad 5 2015-10-12 Kontextuell 

undersökning 

Verkstad 2 2015-10-20 Kontextuell 

undersökning, 

actionkamera 

TABELL 2. OBSERVATIONSPLATSER, DATUM OCH METOD. 

För att göra insamlad data användbar och tillgänglig för vidare arbete 

även inom Scania har materialet dokumenterats så utförligt som 

möjligt och sparats internt på Scania. Observationsprotokoll, de-

briefing dokument samt texter från de kontextuella undersökningarna 

kan ses i bilaga I-VII. 

4.3 SYNTETISERING OCH 

KATEGORISERING AV DATA 

Nedan presenteras resultaten av analys grad två. Sju stycken grupper 

kunde identifieras med avseende på behov av mobilitet och 

påverkande faktorer: rörelse, information och dokumentation, IT-

användning, miljö, utrymme och ting, samarbete och relationer samt 

arbetssätt. De sju grupperna beskrivs nedan i avsnitt 4.3.1-4.3.7. 
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4.3.1 RÖRELSE 

Rörelsen i lokalen utgörs mest utav mekanikerna, i övrigt körs fordon 

ibland in till arbetsplatserna genom sidoportarna. Vid arbetsplatserna 

sker mycket rörelse då mekanikerna går fram och tillbaks mellan 

fordon och verktygsvagn för att hämta verktyg eller pricka av/kolla 

nästa punkt på underhållsprotokollet eller titta på arbetsordern. Vid 

observation mha actionkamera kunde det konstateras att mekanikern 

under loppet av en timme gjorde detta ca 30 gånger. Ytterligare 

exempel från observationer ges nedan: 

“Mest människor som rör sig i verkstaden. Mest runt fordonet vid 

arbetsplatsen och mindre i mittgången” (Utdrag från protokoll, 

Observation Verkstad 4) 

Exemplet belyser var den största delen av rörelsen sker ochhur den 

ser ut i det området, i detta fall att mekanikerna måste röra sig runt 

fordonet som tar upp det mesta utrymmet. 

“Mekaniker går fram och tillbaks mellan fordon och vagn mycket frekvent, 

prickar av på underhållsprotokoll och hämtar saker. Mycket rörelse kring 

arbetsplats.” (Utdrag från protokoll, Observation Verkstad 5). 

Även exemplet ovan visar på att mycket rörelse sker vid arbetsplatsen 

men också orsaker till rörelsen.  

Ibland jobbar mekanikerna i en servicegrop som gör att mekanikern 

kan jobba stående under fordonet. Servicegropen används framförallt 

vid underhåll. Rörelse sker mycket frekvent upp och ner ur gropen. 

Generellt är rörelsen vid arbetsplatsen betydligt högre vid underhåll än 

vid reparation. Jobbar mekanikerna i par vid en arbetsplats kan de 

ibland räcka saker till varandra eller be sin partner att kolla saker, då 

blir rörelsen något mindre. Figur 9 visar en skiss på var i verkstaden 

som mer eller mindre rörelse sker. 
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FIGUR 5. SKISS ÖVER OMRÅDEN MED MYCKET RÖRELSE, OBSERVATION 

VERKSTAD 4 

4.3.2 INFORMATION OCH DOKUMENTATION 

Mycket av den information som används av mekanikerna finns 

utskriven på A4 ark, oftast är det arbetsorder och underhållsprotokoll 

men ibland även instruktioner från Multi. På mekanikernas 

verktygsvagnar finns mycket papper, pärmar och böcker med 

instruktioner. Detta belyses i exemplen nedan. 

“Protokoll och utskriven info används vid arbetsplatserna. Protokoll och 

diverse andra papper finns vid verktygsvagnen. Många har olika små 

manualer och böcker på sin vagn, t.ex. en om motor, verkar dock inte 

användas så frekvent, även mycket pärmar” (utdrag ur protokoll, 

observation Verkstad 6) 

”Datorer och papper läggs på vagnar/bord där det får plats” (Utdrag ur 

protokoll, observation Verkstad 7) 

Den största delen av dokumentationen sker i första hand på papper för 

att i ett senare skede ibland föras in i dator. Ibland skrivs anteckningar 

på papperslappar som läggs antingen på verktygsvagnen eller på 

närmsta tomma yta intill fordonet. 

“Skriver upp saker på papper, ibland för att föras in i dator senare” 

(utdrag ur protokoll, observation Verkstad 4) 

Utdraget ovan visar ett exempel på hur mekanikerna använder sig av 

anteckningar för att överföra information. 

Som beskrivits ovan används flertalet olika informationskällor i 

arbetet. Nedan visas exempel på olika typer av informationskällor och 

dokumentation, se figur 10. 
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FIGUR 6. OLIKA TYPER AV INFORMATION OCH DOKUMENTATION. 

På väggarna i lokalen finns en hel del skyltar som visar vad olika saker 

är eller var de ska stå, men också informationsskyltar om diverse 

system och delar. När mekanikern behöver en reservdel går han till 

kundmottagaren eller reservdelsteknikern och ber om det, hit går de 

också ibland då de behöver fråga om hur de ska göra något. 

4.3.3 IT-ANVÄNDNING 

Varje mekaniker har normalt en egen laptop som förvaras i dennes 

verktygsvagn. Datorn används dagligen vid felsökning eller 

dokumentation men i mycket liten utsträckning i förhållande till tiden 

som läggs på övrigt arbete. Överlag används IT-stöden som en sista 

utväg då de inte kan få hjälp av varandra eller kan gå på erfarenhet, 

exempel på detta kan ses i utdraget nedan: 

“Hjälper och frågar ofta varandra, går mycket på egen och andras 

erfarenhet. Vänder sig i andra hand till IT-stöd för att få information eller 

guidning” (utdrag ut protokoll, observation Verkstad 4) 

 Vid underhåll används ofta Scania Multi och mekanikern går då fram 

och tillbaks till datorn för att läsa. Då mekanikerna använder laptops 

med SDP3 jobbar de ibland i par så att en kan läsa av information på 

datorn och en kan kontrollera fordonet, se utdrag nedan: 

“Mycket samarbete med varandra. Hjälper varandra då SDP3 används, en 

kollar datorn och en är vid fordonet” (utdrag ur de-brief, observation 

Verkstad 3) 

Ibland sker också felsökning från intilliggande kontor där 

kundmottagare eller verkmästare sitter. Då mekanikern använder dator 

läggs den ofta på närmsta tillgängliga yta eller så används en speciell 

mobil datorstation som finns vid arbetsplatsen, detta finns oftast vid 

den plats där underhåll genomförs. Bristen på plats att ställa ifrån sig 

saker gör att provisoriska "skrivbord" ofta skapas bredvid fordonet då 

laptops används, dessa kan bestå av verktygsvagnar, soptunnor eller 
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frontluckan på lastbilen. I figur 11 visas exempel på olika provisoriska 

och permanenta datorstationer:  

 

FIGUR 7. PROVISORISKA OCH PERMANENTA DATORSTATIONER. 

4.3.4 MILJÖ 

Verkstäderna är stora hallar med högt i tak. Ljusinsläpp sker från 

sidoportar och lysrörslampor i taket, detta gör att det ibland blir mycket 

mörkt där mekanikerna jobbar, speciellt om de jobbar under ett fordon 

eller om ljuset skyms av fordonet i sig. Vissa mekaniker använder 

pannlampa eller ficklampa för att se. Lokalerna är relativt rena men 

mycket smuts och olja existerar då ett arbete genomförs samt i 

servicegroparna. Ibland är det även vatten i lokalen. Arbetsmiljön är 

ganska tyst men blir stundtals bullrig då eldrivna verktyg används eller 

om fordon är igång, annars är radio på. Exempel på hur miljön 

beskrivits vid observationerna ges i utdraget nedan. 

”Stor verkstadshall med högt i tak, ljusinsläpp från portarna på sidan. 

Relativt rent i lokalen, damm/olja vid fordonen och verktyg. Radio på i 

bakgrunden, ibland skrammel och buller från verktyg, maskiner och fordon 

med oftast ganska behaglig ljudvolym. Ingen bär hörselskydd. Bländande 

ljus utifrån ibland. Mörkt i trånga utrymmen i och under fordonen. Normal 

temperatur” (utdrag ur protokoll, observation Verkstad 4) 

Oftast kan mekanikerna samtala med varandra i normal samtalston 

eller kontakta någon annan i lokalen genom att ropa. Figur 12 visar en 

ögonblicksbild av miljön från observation i verkstad 1: 
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FIGUR 8. ÖGONBLICKSBILD AV UNDERHÅLLSARBETE FRÅN OBSERVATION 

VERKSTAD 1. 

4.3.5 UTRYMME OCH TING 

Lokalen är stor men det är mycket trångt vid arbetsplatserna när 

fordonen är inkörda samt mellan de olika arbetsplatserna. 

Mekanikerna jobbar ofta i mycket trånga utrymmen i/under och på 

lastbilarna och bussarna vilket också ofta medför konstiga eller 

obekväma arbetsställningar, se figur 13.  

