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Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 1: Knuffa omkull 

(ingen teknologi) 

 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 2: såg 

 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 3: Motoriserad såg 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 4: Motorsåg med kedja 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 5: Större motorsåg… 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 6: Avancerade maskiner 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

Nivå 7: Mycket avancerade  

maskiner… 



Historisk tillbakablick 

 

Uppgift: fälla träd! 

 

 

 

 

 

 

Framtid: Fjärrstyrda hexapoder? 



Teknikrevolution! 

 



Varför avancerad teknik? 

 

 Ersätta eller effektivisera mänskligt arbete 

 

 En självkontrollerande eller självgående process 

 

 Flytta styrningen av en maskin till ett automatiskt 

system, t.ex. en dator eller annan elektronik 



Fördelar med avancerad teknik 

 Snabbhet 

 Effektivitet ($$$) 

 Precision 

 Kvalitet 

 Undvika monotona arbetsuppgifter 

 Optimering 



Vad är då problemet? 

 

 



Problem, oönskade effekter 

 Arbete försvinner inte, det antar nya former 

 ”Out-of-the-loop”-problem 

 Har operatören förtroende för systemet? Eller för mycket? 

 ”Automationens ironier” 

 

”Ju mer automation som används, desto mer beroende blir vi av de få människor som 
är kvar i systemet. Dessa personer måste hantera de uppgifter som av någon 

anledning inte kunde automatiseras” 

 

Bainbridge – Ironies of Automation (1983) 

 



Problem, oönskade effekter 

 Operatören ska kontrollera processen samt övervaka att automatiken 

fungerar 

 De uppgifter som inte kan automatiseras är ofta de svåraste 

 Hög arbetsbelastning vid vissa tillfällen, tex felhantering 

 Färre manuella manövrar, färre tillfällen att träna 

 Förlust av färdigheter och kunskap 

 Risken för ”mänskliga fel” är inte borta, endast förflyttad till projektören 



Vi vill gärna lägga till ännu en säkerhetsbarriär… 

…men ibland kan själva säkerhetsbarriären i sig leda till olycka  
Exempel: 

 MD81 köps in av SAS 

 Amerikansk design – behov av auto-throttle och Automatic Thrust Restoration på 
grund av bullerkrav på centrala flygplatser 

 Arlanda 1991. Is från vingarna for in i motorn, som började gå ojämnt 

 Piloten svarar genom att strypa in motorn lite… 

 …den automatiserade funktionen varvar upp motorn igen. Piloterna vet inte om att 
funktionen finns.  

 Motorn går snabbt på högvarv och går sönder – nödlandning i Gottröra 

 



SS Eastland 

 3 år efter Titanic 

 Krav på livbåtar, som eftermonterades 

 Topptung 

 Restriktioner kring hur många som fick 

vistas på däck 

 Utflykt för anställda på Western 

Electric i Chicago 

 Alla vinkade adjö på däck 

 … 



Nuläget 

 Risker att barriärerna i sig tillför nya risker 

 

 Fattas ett användningscentrerat arbetssätt i 

många automationsprojekt 

 

 Konstruktören gör antaganden om 

användaren – utifrån vadå? 



Hur går arbete till i verkligheten? 

 



 

 



Efter ännu ett utvecklingsprojekt… 

 

 

Projekt B

Projekt C

Projekt D

Projekt E

Projekt F

Projekt ...

Projekt A

Projekt ...



Vart vi är idag 

 

 Nya utmaningar, men hänger arbetssätten med? 

 Vi gör ofta allting rätt…. men gör vi rätt sak?  

 Administrationssamhälle 

 Standardisering kan hämma utveckling 

 Tekniskt fokus, människan får ibland stå åt sidan 

 

 Hur tänker vi på användning och användaren? 

 

 

 



Funktionsallokering 

Maskinens styrkor 

 Styra arbetstakten 

 Stor kraft och precision 

 Flera repetitioner med bibehållen 

korrekthet 

 Blir inte uttråkad, behöver inte rast 

 Kan befinna sig i dåliga miljöer 

 Snabbt informationsprocessande 

Människans styrkor 

 Flexibel, anpassningsbar 

 Problemlösare, händig 

 Mönsterigenkännare 

 Obegränsat långtidsminne 

 Beslutsfattare 

 Kreativ 

 Bra på att särskilja signaler från brus 



Användningscentrerad design 

Fokus på användning ger: 

 Ökad prestation och minskat resursbehov! 

 

 Genom: 

 Effektivare användning 

 Minskat utbildningsbehov 

 Färre misstag i arbetet 

 Lägre utvecklingskostnader  

 Kortare utvecklingstid  

 Enklare underhåll 

 Minskat behov av dokumentation 

 Nöjdare användare 
 

 

 





 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de 

problem vi skapat med det gamla sättet att tänka” 
 

Albert Einstein 

 

 

  
 
Hör av dig! 
 
helene.degerman@sp.se 


