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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar mekatronikhistoria och innovation. Ett av de främsta skälen till 
att studera mekatronik ur ett historiskt perspektiv är att ämnet inte tidigare behandlats i någon 
större utsträckning. Speciellt fokus i examensarbetet läggs på mekatronikutvecklingen på Kungl. 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Innovation är den andra aspekten i examensarbetet. I en tid 
när produktionen flyttar till länder med billigare arbetskraft och risken för att forskning och 
utveckling ska följa efter är stor, är det endast med hjälp av produktinnovationer som det går att 
skapa nya arbetstillfällen och bli mer globalt konkurrenskraftiga. Kännetecknande för 
mekatronik är just fokus på produktutveckling. I examensarbetet studeras förutsättningar för 
innovation, samt hur innovativa mekatroniker är under utbildningen och i arbetslivet.  

Mekatronik definieras som en synergistisk integration av mekanik, elektronik, reglerteknik och 
programmering i konstruktion. Begreppet myntades i Japan år 1969, men mekatronik i sin fulla 
bemärkelse förekommer nästan uteslutande i Europa. I resten av världen förekommer endast 
olika tillämpningar av mekatroniken. Trender inom mekatronik har genom åren varit: 
servoteknologi under 1970-talet; IT och inbyggda system under 1980-talet, kommunikations-
teknik och miniatyrisering under 1990-talet. Under senare tid är det bland annat aktuellt med 
realtidssystem, distribuerade system och designmetoder.  

Förutsättningar för innovation är i första hand mångdisciplinär kompetens och ett problembaserat 
tillvägagångssätt. Stora möjligheter för innovation finns inom gränsområden mellan olika 
discipliner. I mekatronikutbildningen på KTH är dessa förutsättningar uppfyllda. Ändå är 
teknologer inte innovativa i utbildningsprojekt. Det beror på att uppdragsgivaren ofta har ett mer 
eller mindre färdigt koncept som teknologerna under begränsad tid ska implementera med 
befintliga teknologier. Teknologer går miste om allt det kreativa i problemformulerings-
processen. Kreativ coachning och det nationella programmet PIE-p är några åtgärder som ska 
utbilda teknologer i innovation, så att fler ska våga satsa på sina idéer och starta egna företag. 

Däremot i arbetslivet är mekatroniker innovativa i allra högsta grad. Av enkätresultaten framgår 
att det är 40% av de svaranden som varit innovativa, vilket är högt över förväntningarna. Enkät-
resultaten påvisar att mekatroniker som i sitt arbete kombinerar kunskaper från flera mekatronik-
områden är mer innovativa än de som endast arbetar inom ett av mekatronikområdena.  
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Abstract 
 
This thesis examines history of the subject of mechatronics and innovation. The main reason to 
study mechatronics from a historical point of view is that it has never been done to a greater 
extent before. An overview is justified because various definitions have been used over the 
decades, but nowadays the subject has become more established. Focus in this thesis is mainly 
on development of the subject of mechatronics at Royal Institute of Technology in Stockholm. 
Innovation is the other aspect of this thesis. Engaging in product innovation is the only way to 
create new job opportunities and become more globally competitive in industrialized countries 
today. Characteristically for mechatronics is the focus on product innovation. Prerequisites for 
innovation as well as innovativeness of mechatronic graduates are studied in this thesis.  

Mechatronics is defined as the synergistic integration of mechanical engineering, electronics, 
control theory and computer science. The word mechatronics was first coined in Japan in 1969, 
but mechatronics as it is defined above exists almost exclusively in Europe. In the rest of the 
world certain applications of mechatronics are dominant. Some of the trends in mechatronics that 
could be distinguished over the years are servo technology in the 1970s, information technology 
in the 1980s, communication technology in the 1990s and more recently real-time systems, 
distributed systems and design methodology.  

Main prerequisites for innovation are multidisciplinary knowledge and a problem-based 
approach. Great opportunities for innovation can be found exploring intersections between 
different disciplines. All of these prerequisites are fulfilled in mechatronics education at KTH. 
Yet the students are not being innovative in educational projects. This is mainly due to the fact 
that project requestors usually have a more or less finished concept that students are to 
implement in a limited amount of time. Students thus miss out on all creativity in the problem 
formulation process. Creative coachning and the national program PIE-p are some of the 
measures to be taken in order to educate students to be more innovative.  

In their working lives mechatronic graduates from KTH are innovative nevertheless. The survey 
results show that 40% of all respondents have been innovative, which is high above the 
expectations. Survey results also show that those who combine knowledge from several fields of 
mechatronics are more innovative than those who choose to specialize in a certain field.  
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Definitioner 
 
 
HK 

HK är en förkortning som används internt på KTH och syftar till Mekatronik, högre kursen 
eller Mekatronik HK. För en närmare beskrivning av den kursen, se Tabell 2 i avsnitt 4.2.3.  
 
HK-projekt 

Inom ramen för Mekatronik, högre kursen genomförs stora industriella projekt, som förkortat 
betecknas som HK-projekt.  
 
Innovation 

Med innovation menas introduktion av en ny idé på marknaden, detta i form av en ny eller 
förbättrad produkt eller tjänst. Det är viktigt att skilja mellan innovation och uppfinning, 
eftersom en uppfinning som inte introduceras på marknaden inte är innovation.  
 
Institution 

Mekatronikutbildningen på KTH ges vid Institutionen för Maskinkonstruktion och det är den 
institutionen som avses, när begreppet används ospecificerat i detta examensarbete. Samma 
institution hade tidigare också beteckningen Institutionen för Maskinelement.  
 
Mekatroniker 

Det finns olika utbildningar i mekatronik. På KTH finns det mekatronikutbildning både för 
högskoleingenjörer och civilingenjörer. Med mekatroniker i detta examensarbete avses 
civilingenjörer med en fördjupning och examensarbete i mekatronik. 
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1 Introduktion 
 
Detta examensarbete handlar om mekatronikhistoria och innovation. Uppdragsgivaren är 
Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH.  
 
Ett av de främsta skälen till att studera mekatronik ur ett historiskt perspektiv är att ämnet inte 
tidigare behandlats i någon större utsträckning. Mekatronik har funnits i ungefär fyra 
decennier. Under den tiden har det förekommit olika definitioner på mekatronik. Nu när 
ämnet blivit mer etablerat är det viktigt att beskriva dess utveckling. Speciellt fokus i 
examensarbetet läggs på mekatronikutvecklingen på Kungl. Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Under de 22 åren som undervisning inom mekatronik bedrivits på KTH har det 
där utexaminerats över 500 mekatroniker. Under våren 2006 skapades en databas över alla 
dessa mekatroniker och den första återträffen anordnades. Därför ligger detta examensarbete 
rätt i tiden. Nu finns det möjlighet att följa upp mekatronikernas etablering på 
arbetsmarknaden och deras utveckling i arbetslivet, samt att ta del av deras erfarenheter. 
 
Innovation är den andra aspekten i examensarbetet. I en tid när produktionen flyttar till länder 
med billigare arbetskraft och risken för att forskning och utveckling ska följa efter är stor, är 
det endast med hjälp av innovationer som det går att skapa nya arbetstillfällen och högre 
sysselsättning. Det är dock inte alla innovationer som lyckas skapa arbetstillfällen. 
Processinnovationer är i regel arbetsbesparande medan produktinnovationer är jobbskapande. 
Kännetecknande för mekatronik är just fokus på produktutveckling. I detta examensarbete 
studeras bland annat innovationsnivån i de projekten som genom åren gjorts av 
sistaårsteknologerna inom Mekatronik högre kursen (s. k. HK-projekten).  
 
Eftersom mekatronikutvecklingen har varit fragmenterat dokumenterad, såväl på KTH som i 
övriga världen, så har informationen huvudsakligen tagits fram genom intervjuer, en 
enkätstudie samt en studieresa. 
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2 Metod 
 
Övergripande sett, går större delen av examensarbetet ut på att söka och ta fram relevant 
information. Detta eftersom det inte finns mycket skrivet om mekatronikhistoria sedan 
tidigare, vilket också är den främsta anledningen till uppkomsten av detta examensarbete. 
Tillvägagångssättet beskrivs nedan. 

2.1 Faser 

Examensarbetet har delats in i tre faser: 
 
Fas 1: Litteraturstudie 
Fas 2: Intervjuer (avsnitt 2.2), enkät (avsnitt 2.3), studieresa och coachning (avsnitt 2.4) 
Fas 3: Avslutning - bearbetning av material, analys, syntes och reflektion 

2.2 Intervjuer 

I examensarbetet genomförs två intervjuserier: 
 
Intervjuserie 1: Mekatronikhistoria på KTH 
Individer som varit involverade i mekatronikutvecklingen på KTH intervjuas. 

Intervjuserie 2: Uppföljning av HK-projekten  
Uppdragsgivare i tidigare HK-projekt intervjuas.  
 
Intervjuformen som tillämpas kallas djupintervju. Djupintervjuer är av låg standardiserings-
grad. Det innebär att endast frågeområden är fastställda i förväg, medan de specifika frågorna 
formuleras i efterhand. Då är det möjligt att klarlägga och fördjupa intervjupersonens tidigare 
svar. Detta är en kvalitativ typ av studie.  