 

 

FIGUR 9. EXEMPEL PÅ TRÅNGA OCH SVÅRÅTKOMLIGA UTRYMMEN. 

På vissa verkstäder kan bilarna hissas upp mot taket vilket gör att mer 

utrymme blir tillgängligt vid arbetsplatsen och det blir lättare att 

komma åt underifrån. I lokalen finns mycket verktyg och material och 

det finns dåligt med plats att lägga ifrån sig saker. Det mesta förvaras 

i mekanikernas personliga verktygsvagnar som är fulla med diverse 

verktyg, informationsmaterial, kläder osv, se figur 14.  
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FIGUR 10. EXEMPEL PÅ HUR EN VERKTYGSVAGN KAN SE UT. FRÅN 

OBSERVATION VERKSTAD 7. 

4.3.6 SAMARBETE OCH RELATIONER 

På verkstäderna finns normalt en bra sammanhållning mellan de 

anställda. Oftast jobbar de i par, men vissa jobbar också ensamma. 

Paren består ofta av en med mer erfarenhet och en med mindre. 

Mekanikerna diskuterar problem och lösningar med varandra och det 

är inte ovanligt med problemlösning i grupp. Nedan ges ett exempel 

på hur samarbete och relationer beskrivits i observationsprotokollen: 

”Ser ut som att de jobbar mycket ung + gammal (pga. erfarenhet/icke?, 

lära av varandra?) (…) Hjälper och samarbetar med varandra, verkar 

känna varandra bra. Skojar med varandra, kollar när de jobbar” (utdrag 

ur protokoll, observation Verkstad 6) 

Mekanikerna har nära till varandra och kan lätt gå över till en annan 

arbetsplats om de behöver fråga någon annan. Verkmästaren utför 

oftast inte arbeten själv men går och kollar av med de andra 

mekanikerna så att allt går som det ska eller kommer med ny 

information. Ibland går mekanikerna själva till verkmästaren eller 

chefen för att diskutera tillvägagångssätt eller problem. 
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4.3.7 ARBETSÄTT 

Arbetsuppgifterna genomförs vanligen under lång tid och i ett lugnt 

tempo. Stämningen är avslappnad men fokuserad. Överlag finns stor 

kunskap hos mekanikerna som har bra koll på vad de gör och vad som 

ska göras. Ofta kräver uppgifterna att mekanikern kan använda båda 

händerna. Då en mekaniker har längre erfarenhet kan arbetet göras mer 

effektivt, vilket kan ses t.ex. i utdraget nedan: 

“Eftersom han har lång erfarenhet behöver han inte kolla av protokollet 

lika ofta utan kan kontrollera fler saker på fordonet i rad, vilket sparar tid” 

(Utdrag från observationsresultat, observation Verkstad 5) 

4.4 DICOT-MODELLEN 

Nedan presenteras observationsresultaten enligt DiCoT-modellen. 

Varje huvudtema beskrivs för sig och resultaten har där det varit 

möjligt knutits till de principer som rör respektive tema. 

4.4.1 FYSISK LAYOUT 

Verkstäderna är stora hallar med högt i tak, arbetsplatserna är 

placerade i två rader där fordon kan köras in till arbetsplatserna genom 

portar från vardera långsida. I anslutning till verkstadshallen finns 

reception och kontor där kundmottagare och verkmästare vanligen 

sitter. På varje arbetsplats finns verktygsvagnar som tillhör 

mekanikerna. Stundtals kan arbetsplatserna vara mycket trånga.  

Mekanikerna kan röra sig mellan arbetsplatserna som är belägna nära 

varandra (princip 5 situationsmedvetenhet, princip 6 

observationshorisont), vid arbetsplatsen kan de röra sig runt fordonet 

för att hämta saker eller pricka av/kolla nästa punkt på 

underhållsprotokollet eller se arbetsordern (princip 6 

observationshorisont). På vissa arbetsplatser där underhåll utförs finns 

en servicegrop som gör att mekanikern kan jobba stående under 

fordonet (princip 1 utrymme och kognition, princip 6 

observationshorisont).  

På väggarna i lokalen finns en hel del skyltar som visar vad olika saker 

är eller var de ska stå, men också informationsskyltar om diverse 

system och delar (princip 1 utrymme och kognition).  

Ljusinsläpp sker från sidoportar och lysrörslampor i taket, detta gör att 

det ibland blir mycket mörkt där mekanikerna jobbar, speciellt om de 

jobbar under ett fordon eller om ljuset skyms av fordonet i sig. 

Lokalerna är relativt rena men mycket smuts och olja existerar då ett 

arbete genomförs eller i servicegroparna och ibland är det även vatten 

i lokalen. Arbetsmiljön är relativt tyst men blir stundtals bullrig då 

eldrivna verktyg används eller om fordon är igång, annars är radio på. 

Oftast kan mekanikerna samtala med varandra i normal samtalston 

eller kontakta någon annan i lokalen genom att ropa. 
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4.4.2 INFORMATIONSFLÖDE 

Mekanikern får instruktioner om vilket jobb som skall utföras utav 

verkmästaren genom den arbetsorder som skrivits efter 

överenskommelse med kund (princip 8 rörelse av information). 

Kundmottagare och verkmästare fungerar här som informationsbuffrar 

(princip 11 informationsbuffrar) där information filtreras och förs 

vidare (princip 9 informationsomvandling). För underhåll framgår här 

vilken typ som skall utföras och det finns förutbestämda procedurer 

och protokoll för hur detta skall göras (princip 8 rörelse av 

information).  

Mycket av den information som används av mekanikerna finns 

utskriven på A4-ark, oftast är det arbetsorden och underhållsprotokoll 

men ibland även instruktioner från Multi. På mekanikernas 

verktygsvagnar finns mycket papper, pärmar och böcker med 

instruktioner, även detta är exempel på en punkt för 

informationsbuffring (princip 11 informationsbuffrar).  

Den största delen av dokumentationen sker i första hand på papper för 

att i ett senare skede ibland föras in i dator (princip 9 

informationsomvandling). Ibland skrivs anteckningar på 

papperslappar som lagts antingen på verktygsvagnen eller på närmsta 

tomma yta intill fordonet. När mekanikern behöver en reservdel går 

han till kundmottagaren eller reservdelsteknikern och ber om det. Hit 

går de också ibland om de behöver fråga hur de ska göra något. 

Varje mekaniker har normalt en egen laptop som förvaras i dennes 

verktygsvagn. Datorn används dagligen vid felsökning eller 

dokumentation men i mycket liten utsträckning i förhållande till tiden 

som läggs på övrigt arbete. Överlag används IT-stöden som en sista 

utväg då de inte kan få hjälp av varandra eller kan gå på erfarenhet. 

Vid underhåll används ofta Scania Multi och mekanikern går då fram 

och tillbaks till datorn för att läsa. Då mekanikerna använder laptops 

med SDP3 jobbar de ibland två-och-två så att en kan läsa av 

information på datorn och en kan kontrollera fordonet (princip 12 

kommunikationsbandbredd). Ibland sker också felsökning från 

intilliggande kontor där kundmottagare eller verkmästare sitter. Då 

mekanikern använder dator läggs den ofta på närmsta tillgängliga yta, 

ofta en vagn intill fordonet eller så används en speciell mobil 

datorstation som finns vid arbetsplatsen. Speciellt finns det senare vid 

den plats där underhåll genomförs. 

På verkstäderna finns normalt en bra sammanhållning mellan de 

anställda, detta gör att de ofta samtalar med varandra och har 

vänskapliga samtal, detta kan ses som informell kommunikation 

(princip 13 informell kommunikation). Oftast jobbar de i par, men 

vissa jobbar också ensamma. Paren består ofta av en med mer 

erfarenhet och en med mindre. Mekanikerna diskuterar problem och 

lösningar med varandra och det är inte ovanligt med problemlösning i 
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grupp. De har nära till varandra och kan lätt gå över till en annan 

arbetsplats om de behöver fråga om något. Verkmästaren utför oftast 

inte arbeten själv men går och kollar av med de andra mekanikerna så 

att allt går som de ska eller kommer med ny information. Ibland går 

mekanikerna själva till verkmästaren eller chefen för att diskutera 

tillvägagångssätt eller problem mm. 

Vid arbetsplatserna används många olika typer av information, vilket 

har beskrivits ovan. Därför kan arbetsplatsen i sig ses som en 

informationshubb (princip 10 informationshubbar), där beslut fattas 

utifrån flera olika informationskällor.  

Informationen som rör sig i systemet förmedlas till mekanikern på 

flertalet olika sätt: muntligt från person till person, genom skriftligt 

material eller genom IT-stöd vilka alla har olika 

kommunikationsbandbredd (princip 12 kommunikationsbandbredd). 

