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Abstract 

Avbrott inom tillverkningsindustrin är en tids- och kostnadsintensiv händelse som kan leda till 

allvarliga konsekvenser för produktionen och montörerna. Avbrottsforskning i sig är dock 

väldigt spretig och det finns knappast några avbrottstudier utförda inom 

tillverkningsindustrin. Studien som utfördes i det här arbetet var i form av en simulering som 

efterliknade verkliga förhållanden. Distribuerad kognition användes som teoretiskt ramverk 

och DiCoT (Distributed Cognition for Teamwork) som metod för att få djupare insikter om 

hur montörer hanterar avbrott och vad som kan göras för att underlätta återupptagandet av 

primäruppgiften efter avbrottet. I simuleringen användes den medierade formen av avbrott 

som skedde via ett notifieringssystem. Resultatet visar att blandningen av olika 

representationsformer av information i primär – och sekundäruppgiften försvårade 

återupptagandet av primäruppgiften. Baserat på erhållna resultat formulerades några generella 

rekommendationer för hur man kan reducera den kognitiva belastningen i avbrotts- och 

återhämtningsfasen. Studien visar också att det är möjligt att överföra simuleringsresultat till 

verkliga förhållanden. DiCoT som metod för att applicera distribuerad kognition var svår att 

använda eftersom metoden inte tar hänsyn till representationsformerna av information vilket 

är viktigt i det här sammanhanget. Därför skapades ett eget representationsformat (tabell) som 

synliggjorde hur kognitionen distribuerades över tid och över de olika ingående delarna i 

simuleringen. Det här arbetet har skett i samverkan med EU-projektet ”Sense & React” som 

har som syfte att utveckla notifieringssystem som tar hänsyn till montörernas kontext.   

Nyckelord: medierat avbrott, tillverkningsindustri, notifieringssystem, distribuerad kognition, 

DiCoT, simulering, representationsformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Teknologin utvecklas med rasande fart även inom tillverkningsindustrin. Ett exempel på detta 

är att användningen av så kallade notifieringssystem blir allt mer vanligare. Notifierings-

system är tillverkade för att överföra och distribuera information till respektive montör utifrån 

ambitionen att leverera rätt information på rätt plats till rätt person vid rätt tidpunkt via 

digitala IT-system. Tyvärr leder dessa notifieringar ofta till att montörerna blir avbrutna vid 

olämpliga tidpunkter. Avbrotten inom tillverkningsindustrin kostar inte enbart tid och pengar 

utan är dessutom påfrestande för montörerna. Det handlar framför allt om en kognitiv 

belastning i och med att de måste ”om-orientera” sig och ”hitta tillbaka till” den ursprungliga 

uppgiften efter avbrottet. Den mänskliga koncentrationsförmågan och uppmärksamheten är 

dock starkt begränsad, vilket är en central aspekt som det hittills tyvärr inte lagts mycket 

fokus på när det gäller utvecklingen av IT-system inom tillverkningsindustrin. Det behövs en 

fördjupad kunskap om vad som sker kognitivt ” i montörernas huvud” under de kritiska 

faserna när de först blir uppmärksamma på att de blir avbrutna och i de senare faserna när de 

återvänder till att slutföra den ursprungliga uppgiften. Dessutom är det viktigt att påvisa hur 

omgivningen samspelar med de inre kognitiva processerna och hur dessa i sin tur påverkar 

montörernas tillvägagångssätt och prestation. För att skaffa sig en bättre förståelse för hur 

detta sker utfördes en simuleringsstudie i ett trampbilslaboratorium med 21 

undersökningsdeltagare. Primäruppgiften var att montera två framhjul på minst 18 trampbilar. 

Monteringen krävde att undersökningsdeltagarna skulle använda olika hårdhetsgrader på 

framdäcken och olika färgade bultar för att montera varje enskilt framhjul. 

Monteringsanvisningar i form av förkortningar beskrevs på en följesedel som fanns på varje 

trampbil. Undersökningsdeltagarna blev avbrutna med hjälp av ett notifieringssystem som 

avbröt dem vid lämpliga tidpunkter mellan deluppgifterna. Denna form av avbrott kallas för 

medierade avbrott och i denna studie innebar det att undersökningsdeltagarna blev avbrutna 

antingen när de hade monterat färdigt ett framhjul och innan de skulle börja montera det andra 

framhjulet eller när de hade monterat klart båda framhjulen och skulle påbörja 

hjulmonteringen av en ny trampbil. När avbrottet kom fick undersökningsdeltagarna försöka 

lösa en komplex datoruppgift som kallas för sekundäruppgift. Analysen av observationer och 

intervjuerna med undersökningsdeltagarna visade att ett stort problem var att de inte kom ihåg 

hur de skulle fortsätta med primäruppgiften (monteringen) efter att ha blivit avbrutna. 

Slutsatsen är att båda uppgifterna var mycket svåra att utföra korrekt eftersom de innehöll för 

många olika typer av information i form av grafiska symboler, färger och text så att 

montörernas minne blev kraftigt överbelastat, vilket ofta är fallet i tillverkningsindustrin. 

Undersökningsdeltagarna försökte använda olika strategier för att avlasta minnet och bättre 

hantera den kognitiva belastningen. Utifrån de erhållna resultaten formulerades några 

generella rekommendationer som tar hänsyn till den speciella kontexten som finns inom 

tillverkningsindustrin. Detta forskningsresultat är viktigt eftersom den kan bidra till att 

förbättra montörernas arbetssituation vilket i förlängningen inte bara gynnar dem utan också 

tillverkningsindustrin som därmed bli mer effektiv och konkurrenskraftig.   
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1. Inledning 

                                                 In a digital world, there are numerous technologies that we  

                                                                     are attached to that create infinite interruption.                                               

                                                       Timothy Ferriss (Amerikansk författare, född 1977) 

 

Detta påstående beskriver på ett passende sätt den nuvarande livsandan mitt i en allt mer 

accelerande högteknologiserad tidsålder. Avbrott drabbar inte bara fritidssysselsättningen 

utan också nästan alla arbetsområden. Spira och Feintuch (2005) undersökte vilka 

ekonomiska kostnader avbrott orsakar men också de kognitiva effekterna. De kom fram till att 

28 procent av vår dagliga kognitiva prestanda går åt till onödiga avbrott och att detta kostar 

företagen i USA 588 billioner dollar per år. Informationstillgängligheten men också 

informationsflödet har blivit allt mer omfattande och detta verkar öka takten i uppgifts-

hanteringen, dess tempo och effektivitet. Det förefaller dessutom som om vi ska hinna med 

mycket mer på samma tid samtidigt som knappast någon uppgift utförs utan någon form av 

störning eller avbrott. Även om vi människor har en ganska bra förmåga att hantera avbrott 

och för det mesta är kapabla att fortsätta med huvuduppgiften efteråt, så utlöser avbrott inte 

sällan irritation och frustration som kan leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis flyg-

olyckor (McFarlane, 2002). 

Ett avbrott är inbäddat i en primär och sekundär uppgift. En av de stora svårigheterna i detta 

sammanhang är att hålla kvar informationen från den första uppgiften i huvudet, koncentrera 

sig på den andra uppgiften och sedan återvända till precis den punkt där man pausade primär-

uppgiften för att kunna slutföra den på ett felfritt och effektivt sätt. Det betyder att särskilt 

övergångsfaserna är kritiska och kognitivt
1
 krävande för människan generellt (Kahneman, 

1973).   

Det finns flera studier som närmare belyser avbrott i en arbetskontext, men de flesta 

undersökningarna handlar om kontorsrelaterade uppgifter och inte andra domäner såsom 

exempelvis tillverkningsindustrin (Kolbeinsson, 2014). I en relativt lugn och ordnad kontors-

miljö får avbrotten andra konsekvenser än i en bullrig industri- och tillverkningsmiljö. 

Tidspress och hög arbetstakt är bara några faktorer som montörerna är utsatta för på till-

verkningslinjer.  

Ett viktigt mål i tillverkningsprocessen är att minimera kostnaderna med hjälp av tids-

effektivisering och att producera varor av hög kvalité med så lite fel som möjligt. Avbrott i 

tillverkningsprocessen är därmed både en betydelsefull kostnads- och tidsfaktor. Ett avbrott 

kan ha flera möjliga orsaker. Det kan orsakas av människor, som när en kollega behöver vår 

hjälp för att kunna fortsätta med arbetet eller av omgivingen när signalen för lunchrasten tutar 

till exempel. Men det finns också avbrott som orsakas av så kallade informationssystem 

respektive notifieringssystem (eng. notification systems) som är IT-system och kan vara allt 

från datorer till maskiner som plingar till när ny information kommer in. Problemet är att 

                                                           
1
 I det är arbetet används medvetet begreppet ”kognitivt” även om begreppet ”mentalt” anses vara likställt.   
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dessa notifieringssystem idag inte har förmågan, som vi människor att känna av en situation 

och bedöma det mest lämpliga tillfället för att avbryta (Kolbeinsson, 2014).  

1.1. Syfte och mål  

Det unika med det här arbetet är att det tar upp ett hittills försummat forskningsfält nämligen 

avbrott inom tillverkningsindustrin. Mellander, Savvidou och Gunnarsson kom 2005 ut med 

en bok där de hänvisade till att redan under första halvan av 1990-talet började IT spela en 

stor roll för en ökad produktivitetstillväxt inom den svenska tillverkningsindustrin. Det verkar 

som om det har gjorts mycket för att utveckla ny teknik och därmed stärka konkurrenskraften 

i Sverige och i utlandet, men att förbättra montörernas potential i form av att stödja deras 

kognitiva färdigheter har det nästan inte alls tagits hänsyn till genom alla åren. Montörerna 

betraktas mer som ”produktiva resurser” eller ”humankapital” (Mellander et al., 2005). Men 

det är viktigt att undersöka och förbättra även montörernas kognitiva belastning i en sådan 

krävande arbetsmiljö som tillverkningsindustrin är. Att tillhandahålla strategier och metoder 

för att minska den kognitiva belastningen inom tillverkningsindustrin har inte bara till följd att 

den enskilde montören upplever en ökad tillfredställelse utan bidrar också långsiktigt till att 

felfriheten och därmed kvalitetssäkringen av produkterna säkerställs.   

Målet med det här arbetet är dels att identifiera och få insikter om de strategier eller 

handlingar som montörerna använder för att minska den kognitiva och fysiska ansträngningen 

vid återvändandet till respektive uppgift, dels att kunna ge förbättringsförslag eller generella 

rekommendationer för att minska deras kognitiva belastning vid återupptagning av primär-

uppgiften.   

Syftet med arbetet är att undersöka och utveckla en större förståelse för vad som händer i 

övergångsfaserna mellan upptagandet av den sekundära uppgiften och återvändandet till den 

primära uppgiften, samt vilket stöd montörerna kan behöva och få vid de kognitiv kritiska 

faserna så att tidsintervallerna blir kortare och effektivare. Fokus ligger på att undersöka den 

så kallade ”medierade” formen av avbrott som härstammar från McFarlanes och Latorellas 

(2002) arbete och som förklaras mer ingående längre fram i rapporten i delkapitlet 2.4.   

Avbrottet är omslutet av montörernas interna och externa kontext och det är därför relevant att 

belysa denna fråga utifrån ett helhetsperspektiv. Att inta ett holistiskt perspektiv anses vara 

nödvändigt för att få med alla delar som påverkar montörerna och därmed också deras fysiska 

och kognitiva reaktion i samband med avbrottet. Spatiala förhållanden, arbetskollegor och 

verktyg är exempel på delar som påverkar montörernas kognitiva färdigheter och som har 

inverkan på hur ett avbrott upplevs och bearbetas menar Andreasson (2014).  

Ett teoretiskt ramverk inom kognitionsvetenskap som intar en helhetssyn är distribuerad 

kognition. Distribuerad kognition innebär att man utgår ifrån att den situationsrelaterade 

kognitionen är fördelad på inblandade personer, artefakter och omgivningen (Hutchins, 1995). 

Alla faktorer samspelar och interagerar med varandra och utgör därmed ett socio-tekniskt 

system som innebär att kognitionen blir distribuerad över människor, teknologi och 

arbetsplatser (Furniss, Masci, Curzon, Mayer & Blandford, 2015). Dahlbäck, Rambusch och 

Susi (2012) hänvisar till fördelarna med distribuerad kognition som innebär att man inte 
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behöver gissa vad som försiggår i de inblandade människornas huvuden utan deras tanke-

processer blir synliga genom deras handlingar och interaktioner i och med omgivningen dvs. 

interaktioner med andra människor men också med tekniken. Detta är särskilt viktigt med 

tanke på att montörerna i tillverkningsindustrin befinner sig i en dynamisk och föränderlig 

arbetsprocess. 

1.2. Samarbete med EU-projektet  ”Sense & React”  

Det här arbetet utförs inom ramen för ett EU-projekt som kallas för ”Sense & React FP7”. 

”Sense & React”-projektet startades 2014 med det övergripande målet att  

”…develop next generation information distribution services 

 that provide the right information, at the right time and location 

 to the right people working in a manufacturing environment” 

                   (Sense & React, 2014).  

Sammanlagt är över tio europeiska företag, högskolor och universitet bland annat Volvo, 

SAP, Electrolux och Högskolan i Skövde involverade och arbetar tillsammans i EU-projektet. 

”Sense & React” (2014) har olika delmål vilka definieras enligt följande:  

  Distribute the facility’s information considering context and the user role. 

 Successfully aggregate and manage data from factory-wide sensor networks as well as 

from various data sources (MES, ERP), analyze and deliver them in a context-based 

manner to different users. 

 Reduce the user’s cognitive load. 

 Provide simple and easy to use user interfaces.  

Det här arbetet befattar sig med en viktig delaspekt som ingår i EU-projektets mål nämligen 

att minimera användarnas kognitiva belastning i samband med användningen av ett 

notifieringssystem. För att kunna utforma vardagsdugliga notifieringssystem som tar hänsyn 

till montörernas kontext, är det nödvändigt att få en djupare förståelse i vilken utsträckning 

avbrott – som är en vanlig beståndsdel av informationsöverföring - belastar och påverkar 

montörernas kognitiva förmågor. Som det senare blir utförligare beskrivet leder avbrott bland 

annat till ökad kognitiv belastning av både arbetsminnet och uppmärksamhetskapaciteten. 

Denna kognitiva belastning bör minimeras och därför studeras den närmare. 

Det övergripande syftet med det här arbetet och EU-projektets långsiktiga mål i ett globalt 

sammanhang är att genom förbättring av den mänskliga effektiviteten kunna höja företagens 

produktivitet, stärka konkurrenskraften och därmed också exportmöjligheterna hos de i 

projektet ingående europeiska länderna. 

  



4 
 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras olika begrepp som utgör grunden för det fortsatta arbetet. Kapitlet 

inleds med en övergripande beskrivning av begreppet ”avbrott”. Begreppsdefinitioner om 

kognitiva färdigheter såsom minne och uppmärksamhet som är intensivt förknippade med 

avbrott följer därefter. Kapitlet fortsätter med avbrott som fenomen i sig som undersöks 

utifrån flera olika ansatser. Avslutningsvis gås närmare in på domänen tillverkningsindustrin, 

vilket beskriver miljön där det tänkta arbetet om avbrott kommer att utspela sig. I det 

sammanhanget behandlas också det teoretiska ramverket ”distribuerad kognition”, som kan 

användas för att beskriva och analysera avbrott utifrån ett helhetsperspektiv. 

2.1. Avbrott  

Andreasson (2014) definierar avbrott som en händelse som tillfälligt stoppar den nuvarande 

aktiviteten och tvingar ens uppmärksamhet att rikta sig mot en sekundär aktivitet. Corragio 

(1990) poängterar i sin definition att det är externa faktorer som genererar ett avbrott. Han 

menar dessutom att avbrott sker tillfälligt, ett antagande som är konformt med Speier, 

Valacich och Vessey (1999) som menar att ett avbrott ligger utanför individens kontroll.  

Spiekermann och Romanow (2008) hänvisar till att avbrott kräver omedelbar uppmärksamhet 

och handling.  

Avbrott tillhör vardagslivet och verkar vara oundvikliga även om de flesta undersökningar 

visar att avbrott har negativa effekter. Enligt Adamcyk och Bailey (2004) orsakar ett avbrott 

för det mesta känslor såsom frustration, ångest och irritation och försämrar dessutom besluts-

fattandet, tiden som uppgiften tar att utföra samt att det kan leda till flera fel i utförandet. 

Flynn, Barker, Gibson, Pearson, Berger och Smith (1999) undersökte avbrott inom vården och 

kom fram till slutsatsen att uppgifter som blev avbrutna uppvisade mer fel än de som utfördes 

utan avbrott. McFarlane och Latorella (2002) hänvisar till andra studier som visar att oförut-

sägbara och okontrollerade avbrott leder till stress hos den enskilda individen vilket kan leda 

till en negativ prestation efter avbrottet. Speier et al. (1999) kom fram till att om avbrotten 

sker titt som tätt så försämras förmågan att fatta beslut. O’Connaill och Frohlich (1995) menar 

att i 41 procent av fallen återvänder folk inte till den primära uppgiften som de höll på med 

innan avbrottet skedde.    