2.3 Enkät 

I examensarbetet genomförs en enkät, i syfte att undersöka mekatronikernas karriärvägar och 
innovationsförmåga.  
 
Enkäter är av hög standardiseringsgrad. En enkät består av ett formulär, där både frågorna och 
svarsalternativen är formulerade på förhand. Fördelen med sådana formulär är att resultaten 
går att behandla snabbt och systematiskt. Detta är en kvantitativ typ av studie. 

2.4 Coaching 

I examensarbetet görs en studieresa till Stanford University, för att delta i en workshop om 
kreativ coachning. Kunskaperna ska senare tillämpas i ett av Mekatronik HK-projekten. 
 
En resa behövs eftersom konceptet bakom kreativ coachning är svårt att skriva ner och 
kopiera rakt av. Istället är det känslan för design och innovation som ska förmedlas och den 
måste upplevas på plats på Stanford University. Mekatronik HK-projekten är inriktade mot ny 
teknik och utveckling av nya produkter. Projektresultaten brukar vara uppfinningsrika och 
kreativa, men de lyckas inte hålla hela vägen mot en kommersiell produkt (innovation). Målet 
är att genom tillämpning av kreativ coachning i projekten skapa bättre förutsättningar för 
innovation i projekten och inspirera teknologer till att bli mer innovativa. 
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3 Litteraturstudie 
 
Inledningsvis i examensarbetet gjordes en litteraturstudie. Målet var att undersöka vad det 
finns för informationsmaterial som skulle vara av relevans för examensarbetet. Nedan 
presenteras de mest intressanta dokumenten. 

3.1 Tillkomst av en ny utbildning (då och nu) 

Informationskällor:  
• ”KTH 1912-62” av Torsten Althin [1] 
• ”Mechatronics Engineering Education” av Martin Grimheden [4] 

 
Gemensamt för dessa två publikationer är att de i viss omfattning behandlar uppkomst av ett 
nytt utbildningsprogram eller ett nytt utbildningsområde. Efter en redogörelse för 
huvuddragen från respektive verk diskuteras eventuella paralleller respektive skillnader. 

3.1.1 “KTH 1912-62”  

Torsten Althin redogör för KTH:s utveckling under en tidsperiod på 50 år, från 1912 till 1962. 
Den enda helt nya studieinriktningen som tillkommer på KTH under den här tiden och bildar 
en egen avdelning är Teknisk fysik. I allmänhet behövs åtta till tio år för att införa en ny 
studielinje eller examen, men det kan dröja ännu längre vilket också visat sig vara fallet för 
Teknisk fysik. Redan 1849 förekom ämnesgrupperna Fysik respektive Teknisk fysik i den 
tryckta katalogen över Teknologiska Institutets bibliotek. Det ansågs dock inte nödvändigt 
med en professur i fysik eftersom ämnets omfång inte var särskilt stort. Den kraftiga 
ansamlingen nya fysikaliska upptäckter sedan 1880-talet i kombination med det allt kortare 
tidsintervallet från en upptäckt till dess praktiska tillämpning gjorde att det i många 
industriländer startades särskilda studielinjer i fysik. Genom korrespondens och studieresor 
inhämtades information om detta och 1929 beviljade statsmakterna anslag för en ny 
fysikbyggnad. En undersökning bland industrimän visade att det fanns vissa behov av 
tekniska fysiker även i Sverige. I och med att de erforderliga lärarbefattningarna redan fanns 
på KTH och den nya fysikbyggnaden kunde tas i bruk, gick förslaget om en ny studielinje 
igenom år 1932. 

3.1.2 “Mechatronics Engineering Education”  

Martin Grimheden presenterar en didaktisk definition av mekatroniken. Sammanfattningsvis 
finner han att mekatroniken skiljer sig från de traditionella akademiska ämnena på följande 
sätt: 

• Traditionella akademiska ämnen är disciplinära; medan mekatroniken är tematisk, där 
temat är synergi. 

• Utbildningen i tradionella akademiska ämnen är formell eller teoretisk; medan 
mekatronikutbildningen är funktionell eller praktisk. 

• I undervisning representeras de tradionella akademiska ämnena i sin helhet; medan 
mekatroniken exemplifieras i undervisning.  

• I undervisning av tradionella akademiska ämnen förmedlas kunskaper aktivt av 
professorn till studenterna; medan kunskapsinhämtning i mekatroniken sker interaktivt.  
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En modell presenteras som beskriver mekatronikens evolution inom ingenjörsutbildningen. 
Enligt den modellen finns det sex utvecklingssteg som mekatronikutbildningen genomgår (se 
Figur 1). I första steget - disciplinary identities - finns det ingen interaktion mellan de 
ursprungliga akademiska disciplinerna. Andra steget – multi-disciplinary stage - beskriver 
situationen där de studerande kan kombinera kurser från de olika akademiska disciplinerna 
och därmed bredda sina kunskaper. Tredje steget – cross-disciplinary stage – handlar 
exempelvis om att ge kurser i elektronik till maskinstudenter och detta under beteckningen 
mekatronik. Fjärde steget – curriculum stage - syftar till skapandet av ett eget program 
bestående av korsdisciplinära kurser som ska ges till mekatronikstuderande. Femte steget – 
organizational stage – handlar om sådana organisationsförändringar som ytterligare suddar ut 
gränserna mellan de olika akademiska disciplinerna, exempelvis genom inrättande av en 
mekatronikinstitution där de anställda har en bakgrund inom mekatronik. I det sjätte steget – 
thematic identity – går det inte alls att urskilja de olika akademiska disciplinerna i deras 
ursprungliga form, utan mekatroniken representeras helt av sitt grundtema, dvs. synergism 
och kompletterande kunskaper. 
 

 
Figur 1. Evolutionsmodell av mekatronik som en akademisk disciplin.  

  Källa: ”Mechatronics Engineering Education” [4] 

3.1.3 Paralleller och skillnader mellan uppkomst av Teknisk fysik 
och Mekatronik 

Båda författarna beskriver uppkomsten av ett nytt studieprogram eller studieinriktning på 
KTH, dock från två skilda perspektiv. T. Althin redogör för den historiska utvecklingen av 
programmet Teknisk fysik och fokuserar mer på de yttre omständigheterna än ämnets 
innehåll. M. Grimheden å andra sidan gör en noggrann beskrivning av Mekatronikens 
innehållsmässiga utveckling. Hans fokus ligger på undervisningen och inte historia. 

3.2 Vetenskap och karriär 

En väsentlig del av examensarbetet är att samla in relevanta data från examinerade 
mekatroniker från KTH. Metoden som valdes gick ut på att göra en enkät som skickas till 
utexaminerade mekatroniker från KTH. Frågorna i enkäten kom att omfatta framförallt 
mekatronikernas karriärval samt innovativationsförmåga. Enkäten var möjlig att genomföra 
tack vare den nyligen formade databasen. I dagsläget är det cirka hälften av alla de som gått 
mekatronikutbildningen på KTH som har anmält sig och lagt in sina kontaktuppgifter. 
 
En snarlik undersökning har tidigare gjorts på institutionen för Teknikhistoria på KTH. 
Thomas Kaiserfeld har i sin avhandling ”Vetenskap och karriär” [8] granskat de 
utexaminerade fysikernas karriärvägar och fysikens ställning under 1900-talets första hälft. 
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Här görs en kort genomgång av hans tillvägagångssätt och resultat. Därefter definieras det på 
vilket sätt som Kaiserfelds arbete kan vara av användning i detta examensarbete. 

3.2.1 ”Vetenskap och karriär”  

Studien ”Vetenskap och karriär” bygger på den socialhistoriska metoden som kallas 
prosopografi eller kollektiv biografi. Gruppen som studeras i en sådan studie är antingen 
sammansatt av individer med en gemensam bakgrund men olika fortsatta levnadsöden, eller 
individer som trots olika bakgrund får ett liknande levnadsöde. Det förra är fallet i Keiserfelds 
arbete. Keiserfeld lyckas dessutom följa samtliga de 98 personer i Sverige som under 1890 
och 1929 författade tryckta doktorsavhandlingar i fysik och betonar att en sådan fulltäckande 
studie inte tidigare genomförts inom svensk teknik- och vetenskapshistoria.  
 
Av studieresultaten följer att fysikernas karriärmöjligheter varit främst beroende av 
avhandlingsbetyget. För dem med tillräckligt goda betyg fanns det möjlighet att fortsätta med 
forskning och undervisning inom universitetssystemet, de övriga kunde bara söka till 
läroverkslärartjänster. Ett tredje alternativ som tillkom mot slutet på 1800-talet var att försöka 
sig på en karriär inom industrin. I början var det inte så många universitetsfysiker som satsade 
på dessa verksamhetsområden vilka traditionellt sett tillhört ingenjörerna. Anställningarna på 
universiteten innebar ju mer trygghet och högre status. Så småningom inrättades akademiskt 
inriktade forskningsinstitut samt branschforskningsinstitut och dessa blev oerhört populära 
eftersom man där inte hade någon undervisningsskyldighet och enbart kunde ägna sig åt 
forskning. Senare inrättning av högskoleprofessurer lockade fysikerna också till industrin, 
eftersom det ansågs vara en fördel för dem som sökte tjänst på en teknisk högskola att vid 
sidan av sina forskningsmeriter ha erfarenheter från industriverksamhet.  