4.4.3 ARTEFAKTER 

I lokalen finns mycket verktyg och material och det finns dåligt med 

plats att lägga ifrån sig saker. Det mesta förvaras i mekanikernas 

personliga verktygsvagnar som är fulla med diverse verktyg, 

informationsmaterial, kläder osv. Varje mekaniker har normalt en egen 

laptop som förvaras i dennes verktygsvagn. De artefakter som används 

av mekanikerna är mestadels de verktyg som förvaras i vagnarna, 

protokoll och anteckningsblock samt laptops eller datorer. Vätskor 

finns i speciella behållare vid varje station och reservdelar finns på ett 

separat lager. Ytterligare verktyg finns vanligen på en central plats i 

verkstaden dit mekanikern kan gå om denne saknar något. Alla dessa 

artefakter är medlande artefakter (princip 15 medlande artefakter), 

som används för att stödja arbetet. Överlag är det mycket saker i 

verkstäderna och ofta resulterar detta i att det blir trångt.  

De externa stödstrukturer som skapas i verkstäderna är exempelvis 

scheman där det framgår vem som skall göra vad men även 

anteckningar som görs av mekanikern och protokoll och procedurer 

som används och följs (princip 16 externa stödstrukturer). 

Mekanikerna lägger ofta material och information där det är nära till 

hands för den aktuella uppgiften, även detta kan ses som ett sätt att 

skapa en extern stödstruktur.  

4.5 FENOMEN OCH MÖJLIGA ORSAKER 

Utifrån vidare analys kunde ett antal fenomen urskiljas med avseende 

på behov av och hinder för mobilitet. Till dessa fenomen kunde också 

möjliga orsaker identifieras, se tabell 3.  
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FENOMEN MÖJLIGA ORSAKER 

MYCKET RÖRELSE VID 

UNDERHÅLL (AVSNITT 4.3.1, 

4.3.3).  

 Många arbetsmoment 

 Pricka av och läsa på 

underhållsprotokoll 

 Anteckna avvikelser 

 Avläsa procedurer och värden 

från Multi 

UTSKRIVNA INSTRUKTIONER 

FRÅN MULTI (AVSNITT 4.3.2, 

4.3.5). 

 Det finns dåligt med plats för 

avlastning (ex. för laptop) 

 Specifika procedurer behöver 

följas 

 Specifika värden behövs  

 Utrymmet där uppgiften 

utförs är trångt 

VID FELSÖKNING I SDP3 

DELTAR TVÅ PERSONER 

(AVSNITT 4.3.3). 

 En mekaniker kan sköta 

programmet och en kan 

kontrollera fordonet 

 Laptop kan inte användas 

intill/på fordon 

 Minimerar rörelse mellan 

fordon och laptop  

PROBLEMLÖSNING I GRUPP 

(AVSNITT 4.3.3, 4.3.6) 

 Enkel tillgång till erfarenhet 

och kunskap 

 Socialt 

 Kunskapsöverföring 

TABELL 3. IDENTIFIERADE FENOMEN OCH MÖJLIGA ORSAKER. 

4.6 MILJÖRELATERADE FAKTORER FÖR 

MOBIL TEKNIK 

Miljön i Scanias verkstäder ställer specifika krav på vad ett system 

måste klara av för att kunna användas. Arbetsplatserna är ofta mycket 

trånga och de utrymmen där en uppgift utförs på fordonet kan också 

vara trångt eller svårt att komma åt. För att nå och kunna utföra sitt 

arbete måste mekanikerna ibland använda obekväma och mycket olika 

arbetsställningar.  Vid fordonet finns mycket begränsad tillgång till 

ytor för avlastning och ofta används lediga ytor på eller i fordonet.  

På verkstäderna förekommer mycket smuts, olja och damm, 

framförallt vid arbetsplatserna under ett pågående jobb. Det är 

stundtals bullrigt i lokalen då eldrivna verktyg används eller då fordon 

är igång. Det kan också vara mycket mörkt, framförallt vid arbete 

under fordonet. Sammanfattningsvis kan följande miljörelaterade 

behov formuleras för ett mobilt system för teknisk dokumentation: 
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• Möjliggöra åtkomst av trånga utrymmen 

• Möjliggöra användning vid olika typer av arbetsställningar 

• Uppta litet utrymme 

• Vara tåligt mot smuts, damm, vatten och olja 

• Kunna användas under bullriga förhållanden 

• Kunna användas i svag belysning 

• Tillåta rörelse 

4.7 BESLUTSUNDERLAG 

Nedan presenteras de behov av mobilitet som har identifierats samt 

de krav som ställs på en möjliggörande teknik för att denna skall 

uppfylla det aktuella behovet, se tabell 4: 

Behov  Krav på möjliggörande 

teknik 

Kommentar 

1. Ta med sig 

information 

Tillåta rörelse Tillåter mekanikern att 

röra sig omkring 

arbetsplatsen vid 

användning av tekniken 

Kunna användas vid 

olika arbetsställningar 

Tillåter mekanikern att 

tillgodogöra sig 

information vid olika 

arbetsställningar 

2. Tillgång till 

information vid/i 

arbetssituationen 

Möjliggöra 

användning av två 

händer 

Kunna arbeta med två 

händer och samtidigt 

tillgodogöra sig 

information på ett 

smidigt sätt 

Möjliggöra åtkomst av 

trånga utrymmen 

Lösningen får ej hindra 

mekanikern att kunna 

jobba i trånga utrymmen 

Kunna användas vid 

olika arbetsställningar 

Tillåter mekanikern att 

tillgodogöra sig 

information vid olika 

arbetsställningar 

3. Bekräfta uppgift 

utförd 

Kunna 

kommunicera/lämna 

information 

 

Tillåta rörelse Tillåter mekanikern att 

röra sig omkring 

arbetsplatsen vid 

användning av tekniken 
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4. Lämna 

information löpande 

  

Kunna 

kommunicera/lämna 

information 

 

Tillåta rörelse Tillåter mekanikern att 

röra sig omkring 

rbetsplatsen vid 

användning av tekniken 

Kunna hantera större 

mängd info 

Kunna hantera en större 

mängd info såsom t.ex. 

minnesanteckningar, 

beskrivningar av 

avvikelser och fel  

Kunna hantera olika 

former av info 

Olika typer av värden, 

meddelanden, 

anteckningar, formell 

dokumentation, 

fordonsspecifik 

information, skisser, text 

mm. Information som ej 

är möjlig förutsäga till 

skillnad från vid behov 

1 och 2 då 

informationen är den 

som finns i de egna 

systemen (instruktioner 

mm.). 

Generella krav  Erbjuda lättillgängligt informationsutbyte 

Tåla smuts, damm, vatten och olja 

Kunna användas i svag belysning 

Kunna användas i bullriga miljöer 

TABELL 4. IDENTIFIERADE BEHOV MED TILLHÖRANDE KRAV PÅ 

MÖJLIGGÖRANDE TEKNIK. 

De identifierade kraven har förts in i en utvärderingsmatris, se tabell 

5:  

BEHOV KRAV    KONCEPT 1 KONCEPT 2 

  VIKTNING Relativ 

poäng 

Viktat 

värde 

Relativ 

poäng 

Viktat 

värde 

Ta med sig 

information 

Tillåta rörelse 1 0 0 0 0 

Kunna 

användas vid 
olika 

arbetsställningar 

1 0 0 0 0 

 delsumma  0  0 

Korrigerad delsumma (delsumma / antal krav) 0  0 
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Tillgång till 

information 
vid/i 

arbets-

situationen  

Möjliggöra 

användning av 
två händer 

1 0 0 0 0 

Möjliggöra 

åtkomst av 

trånga 
utrymmen 

1 0 0 0 0 

Kunna 

användas vid 
olika 

arbetsställningar 

1 0 0 0 0 

 delsumma 0  0 

Korrigerad delsumma (delsumma / antal krav)    

Bekräfta 
uppgift 

utförd  

Kunna 
kommunicera/ 

lämna information 

1 0 0 0 0 

Tillåta rörelse 1 0 0 0 0 

delsumma 0  0 

Korrigerad delsumma (delsumma / antal krav)    

Lämna 
information 

löpande 

Kunna 
kommunicera/ 

lämna information 

1 0 0 0 0 

Tillåta rörelse 1 0 0 0 0 

Kunna hantera 

större mängd info 

1 0 0 0 0 

Kunna hantera 

olika former av 

info 

1 0 0 0 0 

delsumma 0  0 

Korrigerad delsumma (delsumma / antal krav)    

Totalpoäng (summa av de 

korrigerade delsummorna) 

  0  0 

Rankning      

TABELL 5. UTVÄRDERINGSMATRIS. ETT KONCEPT VÄLJS SOM REFERENS, 

KONCEPTEN GES EN RELATIV POÄNG MOT REFERENSEN: 1 POÄNG FÖR SÄMRE 

ÄN REFERENS, 2 POÄNG FÖR LIKVÄRDIGT, 3 POÄNG FÖR BÄTTRE ÄN 

REFERENS. POÄNGEN MULTIPLICERAS MED VIKTNINGEN FÖR KRAVET OCH 

GER ETT VIKTAD VÄRDE. SUMMAN AV DE VIKTADE VÄRDENA RÄKNAS IHOP 

TILL EN TOTALPOÄNG. KONCEPTEN RANKAS SEDAN UTIFRÅN DESS 

TOTALPOÄNG ELLER FÖR VARJE BEHOV UTIFRÅN RESPEKTIVE DELSUMMA. 