Men det finns också positiva aspekter med avbrott. En studie som redan har blivit en klassiker 

är från Zeigarnik (1927). Resultatet i den visar att människor kommer bättre ihåg detaljer från 

en uppgift som har blivit avbruten än detaljer från en uppgift utan avbrott. Men det finns även 

andra fördelar med avbrott. Robert och Hockey (1997) hänvisar till att avbrott av vissa upp-

gifter till exempel att skriva akademiska texter ibland kan visa sig vara fördelaktiga eftersom 

det ger individen möjligheten att återuppta uppgiften när den känner sig redo för den. En 

annan fördel som Speier et al. (1999, 2003) kom fram till var att ett avbrott ökade prestationen 

när det gällde enkla uppgifter. Forskarna antar att detta är ett resultat av att ett avbrott i tråkiga 

och enformiga uppgifter är välkommet och kan kortsiktigt höja prestationsförmågan. 
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2.1.1. Avbrottets olika faser    

Nedanstående figur 1 visar avbrottets olika faser och indikerar därmed också att flera olika 

kognitiva förmågor är nödvändiga för att fullborda primäruppgiften (eng. primary task) efter 

ett avbrott. Uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och användning av arbetsminnet är 

centrala kognitiva färdigheter som behövs för att komma ihåg var i primäruppgiften individen 

befann sig innan avbrottet kom och vilka steg som ska utföras härnäst för att kunna slutföra 

den. Den sekundära uppgiften (eng. secondary task) ligger mellan avbrottsfasen (eng. 

interruption lag) och återhämtningsfasen (eng. resumption lag). Övergångsfaserna är den tid 

som går när individen förstår att uppgiften den håller på med måste avbrytas för att inleda 

arbetet med den sekundära uppgiften som kom mellan (eng. interruption lag) och den tiden 

som ligger mellan avslutandet av den sekundära uppgiften och återupptagandet av den 

primära (eng. resumption lag).  

            

                           Figur 1: Avbrotts förlopp enligt Trafton och Monk  (2007, s.114) 

Salvucci och Bogunovich (2010) menar att prestationen av primäruppgiften blir försämrad i 

samband med ett avbrott genom att det tar extra tid att återuppta huvuduppgiften (eng. 

resumption lag) efter avbrottet. De påstår dessutom att ju högre arbetsbelastningen är desto 

mer störande är avbrottet och desto längre blir tiden för att återuppta primäruppgiften. Monk, 

Trafton och Boehm-Davis (2008) bekräftar detta. Deras slutsatser kommer från en under-

sökning där testpersonerna fick programmera en videobandspelare. Det visade sig att ju 

längre avbrottet pågick desto svårare var det för testpersonerna att komma ihåg målet för den 

ursprungliga, primära uppgiften.   

2.2. Minneskapacitet och uppmärksamhet  

Monk et al. (2008) relaterar dessa upptäckter till vår minneskapacitet. Den mänskliga minnes-

kapaciteten och dess begränsningar spelar en betydelsefull roll i avbrottssammanhang. Blir en 

uppgift pausad och ska återupptas senare behöver vi komma ihåg var och hur vi ska fortsätta 

med den första uppgiften. När individen blir avbruten måste den fortfarande ha den primära 

uppgiften kvar i minnet när den utför den sekundära uppgiften för att sedan kunna återvända 

till den första.  

Allt detta verkar ha med de tidigare nämnda avbrotts – respektive återhämtningsfasen att göra 

och visar därmed hur svårt det är, kognitivt sett, att komma tillbaka till primäruppgiften. 

Corragio (1990) hänvisar till Newell och Simon (1972) som menar att ”…humans engaged in 

problem solving and cognitive reasoning, essentially perform a task in working memory” (s. 

41). Arbetsminnet är i sin tur väldigt begränsat. Det råder viss oenighet i forskarnas värld om 

begreppet ”arbetsminne” och det pågår en ständig diskussion om skillnaden mellan det och 
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korttidsminnet. Men de flesta forskarna refererar till arbetsminne i samband med avbrott och 

därför används denna term här. Smith och Kosslyn (2007) jämför arbetsminnet med en 

kognitiv skoltavla, som man använder för att lösa uppgifter och som lätt kan raderas efteråt 

för att påbörja en ny uppgift.  

Millers populära ”7+-2”-teori som säger att individer bara kan ha omkring sju olika objekt 

aktiva i korttidsminnet på en och samma gång bekräftar detta (Smith & Kosslyn, 2007). 

Visserligen varierar antalet minnesobjekt från person till person och även andra faktorer 

såsom omgivingens struktur, individens fysiska och kognitiva konstitution påverkar arbets-

minnet ytterligare. Speier et al. (1999) menar att utöver detta finns det andra faktorer som 

påverkar det mänskliga informationsprocessandet i samband med avbrott, såsom frekvens, 

varaktighet, innehåll, komplexitet och tidpunkt av uppgiften. 

Uppmärksamhet är enligt Rogers, Sharp och Preece (2011) en process där vi selektivt väljer 

mellan vad och i vilken omfattning vi koncentrarar oss på någonting. Auditiva och/eller 

visuella sinnen är involverade i samband med uppmärksamhet. Rogers, Sharp och Preece 

(2011) uttrycker det som är centralt för uppmärksamhet så här: ”Attention allows us to focus 

on information that is relevant to what we are doing” (s. 67). De menar vidare att det som 

avgör hur enkelt eller svårt vi upplever denna process beror på om vi har klara mål för oss och 

om informationen vi behöver för att uppnå dem är tillgängliga i vår omgivning eller inte. 

Delbridge (2000), som undersökte uppmärksamhet i samband med utförandet av flera 

uppgifter kort efter varandra, kommer med en annan viktig aspekt och menar att det som vi 

vet om arbetsminnet, nämligen att dess kapacitet är begränsad, gäller även för uppmärksam-

heten. Klingberg (2007) uttrycker det prosaiskt och menar att ”… uppmärksamheten är 

portalen mellan informationsfloden och hjärnan (s. 23). Han menar dessutom att 

uppmärksamheten liknar en ljuskägla som väljer vilken information som ska prioriteras. En 

viktig insikt från honom är att det vi inte uppmärksammar kan vi inte minnas. Uppmärksam-

het hänger alltså tätt ihop med minnet.    

2.3. Olika aspekter inom avbrottsforskning  

2.3.1. Lämplig avbrottstidpunkt 

För de flesta verkar ett avbrott komma vid en oläglig tidpunkt. Bailey och Iqbal (2008) hän-

visar till forskningsresultat där tillfälliga avbrott orsakade lägre prestation på den primära 

uppgiften och utlöste frustration och ångest. Den kognitiva arbetsbelastningen kan inte 

undgås, men blir den för hög blir informationsprocessandet långsammare och det i sin tur 

påverkar beteendet och prestationsförmågan menar Andreasson (2014). Baily och Iqbal 

(2008) menar att därför är tidpunkten för avbrottet betydelsefullt. Iqbal, Zheng & Bailey 

(2004) hänvisar till empiriska studier där testpersonerna fick bära en ”eye tracker” på huvudet 

och utföra vardagliga kontorsuppgifter som bland annat innebar läsförståelse, matematiskt 

resonemang och objektmanipulation. Studierna visade att avbrott är lägligast när den 

kognitiva arbetsbelastningen är låg. Iqbal & Bailey (2005) menar att en tidpunkt då arbets-

belastningen är låg är till exempel vid övergången från en deluppgift till en annan.  
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Iqbal och Bailyes (2005) kom fram till att återhämtningstiden mellan uppgifterna och även 

irritationen blev betydligt mindre om avbrotten skedde när arbetsbelastningen var låg.  

Det mest intressanta i deras studier är att det bara skiljer några sekunder mellan då ett avbrott 

är lägligt (låg arbetsbelastning) eller olägligt (hög arbetsbelastning). Även om det endast 

handlar om några sekunder är den kognitiva skillnaden stor. Frustrationen över ett avbrott och 

tiden för att återuppta arbetet var mycket mindre när det kom ”lägligt” än om det kom 

opassande. Även acceptansen för avbrottet blev högre när det skedde vid låg arbetsbelastning 

dvs. vid läglig tidpunkt (Iqbal & Bailey, 2005).  

Iqbal och Bailey (2005) anser att iakttagandet av pupillförändringar är ett pålitligt sätt för att 

mäta arbetsbelastningen hos individen, men å andra sidan kan man knappast generalisera 

arbetsbelastningen, eftersom den varierar starkt inte bara från person till person utan den 

skiftar också med individens dagsform. Dessutom är det tveksamt hur detta skulle kunna 

användas i praktiken, speciellt i en tillverkningsmiljö där många montörer arbetar med 

hörselskydd och skyddsglasögon på. 

2.3.2. Ledtrådar i omgivningen och scaffolds 

Trafton, Altman och Brock (2005) testade hur ledtrådar i omgivningen (eng. environmental 

cues) i form av en uppenbarligt synlig pil, en blinkande markör eller ingen ledtråd alls 

påverkade testpersonens förmåga att återuppta en datoruppgift. De kom fram till att den 

uppenbara ledtråden hjälpte mest till att ge testpersonen en orientering var i uppgiften den 

befann sig innan avbrottet kom. Överlag verkar ledtrådar i omgivningen ha en positiv effekt 

på återupptagandet. Trafton et al. (2005) beskriver det så här: ”Environmental cues of past 

actions clearly facilitate getting people back on track after an interruption” (s. 472).   

Kirsh (2009) menar att så kallade scaffolds i form av exempelvis skyltar och pilar som 

återfinns i vardagslivet, hjälper oss att finna oss till rätta, fatta beslut och lösa problem. Men 

även papper och penna, en miniräknare eller fingrarna som används för att lösa en matte-

uppgift eller till och med språket räknas enligt honom som scaffolding och kan användas för 

problemlösning. Scaffolding betyder också att folk använder sin omgivning för att avlasta sitt 

eget minne och därmed minska sin kognitiva belastning (Blandford & Furniss, 2006).  

2.3.3. Upprepningstekniker  

Monk, Boehm-Davis, Trafton och Mason (2004) hänvisar till en annan metod som minskade 

avbrottets ”kostnader” i form av tidsförlust och eventuella fel. Metoden är en upprepnings-

teknik (eng. rehearse). En kognitiv teknik där man påminner sig själv tyst eller högt vad man 

höll på med innan avbrottet kom. Trafton et al. (2005) hänvisar till att upprepningen kan ske 

retrospektivt i form av ”vad gjorde jag sist?” eller prospektivt i form av ”vad höll jag just på 

med?”. De flesta väljer enligt Trafton et al. (2005) den prospektiva formen. Forskarna kom 

fram till att om möjligheten till upprepning minskade desto svårare blev det sedan för 

individen att återvända till den primära uppgiften. Viktigt att veta i det här sammanhanget är 

också att desto mer kognitivt komplexare och krävande sekundäruppgiften är ju mindre blir 

möjligheten för individen att upprepa primäruppgiften (Cades, Trafton, Boehm-Davis och 

Monk, 2007). Anledningen till detta är kanske att individen är så upptagen av att lösa 
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sekundäruppgiften att minneskapaciteten och uppmärksamheten inte räcker till för att hålla 

kvar information om primäruppgiften.    

2.3.4. Likheter och skillnader mellan avbrott och multitasking  

I dagens informationsfokuserade samhälle är multitasking ett spritt fenomen och ordet 

”multitasking” har fått olika betydelser i olika sammanhang. För att undvika missförstånd och 

för att få en förståelse vilka likheter men också skillnader som finns mellan ”avbrott” och 

”multi-tasking” tas en närmare titt på ämnet här. Gonzáles och Mark (2004) publicerade 

följande: 

  ”In a typical day, we found that people spend an average of 

    three minutes working on any single event before switching 

                       to another event. Informal interactions average four and 

  a half minutes each” (s.119).  

Det finns olika åsikter och forskningsresultat vad det gäller hanteringen av de kognitiva 

kraven vid multitasking. Salvucci och Bogunovich (2010) menar att vår kognition bara kan 

hantera en uppgift i taget. McFarlane och Latorella (2002) kommer till viss del till samma 

slutsats nämligen att människor som multitaskar är benägna att begå misstag eller fel på grund 

av interna eller externa störningar. Men samtidigt menar de att avbrott inte generellt orsakar 

fel. Abaté (2008) hänvisar till en studie av Rubinstein, Meyer och Evans (2001) som kom 

fram till att människor som multitaskar dvs. gör flera uppgifter samtidigt, presterade lägre och 

var mindre effektiva än de som koncentrerade sig på en uppgift i taget. De menar att vår 

hjärna inte kan göra två saker samtidigt utan när vi multitaskar skiftar vi väldigt snabbt fram 

och tillbaka mellan de olika uppgifterna. Denna fram- och tillbaka-”hoppning”, menar 

Dzubak (2008), orsakar kostnader som blir speciellt betydelsefulla i en omgivning som 

prioriterar produktivitet och snabbhet, vilket är fallet i tillverkningsindustrin. 

Definitionen av multitasking varierar och forskare verkar vara oeniga om vad multitasking 

egentligen betyder - att utföra diverse uppgifter simultant eller ”hoppande”. Oavsett vilken 

definition som används visar sig båda formerna inte vara fördelaktiga i alla lägen (Dzubak, 

2008). Men även om multitasking i form av att skifta fram och tillbaka mellan olika uppgifter 

må likna fenomenet primär- och sekundäruppgiften med avbrott, så skiljer den sig i och med 

att multitasking inte har några direkta avbrott utan uppgifterna flyter in i varandra. Ett upp-

giftsavbrott som det här arbetet handlar om, indikerar dock ett tydligt slut på den primära 

uppgiften, påbörjan av den sekundära uppgiften och ett återupptagande av den primära igen. 

2.4. Avbrottsforskning inom människor-datorinteraktion (MDI) 

McFarlane (2002), en datorspecialist i USA, menar att avbrott har två universella egenskaper. 

För det första påverkar avbrott människors beteende och för det andra är avbrott i sig en 

komplicerad process. McFarlane har tillsammans med Latorella (2002) befattat sig intensivt 

med avbrott och försökt att få en större förståelse för dess mekanismer. De har kommit fram 

till följande åtta faktorer som de anser att vara avgörande för hur ett avbrott upplevs och 
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hanteras:  

 

 Avbrottets källa (eng. the source of interruption) 

 De individuella egenskaperna hos personen som blir avbruten 

(eng. individual characteristics of the person receiving the interruption) 

 Koordinationsmetoder (eng. methods of coordination) 

 Avbrottets innebörd (eng. meaning of interruption) 

 På vilket sätt avbrottet skedde (eng. method of expression) 

 Vem eller vad som meddelade avbrottet (eng. channel of conveyance) 

 Handlingen som blev avbruten eller ändrad  

(eng. human activity changed by interruption) 

 Effekten som avbrottet utlöste (eng. effect of interruption).  

Alla åtta aspekter är relevanta och bidrar till att skapa en större förståelse för avbrottens olika 

dimensioner, men det är koordinationsmetoderna som påverkar avbrottets intensitet och 

därmed den kognitiva inverkan på den enskilda individen. McFarlane och Latorella (2002) 

kom fram till fyra olika sätt för att hantera ett avbrott i samband med ett notifieringssystem: 

 Omedelbart avbrott (eng. immediate interruption) 

händer omedelbart, utan förvarning, kräver uppmärksamhet direkt 

 Förhandlingsbart avbrott (eng. negotiated interruption) 

avbrottet kommer med ”förvarning”, sker indirekt och avbrottstidpunkten 

sker efter överenskommelse med en tredje part (mediator) 

 Medierat avbrott (eng. mediated interruption) 

indirekt avbrott, sker via en tredje part som bedömer en lämplig 

avbrottstidpunkt   

 Schemalagt avbrott (eng. scheduled interruption) 

avbrottet är planerat enligt schema  

Alla fyra metoderna har sina fördelar, men det är svårt att generalisera metoder och deras 

fördelar eftersom situationerna och den enskilda individen är olika. McFarlane (2002) 

jämförde de fyra olika metoderna med varandra. Han kom fram till att den ”bästa” metoden 

inte finns utan att det ofta handlar om ”trade offs”. Han menar att i vissa situationer är till 

exempel tidsaspekten viktig, medan i andra situationer är det felfrihet som prioriteras. 

Koordinationsmetoderna av avbrott är alltså olika från situation till situation. Dessutom är det 

viktigt att se i vilken kontext individen befinner sig, för det är exempelvis inte alltid möjligt 
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att förhandla om en avbrottstidpunkt när en montör står på tillverkningslinjen i en mass-

produktionsverksamhet. 

McFarlane (1999) kom fram till att den förhandlingsbara metoden ofta visade sig vara 

lämpligast för att hantera ett avbrott, om det inte handlar om situationer där även minimal tid 

spelar en avgörande roll för då är det omedelbara avbrottet den bästa varianten. Han hänvisar 

dock till att förmågor att hantera avbrott på eller prestationen för uppgifterna är väldigt olika 

och varierar från person till person. Det måste också poängteras att hans undersökningar 

genomfördes i en konstgjord miljö och inte i en verklig arbetskontext.  

2.5. Generella slutsatser om avbrott 

Det verkar inte finnas någon entydig strategi för att hantera avbrott som passar för alla 

människor och i alla situationer. De resultat som identifierades i litteraturen visar att olika 

individer använder sig av olika strategier för att hantera avbrott och föredrar därmed också 

individuellt olika metoder. McFarlane (2002) menar att alla avbrott i princip påverkar 

individen och att avbrotten i sig är en komplicerad process. Corragio (1990) bekräftar att 

avbrott och dess effekter är mer komplicerade än vad man tror vid första anblicken. Att bli 

avbruten i en uppgift är kognitivt krävande i och med att fokus förloras, uppmärksamheten 

måste skiftas och tråden för att återvända till den ursprungliga uppgiften inte får tappas.  