3.2.2 Jämförelse av fysikernas och mekatronikernas karriärval 

Keiserfeld ser sin avhandling unik i det avseendet att hans undersökning omfattar samtliga 
individer inom den gruppen han valt. Enkätstudien i detta examensarbete är inte fulltäckande. 
Det har inte gått att nå alla mekatroniker. Kaiserfeld undersöker inte de innovativa aspekterna 
i sin avhandling, däremot är det möjligt att jämföra fysikernas karriärvägar med 
mekatronikernas karriärvägar som identifieras ur enkätresultaten. För en närmare beskrivning 
av enkäten och enkätresultaten, se avsnitt 6.2.  

3.3 Entreprenörskap och innovationer 

Ett urval av relevanta informationskällor:  

• ”Skapar innovationer jobb?” av C. Edquist, L. Hommen, M. McKelvey [2] 
• PIE-p, Product Innovation Engineering Program [12] 
• ”Breakthrough” av M. Stefik, B. Stefik [9] 

 
Närmast följer kortare beskrivningar av dessa publikationer och därefter en reflektion på 
vilket sätt publikationerna är av relevans för detta examensarbete. 

3.3.1 ”Skapar innovationer jobb?”  

Författarna menar att det är viktigt att skilja mellan produktinnovationer och 
processinnovationer. Produktinnovationer definieras som nya eller bättre produkter (det är en 
fråga om vad som produceras). Processinnovationer definieras som nya sätt att producera 
varor och tjänster (det är en fråga om hur befintliga produkter framställs). Skiljelinjen är 
viktig eftersom sysselsättningseffekter inte är desamma.  



6 

 
I regel är processinnovationer arbetsbesparande. Varor och tjänster produceras på något 
effektivare sätt och kräver mindre arbetsresurser. Produktinnovationer å andra sidan är 
jobbskapande. Framförallt är det inom högteknologiska eller FoU-intensiva varuproducerande 
sektorer samt inom kunskapsintensiva tjänstesektorer som det skapas flest 
produktinnovationer. Där är också sysselsättningstillväxten störst. Det finns dock två 
undantag där produktinnovation inte leder till ökad sysselsättning. Det första avser nya 
produkter som endast ersätter gamla produkter, efterfrågan är då densamma. Det andra avser 
nya produkter som i ett senare skede blir processinnovationer, exempelvis robotar som i sig är 
produkter men när de används leder de till arbetseffektivisering.  

3.3.2 Product Innovation Engineering Program (PIE-p) 

Den sjunde december år 2007 invigdes PIE-p. Det är ett nationellt program som syftar till att 
stärka svensk förmåga till innovativ produkt- och affärsutvcekling. Programmet är tänkt att 
pågå i tio år, 2007-2016. Flera av Sveriges lärosäten är engagerade, däribland KTH som också 
leder programmet, samt en rad företag och organisationer.  
 
Den globala konkurrensen har lett till att stora företag flyttar sin produktion och kompetens 
från Sverige. Risken finns att utvecklingsverksamheten följer efter. Därför krävs en nationell 
och långsiktig insats för att stärka konkurrenskraften i Sverige. Detta åstadkommes inte 
genom sänkta löner och effektivisering. Lösningen är utveckling av nya produkter med stort 
kunskapsinnehåll och nya affärsprocesser. Uppfinningar som inte leder till produkter är inte 
innovationer. Universitet och högskolor behöver ta ett större ansvar i produktifiering och 
entreprenörsanda i sina verksamheter. Studenter ska utbildas till att bli mer innovativa. 
Lärosäten bör samarbeta mer för att utbyta erfarenheter med varandra. Samverkan mellan 
lärosäten och industrin bör också öka, för att fler idéer ska kunna exploateras. 
Sammanfattningsvis gäller det att skapa ett innovationsklimat i Sverige. Innovation ska kunna 
mätas i antal nya publikationer, nya patent, nya produkter och nya affärsverksamheter.  

3.3.3 ”Breakthrough” 

I boken behandlas frågan: ”Varifrån kommer innovation?”. Uppfinning innebär att ha en idé, 
medan innovation utgör de resterande 99 procenten av arbetet. Författarna letar efter svar 
genom att intervjua personer som varit innovativa och framgångsrika.  
 
Grundläggande forskning, som främst bedrivs av universiteten, har som mål att generera nya 
och allmängiltiga kunskaper. Vad som beskrivs som radikal forskning sker inom industriella 
labb och där angrips mer specifika problem. Det är också där som de flesta genombrotten 
inträffar. Produktutveckling är mest specifikt och kommer sist i denna process. 
 
Genombrotten sker i de industriella labben av fler anledningar. Där finns det tillräckligt med 
ekonomiska resurser, vilket inte finns på universiteten. Där finns mångsidig kompetens, 
medan forskningen på universiteten ofta är uppdelad och bedrivs separat inom enskilda 
discipliner. Radikal forskning utgår från aktuella problem och behov, där olika specialister 
dras ihop för att på olika sätt bidra till att lösa problemet; medan forskare på universiteten 
selektivt väljer problem som går att lösa inom en viss disciplin. Författarna skriver att de 
upptäckter och insikter oftast inträffar i framkanten av discipliner eller inom det odefinierade 
området mellan disciplinerna. Tidigare har innovationen varit sluten inom ett visst företag, 
som sett till att anställa endast de mest kompetenta individer. Idag är innovationen mer öppen 
och olika industriella partner samarbetar för att utveckla nya lösningar. 
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I boken definieras olika typer av innovatörer och skiljer mellan fyra olika drivkrafter:  

1. Behov (upptäckt sker genom att identifiera behov och söka efter lösning), 
2. Teori (upptäckt sker genom tankeexperiment), 
3. Metod (upptäckt sker med hjälp av speciell instrumentering), 
4. Data (upptäckt sker genom att hitta mönster eller avvikelser i insamlad data). 

Även om innovatörer ofta kombinerar flera av dessa tillvägagångssätt, är det ofta en som är 
dominerande. Det är sällan som ”aha upplevelser” slår ner som en blixt från ingenstans. Ofta 
har innovatören länge arbetat med ett problem för att sedan ta avstånd från problemet, prata 
med kollegor och andra specialister. På så sätt skapas en helhetsbild av problemet och då 
infinner sig insikten.  

3.3.4 Innovation i examensarbetet 

I boken ”Skapar innovationer jobb?” identifieras produktinnovationer som jobbalstrande. 
Fokus i mekatronikundervisningen på KTH har från början varit just produktutveckling, vilket 
innebär att mekatroniker kan bidra till en positiv samhällsutveckling i Sverige.  
 
Målsättningen med PIE-p är att skapa ett innovationsklimat i Sverige, där innovation innebär 
omsättning av idéer och uppfinningar till produkter och affärsverksamheter. Mekatronik-
undervisningen påverkas på så sätt att innovation kommer att integreras i utbildningen, så att 
fler mekatroniker ska våga satsa på sina idéer och starta egna företag.  
 
Boken ”Breakthrough” beskriver hur och under vilka förutsättningar innovationer kommer 
till. Författarna skriver att stora möjligheter för innovation finns inom gränsområdet mellan 
olika discipliner, samt att innovationer främst görs på industriella labb med mångsidig 
kompetens och ett problembaserat tillvägagångssätt. Mekatronik i sig är ett gränsområde 
mellan olika discipliner och mekatronikundervisningen är huvudsakligen baserad på mer 
specifika problemställningar och exempel. Alltså finns det stort innovationspotential inom 
mekatronik.  
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4 Mekatronikhistoria 
 
Mekatronik ur ett övergripande perspektiv beskrivs i avsnitt 4.1. En mer ingående studie har 
gjorts om mekatronikhistorien på KTH och den är beskriven i avsnitt 4.2. Stanford University 
har varit en viktig inspirationskälla för mekatronikutvecklingen på KTH. Avsnitt 4.3 handlar 
om mekatronikverksamheten på Stanford University och där tas också upp eventuella likheter 
och skillnader mellan dessa två lärosäten. Det europeiska samarbetet kring mekatronik-
utbildningsfrågor tas upp i avsnitt 4.4. 

4.1 Allmänt om mekatronikhistoria 

Tillkomsten av det tematiska ämnet mekatronik är inte ett resultat av någon revolutionär 
teknisk utveckling, utan snarare en evolutionär sådan. Det är flera teknikområden som 
utvecklats parallellt under en längre tid (integrerade kretsar, datalogi, kommunikation, givare 
mm.). När mikrodatorer sedan blivit tillräckligt små och tillräckligt billiga blev det också 
meningsfullt att bygga in dem i produkter. Många rent mekaniska funktioner kunde nu 
ersättas med mekatroniska lösningar, vilket resulterar i högre precision, ökad snabbhet och 
ökad flexibilitet. I de flesta fallen blir den mekatroniska lösningen och designen mer 
funktionell, kostnadseffektiv, smidigare och mer elegant. 
 