Varje krav gavs en tillfällig viktning på 1 tills kraven kan utvärderas 

och viktas tillsammans med målgruppen. Koncepten poängsätts 

relativt varandra och ges 1, 2 eller 3 poäng i kolumnen ”Relativ poäng”. 

För att korrigera för att olika många krav är kopplade till de olika 

behoven korrigeras delsummorna som används för att räkna ut 

totalpoängen. Matrisen kan användas för att utvärdera valfritt antal 

koncept och för att bedöma dess totala potential som lösning på 

samtliga behov eller för varje behov enskilt.    
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit av arbetet, dess 

styrkor och svagheter, vilka konsekvenser arbetet får inom och utanför 

Scania samt rekommendationer för fortsatta studier.  

5.1 BEHOV AV MOBILITET 

Syftet med detta arbete har varit att identifiera behov av mobilitet vid 

reparation och underhållsarbete. Det första identifierade behovet är att 

kunna ta med sig information vid rörelse. Behovet är tydligast vid 

underhåll då många delmoment ingår och mekanikern kontrollerar 

flera olika komponenter på lastbilen. Den fysiska layouten gör att 

mekanikern måste röra sig vid arbetsplatsen. De nuvarande 

informationssystemen är inte alls eller endast begränsat mobila vilket 

gör att de inte är fullt ändamålsenliga eller effektiva. De befintliga 

lösningarna kräver också att mekanikern håller mycket information i 

huvudet vilket skapar en hög kognitiv belastning. Det befintliga 

systemet leder också till mycket onödig rörelse vilket minskar 

effektiviteten och skapar avbrott i den pågående uppgiften.   

En mer mobil lösning skulle kunna förbättra användarupplevelsen 

genom att ändra på ”Hur” och med ”Vad” uppgiften utförs vilket ligger 

i linje med vad som beskrivs av Hassenzahl [13].   

Det andra identifierade behovet är att ha tillgång till information vid 

och i arbetssituationen. Detta visar sig främst då en reparation, ett byte 

eller annan åtgärd behöver göras på någon del av fordonet. Den fysiska 

layouten gör i detta fall att informationen blir svårtillgänglig eftersom 

IT-stöden ej går att placera på lämpligt ställe vid arbetsplatsen. Detta 

behov kräver likt föregående att informationen går att ta med sig till 

platsen där uppgiften skall utföras men skiljer sig i det avseende att det 

i detta fall är lätt access snarare än mobilitet i sig som är det 

framträdande behovet.  

De två sista behoven består utav att kunna bekräfta att en uppgift 

utförts och att kunna lämna information löpande. Att kunna lämna 

ifrån sig information löpande behövs främst vid underhåll men även 

vid reparationer då mycket anteckningar görs utav mekanikern. 

Genom att erbjuda en lösning där mekaniken får möjlighet att göra 

detta kan man undvika att göra mekanikern till en informationsbuffer 

och minska den kognitiva belastningen.  Att kunna bekräfta att en 

uppgift är utförd kommer ifrån den procedur som används vid 

exempelvis underhåll då ett protokoll prickas av efter varje moment. 

Liknande förfarande sker också vid reparation då mekanikern 

markerar på arbetsordern. De två sista behoven skiljer sig åt vad gäller 

mängden information som behöver hanteras men också vilken typ av 

information det handlar om.  
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5.2 KONTEXTUELLA FAKTORER FÖR 

VAL AV MOBIL TEKNIK 

Den speciella miljö som existerar i Scanias verkstäder kräver ett 

system som är tåligt och robust. De fysiska artefakter som används 

med systemet får inte hindra mekanikern att utföra sitt arbete och de 

får inte ta allvarlig skada av att användas i dammiga och smutsiga 

miljöer. Många av de krav som tagits fram kommer från hur den 

fysiska miljön ser ut. Att tekniken uppfyller dessa krav är viktigt för 

att uppnå ändamålsmässighet, nytta och effektivitet vilket kommer att 

bidra till en bättre användarupplevelse. 

Gemensamt för de identifierade behoven är att den fysiska kontexten 

och uppgiftskontexten spelar en mycket central roll, vilket ligger i linje 

med Korhonens [19] teori om att en djup förståelse för kontexten är 

viktig vid utformning av mobila interaktiva produkter.  Genom att 

erbjuda en ny lösning kommer upplevelsen användaren får av att utföra 

uppgiften indirekt att påverkas genom hur väl anpassad till kontexten 

lösningen är. 

5.3 MOBIL INTERAKTIONSTEKNIK FÖR 

REPARATION OCH UNDERHÅLL 

AR för förmedling av instruktioner vid reparationsarbeten har 

potential att vara en bra lösning, speciellt för att uppfylla behovet av 

tillgång till information i arbetssituationen, vilket har visats i tidigare 

forskning (se avsnitt 2.2).  I situationer där mekanikern behöver 

utförliga instruktioner i ibland udda och trånga utrymmen där 

möjlighet till avlastning är begränsad, kan man se tydliga fördelar med 

ett system där information presenteras i mekanikerns synfält och som 

möjliggör användning av båda händerna. För tillfällen då användaren 

behöver lämna information till systemet kan det dock vara mindre 

passande. Många av de system som utvecklats hittills använder sig av 

styrning via tal vilket kan vara svårt att använda i en stundtals bullrig 

miljö. Detta öppnar upp för användning av annan mobil teknik som 

exempelvis bärbara eller kroppsburna artefakter.  

I och med att den tekniska dokumentation som används i arbetet är 

skiftande men ofta specifik för ett delmoment samt att dokumentation 

utförs löpande av mekanikern skulle ett ubikvitärt system kunna vara 

fördelaktigt, där olika kombinationer av tekniska lösningar kan 

användas i olika situationer. Genom att placera användaren i en 

dynamisk konfiguration kan användaren fokusera på uppgiften medan 

olika system arbetar i bakgrunden för att stötta och effektivisera, likt 

vad som visats av Lampe m.fl [5].   
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5.4 BESLUTSUNDERLAG 

Beslutsunderlaget togs fram utifrån den genomförda 

observationsstudien och de identifierade kraven fördes in i en 

beslutsmatris som kan användas för att bedöma potentialen med olika 

mobila tekniska lösningar. Ett medvetet val gjordes att inte vikta 

kraven eftersom det saknades resurser att bekräfta detta med 

målgruppen. Alla krav har därför tillfälligt givits samma vikt. 

Utvärderingsmatrisen kan användas i sin nuvarande form för att ge en 

fingervisning om vilka mobila interaktionstekniker som visar potential 

för användning vid reparations- och underhållsarbete, risken är dock 

att resultatet blir annorlunda om viktning av kraven används. Det kan 

vara fördelaktigt att vikta kraven eftersom vissa krav förmodligen är 

av större betydelse än andra för att förbättra användarupplevelsen.   

Beslutsmatrisen kräver att det finns en ganska god kännedom om de 

tekniker som utvärderas och deras begränsningar och möjligheter 

eftersom de poängsätts relativt varandra. Det kan också vara bra att 

genomföra utvärderingen flera gånger och byta referens för varje gång 

för att se ifall det ger samma utfall.  

Denna modell ger möjlighet att på ett överskådligt och enkelt sätt välja 

mellan koncept baserat på identifierade behov och krav och valet kan 

enkelt härledas tillbaks till de ursprungliga behoven hos målgruppen. 

5.5 KONSEKVENSER 

Utöver behovet av att få tillgång till teknisk dokumentation vid 

reparations- och underhållsarbete har denna studie visat att det finns 

stort behov att kunna lämna ifrån sig information på olika sätt. Detta 

skiljer sig från tidigare forskning där fokus främst har legat på att 

tillhandahålla teknisk dokumentation till användaren. Detta leder till 

en annan syn på kommunikationen som sker mellan systemet och 

användaren och skulle kunna leda till utveckling av andra typer av 

konfigurationer. 

Denna studie har utgått från att grundligt undersöka användarnas 

behov och förstå kontexten för reparation och underhållsarbete. 

Genom att göra detta öppnas möjligheten att göra en första utvärdering 

av vilka tekniker som visar potential för användning inom dessa 

områden, både för Scania men även inom andra liknande verksamheter. 

Många tidigare arbeten inom området har testat olika system utifrån 

en förutbestämd teknik, detta arbete presenterar ett alternativt 

angreppssätt för utformning av mobil teknik. Detta angreppssätt gör 

att man i ett tidigare skede kan utvärdera olika tekniker vilket gör att 

både tid och resurser kan användas mer effektivt, vilket har stora 

fördelar i industrin där mycket kan hänga på ett projekts framgång eller 

misslyckande.  
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För Scanias del ger detta arbete en bra grund för att förstå användarna 

och kontexten och i sin tur de behov och krav som existerar.  