 

Avbrott finns och är ingenting som kan ”trollas bort”, svårigheten är dock att de mänskliga, 

kognitiva färdigheterna inte har förändrats eller ökats i motsvarande omfattning och att kraven 

på den kognitiva prestationen ständigt stiger. McFarlane (1999) menar därtill att: 

”Interruption of people is problematic because people have cognitive limitations that restrict 

their ability to work during interruptions”(s. 295). Avbrott upplevs som krävande och 

mödosamma för att det kostar tid och kognitiv kraft att återkomma och sätta sig in i den 

ursprungliga uppgiften (primäruppgiften) samt att det orsakar ett stop i arbetsflödet. Ett 

avbrott är ingen isolerad händelse och det är därför viktigt att bestämma rätt tidpunkt när det 

ska ske.   

2.6. Tillverkningsindustrin 

I hittills gjorda undersökningar om avbrott i samband med användningen av flygsäkerhets-

system (Barnes & Monan, 1990; Chou & Funk, 1990, 1993; Madhaven & Funk, 1993; 

Monan, 1979; Turner & Huntley, 1991) eller inom sjukvården där avbrott undersöktes i 

samband med personalens patientrutiner (Grundgeiger & Sanderson, 2009) poängterar 

respektive forskare alltid att informationsflödet och det resulterande beslutsfattandet är viktiga 

och centrala för människors säkerhet. I tillverkningsindustrin är detta inte mindre viktigt, inte 

bara för de anställda utan också för att säkerställa att produkterna som tillverkas är felfria och 

säkra att använda.  

Bilden av det gammalmodiga tillverkningsstället där plåtslagare eller smeder arbetade för 

hand och där varje tillverkat stycke var unikt har sedan länge förändrats. Tillverknings-

industrin idag är präglad av effektivet, rationalitet och produktivitet vilket återspeglas i 

höghastighetsmontering och strukturerade monteringslinjer för att kunna producera i stora 
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mängder på kort tid. Detta tillverkningssätt innebär tidspress och kräver ett fel- och 

friktionsfritt agerande av arbetskraften. Anledningen till detta är att dagens industri är 

utmanad av växande konkurrens, anspråksfulla kunder och en ständig utvecklande teknik 

(Koren, Heisel, Jovane, Moriwaki, Pritschow, Ulsoy & Van Brussel, (1999). För att kunna 

hantera och uppfylla dessa krav strävar tillverkningsindustrin ständig efter att anpassa sina 

produktionsmetoder. Men inte bara tillverkningsmetoderna måste hela tiden anpassas, minst 

lika viktigt är att upprätthålla ett aktivt informationsflöde. Bäckstrand (2010) skriver:   

”Therefore, the organization itself must create an information              

 flow that can support production personnel so that a product 

 can be produced with a minimum of effort and with maximum 

 quality” (s. 1).  

Enligt en rapport från Volvo Group (2012) utgör industrin fortfarande den största 

arbetsgivaren i Sverige. Av 4,6 miljoner förvärvsarbetande svenskar arbetar ca.1 miljon inom 

industrin, könfördelningen var 54 procent män och 46 procent kvinnor. Industrin står enligt 

rapporten (2012) för tre fjärdedelar av exporten och industrins produktivitet har de senaste 15 

åren ökat med 6 procent per år. Enligt rapporten ansåg 67 procent av den vuxna befolkningen 

att industrin är mycket viktig för Sverige. Orden som förknippades med svensk industri var 

till exempel ”kvalité”, ”innovation”, ”utveckling” och ”effektivitet” för att bara nämna några 

få begrepp.    

Branschen domineras av kostnads- och tidseffektivitet som i sin tur gör att montörerna arbetar 

under ständig tidspress och krav på felfritt presterande. Andreasson (2014) hänvisar till att 

montörerna som arbetar på så kallade “linjer”, som finns på de flesta produktionsställen idag, 

befinner sig i dynamiska arbetssituationer där kognitiva färdigheter - framförallt 

uppmärksamhet och användning av arbetsminnet - är nödvändiga för att kunna hantera kraven 

på arbetsplatsen. McFarlane och Latorella (2002) beskriver deras arbetsuppgifter så här:   

“…(a) constantly monitor their dynamically changing information 

environments, (b) collaborate and communicate with other people 

in the system, and (c) supervise background autonomous services (s. 1).  

Alla faktorer, såsom arbetare, teknik och omgivning men också de kognitiva färdigheterna 

hänger ihop med varandra. Ökar till exempel informationsflödet måste arbetarna vara i stånd 

att kunna bedöma prioriteten av den nytillkomna informationen. Andreasson (2014) lyfter 

fram en viktig aspekt i sammanhanget och menar att ett avbrott inte bara är att ”byta” en 

fysisk handling utan det innebär också ett kognitivt ”byte”. Därför är det viktigt att undersöka 

avbrottets olika faser i sin kontext och utifrån ett helhetsperspektiv.    

Nackdelen med dagens tillverkningsindustri är att det sällan tas hänsyn till hur informationen 

ska presenteras så att montörerna ska ha lätt för att förstå informationsinnehållet och till 

exempel hitta de rätta delarna. Långa artikelnummer och oförståeliga förkortningar bidrar till 

att montörerna har svårt att hantera denna kognitiva belastning. Tyvärr är det ofta så att 

människorna ska anpassa sig till systemet istället för tvärtom.      
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2.7. Distribuerad kognition 

Distribuerad kognition är ett teoretiskt ramverk som Hutchins och hans kollegor utvecklade i 

slutet av 1980-talet. Ramverket inkluderar inte bara några enstaka delar utan försöker uppnå 

ett helhetsperspektiv som inkluderar kontexten och är dessutom beprövat för tillämpning i 

komplexa domäner där teamwork och artefakter men även individens interaktion med 

tekniken står i centrum. Benyon, Turner och Turner (2005) hänvisar till Hutchins (1995) som 

använde ramverket i många ”team-work situations” och som menar att alla aspekter såsom 

artefakter, människor, teknik och så vidare utgör ett system. I sin tur delar systemets olika 

delar kognitiva processer med varandra och ger därmed möjlighet att se situationen ur ett 

helhetsperspektiv. Det finns tre tydliga aspekter som kännetecknar distribuerad kognition 

enligt Hollan, Hutchins och Kirsh (2000). Det första kännetecknet är att kognitionen är 

fördelad mellan de olika personer som ingår i analysenheten, i det här fallet en arbetssituation 

för montering. Det andra kännetecknet är att kognitionen uppstår som ett resultat av samspelet 

mellan externa och interna strukturer. Det betyder rent konkret att yttre influenser såsom 

arbetsplatsens utformning eller användningen av verktyg på ett speciellt sätt kan påverka och 

kanske till och med stödja de inre processerna såsom minne- och uppmärksamhetskapaciteten. 

Det tredje kännetecknet är att tidigare händelser eller kognitiva tillstånd påverkar kommande 

aktiviteter eller kognitiva processer. Ett exempel på detta är att om individen anser sig vara 

under tidspress sjunker koncentrationen och därmed också förmågan att hålla kvar 

informationen i huvudet, en aspekt som är särskilt viktig i samband med avbrott. Andreasson 

(2014), som är en av de få som har undersökt avbrott inom en tillverkningskontext, tar upp 

signifikanta fördelar med distribuerad kognition och menar att  

”…the application of DC is believed to complement prior 

 interruption research and provide insights concerning how 

 interruptions affect work processes and what possibilities 

 there are to manage interruptions in order for an effective 

 work practice to be maintained” (s. 7).  

Hon ser därmed en stor potential i användningen av distribuerad kognition som ett teoretiskt 

ramverk för att kunna undersöka montörernas strategier för att underlätta återupptagande av 

primäruppgiften. En annan stor fördel med ramverket är att det tar hänsyn till aspekter såsom 

informationsflödet över tid vilket är avgörande, med tanke på att avbrott är tajt kopplade till 

informationsflödet och påverkar detta på gott och ont. Men det finns även nackdelar med 

distribuerad kognition. Andersson (2014) hänvisar till Nardi (1996) som menar att det inte är 

lätt att applicera distribuerad kognition utan konkreta koncept och specifika metoder. Som en 

reaktion på denna kritik, utvecklades en metod som baserar sig på den teoretiska grunden i 

distribuerad kognition vid namn DiCoT. DiCoT är en förkortning för ”Distributed Cognition 

for Teamwork” och är en beprövad metod för att undersöka och analysera arbetskontexter 

utifrån en distribuerad kognitionsansats (Berndt, Furniss & Blandford, 2014).  
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3. Problemområde 

I det kommande delkapitlet beskrivs närmare de olika problem som inställer sig i samband 

med avbrott inom tillverkningsindustrin. Ur denna problembeskrivning växer sedan en fråge-

ställning och dess avgränsning fram, vilken tas upp i de två därpå följande delkapitlen.    

3.1. Problembeskrivning 

Tyvärr finns det hittills inte mycket forskning förutom Andreasson (2014) som närmare 

belyser uppgiftsavbrott i samband med tillverkningsmiljön. Inom produktionen är det viktigt 

att personalen arbetar hand i hand och att koordinationen av de olika arbetsuppgifterna sköts 

på ett pålitligt sätt så att verksamheten fungerar effektivt och friktionsfritt. Genom ett bra 

samspel mellan olika komponenter till exempel arbetskrafter, artefakter, teknik och 

omgivning samt ett välfungerande informationsflöde kan inte bara produktiviteten ökas utan 

det kan även bidra till att minska fel i produktionen (Bäckstrand, 2010).  

För att stödja ett tillförlitligt informationsflöde har mobila eller stationära notifieringssystem 

inom tillverkningsindustrin blivit allt vanligare men dessa bidrar också till att arbetsavbrott i 

form av notifieringar för den enskilda händer allt oftare. Det betyder också att avbrotten inte 

kommer att minska eftersom informationsmängden inte blir mindre utan tvärtom större och 

dessutom mer komplex (Klingberg, 2007). Människors kognitiva färdigheter för att kunna 

hantera avbrott i form av uppmärksamhet, fokusering, koncentration och minne har däremot 

inte ökats eller förändrats, vilket leder till problem såsom fel i produktionen, störningar i 

arbetsprocessen eller ångest och frustration hos montörerna (McFarlane & Latorella, 2002).  

Iqbal och Bailey (2008) hänvisar till att de hittills genomförda studierna om avbrott saknar en 

viss realism. Kolbeinsson, Thorvald och Lindblom (2008) menar att en avgörande helhets-

aspekt därmed utelämnas, nämligen arbetsplatsens dynamik som är oförutsägbar och 

varierande. Det är därför viktigt att undersöka avbrottens olika faser närmare under mer 

realistiska förhållanden. McFarlane och Latorella (2002) undersökte avbrott i flera olika 

studier men nackdelen med deras studier var att de använde datorsimulerade tester som ledde 

till att helhetsperspektivet försummades. Påverkan och inflytande från andra människor, 

arbetsomgivning, verktyg och framför allt teknik togs ringa eller ingen hänsyn till. Resultaten 

av de undersökningarna saknar därmed inte bara en viss realism utan de kan vara missledande 

i och med att de inte går att överföra till en mer verklig kontext.    

Forskingslitteraturen om avbrott är väldigt skiftande och spretig. Anledningen till detta är att 

forskare från olika håll och med olika bakgrunder har undersökt detta ganska stora och breda 

forskningsfältet med olika angreppssätt. Ett problem med detta är att vissa forskningsresultat 

verkar vara motsägelsefulla (Marc, Gudith & Klocke, 2008). Ett exempel på det ger Speier et 

al. (1999) som hänvisar till studier där man först kom fram till att den sekundäruppgift som 

avvek innehållsmässigt mest från primäruppgiften tog längre tid att fullborda, medan andra 

studier från Marc et al. (2008) kom fram till att detta faktum inte utgjorde någon skillnad. Ett 

annat problem med detta är att de flesta angreppssätt bara tar hänsyn till diverse enskilda, 

isolerade komponenter såsom kostnaderna de orsakar (Spira, 2005) men de ser sällan 

avbrotten utifrån ett helhetsperspektiv. Dessutom handlar de flesta studier om rent abstrakta 
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begrepp såsom tidsaspekten eller fel som uppstår i samband med avbrott, men oftast inte om 

att få mer kunskap om de kognitiva mekanismer som ett avbrott för med sig. 

Det finns flera undersökningar som fokuserar på konsekvenserna av avbrottet i form av 

prestationen av den primära och sekundära uppgiften, men det finns knappast någon forskning 

om vad som händer i de respektive övergångsfaserna alltså i avbrotts – och återhämtnings-

faserna som togs upp tidigare. De faserna är kognitivt kritiska och avgörande för hur snabbt 

och felfritt primäruppgiften slutförs, speciellt under de arbetsförhållanden som härskar inom 

tillverkningsindustrin och som Kahneman (2011) beskriver så träffande: ”One of the 

significant discoveries of cognitive psychologists in recent decades is that switching from one 

task to another is effortful, especially under time pressure” (s.37). Men det är inte bara 

tidspressen som spelar en stor roll utan också andra externa aspekter som i sin tur påverkar de 

inre processer som beskrevs mer ingående i kapitel 2. En djupare förståelse för samverkan 

mellan de yttre och de inre processerna samt tidsaspekten i form av hur tidigare processer 

påverkar kommande skulle bidra till att få ett bättre helhetsperspektiv på avbrott och dess 

konsekvenser. Det förväntade resultatet skulle hjälpa till att förkorta återhämtningsfasen  

och därmed minska den kognitiva arbetsbelastningen.      

3.2. Frågeställning 

På vilka sätt i samband med medierade avbrott kan man stödja montörerna så att avbrotts- och 

återhämtningsfaserna blir kognitivt mindre belastande och därmed kan utföras snabbare och 

effektivare utifrån ett distribuerat kognitionsperspektiv? 

Baserat på detta resultat, kan generella rekommendationer tas fram som tar hänsyn till 

informationsflödet, involverade artefakter och utformning av arbetsstationen, med montörens 

kognitiva belastning i just de faserna i fokus.      

3.3. Avgränsning 

Detta arbete undersöker hur man kan stödja montörer i de kritiska avbrotts- och 

återhämtningsperioderna och avgränsas till att undersöka den medierade koordinations-

metoden som McFarlane och Latorella (2002) tar upp i sina forskningar. Den medierade 

formen betyder att avbrottet kommer från ett intelligent notifieringssystem som skickar 

notifieringar till respektive person på en lämplig tidpunkt i uppgiften.  

Resterande avbrottsformer som McFarlane och Latorella (2002) beskriver tas inte upp. Andra 

former av avbrott såsom självavbrott (eng. self interruptions), innästlade avbrott (eng. nested 

interruptions) eller avbrott på grund av andra personer tas inte heller hänsyn till här.   
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4. Metod 

Kapitlet börjar med metodansatsen. Metoden är ingen standardlösning utan målet var att 

studera människor i ”naturliga” arbetssituationer utifrån ett distribuerat kognitionsperspektiv. 

Därför genomfördes olika scenarier i en simuleringsmiljö. För att kunna använda distribuerad 

kognition i praktiken behövs en mer specifik metod som tas upp närmare under följdrubriken 

”Distribuerad kognition för samarbete” (eng. DiCoT). De två delkapitlen som följer därefter 

beskriver det ”planerade samt det praktiska genomförandet”.      

4.1. Metodansats    

Att hitta en metodansats som passar frågeställningen är ingen lätt uppgift. Ett stort problem 

eller snarare hinder är att det inte är möjligt att genomföra en studie i ett existerande 

tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrins hårda konkurrenskrav och tidspress tillåter inte 

av ekonomiska skäl att produktionen stannar av för att genomföra diverse tester eller 

undersökningar. Rent teoretiskt hade en möjlighet varit att observera montörerna i deras 

”naturliga” miljö utan att inverka i deras arbete dvs. studera montörerna i ett av de företagen 

som ingår i ”Sense & React”-projektet. Men av rent praktiska skäl gick detta inte. Dels var 

avståndet till företaget (t.ex. Electrolux i Pordenone) för långt eller så fanns det byråkratiska 

skäl (t.ex. omorganiseringen av Volvo) som förhindrade att en undersökning kunde utföras på 

plats.   

För att ändå kunna studera människor i en monteringssituation och därmed simulera 

verkligheten i så stor grad som möjligt blev lösningen att utforma olika scenarier i en 

simuleringsmiljö i Högskolans trampbilslaboratorium. Scenarier utformades med hjälp av 

input från projektkollegor som redan varit och studerat montörer i deras naturliga arbetsmiljö 

i olika tillverkningsindustrier. Projektkollegorna fungerade därmed som experter som har 

vetenskap om vilka aspekter som är kritiska för att kunna efterlikna en realistisk arbetsstation 

inom tillverkningsindustrin.    

Simuleringar eller undersökningar som genomförs i laboratorier eller andra mer artificiella 

miljöer har kritiserats för att vara orealistiska, konstgjorda och för strikt reglerade. Studier 

som utförs under laboratorieliknande förhållanden måste inte ha en rigid uppläggning utan 

kan äga rum i relativt fria och verklighetsbetonade förhållanden precis som målet med en 

simulering är (Kingstone, Smilek & Eastwood, 2008; Rooksby, 2013).  