Begreppet mekatronik kommer från Japan, men det har uppdagats långt senare. Det myntades 
av Tetsuro Mori, en ingenjör på det japanska företaget Yaskawa, år 1969 [18]. Företaget 
beviljades patent på termen år 1971, men valde att avstå från dessa rättigheter för att termen 
skulle kunna bli mer använd och accepterad i industrin. Den ursprungliga betydelsen av 
mekatronik i Japan var: användning av mikroelektronik i mekaniken. Med åren har ordet fått 
en bredare mening. Idag är den mest använda definionen på mekatronik: en synergistisk 
integration av mekanik, elektronik, reglerteknik och programmering i konstruktionen. 
Mekatroniken har blivit något av en filosofi i teknologi, snarare än en teknologi i sig. 
 
Mekatronik i sin fulla bemärkelse förekommer nästan uteslutande inom Europa. I övriga delar 
av världen förekommer endast olika tillämpningar av mekatroniken. 
 
Det finns speciella områden inom mekatronik där USA är starkare, dock inte inom 
mekatronik som mer generell disciplin. Begreppet mekatronik används överhuvudtaget inte i 
USA. Dels skulle detta kunna bero på att ordet kommer från ”fel håll”, men framförallt för att 
USA är mer traditionellt och konservativt. Där är det mycket svårare att ändra på strukturerna 
och det finns instanser som bestämmer vilka program som ska finnas. Mekatronik finns inte 
på den listan, endast de stora och etablerade programmen är med. I USA är fokus på bl.a. 
navigation av mobila robotar, men också på design. Speciell fokus på design finns framförallt 
på Stanford University (se avsnitt 4.3). 
 
Trots att begreppet mekatronik myntades i Japan, är det inte heller där som det arbetas med 
mekatronik i sin helhet. I Japan är det mer individualistiskt, där är det inte så mycket projekt-
arbete. Det är också mer hierarkiskt. Mekatronik bygger mycket på kommunikation mellan 
olika discipliner och att det ändå fungerar i Japan beror på konsensus, det att alla beslut fattas 
i grupp. Således fungerar mekatronik bra i industrin, men kanske inte så mycket på 
universiteten (i Europa är det tvärtom). Fokus är inriktat mot medicinsk inriktning, detta med 
tanke på att den japanska befolkningen blir allt äldre och har det gott ställt. Kulturen i Japan 
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är också den att människor inte vill bli hjälpta, inte vill vara beroende av andra människor och 
bo på långtidssjukhus. Det är mycket robotik och materiallära. 
 
Även inom Europa har mekatroniken länge förknippats med automation. Inom industrin var 
det väldig fokus på att automatisera tillverkningen, genom att använda datorer, robotar och 
dylikt. KTH var först i Europa med att tydligt definiera mekatronik som fristående produkter: 
inbyggda system i produkter, konsumentprodukter. Inriktningen fick först benämningen 
Mikrodatorer i Maskintekniken och senare Datorstyrd Mekanik innan Mekatronik infördes i 
början 1990-talet. Numera arbetas det med standardisering och förbättring av 
mekatronikutbildningen i Europa (se avsnitt 4.4). 
 
De övergripande trenderna inom mekatronik har beskrivits i artikeln ”Getting a hold on 
mechatronics (1997)” [17].  

• 1970-talet: Fokus på servoteknologi. Exempel: automatiska dörröppnare. 
• 1980-talet: Introduktion av IT, insättning av mikroprocessorer i mekaniska produkter. 

Exempel: mer kompakta numeriskt styrda apparater, elektronisk motorstyrning.  
• 1990-talet: Kommunikationsteknik och stora nätverk, miniatyrisering av sensorer. 

Exempel: fjärrstyrda robotarmar, mini accelerometrar.  
 
Trenderna i mekatronikundervisningen har också sammanfattats i en lista ”What’s hot and 
what’s not” [av Mark Cutkosky på Stanford University, 2003]. Trenderna avser Stanfords 
kurser i Smart Product Design specifikt, men är lika tillämpbara för mekatronikkurser 
generellt (se Figur 2). 
 

 Nedåtgående trend  Uppåtgående trend 

 

 Diskret logik 
 ROM minne 
 Programmering med 

assembler 
 RS-232 kommunikation 
 Schematisk design 

 FPGA 
 Flash minne 
 Programmeringsspråk C/C++/Java 
 Trådlös kommunikation 
 Inbyggd Internet 
 Inbyggda realtidsoperativsystem 
 Behandling av digitala signaler 
 Små, snabba, billiga, lågeffektförbrukande 

mikroprocessorer 
Ständigt aktuellt 

Trade-offs mellan mekaniska, elektroniska och mjukvarulösningar 

Figur 2.  Trender i Smart Produkt Design kurser på Stanford University.  
  Källa: Mark Cutkosky, PowerPoint, 2003. 

 
Mekatroniken har inte bara påverkats av andra discipliner. Det finns exempel på växelverkan 
också. Tack vare elektroniken och mekatroniken har det blivit möjligt att införa allt fler 
funktioner, men detta ställer också högre krav på den klassiska mekaniken.  För att kunna 
simulera beteenden måste de uttryckas på ett bättre sätt, det räcker inte längre med tumregler. 
Ingen har tidigare frågat efter styvheten hos ett rullningslager – det är styvt, men sådant har 
betydelse. Friktionen är inte konstant, även om det är enklare att anta att så är fallet. Glapp är 
ett evinnerligt problem. Ett sätt är att bygga bort det, vilket är svårt. Ett annat sätt är att reglera 
bort det, vilket är minst lika svårt. 
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4.2 Mekatronik på KTH 

Speciell fokus i detta examensarbete läggs på mekatronikutbildningen på KTH. Informationen 
är huvudsakligen baserad på en intervjuserie med anställda på Institutionen för Maskin-
konstruktion och personer som på annat sätt varit involverade från första början.  

4.2.1 Tillkomst 

Jan R. Schnittger tillträdde professuren i Maskinelement år 1971. Vid den punkten hade 
professuren ingen anknytning till ämnet reglerteknik. Till en början söktes anslag för datorer 
till undervisningen. Mikroprocessorer var ännu inte färdiga, men det var klart att tekniken 
skulle utnyttjas så snart den blev tillgänglig.  
 
Det som är kännetecknande och som skiljer mekatroniken på KTH från mekatroniken på 
många andra universitet, är alltså att den har sin bas i mekaniken. Detta har både kritiserats 
och varit en fördel. Alternativet hade varit att utgå från ”den andra sidan”, dvs. elektroniken. 
Mekaniken betraktas då som en svart låda och det blir en skarp uppdelning mellan den 
mekaniska delen och datordelen. Då erhålles styrrobotar och där fungerar detta. Men det blir 
ändå nödvändigt att integrera och balansera de olika disciplinerna. 
 
J. Schnittgers sabbatsår vid Stanford University 1976/77 skulle bli av avgörande betydelse för 
den inriktningen som idag heter mekatronik. Med sig hem från USA hade han nämligen en 
mikroprocessor Intel 8008, det nya maskinelementet. Tekniken var dyr, men intresset stort 
och möjligheterna för finansiering ökade. STU (senare NUTEK) och dess direktör Börje Stark 
stödde inriktningen.  
 
Den nya inriktningen i mekatronik kom till väldigt snabbt1. Vanligtvis föregås inrättandet av 
en ny inriktning av en längre forskning, men i det här fallet bedrevs forskningen parallellt 
med den pågående undervisningen. Och professuren kom till först långt senare. Mikrodator-
system kom in som en minikurs i Maskinelement HK2. Minikursen blev väldigt populär och 
knoppades av först som en separat kurs. Så småningom blev det ett Mekatronik HK. Sedan 
dess har Maskinelement och Mekatronik utvecklats åt olika håll.  
 
Samarbetet med Stanford University slutade inte i och med J. Schnittgers återkomst. I slutet 
på 1970-talet bjöds Stanfordprofessorn Larry Leifer till KTH. Detta resulterade i ännu ett 
sabbatsår på Stanford University 1981, denna gång för Mats E. Hanson. Där arbetade han med 
framtagning av nya mekatronikkurser tillsammans med L. Leifer och kunde sedan använda 
dessa kunskaper vid inrättandet av den nya mekatronikinriktningen. Ytterligare en studieresa 
runt om i USA ledde till uppkomsten av begreppet datastyrd mekanik (DAMEK). Genom 
åren har kontakterna bara fortsatt.  
 
I mitten av 1980-talet var det stor aktivitet inom mekatronikområdet på KTH. En mikrodator-
grupp hade etablerats på institutionen. En branschgrupp ”Datorstyrd mekanik” hade också 
etablerats, bestående av många tunga företag. Finansieringen från både STU och industrin 
gjorde det möjligt att sätta igång med forskningen och en forskargrupp. Fler tekniker 
anställdes och det ordnades med laborationslokaler. År 1984/85 kom inriktningen till. Från 
början hängde utbildningen och forskningen ihop, men i och med tillkomsten av inriktningen 
blev det mer uppdelat. 