Beslutsunderlaget kan användas för att på ett effektivt sätt låta 

användarnas behov styra valet av teknik. På så sätt kan utvecklarna 

undvika risken att en teknik väljs medvetet eller omedvetet på grund 

av egna preferenser eller nyfikenhet. 

Utveckling av mobila system syftar oftast till att effektivisera arbetet 

som utförs samt att genom att tillhandahålla teknisk dokumentation på 

ett nytt sätt samt göra att mekanikern kan utföra arbetet mer 

självständigt. Detta tar inte fullt ut hänsyn till de sociala aspekterna i 

arbetet och uppmanar till att jobba mer isolerat snarare än att söka hjälp 

ifrån kollegor vilket skulle kunna få negativa psykologiska och 

arbetsmiljömässiga effekter. 

5.6 BEGRÄNSNINGAR 

Detta arbete har som de flesta både sina styrkor och begränsningar. Då 

detta är en kvalitativ studie som utförts och tolkats av en enskild person, 

kan detta ha lett till subjektiva och möjligtvis felaktiga bedömningar. 

För att validera resultaten har arbetet granskats av handledare för 

arbetet på Scania samt handledare och opponent på Linköpings 

Universitet. Slutsatser har i största möjliga mån dragits med stöd 

utifrån vedertagna teorier och metoder.  

Den använda metoden har beskrivits så utförligt som möjligt så att fler 

undersökningar skall kunna genomföras och på så sätt kunna styrka 

eller ifrågasätta resultaten från detta arbete. 

Genom att stegvis göra djupare och mer specifika observationer har en 

kunskap om domänen kunnat byggas upp successivt. Detta har gett en 

empati och förståelse för användarens behov vilket är viktigt vid 

utformning av goda användarupplevelser, trots detta kan man inte 

komma ifrån risken att en felaktig uppfattning har skapats av 

användarna och deras behov. 

Ett mindre antal observationstillfällen har använts i denna studie och 

platserna har också legat nära varandra geografiskt samt att alla varit 

del av Scanias nätverk. Detta kan ha lett till en ofördelaktig 

homogenitet mellan de observerade användarna och miljöerna. Genom 

att utföra ett större antal observationer på flera olika platser skulle en 

högre validitet ha kunnat uppnåtts och resultatet hade möjligtvis blivit 

annorlunda.  

Verkstäderna i denna studie har inte helt anonymiserats vilket skulle 

kunna göra att de involverade användarna möjligtvis kan identifieras. 

Alla medverkande i denna studie har dock informerats om studien och 

har vetat om att de blivit observerade, vilket är en viktig etisk aspekt 

vid kvalitativa studier med användare. Verkstädernas platser har 

angetts för att få en uppfattning om den geografiska spridningen men 
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har sedan anonymiserats för att inte kunna knyta ett specifikt resultat 

till en specifik verkstad. Detta gjordes för att försvåra att personer kan 

identifieras utifrån de personbeskrivningar som finns bl.a. i resultaten 

från de kontextuella undersökningarna. 

Analys av resultaten har utförts i tre steg och med olika metoder, detta 

har gjort att resultatet har kunnat tolkas från olika synvinklar och med 

hjälp av olika teorier. DiCoT modellen gav en bra insikt om samspelet 

mellan den fysiska layouten, informationsflödet och artefakterna samt 

gav ett bra ramverk för diskussion och ett nytt perspektiv på tidigare 

analys. Den passade också bra eftersom resultaten som kommit fram 

ur den tidigare analysen låg mycket nära de teman som presenteras i 

DiCoT-modellen. 

Att jobba enligt en analysmetod i tre steg där teorin kopplats på senare 

har gjort att resultaten har tillåtits tala för sig själva och de mönster och 

slutsatser som framkommit har skapats förutsättningslöst. Risken är 

annars att teorin kopplas på för tidigt och att forskaren därför söker 

mönster för att passa denna teori. 

5.7 FRAMTIDA STUDIER 

Den fysiska kontexten har blivit väl undersökt i denna studie medan 

uppgiftskontexten inte har undersökts fullt lika grundligt, uppgifterna 

har studerats på en övergripande nivå och de största skillnaderna som 

identifierats är de mellan reparation och underhåll. Dessa två typer av 

arbetsuppgifter skulle kunna studeras närmare för att se om det finns 

viktiga skillnader i behov även mellan delmoment i dessa uppgifter.  

Även den sociala kontexten och hur det påverkar informationsflödet 

skulle vara intressant att gå in närmare på. Som nämnts tidigare kan 

utveckling av denna typ av system uppmana till mer isolerat arbete 

vilket kan tala emot de sociala behoven som finns hos människor. 

Denna aspekt kan därför vara intressant att studera ur ett psykologiskt 

och arbetsmiljöperspektiv.   

Beslutsunderlaget som tagits fram kan modifieras med hjälp av viktade 

krav. Det kan vara fördelaktigt att vikta kraven eftersom vissa krav är 

viktigare än andra för att förbättra användarupplevelsen. Detta skulle 

exempelvis kunna göras tillsammans med representanter från den 

tänkta målgruppen.  

Intressant vore också att diskutera de identifierade behoven och kraven 

med målgruppen för att se om de slutsatser som dragits utifrån 

analysen ligger i linje med deras uppfattning om vad de har för behov 

som finns.  
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6. SLUTSATS 

Syftet med detta arbete var att undersöka användarens behov av 

mobilitet i olika arbetsuppgifter på en verkstad samt vilka faktorer i 

kontexten som påverkar användningen av mobil teknik.  

Följande behov av mobilitet har identifierats i denna studie:  

 att kunna ta med sig information,  

 att ha tillgång till information i/vid arbetssituationen 

 att bekräfta uppgift utförd samt 

 att löpande kunna lämna information. 

Behoven är snarlika men ställer olika krav på möjliggörande tekniker. 

I det första fallet är det viktigt att kunna bära med sig informationen 

för att enkelt kunna kontrollera eller läsa av, i det andra fallet är det en 

lätt access till information som är det centrala behovet, i det tredje att 

enkelt kunna registrera att en uppgift blivit utförd och i det sista fallet 

att kunna lämna information löpande vilket i sig kräver att lösningen 

kan hantera en större mängd information och information av olika slag.  

Eftersom behoven skiljer sig åt i vissa avseenden är det viktigt att inte 

utesluta möjligheten att en teknik inte är den optimala lösningen för att 

uppfylla alla dessa behov utan att det kan finnas fördelar med att 

använda olika tekniker för att uppfylla olika behov. Detta måste då 

vägas mot potentiella nackdelar med att användaren kanske måste 

använda flera olika artefakter. 

De behov och krav som identifierats kan i stor grad härledas till den 

fysiska kontexten eller uppgiftskontexten. Verkstadsmiljön ställer i sig 

krav på vad en eventuell teknik måste klara av, såsom smuts, damm 

och höga ljudvolymer. Dessa krav kommer igen för varje behov 

eftersom den fysiska miljön de används i är densamma. Behoven i sig 

kan också härledas från hur uppgifterna som utförs är utformade. 

Denna studie visar på att den fysiska layouten och uppgiften är de 

kontextuella faktorer som i högst grad påverkar val av mobil 

interaktionsteknik för reparation och underhållsarbete. 
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I 

 

BILAGA I – OBSERVATION VERKSTAD 

3 

DE-BRIEF – VERKSTAD 3 16/9 2015 

 

Ren observation. 

Förmiddag 09.00-11-30. 

Tittade runt i verkstaden när mekanikerna jobbade, följde bl.a. en felsökning av en 

motor med hjälp av SDP3 samt en ”inbyteskontroll” (typ en besiktning). 

 

Miljö: Ljust, halvt utomhusklimat med tanke på de stora öppna portarna. Stundtals 

bullrigt men mestadels ganska tyst. Mycket bilar i lokalen, kanske 10 mekaniker. 

Verkade trångt trots att de sa att de hade mycket plats just den här dagen. Mycket 

saker som ligger här och där på vagnar och bord. Relativt rent, gör rent efter varje 

jobb då en bil flyttas, mycket smuts och olja mm i själva bilarna och när jobbet utförs. 

Arbete: Ibland mycket konstiga arbetsställningar, klättrar ofta in vid motorn och står 

konstigt. Använder olika typer av ficklampor för att se under och i saker. Går i första 

hand på erfarenhet och i andra hand kollar upp saker med hjälp av dator. Mycket 

samarbete med varandra.  Hjälper varandra då SDP3 används, en kollar datorn och 

en är vid fordonet. 

Verkar lugnt och inte speciellt stressigt. Dåligt med ställen att ha exempelvis datorer 

på. Ställer dem på olika detaljer på fordonet eller drar dit vagnar. Skriver mycket 

lappar. 