Detta synsätt går hand i hand med Kingstone et al. (2008) som menar att användandet av 

laboratorieliknande undersökningsuppläggningar inte är felaktigt om man inte extraherar 

några enstaka aspekter och fenomen och undersöker enbart dessa utan att ta hänsyn till 

kontexten. Att studera undersökningsdeltagarna i en relevant kontext, utan att försöka 

kontrollera eller styra deras fysiska handlingar eller kognitiva tankegångar är viktigt. Med 

tanke på att det inte gick att studera montörer i deras ”naturliga” miljö är en simulering som 

strävar efter att efterlikna realistiska förhållanden därför en lämplig metodansats för att 

besvara den identifierade frågeställningen som har presenterats i detta arbete (se delkapitel 

3.2). 
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4.1.1. Distribuerad kognition för samarbete (DiCoT) 

Tidigare i det här arbetet beskrevs ”distribuerad kognition” som ett lämpligt, teoretiskt 

ramverk för att bland annat kunna undersöka komplexa arbetssituationer (se delkapitel  

2.7.). Distribuerad kognition har kritiserats för att vara svåranvändbar i praktiken, eftersom 

det knappast finns några riktlinjer att hålla sig till när ramverket appliceras (Benyon, 2002). 

Rogers (2012) hänvisar till Nardi (1996, 2002) som menar att det inte finns några tydliga 

metodologiska beskrivningar eller checklistor för att kunna använda den distribuerade 

kognitionsansatsen i praktiken. Det behövs därför en metod eller speciell teknik för att kunna 

applicera distribuerad kognition.  

En metod som förespråkats för detta syfte och som Berndt, Furniss och Blandford (2014) 

rekommenderar är ”Distribuerad Cognition for Teamwork” (DiCoT). DiCoT är en metod som 

är i stånd att förena den praktiska, etnografiska aspekten med det helhetliga, teoretiska 

”distribuerade kognitions”-ramverket. Den utvecklades ursprungligen för att – som namnet 

säger – kunna analysera små arbetsgrupper (eng. work systems) och förstå deras inre och yttre 

strukturer (Rogers, 2012). DiCoT utvecklades och användes för första gången för att 

analysera en SOS-larmcentral i London (Blandford & Furniss, 2006). Namnet på metoden kan 

vara lite missledande, målet med undersökningar eller analyserna gäller inte bara individerna 

som ingår i ett team utan undersökningsfokus ligger också på interaktionen mellan människor 

och tekniken. DiCoT består av fem olika ”undermodeller” som är oberoende av varandra och 

lägger fokus på olika aspekter. Helheten bildas genom att kombinera de olika under-

modellerna med varandra (Furniss, Masci, Curzon, Mayer & Blandford, 2015).  

DiCoT fokuserar å ena sidan på interaktioner mellan människa och teknik på ett holistiskt, 

kontextinkluderande sätt å andra sidan erbjuder analyserna av de olika undermodellerna en 

djupare inblick och förståelse på olika detaljnivåer samt hur de på ett övergripande sätt hänger 

ihop med varandra. DiCoTs fem ”undermodeller” är enligt Blandford och Furniss (2006, 

2010):  

 Informationsflödes-modellen (eng. information flow model) 

Den här modellen tar hänsyn till hur och genom vem eller vad  

informationen bearbetas. 

 Fysiska modellen (eng. physical model) 

Modellen befattar sig med den fysikaliska utformningen av kontexten  

exempelvis hur arbetsplatsen är utformad. 

 Artefakt-modellen (eng. artefact model) 

Modellen ägnar sig åt vilka artefakter och verktyg som används för att 

kommunicera, spara och vidarebefordra information. 

 Sociala modellen (eng. social model) 

Den modellen tar hänsyn till de olika rollerna och det ansvar  

personerna som ingår i systemet har.   
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 Evolutionära modellen (eng. evolutionary model) 

Den modellen undersöker hur och varför systemet har utvecklats över tid. 

 

Med hjälp av de olika modellerna är det möjligt att undersöka och analysera komplexa 

arbetssituationer. Furniss och Blandford (2010) beskriver DiCoTs praktiska fördelar så här: 

”DiCoT can provide a focus to start to engage with relatively simple tasks to begin data 

gathering and analysis” (s. 10). Framförallt verkar informationsflödes-modellen, artefakt-

modellen och den fysiska modellen inom DiCoT vara de som är mest relevanta för det här 

arbetet. Informationsflödet anses vara en av de centralaste aspekterna i samband med avbrott, 

blir det stopp på informationen så drabbas och försvåras återhämtningsperioden för 

montörerna genom att de inte kan fortsätta montera utan de är först tvungna att skaffa sig den 

nödvändiga informationen för att kunna fortsätta på ett korrekt sätt. Detta kostar tid och är 

kognitivt krävande. Att förstå vilka artefakter som kan användas för att spara, transformera 

eller transportera information avrundar helhetsbilden och hänger tätt ihop med 

informationsflödes-modellen. Likadant är det med den fysiska modellen som illustrerar på ett 

bildligt sätt hur artefakter, involverade personer och informationsflödet hänger ihop utifrån ett 

spatialt perspektiv. Den sociala och evolutionära modellen tycks man kunna försumma i det 

sammanhang här, modellerna skulle inte bidra relevant kunskap.    

4.1.2. Kvalitativ och kvantitativ data 

Informationsflödes-modellen, artefakt-modellen och den fysiska modellen lämpar sig alla väl 

till att använda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingstekniker för att undersöka de 

kritiska avbrotts- och återhämtningsfaserna. Faserna har en tydlig början och ett tydligt slut 

som gör det lätt att samla in olika mätpunkter samt att göra observationsstudier.   

Grovt sagt skiljer sig kvantitativa datainsamlingstekniker från de kvalitativa genom att de 

först nämnda mäter saker och ting medan kvalitativa datainsamlingstekniker fokuserar på 

”var” och ”hur” saker och ting sker. Det saknas kunskap om montörernas tankar och 

handlingar vid de kritiska faserna dvs. de synliga och osynliga strategier som de använder för 

att kompensera avbrottens kognitiva krav och ”kostnader”. Kvalitativa datainsamlingstekniker 

såsom observationer kan bidra med relevant data för att bättre kunna analysera och beskriva 

hur montörerna agerar och vilka strategier de använder för att klara både primär-och 

sekundäruppgiften samt avbrotts- och återhämtningsfasen. Kvalitativa datainsamlingstekniker 

innebär dessutom att försöka komma åt undersökningsdeltagarnas tankar, känslor och 

attityder enligt Patton (2002) och har dessutom helhetsbilden i blicken. En kombination av de 

båda datainsamlingsteknikerna borde därmed möjliggöra en bra helhetsbild över hur de olika 

ingående delarna såsom montörer, arbetsplatsutformningen, informationsflöden och artefakter 

samspelar med varandra. 

Det betyder att den tänkta metodansatsen blir som en trattmodell och det större, övergripande, 

teoretiska ramverket distribuerad kognition kan appliceras genom den praktiska metoden 

DiCoT, vilken i sin tur förfogar över vissa undermodeller som kan tas hänsyn till i en 
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simulering och som kan undersökas med hjälp av kvalitativa och kvantitativa datainsamlings-

tekniker (se nedanstående figur 2).  

                         

 
Figur 2:  Schematisk representation av hur det teoretiska ramverket ”Distribuerad kognition” kommer till 

användning i praktiken genom att använda olika metoder och tekniker. Ringarna ska symbolsera hur de olika 

metoderna och teknikerna är inbäddade och omslutna av varandra på ett logiskt och naturligt sätt.   

    

4.2. Planerat genomförande  

4.2.1. Lokalen 

Simuleringen planeras att genomföras i det så kallade ”trampbilslaboratoriet” i en av 

Högskolan i Skövdes lokaler (se figur 3). Laboratoriet har fått sitt namn eftersom lokalen 

används för att montera ihop trampbilar och ska i det här fallet simulera en verklig 

monteringslinje. Simuleringen ska genomföras i samarbete med en projektkollega inom  

”Sense & React”-projektet och som tidigare har erfarenhet av att designa simuleringar av 

monteringsmiljöer.  

Utformningen av själva lokalen är välgenomtänkt. Det kommer att finnas två stora 

whiteboard-tavlor i mitten av lokalen som ska fungera som en rums-delare. Det finns olika 

anledningar till detta. En anledning är att de på det viset uppfyller funktionen som ett 

insynsskydd. Skydden besparar även undersökningsdeltagarna från att se att de föremål som 

de sätter ihop genast blir isärplockade igen, vilket kan skapa eventuell frustration. En annan 

anledning är att ljuset på undersökningsdeltagarnas arbetsstation kan hållas så konstant som 

möjligt, oavsett när simuleringen äger rum.    
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                                    Figur 3: Trampbilslaboratoriet vid Högskolan i Skövde   

                                                                     (egen bild)  

4.2.2. Syfte med designen av simuleringen  

Syftet med designen av simuleringen är att försöka illustrera och samla in data som bidrar till 

en ökad förståelse för hur undersökningsdeltagarna i sin roll som montörer agerar när de ska 

lösa två komplett olika uppgifter medan de blir avbrutna på en lämplig tidpunkt dvs. via ett 

medierat avbrott i monteringen. Primär- och sekundäruppgifterna (en mer detaljerad 

beskrivning av dem kommer lite längre ner) ska medvetet vara utformade så att de innehåller 

flera olika sekvenser. Den presenterade informationen kommer att innehålla olika 

representationsformer som varken är konsistent eller matchande för att efterlikna verkliga 

förhållanden inom tillverkningsindustrin så bra som möjligt. Samt för att utesluta olika former 

av priming-effekter eller mönsterigenkänning.  

All text som kommer att användas under simuleringen ska vara på engelska så att personer 

som inte talar svenskar också ska kunna delta i simuleringen. Å andra sidan innebär detta att 

svensk-språkiga undersökningsdeltagare kommer att vara tvungna att översätta texten från 

engelska till svenska för sig själv, även om de är vana att prata eller höra engelska är det 

ytterligare en faktor som kommer att bidra till att den kognitiva belastningen höjs, vilket i viss 

mån också är meningen med tanke på verkliga förhållanden i tillverkningsindustrin.    

4.2.3. Arbetsfördelning 

Simuleringen kommer att utföras i samarbete med en projektkollega. Detta tillvägagångssätt 

har rent praktiska fördelar såsom att deltagarna behöver rekryteras bara en gång, laboratoriet 

är upptaget bara en gång och utrustningen behöver också lånas endast en gång. Ytterligare 

fördelar är att man på så sätt kan dela på arbetsbördan, diskutera observationer och ”låna” 

varandras resultat. Designen av simuleringen kommer att vara utformad på ett sådant sätt att 

både projektkollegan och jag kan använda den för våra respektive frågeställningar och samla 

in relevant data. Det praktiska genomförandet av simuleringen kommer att vara ganska 

omfångsrikt med minst 18 undersökningsdeltagare och uppåt för att säkerställa tillräckligt 

insamlad data för de statistiska analyserna som ingår i projektkollegans frågeställning. Även 
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om det inte skulle behövas så många deltagare för min del, är det självklart att man hjälps åt 

under hela datainsamlingsprocessen, för simuleringen ingår i det gemensamma projektet.   

Projektkollegan kommer att vara ansvarig för att introducera undersökningsdeltagarna, sköta 

information om de forskningsetiska principerna (som beskrivs mer ingående i nästa rubrik) 

och för att skicka notifieringar till undersökningsdeltagarna via ett notifikationssystem på rätt 

tidpunkt (en detaljerad beskrivning om de olika tidpunkterna kommer längre ner) samt för att 

samla in mätpunkter. Mätpunkterna används främst av honom och är exempelvis hur lång tid 

det tar för undersökningsdeltagarna att respondera på notifieringssignalen, hur snabbt de 

återvänder till monteringen efter sekundäruppgiften och hur mycket tid primär- respektive 

sekundäruppgiften tar att utföra. Utrustningen i form av en high-fi prototyp av ett notifierings-

system kan lånas från ett företag som ingår i ”Sense & React”-projektet.  

Min roll i simuleringen är att demontera de både framhjulen som deltagarna ska montera, se 

till att ljud – och videoinspelning sätts igång och att upprätthålla ett visst ”flyt” i monteringen 

dvs. se till att undersökningsdeltagarna tror sig stå vid en ”monteringslinje”. Dessutom ska jag 

utforma en intervjuguide i form av post-task frågor (se bilaga 2) och genomföra intervjuerna 

efter monteringen. 

En datainsamlingsteknik som ofta användas i samband med scenarier är att undersöknings-

deltagarna ska prata högt för att tydliggöra hur de resonerar och för att på det viset fånga in 

deras tankar och resonemang. I den här simuleringen kommer det inte att göras eftersom det 

uppspelade industribullret är så högt (ca. 65 decibel) att det blir meningslöst. För att ändå 

komma åt undersökningsdeltagarnas tankar och funderingar kommer det att användas en 

intervjuguide. En annan anledning till varför det är tänkt att genomföra intervjuer och inte 

bara dela ut en enkät är att man på det viset undanröjer risken att undersökningsdeltagarna 

uppfattar frågorna på olika sätt och att man har möjligheten för att kunna ställa följdfrågor.  

Tanken bakom post-task frågorna som ska fungera som en intervjuguide är att få fram hur 

svårt undersökningsdeltagarna upplever återhämtningsperioden efter avbrotten. Dessutom är 

det tänkt att fånga in deras känslor och attityd mot ett medierat avbrott generell. Vissa frågor 

kommer att ställas med syfte på att få veta om de använde sig kognitiva eller fysiska strategier 

för att underlätta ”tillbaka-kommandet” efter avbrotten. Den kvantitativa datainsamlingen ska 

insamlas med frågorna som kommer att vara utformade med hjälp av Likert skalan (se bilaga 

2).  

4.2.4. Forskningsetiska principer och skyddsutrustning 

När undersökningsdeltagaren kommer in i lokalen ska de få en kort introduktion till 

simuleringens syfte i övergripande drag dock utan att det avslöjas vad som speciellt 

observeras samt vilken data som i detalj samlas in. Detta tillvägagångssätt är enligt Langemar 

(2008) i sin ordning och går inte emot informationskravet. Informationskravet syftar på att 

upplysa undersökningsdeltagare om studiens syfte och vilka som ligger bakom den. Detta 

kommer att redovisas för undersökningsdeltagarna i korta drag. Dessutom kommer de att få 

det förklarat för sig att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagande när de 

så önskar på vilken tidpunkt som helst utan negativa konsekvenser för deras egna delar. Detta 
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görs för att uppfylla samtyckeskravet. Samtidigt kommer det att förklaras att den insamlade 

datan behandlas konfidentiellt och att den inte kan kopplas till någon undersökningsdeltagare, 

precis som konfidentialitetskravet säger. Allt detta samt nyttandekravet som säger att 

insamlad data används endast för forskningsändamål kommer att vara beskrivet i ”consent”-

blanketten (se bilaga 1) som projektkollegan kommer att utformas.  

Undersökningsdeltagarna kommer inte att bli utsatta för stora risker eller faror, varken fysiska 

eller psykiska i samband med simuleringen. Därmed kommer forskningskravet och individ-

skyddskravet inte att stå i motsatsförhållande till varandra i det här arbetet (Langemar, 2008). 

När detta är avklarat, kommer undersökningsdeltagarna att få en reflexväst, skyddsglasögon, 

hörselskydd och handskar. Utrustningen och det uppspelade industribullret är viktiga 

psykologiska faktorer som ska förstärka känslan att göra det ”på riktigt” och för att efterliknar 

verkliga tillverkningsförhållanden så mycket som möjligt.   

4.2.5. Primäruppgift  

Efter denna inledande information är det tänkt att undersökningsdeltagarna får en kort 

introduktion om de olika uppgifterna. Primäruppgiften för undersökningsdeltagarna kommer 

att bestå av att montera båda framhjulen på minst 18 trampbilar. Eftersom monteringen ska 

efterlikna tillverkningsindustrins verklighet kommer det att skapas följesedlar som sedan ska 

hänga på trampbilarnas baksida och som ska beskriva hur dvs. med vilka olika delar 

undersökningsdeltagarna ska montera de olika hjulen (se figur 4).  

 

                                   
 

   Figur 4:  Följesedel som beskriver vilka sorters däck och bultar undersökningsdeltagaren ska montera. 

                   LF S betyder:  Left side, front wheel, soft tire. RF H betyder: Right side, front wheel,hard tire.  

                        RF Yellow betyder att bulten på höger sida ska vara gul och LF Blue att bulten på vänster 

                                         sidan ska vara blå (egen bild). 
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Däcken som kommer att användas vid monteringen låtsas ha olika hårdhetsgrader såsom 

”soft”, ”medium” och ”hard”. De kommer därför att bli försedda med små klistermärken som 

talar om för undersökningsdeltagarna vilka däck som är vilka. Däcken som redan är 

förmonterade på hjulen kommer att ligga i sorterade högar i en pallkrage. I monteringen av ett 

framhjul kommer det att ingå tre olika föremål dvs. ett hjul, en bult och en bricka. Bulten och 

brickan ska inledningsvis skruvas fast för hand och sedan skruvas fast ordentligt med en 

batteridriven skruvdragare.   

För att göra uppgiften ännu mer kognitivt krävande kommer bultarna bli markerade i fyra 

olika färger. Bultarna ska få små prickar i mitten med antingen röd, grön, blå eller gul färg (se 

figur 5).  

                     

                   Figur 5: Bultarna ligger i olika lådor och är sorterade efter de olika färgerna  

                                                              (egen bild).  

Följande steg kommer att ingå i primäruppgiften:  

1. Läsa, tolka och förstå förkortningar på följesedeln  

2. Hämta rätt däck resp. hjul, bult och bricka för ena sidan 

3. Sätta på hjulet, bulten och brickan på rätt sida 

4. Montera hjulet, bulten och brickan för hand  

5. Hämta skruvdragare och skruva fast allt med den  

6. Komma ihåg eller kontrollera igen på följesedeln vilket däck och vilken 

    bult som behövs för att kunna montera andra sidan  

7. Hämta rätt hjul, bult och bricka för andra sidan 

8. osv…. 