                                                 
1 Detta blir speciellt tydligt om man jämför med tillkomsten av Teknisk fysik, som tagit närmare 100 år.  
2 Maskinelement, högre kurs 
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Mot slutet av 1980-talet etablerades kontakten med den japanske professorn Hiroyasu 
Funakubo, numera pensionerad. Ur diskussionerna blev det tydligt att det som i Japan avsågs 
med mekatronik, det var samma saker som det man jobbade med inom mikrodatorsystem på 
KTH. 
 
Från började kallades detta teknikområde på KTH för mikrodatorsystem inom utbildningen 
och datorstyrd mekanik (DAMEK) inom forskningen. År 1985 skapades också en logotyp för 
Damek som tydligt skulle visa kombinationen av mekaniken och elektroniken (se Figur 3): 
 

 
Figur 3.  Logotypen för Datorstyrd mekanik på KTH (sedan 1985) 

 
Mekatronik var ett ord som japanerna hade genererat och som inte accepterades i USA, 
måhända eftersom det kom från ”fel” håll. Det dröjde innan termen började användas på 
KTH, detta trots kontakterna med dem som ursprungligen startade i Japan. Först när 
begreppet blivit mer allmänt accepterat, då kom ändringen. På institutionen finns det de som 
menar att namnet mekatronik är att föredra framför datorstyrd mekanik. I det förra hamnar 
mekanik i förgrunden, vilket också har varit basen i inriktningen på KTH; i det senare är det 
datorteknik som är i förgrunden. Den främsta anledningen är dock den att mekatronik 
symboliserar integrationen tydligare, medan datorstyrd mekanik kunde vara en dator stående i 
ett skåp och sedan maskinen någon annanstans. 
 
Mikroprocessorer användes på andra delar av KTH också. En kurs liknande mikrodatorkursen 
fanns för teknologer från elektroteknikprogrammet. Målet i den kursen var att konstruera 
någonting med datorer, att från en PC styra saker och programmera. Fokus låg främst på 
elektronik och data. DAMEK-gruppen ville gärna lägga beslag på namnet mekatronik, innan 
elektroteknikprogrammet hann göra det. Samtidigt hade inriktningen mikrodatorsystem blivit 
väldigt populär, det var ett varumärke. Därför skedde övergången försiktigt: 
mikrodatorsystem/mekatronik till mekatronik/mikrodatorsystem och slutligen mekatronik. 
 
När professorn Sven Anders Noren gick i pension år 1993, så förnyades inte professuren i 
fluidteknologi. Efter många turer fram och tillbaks ersattes den med professuren i mekatronik 
år 1996. Mer ingående om dessa turer berättar Sören Andersson, som efterträtt Schnittger och 
år 1987 blivit professor i Maskinelement samt prefekt för institutionen. Det var en person från 
Linköping som fick professuren i fluidteknologi, men som aldrig kom till Stockholm. Så fick 
man börja om och för att få lite liv i denna återprocess satte han mekatronik/DAMEK mot 
hydraulik och pneumatik. DAMEK gruppen hade vid den tidpunkten blivit väldigt stark. I 
DAMEK gruppen fanns Jan Wikander med. Hans arbete med styrning av en transport längs 
en skena hade givit frukt. Anknytningen till ämnet reglerteknik var tydligt. Jan Wikander fick 
slutligen professuren i mekatronik år 1996. Det var inte direkt planerat att tillkomsten av 
professuren i mekatronik skulle ske på bekostnad av hydraulik och pneumatik. Samtidigt var 
det ingen slump att den kom till, snarare en naturlig utveckling. Disciplinen mekatronik kom 
fram mer med en professur. 
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4.2.2 Personal 

I slutet på 1970-talet startades den s.k. mikrodatorgruppen på institutionen för Maskin-
element, KTH. Från början bestod den av: Jan R. Schnittger (professor och huvudansvarig), 
Mats E. Hanson (utbildning), Åke Hörnell (mekanist, systemman). J. Schnittger hade kontakt 
med Börje Starck, dåvarande direktör på STU (Styrelse för teknisk utveckling3) och lyckades 
ordna med finansiering av mikrodatorgruppens verksamhet. Då blev det också möjligt att 
anställa en tekniker, Jon Ingason (elektroniker, programmerare). Så småningom anslöts även 
J. Wikander till mikrodatorgruppen (forskningsansvarig). Gruppen träffades regelbundet och 
diskuterade aktuella ämnen.  
 
Undervisningen kunde starta tidigt. Mikrodatorer hade introducerats i högre kursen för 
Maskinelement, vilket blev väldigt lyckat och med de ökade finansieringsmöjligheterna blev 
det möjligt att bryta ut det och starta en egen kurs ”Mikrodatorer i maskintekniken”. 
Undervisningen leddes av M. Hanson. Valet att starta ”underifrån”, från utbildningen är 
ganska ovanligt. Anledningen till detta är att traditionen inom maskinteknik på den tiden 
väsentligt skilde sig från exempelvis Teknisk fysik eller Kemi avseende doktorander. Det 
ansågs nämligen inte fint att doktorera och forskarstuderande var sådana som inte kunde få 
arbete i industrin. Samtidigt är akademiska meriter viktiga för verksamhetens legitimitet. 
Därför var det av stor betydelse när Ulf Backman tog licentiatexamen, han hjälpte också till 
med undervisningen.  
 
J. Ingason och U. Backman är exempel på personer som anställts utifrån, dessförinnan hade 
mikrodatorgruppen endast bestått av individer med bakgrund på KTH inom maskinteknik. 
Ytterligare en tekniker som anställdes utifrån var Mikael Hellgren, som till en början var 
ansvarig för all laborationsutrustning, men senare blivit alltmer engagerad inom 
undervisningen. Att anställa utifrån var viktigt dels för att få in den kompetens som saknades 
på institutionen och dels för att erfarenheter från industrin berikar verksamheten. I viss mån 
har anställda startat egna företag vid sidan av och på det viset skaffat sig industrierfarenhet. 
 
När mekatronikundervisningen bedrivits i ett antal år, blev det också möjligt att anställa dem 
som själva genomgått utbildningen. Kennet Jansson och Martin Törngren är några av dem 
som valde att stanna kvar och arbeta vidare med mekatronik på KTH. Strategiskt har det varit 
viktigt att anställa utbildade mekatroniker, eftersom de har lärt sig att utgå från helheten och 
syntesen och kan förmedla det vidare. 
 
Individerna påverkar och styr i hög utsträckning. Inriktningar på kurser görs gemensamt i 
stort. Men hur det sedan kommer att bli i verkligheten är mycket upp till den kursansvarige, 
vilka kontakter de har osv. En lista över de mest betydande individerna för mekatronik-
verksamheten och deras främsta bidrag presenteras i Tabell 1.  
 
Mekatronikverksamheten har utvecklats i flera avseenden (mer om dessa förändringar tas upp 
i de närmast följande avsnitten 4.2.3, 4.2.4 och 4.2.6). Den stabila grunden har dock hela tiden 
varit just de verksamma individerna. Många har varit med från början eller kommit in relativt 
tidigt och de är kvar än idag. Eftersom den personliga inverkan är stor, har verksamheten 
länge varit sårbar ifall någon nyckelperson hade valt att sluta. Anställda har med åren blivit 
fler och verksamheten är inte lika sårbar i det avseendet. Dock har antalet anställda inte ökat 
proportionellt mycket med antalet teknologer, varför anställda idag är mer arbetsbelastade. 
Detta går ut över kunskapsöverföringen eftersom de anställda inte längre hinner träffas och 
                                                 
3 STU ingick senare i NUTEK och nu senast VINNOVA. 
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diskutera under mer formella former, som den ursprungliga mikrodatorgruppen gjorde i 
början. Numera är det främst finansiering som gör verksamheten sårbar, ifall pengar inte 
skulle räcka till. 
 
Namn Roll 
Jan R. Schnittger Professor i Maskinelement (1971 - 1987) 

Introducerade mekatroniken inom maskinteknik på KTH. Medlem och 
huvudansvarig i mikrodatorgruppen. 

Sören Andersson Professor i Maskinelement (1987 - …) 
Införde professuren i mekatronik. 

Mats E. Hanson Bitr. Professor, undervisningsansvarig (1979 - …) 
Skaparen av mekatronikinriktningen och de flesta av mekatronikkurserna. 
Dekanus för utbildningsområdet Maskin- och Materialteknik (MMT) 1993-
2003 och sedan vice rektor vid KTH. 

Jan Wikander Professor i Mekatronik, forskningsansvarig (1981 - …) 
Byggde upp forskargruppen i mekatronik. Skapade finansiering. På senare 
tid involverad i utbildningsfrågor. 

Martin Törngren Professor i Inbyggda system, forskning, undervisning (1987 - …) 
Startade en ny forskningsgrupp inom inbyggda system. Utvecklade nyare 
mekatronikkurser, bl.a. RIP, Inbyggda styrsystem.  