  



 

II 

 

BILAGA II – OBSERVATION VERKSTAD 

4 

DE-BRIEF – VERKSTAD 4 22/9 2015 

Typ av observation: fokuserad närvaro 

Tid och varaktighet: förmiddag 08.30-11.00 

 

I reparationsverkstaden, såg lite olika jobb på både lastbil och buss. 

Allmän reflektion 

Ganska lugnt i verkstaden trots att de hade mycket jobb. Mycket samarbete kollegor 

emellan och diskussioner om lösningar/problem. Ofta jobbar de i väldigt konstiga 

arbetsställningar. 

Viktigaste upptäckterna 

Samarbete viktigt och förekommer ofta. Om de använder datorstöd står en vid 

datorn och en vid fordonet. datorstöd känns som den sista utvägen, frågar hellre 

kollegor. Lite rörelse mellan de olika arbetsplatserna, mer runt om fordonet. 

Oväntade händelser/iakttagelser 

Använder ofta undre frontlucka som avlastningsbord. Jobbar nästan aldrig bara en 

på en station. 

Citat: 

”90 % på buss finns ju inte i multi ändå” 

”bry dig inte om conversion, det förstår du inte i alla fall” 

”Ja dom tror ju att man ska kunna jobba såhär i framtiden (visar som att peka på 

pekplatta) men de tror inte jag, med handskar å olja å skit” 

Att tänka på nästa gång 

Kolla samarbete. 



 

III 

 

OBSERVATIONSPROTOKOLL – VERKSTAD 4 22/9 2015 

Fokus Frågor Anteckningar 

Trafik Vad är trafikflödet genom utrymmet? Var det utformat på det sättet? 
Vad rör sig genom utrymmet (t.ex. människor, bilar)? Var är de höga 

/ trafikområdena låg? Varför är de höga / trafikområdena låg?  

Mest människor som rör sig i verkstaden. Mest runt fordonet vid arbetsplatsen och mindre i mittgången. Själva uppgiften 
sker oftast på ett fixt ställe på fordonet. Rörelse sker då saker ska hämtas eller mekanikern behöver prata med någon. Jobbar 

ofta två tillsammans på samma station med ett fordon. Lugnt tempo och inget spring. Fordonen kör in genom sidoportarna 

vid varje station. 

Information och 

kommunikation 

Vilka informations- och kommunikationsaccesspunkter finns? 
Används dem, och hur ofta? Hur används dem? Var finns de ? 

Vilken information används/skapas? Vilken typ att dokumentation 

finns? 

Planerings- och infotavlor samt olika typer av checklistor och whiteboards sitter uppsatta längs väggarna. Hjälper och frågar 
ofta varandra, går mycket på egen och andras erfarenhet. Vänder sig i andra hand till IT-stöd för att få information eller 

guidning.  Skriver upp saker på papper, ibland för att föras in i dator senare. När datorstöd används är det ofta en som kollar 

på datorn och en som kollar på fordonet. 

Människor Finns det andra kollegor? Hur många människor är där? Hur 

interagerar de? Hur samtalar de? Känner de varandra? Är utrymmet 

anpassat för flera människor? Hur gamla är de? Hur är de klädda? 
mm… 

10-15 människor i lokalen, ibland verkmästare och annan personal som kommer in och tittar och pratar. Bra stämning 

mellan personalen i verkstaden, de diskuterar mycket med varandra och hjälps åt och räcker varandra saker. Klädda i 

verkstadskläder, jobbarbrallor, mjukiströja, skyddsskor. Inga handskar, ibland pannlampa. Smutsiga händer. Enbart män, 
blandade åldrar. 

Miljö Hur ser utrymmet ut? Hur stort, vilken form, dekorationer, möbler? 

Hur är ljuset? Ljud? 

Stor verkstadshall med högt i tak, ljusinsläpp från portarna på sidan. relativt rent i lokalen, damm/olja vid fordonen och 

verktyg. Radio på i bakgrunden, ibland skrammel och buller från verktyg, maskiner och fordon med oftast ganska behaglig 
ljudvolym. Ingen bär hörselskydd. Bländande ljus utifrån ibland. Mörkt i trånga utrymmen i och under fordonen. Normal 

temperatur. 

Artefakter Vilka artefakter används? Bär de med sig saker? Hur ofta används 

de? Vad gör de med dem? Vad hämtar de? 

Pannlampa/ficklampa används nästan hela tiden för att se. Verktygsvagn parkerad vid fordon. Slangar ibland längs golvet, 

traverser i taket. Dator används ibland, ställs på vagnar i mittgången. Trångt med plats att lägga saker på, mycket läggs på 

nedre frontluckan. 

Teknologi Vilken teknologi finns? Hur används den? Vem är den till för? Mestadels verktyg, dator ibland, lampor, mätverktyg, pumpar mm.  

Arbete och Uppgifter Vilken typ av arbete utförs? Hur? Var? Hur ofta utförs 

arbetet/uppgiften? Kan man se samarbete? Kan man se mönster eller 

rutiner? Är arbetet tungt? komplicerat? lätt? Långvarigt/kortvarigt? 
Tydligt? 

Trånga utrymmen och ofta konstiga arbetsställningar. Jobbar ofta på ett fordon under en längre tid men en uppgift.  

Helhetsintryck Vad är den totala miljön ut? Vad är det första och sista du märkt? 

Vad är det att vara där? Hur är det liknar eller skiljer sig från 

liknande miljöer? Finns det några vanliga beteenden, regler, eller 

ritualer? 

  

Allmänna tankar: 

Behöver komma åt trånga utrymmen. Jobbar två tillsammans för att kunna kolla dator och fordon samtidigt. Viktigt att kunna visa/samarbeta med varandra. Jobbar inom ett begränsat område. Jobbar mycket med 

handverktyg. Mer rörelse kring bussarna än lastbilar. 

 

 



 

IV 

 

BILAGA III – OBSERVATION 

VERKSTAD 7 

DE-BRIEF – VERKSTAD 7 23/9 2015 

Fyll i snarast efter avslutad observation. 

Typ av observation: fokuserad närvaro 

Tid och varaktighet: eftermiddag 12.30-14.00 

 

I verkstaden, kollade på reparationer. 

Allmän reflektion 

Gammal verkstad. Mycket lugnt. Tyvärr ingen som använde datorstöden under 

observationen. Mycket trångt i verkstaden. 

Viktigaste upptäckterna 

Mycket utskrifter av olika slag som användes (För jobbigt att använda dator?) 

Oväntade händelser/iakttagelser 

Tyvärr ingen som använda dator. Mycket äldre lokal än vid tidigare observationer 

men arbetsstationer och rutiner mycket likt. 

Att tänka på nästa gång 

Kanske skulle kunna vara ”prao” hos mekaniker och kundmottagare i nästa steg. 

GoPro – sätt på underhåll/reparation och felsökning. 



 

V 

 

OBSERVATIONSPROTOKOLL – VERKSTAD 7 23/9 2015 

Fokus Frågor Anteckningar 

Trafik Vad är trafikflödet genom utrymmet? Var det utformat på det sättet? 

Vad rör sig genom utrymmet (t.ex. människor, bilar)? Var är de höga 
/ trafikområdena låg? Varför är de höga / trafikområdena låg?  

Bilar och människor som rör sig i lokalen. Fordon kör in från ena långsidan genom portar vid varje arbetsplats. Viss 

personal rör sig mer i lokalen, exempelvis verkmästare. Annars sker största delen rörelse kring fordon vid arbetsplatsen. 
ibland går någon för att hämta något eller prata med annan personal. 

Information och 

kommunikation 

Vilka informations- och kommunikationsaccesspunkter finns? 
Används dem, och hur ofta? Hur används dem? Var finns de ? 

Vilken information används/skapas? Vilken typ att dokumentation 

finns? 

Mekanikerna diskuterar och pratar mycket med varandra och jobbar ofta i par. Använder utskrifter med information/ 
instruktioner från bl.a. Multi. En del material finns i pärmar eller "dokumentklämmor" vid verktygsvagnen eller någon 

annan stans vid arbetsplatsen. Mekanikerna har nära till varandra. En del problemlösning görs i grupp. Kontor och reception 

ligger i anslutning till verkstaden , en del felsökning sker därifrån. Wi-fi finns i hela lokalen. Alla mekaniker har en egen 
laptop där de kan söka information. 

Människor Finns det andra kollegor? Hur många människor är där? Hur 

interagerar de? Hur samtalar de? Känner de varandra? Är utrymmet 

anpassat för flera människor? Hur gamla är de? Hur är de klädda? 
mm… 

10-15 personer i lokalen, mest mekaniker. Vissa jobbar själva och vissa jobbar i par. Avslappnad stämning, samtal mellan 

personalen. Enbart män, blandade åldrar. Verkstadsklädsel, arbetsbyxor, skyddsskor.. Ibland hörselskydd. Inga handskar. 

Miljö Hur ser utrymmet ut? Hur stort, vilken form, dekorationer, möbler? 

Hur är ljuset? Ljud? 