 

Ordningen på följesedlarna på trampbilarna ska vara slumpmässig och inte följa någon regel 

för att undvika att undersökningsdeltagarna får ledtrådar eller kan räkna ut ett monterings-

mönster på förhand.  
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4.2.6. Sekundäruppgift  

Undersökningsdeltagarna kommer i sin ena byxficka att hela tiden ha en mobiltelefon som 

ska fungera som ett notifieringssystem. Under monteringen kommer undersökningsdeltagarna 

att få notifieringar vid två olika tidpunkter. Tidpunkterna kommer att vara antingen när 

deltagarna har monterat färdigt ett hjul eller när en hel trampbil dvs. båda framhjulen är 

monterade. Genom att försöka avbryta undersökningsdeltagarna enbart på lämpliga och 

därmed ”naturliga” tidpunkter dvs. inte mitt i monteringen av ett hjul används bara den 

medierade typen av avbrott i den här simuleringen. För att undvika att deltagaren ska kunna 

förutse när notifieringarna kommer, skickas inte en notifiering vid varje bil utan ordningen 

när notifieringarna skickas kommer att ske helt slumpmässigt, så undersökningsdeltagarna vet 

inte när de blir avbrutna. Uträkningen av de slumpmässiga notifieringar som antingen skickas 

mellan monteringen av de både framhjulen eller mellan två trampbilar baserar sig på ett 

datorprogram som projektkollegan kommer att sköta. 

Scenarier som ingår i simuleringen baserar sig på att undersökningsdeltagarna ska tänka sig 

att de är montörer som är anställda hos ett stort tillverkningsföretag och att de får uppdraget 

av chefen att ta hand och prioritera inkommande notifieringar dvs. så fort en notifiering 

kommer ska undersökningsdeltagarna avbryta monteringen och ”bearbeta” notifieringen.  

Notifieringen kommer att bestå av ett textmeddelande på en mobiltelefon. Texten kommer att 

vara skriven i löpande form. Tanken med detta är att undersökningsdeltagarna inte ska få 

fakta direkt utan de ska behöva leta fram den ur texten, för att göra det kognitivt mer krävande 

för dem. Notifieringstexten skulle till exempel kunna se ut så här:  

            

        ”Please send error code for material shortage on station 010 to Lina Aggestam". 

När undersökningsdeltagaren kommer att uppmärksamma notifieringssignalen antingen via 

ljudsignalen (som är i personens ficka ca. 70 decibel högt) , genom mobiltelefonens vibration 

eller både ock, ska deltagaren avbryta monteringen och gå till datorskärmen direkt. Där ska 

den leta fram ”station 010” i en stor och tätskriven textmängd. Datorskärmens text kommer 

avsiktligt att vara tätt skriven och presenteras i löpande form utan att ta större hänsyn till 

ordning. Under rubriken ”station 010” ska det finnas en felkod (eng. error code)  som skulle 

kunna låta till exempel så här:  

                                       ” Triangle, triangle, square, circle”    

Detta ska i sin tur översättas till de respektive grafiska symbolerna som syns nederst på 

datorskärmen (se figur 6) och som ska knappas in i rätt ordning.                                  
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                   Figur 6: Nederst på datorskärmen finns de grafiska symbolerna  

                                        som undersökningsdeltagarna ska trycka på för att   

                                              sammanställa rätt felkod  (egen bild). 

För att skilja primäruppgiften från sekundäruppgiften kommer symbolerna att ha olika färger 

som inte har någonting med bultarnas färg från primäruppgiften att göra. Detta gör det 

kognitiv ännu svårare för undersökningsdeltagarna att lösa uppgiften och att ”ställa om” sig 

från primär- till sekundäruppgiften. Anledningen till detta är att efterlikna förhållanden i 

tillverkningsindustrin så mycket som möjligt. När de rätta symbolerna är inknappade ska 

undersökningsdeltagarna hitta fram rätt mottagare (t.ex. ”Lina Aggestam”), välja ut rätt 

person och trycka på knappen ”Send message”. Den sista knapptryckningen måste 

undersökningsdeltagarna själva komma ihåg för det finns ingen skriftlig anvisning eller 

uppmaning i annan form som talar om det för undersökningsdeltagaren.  

Följande steg kommer att ingå i sekundäruppgiften:  

1. Uppmärksamma notifieringssignalen 

2. Ta av handskarna för att kunna använda touch funktioner på mobilen 

3. Läsa, tolka och förstå notifieringsmeddelandet 

4. Gå till datorskärmen 

5. Leta fram rätt station 

6. Leta fram ”felkoden”  

7. Knappa in de grafiska symbolerna som är presenterade i textform 

8. Hitta rätt mottagare 

9. Trycka på ”Send message” knappen  

10. Stoppa mobiltelefonen tillbaka i fickan 

11. Ta på handskarna igen 

12. Gå tillbaka till arbetsstationen 

4.2.7. Tidspress  

Undersökningsdeltagarna kommer att bli uppmanade att montera båda framhjulen inom 40 

sekunder. 40 sekunder är en vanligt ”takt-tid” inom tillverkningsindustrin för denna typ av 

monteringsuppgift. För att ge undersökningsdeltagarna ett visuellt stöd för takttiden kommer 
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datorskärmensbakgrund vara inställd på så sätt att den kommer att ändra färg från grön till röd 

efter 40 sekunder (se figur 7 och 8).  

                                 

                                   Figur 7: Datorskärmensbakgrund är grön (egen bild).  

För att undersökningsdeltagarna ska få en sådan realistisk känsla som möjligt så kommer det 

att kontinuerligt flyttas fram nya trampbilar och simulerar på det viset ett ”löpande band” som 

förstärker känslan av att ”jobba på riktigt” under tidspress ytterligare.                     

 

                                     

                          Figur 8: Datorskärmensbakgrund är röd. Det betyder de 40 sekunderna 

                                         som är takttiden för framhjulsmonteringen har gått (egen bild).  

4.2.8. Rekrytering och kompensation   

Undersökningsdeltagarna kommer att rekryteras genom affischer som anslås på Högskolan. 

Deltagarna behöver inte ha några specifika egenskaper eller förkunskaper om montering. För 

att skapa en trevlig intervjustämning är det planerat att bjuda undersökningsdeltagarna på fika 

och som ytterligare kompensation för deras tid och engagemang kommer de att få en biobiljett 

efter deltagandet i simuleringen.  

4.3 Faktiskt genomförandet  

21 deltagare rekryterades varav 9 kvinnor och 12 män. Mer än hälften dvs. 57 procent av 

deltagarna var mellan 20 och 25 år gamla, den andra större åldersgruppen dvs. 29 procent var 

mellan 26 och 30 år gamla. Förutom en hade ingen jobbat inom industrin tidigare.  
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                  Figur 9: Simuleringsupplägget. På högra sidan monterades trampbilarna  

                                 (primäruppgift) och längs till höger står datorstationen där  

                                  notifieringsuppgiften utfördes (sekundäruppgift), på vänstra  

                                  sidan om whiteboardtavlan demonterades trampbilarna igen 

                                                                  (egen bild).   

 

Den tekniska utrustningen fungerade fullt ut. För att säkerställa att notifieringssystemet 

fungerade och att uppgifterna var förståeliga pilottestades upplägget med en person innan den 

egentliga simuleringen med undersökningsdeltagarna påbörjades. Några enstaka avhopp 

kunde snabbt kompenseras med andra personer som ville ställa upp och delta i studien. 

Undersöknings-deltagarna förstod uppgiften och avbrottstidpunkterna eftersom 

notifieringssystemet fungerade som planerat. Genomsnittlig tog det 60 minuter för en 

undersökningsdeltagare att fullborda hela simuleringen inklusive intervjun efteråt. 

Intervjuerna spelades inte in för att kunna hålla den tajta tidsplanen. Observationerna direkt på 

plats visade att undersökningsdeltagarna tog simuleringen på allvar, kroppsspråket och 

mimiken avslöjade att de var ”mitt i” simuleringen.  
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5. Analys och resultat   

Den insamlade datan från ”första- hands”-observationerna av de 21 undersökningsdeltagarna, 

13 timmar inspelat videomaterial av primär- och sekundäruppgiften, intervjuerna som 

baserades på post-task frågorna och spontana följdfrågor triangulerades. Trianguleringen 

beskrivs av Barnum (2011) som följande: ”Triangulation is the process of comparing 

separate sources of findings to look for consistencies or discrepancies” (s. 260). Fördelen 

med trianguleringen är att man, enligt Patton (2002), genom användning av olika datakällor 

får en viss trovärdighet av fynden. Fördelen med ”första-hands”-observationer är att de ger en 

bra känsla och förståelse för helhetssituationen och man får en första indikation på mönster 

och tillvägagångssätt som sedan kan kontrolleras noggrannare vid en mer detaljerad 

utvärdering av materialet. 

I det här arbetet observerades och analyserades det inspelade videomaterialet och ett särskilt 

fokus lades på att studera beteende och kroppsspråk när undersökningsdeltagarna hade 

avklarat sekundäruppgiften (datoruppgiften) och återgick till monteringen (primäruppgiften). 

Kroppsspråk och gester gav ledtrådar till hur uppgifterna upplevdes och är värdefulla för att 

bedöma om det som undersökningsdeltagarna säger efteråt i intervjun överensstämmer med 

vad de gjorde och hur de agerade under själva simuleringen.  

Vid renskrivningen av intervjuerna upptäcktes att det fanns flera kommentarer som 

”matchade” varandra och att undersökningsdeltagarna beskrev diverse tillvägagångssätt som 

även flera andra använde sig av. Detta bekräftades efter att ha tittat på video-inspelningarna 

igen.  

5.1. Informationsflödes-, artefakt- och fysiska modellerna  

Som tidigare nämnts användes DiCoT som metod för att undersöka vissa aspekter. Speciellt 

fokus lades på informationsflödes-modellen, artefaktmodellen och den fysiska modellen, 

vilka ingår i DiCoT (se underkapitel 4.1.1.). Informationsflödet anses vara en av de mest 

centrala aspekterna i samband med avbrott, blir det stopp på informationen drabbas och 

försvåras återhämtningsperioden för montörerna i och med att de inte kan fortsätta montera 

utan de är tvungna att först skaffa sig den nödvändiga informationen för att kunna fortsätta på 

ett relevant sätt. Detta kostar tid och är kognitivt samt fysiskt ansträngande. Att förstå vilka 

artefakter som användes för att spara, transformera eller transportera information avrundar 

helhetsbilden och hänger tätt ihop med informationsflödes-modellen och den fysiska 

modellen.  

Det visade sig att DiCoT som appliceringsmetod för distribuerad kognition inte var så lätt att 

använda som det var tänkt från början, men den fysiska modellen som syftar att illustrera 

arbetsplatsens utformning var relativ lätt att applicera. Nedanstående figur (figur 10) visar 

simuleringens upplägg samt placeringen av de ingående delarna såsom artefakter och 

involverade personer.     
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                 Figur 10: Schematisk presentation av simuleringens upplägg. Alla involverade  

                                personer samt artefakter blir synliga. Pilarna mellan trampbilarna 

                                symboliserar ”färdriktningen”. 

Svårigheten med informationsflödes-modellen var att den existerande litteraturen beskriver de 

olika delarna (entiteterna) som ingår i arbetssituationen och deras funktion i samband med 

informationsflödet men inte mer. Det som inte tas upp i DiCoT-litteraturen är på vilket sätt 

eller rättare sagt med hjälp av vilka representationsformer information blir vidarebefordrad.  

Därför var det inte lätt att åstadkomma en informationsflödes-modell. Nedanstående tabellen 

(tabell 1) är ett försök att hitta ett eget sätt som tar hänsyn till de olika 

representationsformerna av information, de olika artefakterna och de spatiala förhållanden 

som ingår i simuleringen. Tabellens färger överensstämmer med nästa figur (figur 11) som 

visar informationsflödet. En genomsnittlig undersökningsdeltagare fick gå genom följande 

sekvenser om notifieringen kom mellan hjulmonteringen:   
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Tabell 1: Handlingssekvenstabell  som tar upp informationsflödet och dess representationsformer samt  

                 de använda artefakterna  och det fysiska respektive kognitiva kravet som ingår i simuleringen. 

 

Handling Representations-

form genom 

vilken 

informationen 

blir 

transporterad  

Artefakt Fysiska 

krav  

Kognitiva 

krav  

Primär- 

1. Läsa, tolka 

och förstå 

instruktioner  

på följesedeln                      

uppgift: 

Förkortningar i 

form av 

bokstäver 

(förkortningar är 

på engelska)  

 

Följesedel 

  

Externa 

representationer 

i form av 

förkortningar 

måste språkligt 

översättas från 

engelska till 

svenska och till 

interna, 

spatiala 

representationer 

(L= left)  

 

2. Hämta rätt 

hjul och bult 

Färg, text i form 

av förkortningar 

som visar däckens 

hårdhetsgrad & 

spatial placering: 

vänster/höger  

Däcket & 

bulten 

Montören 

måste förflytta 

sig för att 

hämta de olika 

delarna 

Montören måste 

behålla 

informationen i 

huvudet 

(belastning av 

korttidsminnet) 

3. Sätta på   

hjulet, brickan 

och bulten på 

trampbilens 

respektive 

framsida 

Händerna 

fungerar som 

verktyg och är 

därmed kropps-

baserade 

informations-

representationer 

Trampbilen, 

däcket, bulten 

& bricka  

Motoriska 

färdigheter 

som kräver 

koncentration 

och 

uppmärksam-

het  

Att montera är 

inte bara fysisk 

krävande utan 

också kognitiv 

krävande 

4. Skruva fast 

bulten 

inledningsvis 

Händerna 

fungerar som 

verktyg. 

Trampbilen, 

däcket, bulten 

& bricka 

Motoriska 

färdigheter 

som kräver 

Koncentration 

erfordras 
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för hand Händerna    

känner av hur fast 

bulten sitter och 

därmed är 

händerna kropps-

baserade 

informations-

representationer 

fingerfärdig-

het och 

koncentration  

5. Hämta 

batteridriven 

skruvdragare 

och skruva 

fast hjulet 

ordentligt 

Handen är 

verktyget igen 

Skruvdragare, 

trampbilen, 

däcket, bulten 

& bricka. 

Erfordras 

koncentration 

och 

fingertopps- 

känsla för att 

känna av när 

bulten sitter 

tillräckligt fast   

 

Avbrotts- 

6. 

Notifieringen 

kommer 

 

 

          

tiden:  

 

Ljud (signalton) 

& vibration 

 

 

 

 

 

 

Mobiltelefon 

  

 

Koncentration 

skiftar från 

monteringen 

(primäruppgift) 

till ring- och 

vibrations-

signalen 

 

 

Sekundär- 

7. Ta upp 

mobil-

telefonen ur 

fickan 

uppgift:  

Mobiltelefon 

  

Störning i 

arbetsflödet  

8. Förflytta sig 

till 

datorskärmen 

  Montören 

behöver lämna 

sin 

arbetsstation 

Montören 

kommer ur ”sin 

rytm” 

9. Ta av 

handskarna för 

att kunna 

 Handskarna  Montören 

måste komma 

ihåg att ta av 
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använda touch 

funktioner på 

mobil- 

telefonen   

handskarna för 

att kunna 

använda  

mobiltelefonens 

touchfunktioner 

10. Läsa, 

tolka och 

förstå 

notifieringen 

Notifieringstext i 

löpande form   

Mobiltelefon  Montören 

måste ta till sig 

och förstå 

texten 

11. Leta efter 

rätt 

information 

(rätt station) 

på 

datorskärmen 

Textmängd på 

datorskärm  

Mobiltelefon 

& datorskärm 

 Montören 

måste känna 

igen texten från 

mobiltelefonen 

på datorskärmen 

och identifiera  

fakta (rätt 

station) i 

textmängden på 

datorskärmen  

12. Leta fram 

”felkoden”  

Textmängd på 

datorskärm 

Datorskärm  Montören 

måste identifiera 

rätt text 

(felkoden) i 

textmängden på 

datorskärmen 

13. Knappa in 

rätt symboler  

(triangel, 

fyrkant osv.)  

Text, symboler + 

färg   

Datorskärm  Montören 

måste 

”översätta” 

engelsk text till 

svenska och 

utifrån det 

omvandla text 

till grafiska 

symbolerna – 

dvs. omvandla 

interna 

representationer 

till externa 

14. Hitta rätt 

mottagare i 

Textmängd på Mobiltelefon  Montören 

måste läsa 
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textmängd på 

datorskärmen 

datorskärmen & datorskärm texten på 

mobiltelefonen 

igen, sedan letar 

efter rätt namn  

15. Trycka på 

”send 

message” 

knappen 

Text  Datorskärm  Montören 

måste komma 

ihåg det, det 

finns ingen 

skriven 

anvisning för 

detta arbetssteg 

16. Ta på 

handskarna 

igen och 

stoppa tillbaka 

mobil-

telefonen  i 

fickan 

   Montören 

måste komma 

ihåg det. 

      Åter- 

17. Gå tillbaka 

till 

monterings-

stationen  

hämtnings- period:  

Montören 

behöver 

förflytta sig 

igen 

 

18. 

Kontrollera 

vilken sida 

som är redan 

monterad på 

trampbilen 

Scaffolding i 

omgivningen - 

visuell 

avstämning med 

verkligheten 

(vilken sida är 

redan monterad)  

Trampbilens 

framhjul 

 Montören 

måste komma 
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igen, hen kan 

inte behålla den 

i huvudet medan 

hen gör 
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  sekundär (dator) 

uppgiften. 