Jon Ingason Tekniker (1978 - 2002 ) 
Byggde hela infrastrukturen, nätverk så att datorer kan kommunicera. 
Praktiskt stöd i utbildnings- och forskningsprojekt. 

Ulf Backman Forskning, undervisning (1980-talet) 
Bidrog med industrierfarenheter och kontakter. Undervisade i mekatronik-
kurser för industrin.  

Mikael Hellgren Tekniker, undervisning (1085 - …) 
Ansvarig för laborationsutrustning och lokaler. Utvecklade en projektkurs i 
mekatronik.  

Bengt Eriksson Forskning, undervisning (1992 - …) 
Utvecklade nyare mekatronikkurser, bl.a. RIP, Dynamik och rörelsestyrning. 
Ansvarig för examensarbetare. 

Martin Grimheden Undervisning, PIE-p ansvarig. (199x - …) 
Ej låst vid ett ämne, undervisat inom Mekatronik HK och FIM, samt 
grundkurser i elektronik mm. Skrivit om mekatronikutbildningen i sin 
doktorsavhandling. Påverkar individer genom att prata om PIP-p. 

Kennet Jansson Undervisning (1990-talet) 
Undervisade i bl.a. MIP-kursen, samt fort- och vidareutbildning i digital- och 
mikrodatorteknik. 

Avo Kask Undervisning (199x - …) 
Undervisade i MIP under senare år, med focus på robottävlingar.  

Tabell 1.  Förteckning över några av de anställda och deras bidrag till mekatronikverksamheten genom åren. 

4.2.3 Utbildning 

Varken J. Schnittger eller S. Andersson har påverkat innehållet eller utformningen av 
mekatronikkurserna. De har varit involverade, fast mer indirekt. Den som har betytt mest för 
undervisningen är M. Hanson. År 1981 åkte han till Stanford University4 och tillbringade 
nästan ett år där med att studera och utveckla kurser i ämnet tillsammans Stanford-professorn 
                                                 
4 Stanford University, Mechanical Engineering department, Design devision. 
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L. Leifer. När han kom tillbaks till KTH skapade han kurserna ”Mikrodatorer i produkter” 
samt ”Mekatronik HK” som år 1984 blev mekatronikinriktningen. Grundläggande kurser i 
digital- och mikrodatorteknik hade införts på institutionen sedan tidigare, vilket var en 
förutsättning för att kunna gå vidare med en mekatronikinriktning. Att det i industrin fanns 
intresse för och behov av ingenjörer med mekatronikkunskaper framgick bl.a. av trenden i 
examensarbeten inom maskinteknik. Av totalt 128 examensarbeten på institutionen under 
perioden 1980 – 1986, var det 49 som hade direkt anknytning till mekatronik (det hette 
mikrodatorteknik eller mikrodatorsystem på den tiden) [5]. 
 
De två nya kurserna var emellertid inte direkta kopior av Stanfords kurser, snarare en 
kombination av de olika kurserna som M. Hanson hade sett och varit med om på Stanford och 
vidare anpassat så att det skulle passa just på KTH och institutionen. Samtidigt hade han 
också tagit vara på guldkornen i den traditionella undervisningen på institutionen och 
inkorporerat dessa i de nya mekatronikkurserna. Ett sådant inslag är de stora industriella 
projekten, som bedrivits i många år. Dessa tidigare projekt var stora i tiden, men de var små 
till antalet projektmedlemmar. Utbildningsprojekten i mekatronik kunde omfatta uppemot 
tjugo teknologer eller ännu fler i ett och samma projekt, vilket var ovanligt på den tiden. 
 
Mekatronikkurser som M. Hanson tagit fram var banbrytande på många sätt. Mekatronik som 
ämne var nytt och traditionell undervisning ansågs inte tillämpbar. M. Grimheden beskriver i 
sin doktorsavhandling [4] hur mekatronik skiljer sig från dem traditionella akademiska ämnen 
och vilka krav som ställs på utbildningen i mekatronik. Eftersom mekatronik handlar om 
synergism och integration är det svårt att ge en fullständig beskrivning av allting som 
mekatronik omfattar och skriva ner det i en bok. Istället ska mekatronik läras ut genom 
exempel och laborationer. Teknologerna ska lära av sina praktiska erfarenheter och lära av 
varandra i projekt och grupparbeten, istället för att endast lyssna på en föreläsare. Det var 
många förändringar på en och samma gång. På institutionen accepterades dessa, eftersom 
mikrodatorgruppen blivit stark. Men många var också skeptiska. ”Gör dig av med gökungen.” 
Detta var någonting som S. Andersson fick höra otaliga gånger och det syftade givetvis på 
mekatronik. M. Hanson uppmuntrades i sina strävanden av framförallt J. Schnittger som själv 
varit med om att förändra maskinelementinriktningen. 
 
M. Hanson experimenterade mycket med olika pedagogiska arbetsformer för att skapa ett så 
stimulerade arbetsmiljö som möjligt för teknologer att kunna lära sig. Han utnyttjade sina 
kunskaper från Lärarhögskolan samt PBL-metodiken (Problem Based Learning). Särskilt stolt 
är han över de ”Tre balanserna” som han formulerade och som han inte hittat någon 
motsvarighet till i litteraturen: 

1. Balans mellan inre och yttre motivation. 
 Inre motivation är den som uppkommer av egen fri vilja och genuint intresse att lära sig. 

Yttre motivation stimuleras med hot och belöning. 
2. Balans mellan praktiskt och teoretiskt arbete. 
 Det praktiska arbetet är konkretiserande och ökar helhetssynen, men tar längre tid. 

Lärarledd undervisning fyller också sin funktion. Det är därför viktigt att inte begränsa 
lärande till lektionstid, utan att uppmuntra aktivitet dygnet runt (exempelvis genom att 
teknologer har obegränsat tillträde till laborationslokaler etc.). 

3. Balans mellan individuellt arbete och samarbete. 
 Olika individer lär sig olika snabbt. Därför är det viktigt att vid sidan av egna studier 

också arbeta tillsammans och lära sig av varandra. 

Summa summarum är att skapa ett klimat där studenterna lär sig och de lär sig inte utan att 
vara aktiva. Detta åstadkommes genom att kombinera lite av alla nämnda delar ovan. 
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Anledningen till att mekatronikböcker inte används i undervisningen har enligt S. Andersson 
att göra med att de få böcker som tagits fram inte är tillräckligt bra. Dessa böcker är ofta 
uppdelade i separata avsnitt där de olika ämnesområden beskrivs och då framgår inte 
integrationen tillräckligt tydligt. Tillsammans med J. Wikander har han dock planer på att 
skriva en egen bok i mekatronik. Den boken är inte tänkt att vara heltäckande, eftersom det är 
omöjligt, utan den ska vara exempelstyrd och metodikartad. Idéen är att på ett naturligt sätt 
visa hur mekaniska komponenter, elektroniska komponenter och annat kan användas och 
kombineras, dvs. systemutveckling. Exemplen ska representera vanliga problemställningar, 
följt av beskrivningar av möjliga lösningsförslag och arbetsgången med relevanta verktyg. Ett 
sådant exempel blir drive-by-wire, vilket utgår från ett maskintekniskt funktionellt behov men 
har en mekatronisk lösning. Boken skulle med fördel kunna användas i ett flertal kurser på 
institutionen, för att skapa förståelse för vilken typ av problem eller produkter det är frågan 
om. Boken blir då lite av ett uppslagsverk. S. Andersson är av åsikten att mekatronik går att 
lära sig på samma sätt som man lär sig allting annat. Det håller M. Hanson inte med om. Han 
menar att mekatronik är mer som en filosofi, ett sätt att tänka och det är svårt att skriva ner i 
en lärobok. Han utesluter inte möjligheten att det går att skriva bättre böcker i mekatronik, nu 
när mekatronik blivit mer etablerat och utforskat. Men upplägget i kurserna har varit det att 
inte använda endast en bok, utan att genom seminarieserier och tryckta artiklar presentera 
mekatronik som ämne. En annan fördel med att inte använda endast en lärobok är att 
teknologer då lär sig att söka information aktivt och från olika håll och därmed skapar sig en 
undervisning på egen hand. Så ser nämligen verkligheten ut för mekatroniker när de kommer 
ut på arbetsmarknaden och ska sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Då måste de söka efter 
relevant information själva. Mekatronikutbildningen förbereder dem för det.  
 
Mängden undervisning i mekatronik har expanderat. Det är naturligt att det har blivit så. 
Inledningsvis startades en mekatronikkurs som gick ut på att bygga ett system. Så småningom 
har det blivit mer och mer frågeställningar att fördjupa sig i, vilket lett till att delar ur någon 
kurs kunnat knoppas av och blivit egna kurser. Undervisningsmetodiken i de olika kurserna 
har varierats. Alltför mycket projektarbete är inte heller optimalt. Teoretiska kunskaper är 
svårare att lära sig av varandra i projekt, dessa förmedlas effektivare av kunniga föreläsare.  
 