Ganska mörk lokal, ganska slitet. Lysrör i taket. Normal temperatur. Radio på i bakgrunden, i övrigt ganska tyst bortsett från 

då fordon kör in/ut. Dammigt/oljigt på fordon och verktyg. Ibland vatten på golvet. Lokalen ser ut som ett gammalt 
plåtgarage med betonggolv. Angränsande plåtverkstad, stark kemikaliedoft därifrån. 

Artefakter Vilka artefakter används? Bär de med sig saker? Hur ofta används 

de? Vad gör de med dem? Vad hämtar de? 

Verktyg, mätinstrument, datorer. Alla har egen laptop och personlig verktygsvagn. Mycket material i lokalen och särskilt i 

mittgången. Verktygsvagnar och andra vagnar/bord vid varje station. Datorer och papper läggs på vagnar/bord där det får 
plats. 

Teknologi Vilken teknologi finns? Hur används den? Vem är den till för? Telefoner, datorer, mätverktyg mm. Wi-fi i hela lokalen. Använder datorstöd ibland, liten del av arbetet. 

Arbete och Uppgifter Vilken typ av arbete utförs? Hur? Var? Hur ofta utförs 
arbetet/uppgiften? Kan man se samarbete? Kan man se mönster eller 

rutiner? Är arbetet tungt? komplicerat? lätt? Långvarigt/kortvarigt? 

Tydligt? 

Reparation/underhåll och plåtverkstad. Konstiga arbetsställningar. Trångt och svårt att nå. Koll på vad som ska göras, 
ganska långvariga uppgifter. 

Helhetsintryck Vad är den totala miljön ut? Vad är det första och sista du märkt? 

Vad är det att vara där? Hur är det liknar eller skiljer sig från 

liknande miljöer? Finns det några vanliga beteenden, regler, eller 

ritualer? 

  



 

VI 

 

BILAGA IV – OBSERVATION 

VERKSTAD 1 

DE-BRIEF – VERKSTAD 1 01/10 2015 

Fyll i snarast efter avslutad observation. 

Typ av observation: fokuserad närvaro 

Tid och varaktighet: fm 08.30-10.00 

 

Följde ett underhåll på en bil som även skulle byta ut en del (oljefilter? Kolla 

anteckningar). Satt en stund i receptionen och kollade på kundmottagarna. 

Allmän reflektion 

Ganska lugnt på verkstaden idag, i princip två jobb som gjordes denna förmiddag 

varav det ena var någon form av internutbildning. Lugnt i verkstaden, mest rörelse 

kring arbetsplatsen. 

Viktigaste upptäckterna 

Väldigt mycket fram och tillbaks vid underhåll för att pricka av protokoll, hämta 

verktyg. Upp och ner ur gropen samt runt omkring fordonet. De med mer 

erfarenhet verkar kunna jobba mer självständigt. 

Oväntade händelser/iakttagelser 

Mottagning av obokad kund som ville byta en lampa, tog ca 20 min max att 

genomföra mottagande, skriva arbetsorder, byta lampa. Mycket snabbt!  

Att tänka på nästa gång 

Försök att se när datorstöd används, exempelvis vid felsökning. 

 

 



 

VII 

 

OBSERVATIONSPROTOKOLL – VERKSTAD 1 01/10 2015 

Fokus Frågor Anteckningar 

Trafik 

Vad är trafikflödet genom utrymmet? Var det utformat på det 

sättet? Vad rör sig genom utrymmet (t.ex. människor, bilar)? Var 

är de höga / trafikområdena låg? Varför är de höga / 

trafikområdena låg?  

Människor och fordon. Fordon kör in genom portar från sidan. Mekaniker går fram och tillbaks mellan fordon och vagn 
mycket frekvent, prickar av på underhållsprotokoll och hämtar saker. Mycket rörelse kring arbetsplats, i övrigt ganska 

lugnt. (Någon nämner att det är ovanligt lugnt idag). Hoppar  upp och ner ur servicegropen, mycket! Slangar dras runt 

arbetsplatsen ibland. Mekanikern går ibland till kundmottagare/reservdelspersonal och frågar om saker, får material från 

receptionen. Byter plats på fordonet en gång, kör in bakom ett annat (efter underhåll är klart), blir för trångt och byter då 

igen. På två timmar har tre fordon rört sig i lokalen.  

Information och kommunikation 

Vilka informations- och kommunikationsaccesspunkter finns? 

Används dem, och hur ofta? Hur används dem? Var finns de ? 

Vilken information används/skapas? Vilken typ att dokumentation 
finns? 

Utskrivet underhållsprotokoll används. Där finns lista på vad som ska kollas och prickas av. Protokoll på papper läggs på 

verktygsvagnen. I rummet där färdskrivare kontrolleras finns ett litet kontor där dokumentation sker efter jobb i dator. 

Hjälper och frågar varandra, pratar och ropar. När vätska av olika slag används så fås de genom att slå in en specifik kod 
så att det registreras direkt i arbetsordern. Diskuterar och kollar av saker med chefen. 

Människor 

Finns det andra kollegor? Hur många människor är där? Hur 

interagerar de? Hur samtalar de? Känner de varandra? Är 
utrymmet anpassat för flera människor? Hur gamla är de? Hur är 

de klädda? mm… 

Ca 8 st mekaniker. Män i medelåldern och äldre, ett par yngre. Arbetsbyxor, t-shirt eller tröja och skyddsskor. Inga 

handskar. Bra samanhållning och avslappnade samtal. 

Miljö 

Hur ser utrymmet ut? Hur stort, vilken form, dekorationer, möbler? 

Hur är ljuset? Ljud? 

Ny lokal, plats för 9 st fordon. En större och en mindre hall, en "grop" i båda. Normal temperatur, ljusinsläpp från 
portarna. Lysrör i taket, mörkare i groparna som är belysta underifrån. Radio som spelas ur en av bilarna. Trångt då fordon 

står bakom varandra. Ibland står portarna öppna. Rent och snyggt i lokalen men mer smuts och damm i groparna. 

Artefakter 

Vilka artefakter används? Bär de med sig saker? Hur ofta används 

de? Vad gör de med dem? Vad hämtar de? 

Verktyg, mätinstrument, laptops. Det mesta som används ligger på verktygsvagnen. Vätskor och oljor i en pelare. 
Vagnarna är mycket personliga. Mycket, mycket saker på vagnarna, allt från verktyg/lappar/laptops till kläder, drick osv 

osv. 

Teknologi Vilken teknologi finns? Hur används den? Vem är den till för? Datorer, vätskepelare med kod, mätinstrument. 

Arbete och Uppgifter 

Vilken typ av arbete utförs? Hur? Var? Hur ofta utförs 
arbetet/uppgiften? Kan man se samarbete? Kan man se mönster 

eller rutiner? Är arbetet tungt? komplicerat? lätt? 

Långvarigt/kortvarigt? Tydligt? 

Reparation och underhåll. Ibland står de i väldigt konstiga arbetsställningar, klättrat ut och in ur fordon samt in under och 

tillbaks osv. Verkarha bra koll på vad som ska göras. Lugnt tempo och ingen stress 

Helhetsintryck 

Vad är den totala miljön ut? Vad är det första och sista du märkt? 

Vad är det att vara där? Hur är det liknar eller skiljer sig från 

liknande miljöer? Finns det några vanliga beteenden, regler, eller 
ritualer? 

Mycket lugnt på verkstaden idag. Väldigt mycket fram och tillbaks under tilsynsjobb. Går väldigt snabbt att ta emot kund. 
De med mer erfarenhet verkar kunna jobba mycket mer självständigt. 



 

VIII 

 

BILAGA V – OBSERVATION VERKSTAD 

6 

DE-BRIEF – VERKSTAD 6 05/10 2015 

Typ av observation: fokuserad närvaro  

Tid och varaktighet: fm 10.00-11.30  

 

Var i verkstaden och kollade på reparationer, en del underhåll. Var kort i den separata 

underhållshallen.   

Allmän reflektion 

Fokuserad stämning. Stor lokal med inte jättemycket människor och bilar. Tydligen 

så är många lediga på måndagar.  

Viktigaste upptäckterna 

Många olika typer av information användes, manualer, laptops, lappar, pärmar mm. 

Mycket sånt på verktygsvagnarna. Fordon kunde höjas upp mot taket, klättrade upp 

och ner med stege. En jobbade ibland under. En mekaniker hade gjort ett 

provisoriskt arbetsbord för datorn på en vagn med en pall han satt på bredvid 

fordonet. Verkade jobba en del ung+ gammal, (lära av de mer erfarna?) 

Oväntade händelser/iakttagelser 

De många olika typerna av informationsbärare.  

Att tänka på nästa gång 

---- 
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OBSERVATIONSPROTOKOLL – VERKSTAD 6 05/10 2015 

Fokus Frågor Anteckningar 

Trafik 

Vad är trafikflödet genom utrymmet? Var det utformat på det sättet? 

Vad rör sig genom utrymmet (t.ex. människor, bilar)? Var är de höga / 
trafikområdena låg? Varför är de höga / trafikområdena låg?  