Återupp-   tagandet av  primär- uppgiften  

 

5.1.1. Blandningen av olika sekvenser, representationsformer och 

artefakter 

Det som tydligt framgår av tabellen är att uppgifterna bestod av ett antal olika handlings-

sekvenser, olika använda artefakter och olika vägar genom vilken informationen 

distribuerades och representerades. När undersökningsdeltagarna fick en notifiering uppstod 

ett uppehåll i informationsflödet gällande primäruppgiften. Undersökningsdeltagarna var 

tvungna att införskaffa sig information igen genom att titta på följesedeln för att få 

information om hur monteringen skulle fortsättas efter hen kom tillbaka från sekundär-

uppgiften. Det betyder att undersökningsdeltagare fick ”om-orientera” sig och återhämta sig 

från sekundäruppgiften.  

Anledningen till detta kan vara att informationen i primäruppgiften dvs. på följesedeln var 

för komplex och kognitivt krävande dvs. undersökningsdeltagarna kunde inte hålla 

informationen (rätt hårdhetsgrad av däcket och rätt färg på bulten) och de därmed 

sammanhängande spatiala anvisningarna (vänster sida, höger sida) samtidigt i huvudet. 17 av 

de 21 undersökningsdeltagarna, alltså ungefär 81 procent, berättade sedan i intervjun att de 

inte visste hur de skulle fortsätta efter att ha blivit avbrutna i däckmonteringen. Sekundär-

uppgiftens utformning var helt annorlunda och använde helt andra representationsformer för 

informationen än de som fanns med i primäruppgiften.   

 

Anledningen till varför undersökningsdeltagarna tvingades återhämta sig och leta fram 

information om primäruppgiften igen efter avbrottet kan bero på att båda uppgifterna (primär- 

och sekundäruppgiften) innehöll: 

 flera olika handlingssekvenser  

 i kombination med flera olika representationsformer för information 

såsom ljud, vibration, grafiska symboler, förkortningar, löpande text och till och 

med händerna 

 och som delvis krävde olika kognitiva färdigheter  

såsom läsa, tolka förkortningar, komma ihåg, montera osv.  

(se tabell 1)  

Sammanfattningsvis verkar det som om blandningen av olika handlingssekvenser, olika 

använda representationsformer för information och de olika kognitiva färdigheter som 

behövdes för att klara båda uppgifterna var orsaken till varför undersökningsdeltagarna 

upplevde återupptagandet av primäruppgiften som kognitivt krävande.  
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5.1.2. Fysisk ansträngning är lika med kognitiv ansträngning 

 

De tidigare genomförda avbrottsstudierna genomfördes för det mesta i samband med 

kontorsrelaterade uppgifter (Kolbeinsson, 2014). Det som skiljer sig åt mellan tillverknings-

industrin och kontorsuppgifter är att det tillkommer en fysisk belastning inom den förra. 

Montörerna är oftast tvungna att utföra arbetet stående och att inta fysisk krävande 

arbetspositioner. Å andra sidan vore det fatalt att dra en skarp gräns mellan fysisk och 

kognitiv belastning, eftersom en central aspekt inom distribuerad kognition är att vi använder 

kroppen för att tänka (Kolbeinsson & Lindblom, kommande) – ett fenomen som syns tydligt 

vid monteringen. Monteringen kräver god fingerfärdighet (bulten behöver inledningsvis 

fastskruvas för hand) och skicklighet för att använda skruvdragaren på ett rutinerat sätt. Det 

som används för att känna av hur hårt bulten är fastskruvad är handen. Handen fungerar alltså 

i det här fallet som ett verktyg som transporterar information. Precis som Kolbeinsson och 

Lindblom (kommande) beskriver det så är monteringen inte bara en motorisk handling utan 

också en kognitiv handling där speciellt händerna intar en särskild roll och fungerar som en 

”…organ of the mind” (s. 6). Kolbeinsson och Lindblom (kommande) förklarar detta 

fenomenent så här: 

 ”In sum, the deliberately and ongoing choices made by  

  selecting the upcoming movements with the objects,  

 becomes a part of structuring the workplace as a kind of  

 “cognitive space” as well as the doing the subtasks in arranging 

 the mounting is a form of cognition” (s. 6).  

Det betyder att monteringen i sig är en form av kognition och därmed inte bara fysiskt 

krävande utan också kognitivt. Det betyder att det ställs höga krav på montörernas 

uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga och det är inte konstigt att de letar efter olika 

strategier för att kunna avlasta till exempel minnet som hänger ihop med uppmärksamhets- 

och koncentrationsförmågor (se kapitel 2.2.). En av undersökningsdeltagarna berättade i 

intervjun efteråt:   

 

   ”Jag försökte att hitta på en egen strategi, men hittade ingen, 

                         förutom att jag kollade på lappen (följesedeln).”  

   ”Jag kollade jämt på lappen, för jag har inget stort minne”.  

5.1.3. Två separata informationsflöden 

Det som verkar vara särskilt svårt för undersökningsdeltagarna är att det finns två olika 

informationsflöden på olika nivåer dvs. ett informationsflöde från primäruppgiften och ett 

informationsflöde från sekundäruppgiften. Sker ett avbrott blir informationsflödet på primär-

uppgiftsnivån avbrutet (se figur 11) och ett nytt informationsflöde från sekundäruppgiften 

kommer in i bilden. Först när informationsflödet från sekundäruppgiften är ”avklarat” 

kommer informationsflödet från primäruppgiften i gång igen. De båda informationsflödena 

hänger inte ihop med varandra, utan är oberoende av varandra, vilket har till följd att 
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undersökningsdeltagarens uppmärksamhet och koncentration skiftas varje gång från en nivå 

till en annan. Undersökningsdeltagarna måste ”finna sig i” att flödet börjar på nytt igen 

varenda gång.  

Uppmärksamheten och koncentrationen följer respektive informationsflöde. 

Informationsflödet i respektive uppgifter är så starkt att det inte kan uppdelas eller 

fortlöpa i bakgrunden (se figur 11).  

Figur 11: Informationsflödesschema visar att båda uppgifterna har sitt ”eget” informationsflöde (egen design) 

Detta fynd bekräftas av Monk et al. (2004) som menar ”…simply stated, the goal in mind is 

the goal with the highest level of activation” (s. 651). Det är också anledningen till varför 

informationsflödet från primäruppgiften inte kan hållas ”vid liv” när undersöknings-

deltagaren håller på med sekundäruppgiften.  Det betyder också att undersökningsdeltagarna 

fick börja mer eller mindre från ”noll” igen efter avbrottet. Som tidigare nämnts under del-

kapitlet 2.6. så bekräftar Andreasson (2014) detta då hon menar att ”byta” en fysisk handling 

också innebär ett kognitivt ”byte”.                             

5.2. Kognitiva strategier  

Undersökningsdeltagarna använde sig av olika former av kognitiva strategier för att kunna 

hantera den kognitiva bördan som uppstod i avbrotts- och återhämtningsfasen. De kognitiva 

strategier som de använde var för det mesta kongruenta med tidigare resultat inom den 

avbrottsforskning som beskrevs tidigare i delkapitel 2.3.  

5.2.1. Ledtrådar i omgivningen    

För att kunna hantera den enorma kognitiva belastningen utvecklade undersökningsdeltagarna 

olika kognitiva strategier. Ungefär en tredjedel av undersökningsdeltagarna tittade på vilken 

sida de redan hade monterat fast ett hjul på när de återvände från sekundäruppgiften 

(datoruppgiften) tillbaka till monteringen. Denna externa ledtråd som fanns i omgivningen 

fungerar som en ledtråd i omgivningen dvs. på trampbilen. Ledtråden var en viktig orientering 

för att montörerna skulle förstå var i primäruppgiften de befann sig och fungerade därmed 

som ett slags externt minnestöd för interna representationer. Detta fynd bekräftar Traftons et 

al. (2005) som menar att externa ledtrådar har en positiv effekt på återupptagandet av 

primäruppgiften. Altmann och Trafton (2004) kom fram till att sådana ledtrådar är speciellt 

viktiga i en miljö där avbrotten förekommer ofta och där tiden dvs. sekunder spelar en 

avgörande roll som fallet är i tillverkningsmiljön med tanke på alla uppsatta taktider.    
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5.2.2. Scaffolding - följesedeln 

Analysen av observationerna visade att undersökningsdeltagarna behövde titta på följesedeln 

oavsett om notifieringen kom mellan hjulmonteringen eller mellan trampbilarna. Men utöver 

detta angav mer än 90 procent av undersökningsdeltagarna att de fick kontrollera följesedeln 

oavsett om en notifiering kom eller inte. Analysen av video-inspelningarna visade att alla 

undersökningsdeltagarna, utan undantag, tittade på följesedeln för att inhämta information om 

vilka delar (hårdhetsgrad på däcket, färgen på bulten) som behövdes för att kunna fortsätta 

monteringen.  

Det betyder att informationsmängden var så stor att undersökningsdeltagarna inte kunde 

behålla den i huvudet, vare sig de blev avbrutna eller inte, dvs. informationen på följesedeln 

var för omfångrik för att kunna memoreras på en och samma gång. Följesedlarna som hängde 

på trampbilarnas baksida användes alltså av undersökningsdeltagarna för att kunna ”re-

orientera” sig efter avbrottet. Följesedlarna fungerade därmed som en slags scaffold i form av 

minnesstöd.  

Informationen på följesedeln överfördes och representerades via förkortningarna dvs. i skrift. 

Rogoff (2003) betecknar skriften respektive läskunnigheten som ett kulturellt verktyg för 

tänkandet. Hon menar dessutom att ”…written statements may more easily be examined for 

consistency and can be treated as if  meaning were contained in the text itself, as in solving 

logical syllogisms or story problems” (s. 259).  

Att leta efter mönster är någonting som kännetecknar undersökningsdeltagarnas första 

reaktion när de ser följesedeln för första gången. Nästan alla deltagarna ville veta om man 

kunde lista ut något mönster på följesedlarna. Följesedlarna är en artefakt genom vilken 

informationen distribuerades i monteringssituationen.  

5.2.3. Scaffolding - upprepningstekniken 

Det verkar som att undersökningsdeltagarna först och främst använde de resurserna som de 

själva hade till hands såsom att repetera högt eller tyst för sig själva innan de använder andra 

strategier såsom att använda sig av omgivningen respektive arbetsstationen för att avlasta 

minnet eller underlätta arbetet. Precis som Kolbeinsson och Lindblom (kommande) menar när 

de hänvisar till Pfeifer och Scheier (2001): 

 

                      ”Therefore, the agent (human or artifical) has to generate 

                        cheap and efficient tricks to handle the problem, in order 

                       to avoid a cognitive ”break down” or decreased cognitive 

                                  performance” (s. 4). 

Ungefär hälften av undersökningsdeltagarna använde sig av tekniken att antingen repetera 

högt eller för sig själva för att komma ihåg vissa detaljer av uppgiften till exempel 

hårdhetsgrad på däcket eller färgen på bulten medan de läste förkortningarna på följesedeln 

och när de var på väg att hämta de föremålen. Undersökningsdeltagarna använde därmed 

språket som en slags scaffold dvs. genom språkets användning (tyst eller högt) avlastades 

minnet. Precis som Gärdenfors (2005) beskriver det:    
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”En avgörande mekanism är att språket gör det möjligt för  

                       den mänskliga hjärnan att avlasta sig mycket av sin  

                      kunskapsbörda.[]…Genom språk och genom yttre medier 

                      kan vi komma åt kunskap som vi inte själva behöver hålla 

                                  i huvudet hela tiden” (s. 50). 

  

Det betyder också att undersökningsdeltagarna internaliserade de externa representationerna 

med hjälp av språket. Blandford och Furniss (2006) menar att distribuerad kognition 

kännetecknas av att ”…cognitive processes may involve coordination between internal and 

external (material or environmental) structure” (s. 28). De beskriver därmed precis det som 

undersökningsdeltagarna gjorde nämligen att extern information blev intern genom 

upprepningarna. Att använda upprepningstekniken för att lindra avbrottskostnader har tidigare 

nämnts i samband med forskning av Monk et al. (2004), simuleringen bekräftar därmed deras 

resultat. 

Men vad som också kom fram är att Cades et al. (2007) hade rätt med sina antagande att ju 

komplexare och krävande sekundäruppgiften är desto mindre blir möjligheten att upprepa 

primäruppgiften. Många undersökningsdeltagare bekräftade detta i den efterföljande intervjun 

att de försökte hålla rätt sorts däck och rätt färg på bulten i huvudet med hjälp av tyst 

upprepning medan de höll på med sekundäruppgiften (datoruppgiften) men att de inte 

lyckades. Sekundäruppgiften var genom sitt totalt annorlunda upplägg och komplexitet så 

kognitivt krävande att man enligt en undersökningsdeltagare ”inte hade någon chans att 

repetera eller komma ihåg”.  

5.2.4. Skapa mönster  

Ungefär varannan undersökningsdeltagare försökte hitta en lämplig strategi efter att ha 

monterat flera hjul och blivit mer bekanta med monteringsuppgiften. Oftast var det så att 

undersökningsdeltagarna antingen höll sig ”stenhårt” till ordningen på följesedeln och 

använde den som en strategi. En annan strategi som användes av några undersöknings-

deltagare var att alltid börja på samma sida (höger eller vänster). Det är kongruent med 

Gärdenfors (2005) som menar: 

”Hjärnan är aktiv, söker mönster på olika nivåer, filtrerar bort 

 det som är irrelevant, och den skapar på så sätt sin egen 

 information. Vi kan inte ta till oss något utan att tolka det” (s. 139).  

Att letar efter mönster verkar vara ett naturligt tillvägagångssätt för att minska den 

informationsfloden som undersökningsdeltagarna fick hantera när de tittade på följesedeln. 

Gärdenfors (2005) hänvisar till att information filtreras bort, någon som överensstämmer med 

det undersökningsdeltagarna berättade efteråt i intervjun, nämligen att om de alltid började på 

samma sida sållade de bort ”onödig” information på följesedeln som inte hade med den 

aktuella monteringssidan att göra.  
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5.2.5. Arbetsstationens utformning utnyttjas  

Det visade sig att undersökningsdeltagarna medvetet använde först och främst kognitiva 

strategier före fysiska strategier. Att komma in i ”jobbet” och använda fysiska strategier tog 

en lite längre stund för undersökningsdeltagarna. Arbetsstationens utformning användes till 

exempel för att underlätta arbetet. Några undersökningsdeltagare flyttade trampbilen närmare 

stationen där hjulen, bulten och muttrarna befann sig för att ha så korta avstånd att röra sig 

inom som möjligt. Andra utnyttjade, efter att ha monterat några framhjul, båda skruvdragarna 

som låg beredda på vänster- respektive högersidan och använde dem växelvis dvs. vänster 

skruvdragare för att montera vänster framdäck och vice versa.  

En undersökningsdeltagare störde sig på att vänsterdäcken i pallkragen inte låg på vänster-

sidan utan på högersidan. Ett bra påpekande eftersom det är någonting som också tillhör en 

välgenomtänkt arbetsstation ur ett kognitivt perspektiv. En annan upptäck som går åt samma 

håll är att video-inspelningarna tydligt visade att undersökningsdeltagarna alltid fick gå runt 

trampbilen för att komma åt informationen dvs. kunna titta på följesedeln. Hade 

informationen varit placerats på ett mer tillgängligt och iögonfallande ställe hade det sparat 

mycket tid och fysisk såväl kognitiv ansträngning.   

5.3. Resultat som bekräftar tidigare forskning  

5.3.1. Sekundäruppgiftens komplexitet   

20 undersökningsdeltagare av 21 angav i intervjun att det var svårare att återuppta 

monteringen av andra framhjulet än att återuppta monteringen när de hade en ”ny” trampbil 

framför sig. Undersökningsdeltagarna fick ange hur svårt de upplevde återupptagandet av 

monteringen om avbrottet kom mellan monteringen av framhjulen. Undersökningsdeltagarna 

skulle ange svårighetsgraden via en Likert-skala från 1 till 5, där 1 var mycket lätt och 5 

mycket svårt. 

Det resulterade i följande fördelning (se figur 12) utifrån 21 deltagare: 
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Figur 12: Grafiken visar hur undersökningsdeltagarna bedömde svårighetsgraden av 

                 primäruppgiftens-återupptagning om avbrottet kom mellan monteringen av 

                 de både framhjulen. Längs x-axeln visar Likert-skalan. 

Det som framkommer tydligt är att nästan hälften av undersökningsdeltagarna (8 personer) 

valde medelvärdet 3 på Likert-skalan. Det kan betyda att avbrottstidpunkten inte upplevdes 

som mycket störande och bekräftar Iqbal och Baileys resultat från 2008 nämligen att naturliga 

avbrottspunkter (eng. breakpoints) som används för avbrott i primäruppgiften minskar 

frustration. Å andra sidan kan man tolka medelvärdet som en bekräftelse på det som nämnts 

tidigare, nämligen att undersökningsdeltagarna inte upplevde återupptagandet som helt 

friktionsfritt. 

20 undersökningsdeltagare svarade på frågan hur svårt det var att komma tillbaka till 

monteringen och börja med en ny trampbil. Det gäller samma Likert skala som ovanpå på 

figur 12. Skalan gick från 1 till 5, där 1 var mycket lätt och 5 mycket svårt. De upplevda 

svårighetsgraderna när notifieringen kom mellan trampbilarna var fördelade enligt följande:  

        

Figur 13: Grafiken visar hur undersökningsdeltagare bedömde svårighetsgraden av primäruppgiftens- 

återupptagning om avbrott kom mellan två trampbilar. Längs x-axeln visar Likert-skalan. 