 
Figur 4.  Utveckling av inriktningen Mikrodatorsystem/Mekatronik på institutionen för Maskinelement, KTH.  
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Figur 4 beskriver mer schematiskt hur kurserna inom mekatronikinriktningen tillkommit och 
vidareutvecklats genom åren. Vissa av kurserna har omnämnts tidigare i texten. I Tabell 2 
följer en närmare beskrivning av samtliga kurser. Det har även funnits kurser för intresserade 
från industrin, men dessa är inte beskrivna i tabellen. Industrikurser gavs huvudsakligen under 
1980-talet, då industrigruppen ”Datorstyrd mekanik” var aktiv.  
 
Kursbeskrivning Årgång 
Mikrodatorer i maskintekniken – utgått. 4 poäng. 
Mikroprocessorn introduceras som ett maskinelement.  

1981 

Grundkurs i digital och mikrodatorteknik – utgått. 10 poäng. 
Kursen riktas mot industrin och motsvarar i stort Mikrodatorer i maskintekniken, 
utökat med grunder i digital elektronik.  

1983 

Mikrodatorer i produkter (MIP) – delvis utgått, valbar. 5 poäng. 
Huvudmomentet i kursen är projektarbete, där teknologerna för första gången ska 
tillämpa och kombinera sina teoretiska kunskaper i mekanik, elektronik, reglerteknik 
samt programmering och utveckla en mekatronisk produkt.  
Idag är MIP inte längre obligatorisk. Den är valbar och delvis inkorporerad i FIM.  

1984 – … 

Mekatronik, högre kurs (HK). 12-15 poäng.  
Kursen består av flera moment: a) lektionsundervisning, b) seminarieverksamhet,  
c) studiebesök, d) projektarbete. Under lektioner och seminarier behandlas viktiga 
ämnesområden. Kontakter med industrin knyts via ett flertal studiebesök. 
Grundläggande momentet i kursen är stora industriella projekt, där teknologer ska 
tillämpa alla sina kunskaper och färdigheter i mekatronik. 

1984 - … 

Rörelsestyrning med realtidsimplementering (RIP) – utgått. 5 poäng. 
Kursen ger kunskaper för att utveckla modellbaserade regleralgoritmer för 
mekaniska system och för datorbaserad implementering av dessa med hjälp av 
realtidsoperativsystem. 
Undervisningsformen i kursen kombinerar det traditionella (analytiska) och det 
projektbaserade arbetssättet. 

1990 - 2006

Fördjupning i mekatronik (FIM). 10 poäng. 
En fördjupning i maskinteknik, med inriktning mot mekatronik. Ett mini examens-
arbete som ger behörighet till kandidatexamen (Bachelor). Teknologer lär sig om 
mikrodatorteknik och tillämpar dessa kunskaper i ett projekt, liknande MIP-projekt. 

2006 - … 

Dynamik och rörelsestyrning. 6 poäng. 
Kursen ger kunskaper om utveckling av mekatroniska reglersystem. Fokus ligger på 
modellering, design och prototypbygge av reglersystem i mekatroniska tillämpningar. 

2006 - … 

Inbyggda styrsystem. 6 poäng. 
Kursen ger kunskaper om inbyggda styrsystem, alltifrån framtagning av 
kravspecifikation och arkitekturdesign till implementering. Såväl teoretiska som 
praktiska metoder för problemlösning behandlas i kursen.  

2006 - … 

Tabell 2.  Sammanstälning och beskrivning av mekatronikkurser genom åren. 
 Kursomfattningen anges i tabellen enligt det gamla betygsystemet. Vid översättning gäller att: 
1 poäng motsvarar 1,5 nya högskolepoäng.  

 
Det är omöjligt att under utbildningen hinna täcka hela mekatronikområdet. Därför är det allra 
viktigaste att lära sig arbetssättet inom mekatronik. I grund och botten handlar det om att lära 
sig principen för hur mikroprocessorer fungerar, hur ställdon ska anslutas till mikro-
processorn, kunna programmera och använda reglerteknik för att styra saker. Sedan är det så 
att förutsättningarna ändras, som tekniken i datorer, programmeringsspråk mm. Teknologerna 
ska dock lära sig att arbeta ihop och lösa problem, samt förbereda sig för projektledarrollen. 
Efter genomgången utbildning ska en mekatroniker ha alla nödvändiga baskunskaper och det 
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ska räcka med en handbok för att sätta sig in i ett mer specifikt problemområde. HK-projekten 
i slutet på utbildningen är just ett tillfälle för teknologerna att tillämpa sina baskunskaper och 
träna på att sätta sig in i och lösa ett avgränsat problem. 
 
Internationellt samarbete i utbildningen har förekommit framför allt inom HK-projekten, 
huvudsakligen med Stanford respektive Boston University. Teknologerna har dels samarbetat 
från var sitt håll och dels även åkt bort och träffats personligen. Indirekt har det förekommit 
även i MIP-kursen i samband med de senare årens robottävlingar, där även 
mekatronikteknologer från universitet i Tallinn deltog. Det fanns även möjlighet att delta i 
internationella robottävlingar i Japan, om bra resultat uppnåddes i kursen. 
 
Många av de stora HK-projekten har varit innovativa. Projekten väljs utifrån sådana behov i 
industrin för vilka: 
• lösningar inte redan finns på marknaden, 
• krävs skräddarsydda lösningar, 
• önskas billigare och mer flexibla lösningar än tidigare. 

Industrimålen ligger dock inte alltid i linje med undervisningsmålen. Även om innovation kan 
vara stimulerande för teknologer, så är det främsta målet i utbildningen ändå att komma fram 
till ett resultat. Projekten ska vara upplagda så att det är möjligt att komma fram till en 
prototyp som uppfyller kraven. Den aspekten är viktig eftersom den har en positiv inverkan på 
teknologernas självförtroende. I den mån det i HK-projekten behövs specialistkunskaper, 
stöds projekten av forskargrupper inom mekatronik.  
 
Utbildningen i mekatronik har redan från början haft en tydlig fokus på produktinnovation, 
detta främst i HK-projekten. Att just produktinnovationer har jobbskapande effekt [2] är dock 
inte något man medvetet tänkte på då. Målet i utbildningsprojekten har varit att bygga en 
prototyp, dvs. inte massproduktion eller direkt kommersialisering. Medvetet eller ej, sett i ett 
längre perspektiv så kommer mekatroniker när de kommer ut i arbetslivet att tillämpa dessa 
färdigheter och bidra till en positiv samhällsekonomisk utveckling. I de fallen där 
utbildningsprojekten har lett till särskilt framgångsrika lösningar, har det också gjorts försök 
att genom examensarbeten och fortsättningsprojekt vidareutveckla produkten. Innovation är 
högst aktuellt och trenden mot mer kommersialisering och patentsökning kommer att 
fortsätta.  
 
Utbildningen i mekatronik är mer industri- än forskningsförberedande. 

4.2.4 Forskning 

Ansvarig för forskningen inom mekatronik har varit J. Wikander. Han arbetade med att bygga 
upp forskargruppen och skapa finansiering. Från började fanns det stöd från Nutek (idag 
Vinnova) och svensk industri. På KTH startades ett kollektivt forskningsprogram som pågick 
i över ett decennium – gruppen för Datorstyrd Mekanik, DAMEK. Det byggde på att industrin 
finansierade 50% i början och därefter uppemot 60%. Avtal med bl.a. Scania, Philips 
elektronik, ABB, Volvo kunde slutas och det var basen till att forskningsverksamheten kunde 
bedrivas. 
 
Sedan M. Törngren fått sin professur i Inbyggda system år 2002, har det blivit två 
grupperingar inom forskningen: a) mekatronik och b) inbyggda system. 
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Antalet forskare och doktorander har i genomsnitt expanderat genom åren. Intresset för 
forskningen har varit högt, så det har inte varit problem att rekrytera. Begränsningsfaktorer för 
verksamheten har snarare varit: 
• Finansieringen, som alltid går upp och ner.  
• Ansvariga klarar inte av hur många doktorander som helst.  

 
Utbildningsbakgrunden bland forskarna och doktoranderna är varierande: 
• Mekatroniker, de som gått mekatronikinriktningen på KTH.  
• Teknologer från andra program på KTH, främst Farkostteknik. 
• Teknologer från programmet Teknisk fysik, dock ej från KTH. 

Det har inte förekommit några doktorander med ren Elektroteknik som bakgrund, dock 
enstaka från Elektrosystemteknik. Industrierfarenhet är önskvärt inom forskningen, men det är 
inte så enkelt. Av ekonomiska skäl är det svårt att rekrytera en ingenjör med flera års 
erfarenhet. Några industridoktorander har det blivit. Ytterligare andra har tagit licentiat-
examen, arbetat i industrin ett antal år och sedan doktorerat. 
 
En översikt över trenderna i forskningsverksamheten genom åren: 
Utgångsläget: 
• Rörelsestyrning av olika slag och servosystem, robotsystem, algoritmer och 

komponenter i det sammanhanget. 
• Sensorer, friktionskompensering, glappkompensering, olinjär reglering. 