Människor och fordon i lokalen, mest mekanikerna som rör sig omkring. Ganska lugnt trots att någon nämner att de 

ligger efter. Vagnar med saker dras runt lite vid arbetsplatserna, ibland från/till andra ställen i lokalen. Bilar kan 

hissas upp mot taket vid arbetsplatsen, körs in genom sidoportar. Mekaniker klättrar upp7ner på fordonet med stege. 
Rörelse fram och tillbaks vid arbetsplatsen. En mekaniker jobbar på och en under fordonet vid en plats. 

 

Lugnt i underhållshallen, en buss står inne.Mekaniker går fram och tillbaks mellan fordon och datorstation. Jobbar 
unde roch bredvid fordonet. 

Information och kommunikation 

Vilka informations- och kommunikationsaccesspunkter finns? Används 
dem, och hur ofta? Hur används dem? Var finns de ? Vilken 

information används/skapas? Vilken typ att dokumentation finns? 

Laptop på vagn, kopplad till fordon med sladd. Mekanikerna pratar och ropar till varandra. Det finns skyltar med 
olika info på väggarna, mest om vad saker är för något typ "olja", "Dator1". Protokoll och utskriven info används 

vid arbetsplatserna. Protokoll och diverse andra papper finns vid verktygsvagnen. Många har olika små manualer 

och böcker på sin vagn, t.ex en om "Motor", verkar dock inte användas så frekvent, även mycket pärmar. Ser ut som 
att de jobbar mycket ung+gammal (pga. erfarenhet/icke?, lära av varandra?). Arbetsorder och underhållsprotokoll 

utskrivet och lagt bredvid fordonet ovanpå en soptunna. 

 
I underhållshallen: Scania Multi öppet på datorn som står på en specialvagn, kopplat till fordonet med sladd, har 

underhållsprotokoll utskrivet. Utskrivna papper finns i lokalen, bla. från "kampanj". 

Människor 

Finns det andra kollegor? Hur många människor är där? Hur interagerar 
de? Hur samtalar de? Känner de varandra? Är utrymmet anpassat för 

flera människor? Hur gamla är de? Hur är de klädda? mm… 

Ca 8 mekaniker i hallen. Endast män, blandade åldrar. Klädda i arbetskläder. Mycket smuts och oljiga händer. 

Hjälper och samarbetar med varandra, verkar känna varandra bra. Skojar med varandra, kollar när de jobbar. 
 

2 st mekaniker i underhållshallen, samtalar inte med varandra, verkar inte gilla att ha någon närvarande. 

Miljö 

Hur ser utrymmet ut? Hur stort, vilken form, dekorationer, möbler? Hur 
är ljuset? Ljud? 

Ganska ny lokal, högt i tak och ganska ljust. Stor hall med ca 15 arbetsplatser, separat underhållshall. Bullrigt ibland 

från maskiner eller när fordon är igång. Ganska kyligt. Skillnad i belysning, mörkare under fordon. 

 
Underhållshall: ganska trångt, "grop under". Inkörsport från vardera kortsida.  

Artefakter 

Vilka artefakter används? Bär de med sig saker? Hur ofta används de? 

Vad gör de med dem? Vad hämtar de? 

Verktyg, vagnar, sladdar, slangar. Papper, mätverktyg ,laptops. Väldigt mycket saker blandat på vagnarna. Mest 
verktyg som används och protokoll plus penna. Stort reservdelslager finns bakom receptionen där saker kan hämtas. 

 

I underhåll: Datorstation, Plastback med saker i. Verktyg hänger på väggar, slangar också.  

Teknologi Vilken teknologi finns? Hur används den? Vem är den till för? 

Laptops för felsökning mm. Används sparsamt. Mätverktyg och vätskesystem finns. En mekaniker hade gjort en 

provisorisk arbetsstation med laptop på en vagn med en pall. 

Arbete och Uppgifter 

Vilken typ av arbete utförs? Hur? Var? Hur ofta utförs 

arbetet/uppgiften? Kan man se samarbete? Kan man se mönster eller 
rutiner? Är arbetet tungt? komplicerat? lätt? Långvarigt/kortvarigt? 

Tydligt? 

Reparation och underhåll. Verkar lugnt och kontrollerat, fokuserat. Följer arbetsorder. Verkar ha koll på vad de gör / 

vad som ska göras. Ibland konstiga arbetssställningar och trångt.  

Helhetsintryck 

Vad är den totala miljön ut? Vad är det första och sista du märkt? Vad 

är det att vara där? Hur är det liknar eller skiljer sig från liknande 
miljöer? Finns det några vanliga beteenden, regler, eller ritualer?   
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BILAGA VI – KONTEXTUELL 

UNDERSÖKNING VERKSTAD 5 

Verkstad 5 2015-10-12 

Mekanikern använder ett utskrivet protokoll för att genomföra ett stort underhåll på 

en äldre lastbil ur 4-serien. Eftersom han har lång erfarenhet behöver han inte kolla 

av protokollet lika ofta utan kan kontrollera fler saker på fordonet i rad, vilket sparar 

tid. Under ett större underhåll är det mycket som skall kollas. 

Mekanikern skall sedan genomföra ett underhåll av ventilspelet och 

enhetsinsprutaren och letar efter instruktioner i Multi Web. Han börjar med att mata 

in chassinumret för det aktuella fordonet för att få rätt information. Det är svårt att 

hitta fram till rätt dokumentation för dessa äldre bilar, han letar runt i menyerna i 

programmet ett tag och ger sedan upp. Han letar upp ett inplastat instruktionsblad 

bland en mängd papper som finns i några fack bredvid underhållsstationen. Hittar en 

instruktion för ”Justering av ventilspel & enhetsinsprutarens stängningskraft” som 

han kallar för deras fusklapp, men han vet av erfarenhet att denna instruktion ibland 

är fel i Multi och det fattas en av cylindrarna i instruktionen.  

Han läser snabbt av instruktionen och börjar sedan hämta de olika nycklar som 

behövs för att genomföra uppgiften. Verktygen läggs på kåpan som täcker ena däcket 

på fordonet vilket är inom räckhåll från motorblocket. Instruktionsbladet läggs på en 

del av motorn, mekanikern försöker först fästa upp det med magnet på en del av 

karossen men lägger det där då han inte lyckas. Det är viktigt att denna uppgift utförs 

i rätt ordning och att rätt moment används då han ska dra åt muttrarna på de olika 

cylindrarna.  

Detta arbetsmoment kräver också att han både jobbar ovanifrån och underifrån vid 

motorn vilket gör att han behöver gå upp och ner ur servicegropen. Innan han går 

ner kollar han av värdet på åtdragningsmomentet för den aktuella deluppgiften, 

upprepar den för sig själv och går sedan ner i servicegropen. Det är mörkare under 

motorn och han behöver använda båda händerna för att ha nyckeln i den ena och en 

ficklampa i den andra.  

Detta är en långvarig uppgift eftersom det är så många steg och det går mycket 

snabbare på de nya modellerna, där är det färre steg och det tar kanske bara en 

halvtimme. 
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BILAGA VII – KONTEXTUELL 

UNDERSÖKNING VERKSTAD 2 

Verkstad 2 2015-10-20 

Besök i Verkstad 2, en relativt ny verkstad med ca 8 stycken arbetsplatser och fyra 

stycken separata för underhåll med grop under. Väldigt mycket saker ligger i lokalen 

och det kan vara svårt att ta sig runt. Stundtals är det mycket bullrigt i lokalen då 

vissa verktyg används eller då fordon är igång. 

En mekaniker gör ett byte av pump, prickar av de olika jobben på utskriven 

arbetsorder. Kollar något under fordonet och ligger på rygg på en släde med 

ficklampa för att se. Någonting är fel med styrenheten och en guide ligger uppe på 

datorn i SDP3. Mekanikern kollar runt själv på fordonet och ser efter vad som ska 

göras. Börjar skruva loss pumpen. Det är trångt att nå och även att se så en ficklampa 

monteras vid sidan av motorn. Det har läckt vatten ur pumpen för att lagret är dåligt. 

Mekanikern går och hämtar verktyg ut vagnen och använder sedan motorn som 

avlastningsyta. Till slut lossnar pumpen och en ny kan skruvas dit som han har gått 

och hämtat av killarna på reservdelslagret, det kollade han upp innan han började att 

det skulle finnas en sån del.
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BILAGA VIII – ANVÄNDNINGSSCENARIO, RASMUS  

  



 

 

BILAGA IX - 

MÅLGRUPPSBESKRIVNINGAR 

Renate, Reservdelstekniker 

 

FIGUR 11. RENATE, RESERVDELSTEKNIKER 

  



 

 

Steve, Servicetekniker 

 

FIGUR 12. STEVE, SERVICETEKNIKER 

  



 

 

Rasmus, Servicetekniker 

 

FIGUR 13. RASMUS, SERVICETEKNIKER 

  



 

 

Claus, Servicetekniker 
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FIGUR 14. CLAUS, SERVICETEKNIKER 
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