Återupptagandet av monteringen genom att börja med en ny trampbil upplevdes lättare.  

Gillie och Broadbent (1989) menar att likheten mellan primär- och sekundäruppgiften samt 

sekundäruppgiftens komplexitet påverkar hur ”allvarligt” avbrottet upplevs. I simuleringen 

var båda uppgifterna väldigt olika varandra och innehöll dessutom flera olika informations-

representationsformer. 14 av undersökningsdeltagarna alltså två tredjedelar tyckte att 

sekundäruppgiftens allmänna kognitiva krav påverkade deras allmänna förmåga att återuppta 

monteringen. Anledningen till detta var enligt deltagarna att sekundäruppgiften innehöll flera 

olika sekvenser som skilde sig väldigt mycket från monteringen. Undersökningsdeltagarna 

fick, enligt dem själva, göra helt andra saker än vad de gjorde vid monteringen och fick 

därmed använda också delvis andra kognitiva förmågor till sekundäruppgiften än till 

primäruppgiften.  
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En tillkommande svårighet var att båda uppgifterna innehöll färger på olika sätt, men 

representationsformerna i uppgifterna matchade inte varandra dvs. i primäruppgiften 

uttrycktes färger via bokstäver, i sekundäruppgiften via text och grafiska symboler. Några av 

undersökningsdeltagarna störde sig dessutom på att notifieringstexten på mobiltelefonen var 

skriven i form av löpande text och de angav att det hade varit betydligt lättare om de bara 

hade fått rena fakta (station, namn t.ex.) istället för löpande text. 

Datorskärmens text var medvetet upplagd på ett rörigt och oöversiktligt sätt. Dessutom var 

den fullpackad med löpande och framför allt en stor mängd av text. Detta gjordes för att 

efterlikna verkliga förhållanden som faktiskt finns och är inte alls ovanliga inom till-

verkningsindustrin. Men undersökningsdeltagarna tyckte inte om det. De menade att detta 

skapade förvirring och berättade följande i intervjun:  

 ”The computer task was very confusing, nothing was in order,  

                        symbols, colors and text – everything was mixed”. 

  “Datoruppgiften har varit dumt upplagd”  

Alla 21 undersökningsdeltagarna svarade överensstämmande på att om sekundäruppgiften 

(datoruppgiften) hade varit mindre kognitivt krävande hade det varit lättare för dem att 

återuppta monteringen alltså att montera färdigt det andra hjulet. Däremot tyckte bara en 

tredjedel (7 personer) av undersökningsdeltagarna att en kortare tidslängd för sekundär-

uppgiften hade hjälpt dem att återuppta monteringen av det andra hjulet. Detta resultat är 

kongruent med Gillie och Broadbent (1989) som kom fram till att tidslängden av själva 

avbrottet inte ansvarar för hur lätt det är att ta upp primäruppgiften igen eller med andra ord 

hur återhämtningsperioden upplevs.   

Resultatet överensstämer också delvis med det Monk et al. (2008) som kom fram till att ju 

längre och mer kognitivt krävande sekundäruppgiften är desto längre blir återhämtnings-

perioden när det gäller hierarkiska, interaktiva uppgifter, vilket som var fallet i simuleringen. 

5.3.2. Tidspress en stressfaktor och oro 

Av de 21 undersökningsdeltagarna angav 16 av dem vid intervjun att tidspressen respektive 

takttiden med 40 sekunder gjorde att de kände sig stressade. Tidspressen som utgick från 

takttiden gjorde att deltagarna ville ”hänga med”. Dessutom var det att vissa under-

sökningsdeltagare ville ta igen tiden som de förlorade vid avbrottet. Tidspressen ökade också 

oron för att tappa koncentrationen. Deltagarna sa bland annat: 

 ”Jag var mer oroligt för att jag skulle tappa koncentrationen. Det  

                       stressade mig också”. 

                      ”Tidspressen påverkade mig. Man måste skynda sig hela tiden”. 

Det som undersökningsdeltagarna sedan angav i intervjun angående tidspress och stress 

överensstämde med det som kunde observeras, nämligen att undersökningsdeltagarna 
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verkligen försökte att ”hänga med” och jobba ikapp, så det som de faktiskt sade och det som 

de i praktiken gjorde överenstämde väl med varandra.  

Ett flertal av undersökningsdeltagarna var oroliga för att missa notifieringssignalerna. De 

angav senare i intervjun att de var osäkra på om de hade fått en notifiering eller inte. 

Undersökningsdeltagarnas oro var inte långsökt, enbart 8 utav 21, alltså 38 procent av 

undersökningsdeltagarna uppmärksammade alla skickade notifieringar. Det gick så långt att 

en undersökningsdeltagare dubbelkollade mobiltelefonen mellan varje deluppgift bara för att 

vara säker på att inte ha missat en signal och därmed en notifiering.  

Å andra sidan så fanns det också fem undersökningsdeltagare som tyckte att monterings-

situationen i samband med de olika avbrottsmomenten inte var särskilt ”jobbig”. De hade en 

mer ”accepterande” attityd. Om takttiden inte kunde hållas var det ingen faktor som stressade 

dem, utan de ansåg att ta emot notifieringar var en del av deras jobb. Detta bekräftar tidigare 

forskningsresultat som menar att avbrott upplevs på olika sätt. Överlag var det dock så att 

undersökningsdeltagarna upplevde avbrotten som störande, bara ett fåtal deltagare tyckte att 

det var skönt att få ett avbrott i det monotona arbetet. Att avbrott ökar risken för fel, kunde 

däremot inte bekräftas vad det gäller monteringen, däremot så var de icke uppmärksammade 

meddelanden också någon form av fel i prestationen.  

5.3.3. Att komma ur rytmen 

Ett flertal undersökningsdeltagare tyckte det var frustrerande att bli avbruten i en ”rytm” och 

nästan alla undersökningsdeltagare berättade i intervjun att de ville göra klart det de höll på 

med. Monk et al. (2004) bekräftar strävan att skjuta upp avbrottet ”…there is also empirical 

evidence that people strategically postpone engaging interruptions until they finish a task” 

(s.653). Överlag angav undersökningsdeltagarna att målet var att de ville bli klara med 

uppgiften respektive deluppgiften. Även om notifieringen kom några sekunder innan 

uppgiften respektive deluppgiften var slutförd så fullbordade undersökningsdeltagarna alltid 

den.        

5.4. Slutsatser och generella rekommendationer 

Den medierade formen av avbrott verkar vara en lämplig avbrottsform i och med att den ger 

”montörerna” den lilla extra tiden som de behöver för att kunna slutföra en påbörjad 

handlingssekvens om de är mitt uppe i en sådan. Den allra bästa avbrottstidpunkten i denna 

simulering visade sig vara tidpunkten mellan trampbilarna dvs. när deltagaren hade monterat 

klart båda framhjulen på en trampbil. Den avbrottstidpunkten ligger inte mitt i en rad av olika 

sekvenser utan det är strax innan informationsöverförande av någonting nytt (ny bil, ny 

följesedel) påbörjar. Den kognitiva och fysiska arbetsbelastningen mellan hjulmonteringen är 

låg men mellan trampbilarna är den ännu lägre och därmed en mycket lämplig tidpunkt att 

skicka en notifiering. Generellt sagt ju uppenbarare en ”break point” i uppgiften är, desto 

lämpligare verkar den tidpunkten vara för att avbryta.  

Däremot verkade de olika representationsformerna i vilka informationen presenterades vara 

kognitivt krävande för undersökningsdeltagarna. Det räcker inte att bara ”komma ut” med 
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informationen i vilken form som helst och det kan inte tas för givet att montörerna också 

förstår det som de läser påpekar Thorvald (2011). Han menar:  ”What the worker objectively 

perceives and what is subjectively understood is often two separate things. Hopefully, the two 

do not differ too much. This is where syntax, layout and semantics of information become 

essential to consider” (s. 121, s. 122).  

Allt detta är faktorer som påverkar montörernas kognitiva förmågor. Målet är att montörerna 

så fort och så lågt belastat som möjligt ska kunna fortsätta med primäruppgiften efter 

avbrottet. De ovanpå beskrivna upptäckterna leder till följande generella rekommendationer:   

  Fysiskt monteringsarbete är en form av kognitivt arbete – ta hänsyn till detta.  

 En lämplig avbrottstidpunkt är mellan tydliga ”breaks” i en uppgift respektive 

mellan deluppgifter (eng. subtask).    

 Tillhandahåll visuellt minnestöd i en bullrig miljö (följesedlarna var minnestöd i 

det simuleringen, även om de var dåliga utformade, så fungerade de som det 

minnestödet).  

 Lägg upp text eller förkortning på ett konsekvent och logiskt sätt.  

 Placera information på ett centralt och tillgängligt ställe, undvik att montörerna 

behöver gå ”långa vägar” för att se eller nå informationen – det optimala sättet är 

att montörerna alltid ska ha informationen i blicken. 

 Arbetsstationen ska vara utformad så att montören kan utveckla även fysiska 

strategier som hjälper till att minska den kognitiva belastningen - korta vägar 

mellan visuellt minnestöd och föremål som ska monteras, så att den tiden som 

montören måste behålla information i huvudet hålls så kort som möjligt – om 

inte rekommendationen i punkt ovan är möjlig.  

 Sekundäruppgiften ska inte vara för komplex och kognitivt krävande dvs.  

två till tre enkla, korta sekvenser underlättar återhämtningsperioden för 

montörerna. 

 Sekundäruppgiften ska inte innehålla många olika representationsformer  

- undvik en mix av olika färger, grafiska symboler och text. 

 Presentera information enkelt – begränsa texten till endast fakta - helst  

ingen löpande text – presentera fakta i ett översiktligt format där ordningen 

tydligt framgår.   

 Avbrottsperioden användes inte mycket som en förberedande tid i simuleringen, 

men skulle kunna vara väl utnyttjad tid under användning av kognitiva strategier 

eller fysiska föremål som minnestöd.   
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultaten av de genomförda observationerna och intervjuerna i samband med simuleringen 

visade tydlig vilka faktorer som är avgörande för att montörer upplever återhämtningsfaserna 

kognitivt krävande utifrån det distribuerade kognitionsperspektivet. Målet respektive fråge-

ställningen som lät så här: ”På vilka sätt i samband med medierade avbrott kan man stödja 

montörerna så att avbrotts- och återhämtningsfaserna blir kognitivt mindre belastande och 

därmed kan utföras snabbare och effektivare utifrån ett distribuerat kognitionsperspektiv?” 

kan alltså med fog och rätt sägas har besvarats genom att kunna ”ringa in” vilka faktorer i 

montörernas arbetssituation som helhet ”ställer till” och orsakar problem, speciellt i de 

kritiska faserna. Det som också kom fram vid simuleringen är vilka strategier montörerna 

använde för att underlätta den kognitiva bördan. Att få kunskap om hur inre och yttre 

processer påverkar och samspelar med varandra är värdefulla upptäckter i sig men de är också 

viktiga att kunna bygga vidare på för fortsatt forskning. 

Utöver det som nämnts ovan var det möjligt utifrån de erhållna resultaten att sammanställa 

allmänna rekommendationer som tar hänsyn till informationsflödet, involverade artefakter 

och utformning av arbetsstationen. Det bidraget kan dessutom lätt användas och överföras 

även till andra domäner; framför allt till dem där avbrott kan ha allvarliga konsekvenser 

såsom inom flygtrafiken och vården. Det här arbetet visar dessutom att det är möjligt att 

använda en simulering för att få fram verklighetsnära och relevanta resultat och vice versa att 

det är möjligt att använda och ”jobba” vidare utifrån tidigare erhållna forskningsresultat som 

sedan anpassas till en simulering. Att använda redan framkomna resultat som baserar på 

aktuell litteratur är ett beprövat tillvägagångssätt inom forskningsvärlden och användes även i 

det här arbetet. Jag utnyttjade redan existerande forskning från olika håll, exempelvis 

människor-dator-interaktion (MDI), som bas för att bygga mitt arbete på och därmed 

ytterligare bidra till ökad kunskap inom avbrottsforskningen. 

Det unika med det här arbetet är att det inte finns, enligt min kännedom, något tidigare arbete 

som har undersökt medierade avbrott inom tillverkningsindustrin med hjälp av en simulering.  

Förutom bidraget till avbrottsforskningen tillför även arbetet till tillverkningsindustrin 

eftersom de erhållna resultaten tydligt indikerar att det finns allvarliga brister och 

åtgärdsbehov inom tillverkningsindustrin för att reducera montörernas kognitiva belastning 

som uppstår i samband med avbrott, speciellt under de kritiska faserna. Tillverkningsindustrin 

som omfattar en stor del av människornas arbetskraft får inte längre försumma den aspekten 

utan borde sträva efter att få mer kunskap om den kognitiva aspekten som följer med 

monteringsarbete. Detta skulle inte bara gynna montörerna utan också höja effektiviteten och 

produktiviteten inom tillverkningsindustrin.  

Angående de framkomna resultaten blev jag överraskad att enbart ett fåtal av undersöknings-

deltagarna använde sig av fysiska strategier. Det var ingen som använde sina handskar eller 

följesedeln som kognitivt minnestöd utan de flesta använde kognitiva strategier såsom 

upprepa vissa fakta tyst eller högt. Flera undersökningsdeltagare försökte skapa vissa mönster 
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i och med att de alltid försökte börja montera på samma sida – en strategi som jag personligen 

tycker är väldigt kognitivt krävande eftersom man är tvungen att sålla bort information eller 

hoppa över den varje gång man tittar på följesedeln.  

En annan sak som gjorde mig fundersam var att avbrottsfasen inte verkar ha den stora rollen 

som jag utgick ifrån i början av det här arbetet. Jag tog förgivet att avbrottsfasen är en särskild 

och avgörande tidsperiod i samband med ett avbrott, används den tiden för att förbereda 

återupptagandet av monteringen på ett genomtänkt eller strategiskt sätt så underlättar denna 

”investering” det enormt för montörerna att sedan återuppta arbetet. Jag trodde därför att flera 

av undersökningsdeltagarna skulle använda just den tiden till att förberedda återupptagningen 

av primäruppgiften på olika sätt (kognitivt eller fysiskt). I simuleringen hade det kunna varit 

att undersökningsdeltagarna placerade sina handskar på hjulet och bulten som skulle monteras 

näst, men det visade sig inte hända i det praktiska genomförandet. Jag misstänkter att det 

delvis beror på tidspressen samt avsaknad erfarenhet. Plus att den kognitiva belastningen helt 

enkelt var för stort för att kunna tänka så långt i förväg. De kognitiva strategier som användes 

i simuleringen t.ex. scaffolding av omgivningen, följesedeln eller upprepningstekniker, 

användes inte i samband med avbrottsfasen. Det kan bero på att avbrottsfasens betydelse är 

överskattad eller att det krävs en viss erfarenhet för att kunna använda just den tiden på ett 

vettigt och förbereddande sätt. Andreasson (2014) som undersökte montörer på deras riktiga 

arbetsplatser kom fram till att vana montörer använder sig faktiskt ganska mycket av 

scaffolding även i avbrottsfasen. En sannolik anledning till detta är att beteendet skapas 

genom erfarenhet och rutin. 

6.2. Metoddiskussion 

Att få tillgång till Högskolans laboratorium och att kunna använda min projektkollagas 

erfarenhet i samband med utformningen av scenarierna visade sig att vara ytterst hjälpfullt 

och praktiskt.   

Simuleringen upplevde jag som lyckad eftersom den insamlade datan var ett bra underlag för 

att jobba vidare med och den utgjorde en bra bas för att besvara frågeställningen. Självklart är 

man alltid klokare efteråt, observationerna och intervjuerna var givande även om det visade 

sig att frågorna hade kunnat utvecklas mer specifikt. Frågor såsom ”vad hade konkret hjälpt 

dig att kunna återuppta monteringen mellan däcken” eller ” vad hade avbrottsfasen kunnat 

användas till i förberedande syfte” hade kanske gett ännu mer ledtrådar till vad montörerna 

behöver ha till hands för att uppleva återhämtningsfasen lättare och avbrottsfasen mindre 

störande. Använder man sig av mycket kvalitativ data som till exempel observationer, vilket 

gjordes i det här arbetet finns det en risk att observatörens syn har blivit präglat och påverkat 

av en redan genomförd litteraturstudie. Patton (2002) beskriver det så träffande i och med att 

han menar att forskare själva är mätinstrumentet när det gäller kvalitativ datainsamling. Men 

en sådan ”priming” eller påverkan kan uteslutas i det här fallet.  

Som tidigare nämnts är forskningsresultaten om avbrott ganska spretiga och därmed finns det 

ingen risk att hamna i ”någons” spår. Dessutom var det inte bara jag som genomförde studien 

utan jag hade en projektkollega vid min sida så att stora misstolkningar kan uteslutas. 

Dessutom var den insamlade datan en bra blandning av observationer, intervjuer och inspelad 
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videomaterial. Sammanlagt kan man säga att den insamlade datan var värdefull och 

tillräckligt stor för att göra några nya upptäckter och för att få redan existerande resultat 

bekräftade.   

En annan aspekt som också kan diskuteras är om en simulering kan överföras till verkliga 

tillverkningsställen, eftersom scenarion i simuleringen saknade inkludering av komponenter 

såsom andra arbetskamrater, variation av arbetsuppgifter, andra arbetsfaktorer som damm, 

speciella ljusförhållanden eller andra företagsspecifika faktorer. Ytterligare en diskussions-

punkt eller rättare sagt en nackdel i den genomförda simuleringen var att nästan alla 

undersökningsdeltagare var studenter. Majoriteten av undersökningsdeltagarna var mellan 20 

och 35 år gamla och förutom en hade ingen erfarenhet av montering. Det är oklart hur de 

faktorerna påverkade resultatet. Självklart hade det varit intressant att få träffa och studera 

vana montörer i deras verkliga miljö och få kännedom om deras kognitiva strategier, men i 

det stora hela kan man säga att simuleringen är jämförbar med realistiska förhållanden och 

kraven (tidspress, buller, olika informationsrepresentationsformer osv.) som finns på 

arbetsplatserna i tillverkningsindustrin. Detta bekräftades också av andra projektkollegor som 

själva jobbat några år inom tillverkningsindustrin. Det betyder att resultaten är generaliserbara 

och kan överföras till verkliga monteringssituationer. En liknande simulering skulle enligt 

min bedömning ge liknande resultat.  

En avgörande aspekt som jag redan nämnde tidigare och kan inte ofta nog betonas är enligt 

mig att förstå att avbrott alltid sker inom en viss kontext. Därför var valet att använda 

distribuerad kognition som teoretiskt ramverket mycket lämpligt. De som kritiserades tidigare 

i inledningen nämligen att det oftast belystes bara några enstaka faktorer i samband med 

avbrottsforskning ha genom att använda distribuerad kognition som ramverk kunna uteslutas. 

Distribuerad kognition som tar hänsyn till kontext i form av andra människor, verktyg, 

informationsdistribueringen och så vidare ägnar sig inte bara för att få en bättre helhetsbild av 

situationen utan är nästan ett ”måste” om man vill komma fram till verklighetsnära och 

vardagsdugliga rekommendationer.    

DiCoT som metod gick inte att använda som förväntat vilket diskuterades kortfattat i kapitel 

5. Att använda informationsflödes-modellen gick bra till en viss punkt, men det blev snart 

uppenbart att modeller inte går in på djupet utan beskriver endast entiteterna genom vilka 

informationsutbytet sker. Den tar inte fasta på entiteternas respektive representationsformer. 

Den genomförda simulationen inkluderade inte flera olika artefakter eller interaktioner med 

andra personer, desto viktigare var det att titta närmare på de interaktioner som sker och går in 

i dessa på djupet. DiCoT verkar tyvärr inte ta speciell hänsyn till detta. Detta upplevs som en 

stor brist i själva metoden eftersom interna och externa representationer är centrala aspekter i 

distribuerad kognition. DiCoT kan därför anses vara en bra metod att börja med, men som 

sedan behöver vidareutvecklas och modifieras för att få in alla aspekter som tillhör och utgör 

en mer teoriöverensstämmande distribuerad kognitionsmetod.  

Som reaktion på detta försökte jag utveckla en egen strategi för att komma åt de olika typerna 

av informationsrepresentationsformer: informationsflöde i samband med tidsaspekten, de 

olika kognitiva färdigheterna som primär- och sekundäruppgiften innehöll och artefakterna 
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som distribuerade informationen. För att fånga in och tydligt kunna göra de olika aspekterna 

skapades en tabell som visade de olika handlingarna i sin ordning, artefakterna som användes 

för att överföra information och de fysiska och kognitiva kraven som åtföljer uppgifterna. Jag 

valde medvetet att ha den fysiska aktiviteten med i tabellen för att kunna visa och framhäva 

att fysisk ansträngning oftast går hand i hand med kognitivt ansträngning. Detta kan ses som 

ett potentiellt bidrag till att utveckla en ny metod baserad på distribuerad kognition som 

teoretiskt ramverk, eller som en vidareutveckling av DiCoT-metoden. 

Frågan är om det hade funnits andra, alternativa metoder för att applicera distribuerad 

kognition i det här fallet. Sellberg och Lindblom (2014) som testade olika metoder för att 

undersöka arbetsplatser kom fram till att det finns en hel del av olika andra metoder som man 

kan använda för att applicera distribuerad kognition. Metoder såsom ”Event analysis for 

systematic teamwork” (EAST), ”Capturing Semi-Automated Decision-Making” 

(CASADEMA) och så vidare, men även de visade sig ha sina brister. Berndt et al. (2014)  

undersökte i samband med en studie i sjukhusmiljö om metoderna ”Contextual Inquiry” (CI) 

och DiCoT var lätta att lära sig och hur givande de var. De kom fram till att CI var lättare att 

lära sig om man ville använda det för att snabbt analysera en kontext men att metoden 

utelämnade vissa abstraktionsnivåer och därför inte fångade in alla aspekter i sin komplexitet. 

Enligt Sellberg och Lindblom (2014) förklaras det att CI inte har någon teoretisk grund i 

distribuerad kognition. DiCoT fick kritik för att vara svårt att lära sig samt att metoden kräver 

en viss förkunskap om distribuerad kognition. Med tanke på allt detta hade det nog inte 

funnits något bättre alternativ i dagsläget än den som valdes. En rekommendation för framtida 

studier vore att vidareutveckla DiCoT eller någon annan metod som både tar hänsyn till 

tidsaspekten och de olika typerna av informationsrepresentationer. 

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter  

Som redan nämnts i inledningen är montörerna ofta utsatta för att jobba inom krävande 

miljöer med mycket hög arbetsbelastning i form av tidspress, buller, fysisk påfrestning och 

kognitiv ansträngning. De senaste åren har arbetsplatsens fysiska utformning i 

tillverkningsindustrin fått uppmärksamhet och förbättringsåtgärder har gjorts för att 

exempelvis underlätta lyft av tunga vikter och få bort onödigt buller i och med att maskiner 

utvecklats till att vara tystare. Men de ändringarna och anpassningar som gjorts under de 

senaste åren var mer för att anpassa tekniken i form av exempelvis datorsystemen till 

produktionsflöden, men sällan har det tänkts på att skapa förbättringar som minska den 

kognitiva belastningen för montörerna som jobbar där dagligen. Detta återspeglas i att 

tillverkningsindustrin knappast har tagit någon hänsyn till montörernas kognitiva utformning 

av arbetsplatsen dvs. speciellt informationsöverföringen är inte anpassad efter montörernas 

begränsade kognitiva kapaciteter eller efter deras uppgiftsspecifika behov.  

De kognitiv krävande uppgifterna och kontextförhållanden i simuleringen var inte långsökta 

utan ganska realistiska med tanke på att det är vanligt inom tillverkningsindustrin att ha långa 

artikelnummer, dåligt designade datorprogram med bristande användbarhet och oförståeliga 

förkortningar för att bara nämna ett fåtal faktorer. De icke matchande informations-

representationerna orsakar onödig kognitiv belastning och kan leda till fel i produktionen, 
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missnöje hos montörerna och att produktionsflödet saktar ner särskilt i samband med avbrott. 

Men detta är inte bara en kostnadsfråga utan också en etisk fråga, montörerna ska inte längre 

betraktas som en ”faktor” utan som en ”aktör” som inte bara har rätt till en ergonomisk 

optimal utformad arbetsplats utan även en optimal kognitivt utformad arbetsplats. 

Som det nämnts tidigare arbetar många människor i Sverige inom tillverkningsindustrin (se 

delkapitel 2.6) och deras arbete bidrar till att försörjningen av landet är säkerställd och att 

behovet av alla sorters varor tillfredställs. Utöver det så säkerställer de Sveriges ekonomi och 

dess roll som konkurrenskraftigt exportland. Ett första steg åt rätt håll är genom att bygga 

intelligenta notifieringssystem som hjälper till att minska belastningen för montörerna, göra 

deras arbetssituation mindre stressad.     

Dessutom är sådana intelligenta notifieringssystem som avbryter montören på lämpliga 

tidpunkter i uppgiften mycket bättre utifrån ett etiskt perspektiv än till exempel att mäta 

arbetsbelastningen på varje enskild montör och försöka avbryta den efter dess egen förmåga 

eller personlig belastning. ”Eye trackings” metoden som Iqbal och Bailey (2005) använde i 

sin forskning för att identifiera lämpliga avbrottstidpunkter är mycket mer individuell – på 

gott och ont – och skulle lätt kunna leda till ”utpekandet” av ”dålig” prestation och det är i 

mina ögon inte etiskt försvarsbart.   

6.4. Vidare forskning 

Frågor som fortfarande är obesvarade för mig är till exempel om det finns ett samband mellan 

tiden som primäruppgiften tog, antal fel i monteringen och fel i sekundäruppgiften. Några 

undersökningsdeltagare angav i intervjun att de ”struntade” i om sekundäruppgiften blev fel 

och deras främsta mål var att avklara monteringen dvs. fokus låg fullständigt på primär-

uppgiften. Ur en psykologisk aspekt vore det intressant att få reda på om beteendet eller de 

använda strategierna ändras om personen i frågan i förväg vet att den kommer att blir 

avbruten. McFarlane (1999) som med rätta kan kallas för en av pionjärerna inom avbrotts-

forskningen misstänkte att den medierade metoden leder till en långsammare respons till 

avbrottet. Det är en någonting som inte kunde bekräftas eller motbevisas i den här studien och 

skulle vara intressant att studera närmare i framtiden för att få ett resultat på.   

En annan fråga som av tidsbrist inte kunde analyseras och därmed inte besvarades i det här 

arbetet är om tiden som primäruppgiften tog förlängdes om personen i fråga blir avbruten på 

en lämplig dvs. medierad tidpunkt. Resultatet på detta skulle kunna bekräfta resultatet som 

Speier et al. (1999) kom fram till att om sekundäruppgiften är lika med primäruppgiften tar 

det kortare tid att fullborda den än om sekundäruppgiften skiljer sig mycket från primär-

uppgiften. Om tesen skulle bekräftas så skulle detta kunna användas som en generell 

rekommendation för montörer i tillverkningsmiljön.  

 

Någonting som inte kunde uppmärksammas på grund av den givna tidsramen för det här 

arbetet är till exempel buller. Enbart 8 utav 21, alltså 38 procent av undersökningsdeltagarna 

uppmärksammade alla skickade notifieringar. Observationer visade att vid de tillfällen när de 

inte uppmärksammades notifieringarna verkade de vara ”mitt i” ett arbete. En annan 

anledning kan vara att omgivningsljudet inte tillräckligt skiljde sig från notifieringssignalen. 
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Buller som finns permanent och som rör sig inom så höga decibelområdena som finns inom 

tillverkningsindustrin innebär inte bara en fysisk utan också en kognitiv belastning. Även om 

montörerna brukar ha hörselskydd på sig hörs bullret ändå om än inte i samma styrka. Det 

finns forskningsresultat som indikerar att buller kan medföra koncentrationssvårigheter, 

försämrad uppmärksamhet och inlärning samt stress (Björn, Grundberg, Hambre, Hjelmare, 

Holm, Karlsson & Lindberg, 2007). Även notifieringssignalens utformning och styrka skulle 

kunna vara värd att undersöka vidare. Rätt utformning av tonen, längden och styrkan anses 

kunna vara en faktor som också kan bidra till att hjälpa och stödja montörerna. Rätt 

notifieringssignalstyrka och ljudform skulle hjälpa montörerna att uppmärksamma signalen 

bättre så att de inte skulle behöva lägga mycket energi på att skilja signalens ton från det 

övriga omgivningsbullret.  

Avbrottsforskningsfältet är stort och variationsrikt och det finns många frågor som fortfarande 

är obesvarade. I det här arbetet togs bara hänsyn till den medierade formen av avbrott men 

som det hänvisades till tidigare (se delkapitel 2.4.) finns det flera andra ”sorters” avbrott som 

också skulle kunna vara värda att undersöka närmare. McFarlane och Latorella (2008) 

hänvisar till andra faktorer, bortsett från koordinationsmetoderna, som är avgörande för hur 

ett avbrott upplevs och som skulle kunna forskas på. Det betyder att mycket forskning återstår 

för att komma åt så mycket kunskap som möjligt som ska underlätta montörernas kognitiva 

arbete. Tillverkningsindustrin är en domän som har speciella aspekter och krav att ta hänsyn 

till. Förbättringar på montörernas arbetsstationer skulle inte bara minska deras stress och 

frustration utan också bidra till att spara kostnader och tid. Detta skulle långsiktigt gynna 

Sveriges och Europas ekonomiska produktivitet och konkurrenskraft, vilket är i linje med 

”Sense & React”-projektets syfte.   
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Bilagor 

Bilaga 1  - Consent form  

 
Consent form for interruption experiment at the University of Skövde, April 2015 
 
What is this experiment about 
This experiment tests the effect of interrupting a person while doing a basic assembly task 
as might be found in a factory. The goal is to create systems that keep manufacturing 
effective and minimise the risk of mistakes in manufacturing and information management 
in industry. 
 
What the test is like 
This will be done through assembling around 18 to 20 pedal cars. This test will take around 
25 minutes. At the end we will ask you to answer a short questionnaire. 
 
Reimbursement 
You will receive a movie ticket from SF which can be used at any SF movie theatre upon 
completion of the experiment. 
 
Confidentiality 
The experiment samples data that should not be sensitive in any way. Video recordings will 
be used by the research group that performs this experiment and may be used for further 
analysis. 
Any anonymised data may be used for further analysis and research by researchers within 
the University of Skövde. 
Any data or information that can identify you will be treated with full confidentiality. 
Any reporting of findings will be anonymised and will not be traceable back to you. 
 
Risks: 
Risks in this experiment are low. The use of an electric tool and mounting of wheels require 
the use of two hands, and no serious back problems as some light lifting is required. 
 
Quitting: 
You can quit this experiment at any time. Any data or information sampled up until that point 
may be used. Reimbursement applies only to completed experiments, so if you quit before 
the experiment is finished then there will be no reimbursement. 
 
Principle researcher: Ari Kolbeinsson, 
Department: School of Engineering Science 
Sponsor: EU Seventh Framework 
Project: Sense & React 
 
Consent: 
I, the undersigned, have read the terms of the experiment which I am taking part and 
consent to those. I have also made known any health concerns that might stop me from 
completing the experiment. 
 
Skövde 
 
Date (yy/mm/dd) Place 
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Name (blockletters) Signature 
……………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
Researcher confirmation that the subject has read the letter of consent and had a 
chance to ask questions  
Ari Kolbeinsson 
Name (blockletters) Signature 
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Bilaga 2  

 

 
Frågeformulär “Avbrottssimulering inom tillverkningsindustrin” 
                                                     

 
1. Kön 
                
             Man                    Kvinna  

 

 
2. Åldersgrupp 
 
             20-25                     26-30                     31-35 
 
 
              36-40                    41-45                     46-50 
 
 
              51-55                     56-60                    över 60 
 
 

 

3. Hur svårt var det att hantera meddelandena som du fick efter att ha monterat ett hjul och 
innan du hade påbörjat det andra? (Skala 1 -5, 1=mycket lätt, 5=mycket svårt). 

 

4. Hur svårt var det att kommit tillbaka till monteringen?  
(Skala 1-5, där 1 är lättast och 5 är svårast)  

 

5. Hur svårt var det att hantera meddelandena som du fick efter att ha monterat båda 
    hjulen?     (Skala 1-5, där 1 är lättast och 5 är svårast) 

 

6. Hur svårt var det att komma tillbaka till monteringen och börja  
    med en ny trampbil? 
  (Skala 1-5, där 1 är lättast och 5 är svårast) 
 
 
7. Hur kändes det när avbrotten kom?   

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
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8. Vad gjorde att du upplevde avbrottet på det viset?  
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

9.  Visste du direkt hur du skulle fortsätta med monteringen efter du hade avklarat     
      datoruppgiften och skulle fortsätta med att montera det andra hjulet? 

 

              ja                              vet ej                         nej  
 

Om nej - vad var du osäker på?  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Om ja - var det någonting speciellt som hjälpte dig att komma ihåg hur du skulle fortsätta? 
 

………………………………………………………………………………………………………………...   
 

 
10. Använde du ett eller flera fysiska föremål som gjorde att återupptagning av  
     monteringen på andra hjulet blev lättare för dig?  

 

             Ja                         vet  ej                           nej  

 

 

Vilket/vilka föremål var det?  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vad blev lättare/svårare genom deras användning?   
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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11. Använde du en mental/kognitiv strategi som gjorde att återupptagning av monteringen   
      av det andra hjulet blev lättare för dig?  
 
 
 
            Ja                              vet ej                   nej 
 
 
Vilken strategi var det?  
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vad blev lättare/svårare genom denna användning?  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
12. Tycker du att datoruppgiftens kognitiva/mentala krav påverkade din förmåga att  
      återuppta monteringen av det andra hjulet?  
 

                        ja                       vet ej                     nej  
 

Om ja, på vilket sätt påverkade datoruppgiften dig?  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Om nej, var det någonting annat som påverkade din förmåga att återuppta monteringen?   
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

13. Hur sant är detta uttalande för dig:  
    Om datoruppgiften hade varit mindre komplex, hade jag bättre kommit ihåg hur  
    jag skulle fortsätta med monteringen av det andra hjulet.  

 

……I…………………I…………………………I………………………I………………………………I……… 
mycket                sant                            neutral                      lite  sant                        inte alls  
sant                                                                                                                            sant  
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14. Hur sant är detta uttalande för dig:   
     Om datoruppgiften hade varit tidsmässigt kortare, hade jag bättre kommit ihåg hur jag  
     skulle fortsätta med monteringen av det andra hjulet.   

 
…I……………………I…………………………I………………………I…………………………I…………… 
mycket                 sant                         neutral                  lite sant                         inte alls  
 sant                                                                                                                     sant  
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