Därefter: 
• Mer robotik i vissa fall. 
• Mer ren ställdonsforskning i vissa fall. 
• Mer systemteknik i vissa fall. 
• Mer komplexa mekatroniska system eller styrsystem med många frihetsgrader. 

Därefter: 
• Modularisering av sådana mer komplexa mekatroniska system. 
• Distribuerad styrning. 
• Kommunikation och arkitektur i distribuerade system. 
• Realtidssystem och professur i Inbyggda system. 

På senare tid: 
• Medicinska tillämpningar. 
• Designmetoder. 

 
De problemställningar som angripits inom mekatronikforskningen på KTH har överlag varit 
tillämpningsnära och tydliga problem, som också finns industriellt. Det har inte funnits någon 
drivkraft att generalisera resultaten. Det är först på senare tid som resultaten börjat 
generaliseras. Även frågeställningar är numera mindre låsta jämfört med tidigare. Design-
metoder är ett sådant exempel.  
 
Listan ovan stämmer ganska bra överens med trenderna beskrivna i ”Getting a hold on 
mechatronics” från 1997 [17], där 1970-talet kännetecknas av servoteknologi, på 1980-talet 
var fokus på IT medan 1990-talet präglas av kommunikationsteknologi. I vissa fall har 
trenderna också gått i vågor. Det har funnits en IT-våg på 1980-talet och sedan ytterligare en 
under 1990-talet, eventuellt kan det komma igen. Artificiell intelligens har varit populärt och 
det är möjligt att det kommer igen, men kanske under ett annat namn. Om 
forskningsansvariga inom mekatronik på KTH ska beskriva vad som är kännetecknande för 
2000-talet, erhålles följande: 
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• Medicinsk teknik och kopplingen till människan. 
• Miniatyrisering och precision – mikromekatronik. 
• Verktyg för att jobba med multidisciplinära system. 
• Designmetoder. 
• Modellbaserad utveckling och arkitekturdesign. 
• Fordonsindustrins behov har alltid varit drivkraften för mekatronik. 

 
Endast en mindre del av forskningen är direkt industridriven. En stor del är intressedrivet från 
KTH:s sida, eftersom man vet att dessa lösningar skulle kunna vara av nytta för många 
problem ute i industrin. Så det är fråga om en mer indirekt påverkan från industrin. Det finns 
även en mindre del av forskningen som är av mer spekulativ karaktär. Forskningen är också 
beroende på individernas intresseområden, men enskilda forskare har inte den friheten att 
forska precis som de vill. De ekonomiska resurserna är begränsade. Strategin är att vara 
kreativ och söka pengar som är uppstyrda för liknande ändamål, men det är inte optimalt. Det 
är mycket arbete och administration runtomkring. M. Törngren har exempelvis satt sin 
personliga prägel på forskningen genom sitt intresse för nätverkande. Många discipliner är 
väldigt specialiserade och instängda, det är mycket skygglappar. Han har försökt motverka 
detta genom att bygga broar, vilket han menar är det som mekatronik handlar om också. Han 
har jobbat med att knyta kontakter med andra högskolor och med industrin, men även verkat 
för en starkare koppling mellan utbildningen och forskningen inom mekatronik på KTH.  
 
Forskningen och utbildningen inom mekatronik har genom åren haft nytta av varandra. 
Eftersom allting idag ska vara så kostnadseffektivt som möjligt och så konkurrenskraftigt som 
möjligt, så går det inte att bedriva dessa helt separat.  
Synergivinster för utbildningen: 
Utbildningen kan vinna på denna koppling genom att få in forskningsaspekter. Som beskrivits 
tidigare har många forskningsområden introducerats i Mekatronik HK som korta seminarier, 
som senare växt i omfattning och blivit egna kurser. Forskningen har också gett upphov till 
många HK-projekt och examensarbeten genom åren; samt stöttat HK-projekten som krävt viss 
typ av specialkompetens.   
Synergivinster för forskningen: 
Utbildningen har inte haft någon direkt inverkan på forskningen, däremot har den stöttat 
forskningen. HK-projekten som är kopplade till forskningen resulterar i värdefulla prototyper, 
som det varken finns tid eller ekonomiska resurser för forskarna att bygga själva eller beställa 
utifrån. Framgångsrika utbildningsprojekt kan också vara en inspiration för forskningen och 
leda till nya idéer. Utbildningsprojekten är i regel kortsiktiga, medan det är det långsiktiga 
som ger stöd för forskningen. Det har emellertid funnits en del fortsättningsprojekt (Saint I, II, 
III t.ex.), samt ”projektserier” med olika uppgifter men gemensam uppdragsgivare (samarbete 
med Stanford University och Boston University) som varit väldigt intressanta ur forsknings-
perspektivet.  
 
I sin doktorsavhandling [4] skriver M. Grimheden att mekatronikforskningen varit mer 
specialiserad, till skillnad från mekatronikutbildningen som är helhetsfokuserad. Anledningar 
till det är flera: 
• J. Wikander förklarar att det med nödvändighet är så. Det är omöjligt att angripa helheten 

redan i början av verksamheten, eftersom det då ännu inte finns tillräckligt med kunskap 
och förståelse om systemen. Därför var det naturligt att börja forska på komponentnivå. 
Vidare är det en stor skillnad att angripa helheten vid utveckling av en produkt, jämfört 
med forskning på någon helhet. Under utbildningen så är helhetsperspektivet det att det 
byggs ett helt system med mer eller mindre tillgängliga metoder, tillgängliga teknologier 
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och tillgängliga komponenter. I forskningen är helhetsperspektivet det att uppfinna bättre 
metoder, bättre verktyg, bättre algoritmer för att kunna göra en optimal 
systemkonstruktion. Optimal inte endast i termer att välja rätt komponenter och sätta ihop 
det, utan ett steg längre ändå. Istället för att välja en motor först, sensorer sedan och 
slutligen göra regleralgoritmen, forskas det nu exempelvis kring designmetoder att göra 
detta i en parallell process. Än finns det inga metoder för det.  

• M. Törngren menar att forskningen är specialiserad, eftersom det är svårt att vara en 
specialist på allting. Somliga kanske klarar av att specialisera sig inom flera områden, men 
det gör inte alla. Sedan kan integration i sig vara ett slags specialisering, som fallet är 
inom hans forskargrupp Inbyggda system. Det finns flera dimensioner på integration. 
Exempelvis integration mellan datorer och människan. Ett annat exempel som det numera 
forskas om är det att olika discipliner har sina olika favoritverktyg (CAD etc.) och det 
gäller att kunna integrera dessa verktyg och modeller i sig.  

• M. Grimhedens förklaring är också att mekatroniker inte är de bäst lämpade för forskning, 
eftersom utbildningen som den sett ut hittills är främst industriförberedande. Inom 
forskningsvärlden är det en annan kultur, där individerna ofta är elitistiska och arbetar mer 
självständigt. Mekatroniker däremot är vana att arbeta i grupp, och därför är de svårare för 
professorer att handleda.  

Mekatronikforskningen på KTH är alltså med nödvändighet specialiserad, men den har också 
på senare tid blivit mer helhetsfokuserad än fallet var i början av dess verksamhet. 
 
Internationellt samarbete förekommer inom forskningen. Det har varit forskarstuderande från 
Japan på KTH, men det har också varit forskarstuderande härifrån i Japan. Många EU-projekt 
har genomförts. 
 
Det har varit en hel del innovativa lösningar genom åren, både inom utbildnings- och 
forskningsprojekt. Trots det har det inte sökts patent i någon högre utsträckning. En förklaring 
är att kommersialisering inte ingått i den vetenskapliga traditionen. Det har heller inte funnits 
tillräckligt med incitament för det på institutionen. Dels är det dyrt med patent och dels är det 
inte alltid en fördel att ha patent heller, eftersom det är så lätt att gå runt det. Små aktörer blir 
ofta ruinerade av att försöka få sin rätt igenom. När det gäller mjukvara är det också svårt att 
veta vad som går att ta patent på. Ambitionen finns absolut, att bli mer innovativa samt att 
vara på de utbildnings- och forskningsprojekt på ett annat sätt än det har gjorts hittills. Med 
andra ord gäller det att mer strategiskt fokusera på att göra produkter av resultaten. Inom 
forskningen är det dock inte lika stor fokus på produktinnovationer, som fallet är inom 
utbildningen. Det handlar inte om ren processinnovation heller. Framförallt på senare tid har 
forskningen varit mer metodbaserad, utvecklingsprocesser på en lägre nivå. Patent är dock 
inte det enda måttet på innovation. Publikationer är viktiga för att kunna få forsknings-
finansiering, så mätt i antal publikationen har mekatronikforskningen varit mycket innovativ. 
Det har även startats ett antal egna företag bland forskningsverksamma, vilket är ett 
ytterligare mått på innovation. 

4.2.5 Arbetsmarknad 

Institutionen är av uppfattningen att det finns ett stort behov av mekatroniker på arbets-
marknaden - i första hand i industrin, men också inom forskning och utveckling samt som 
entreprenörer.  
 
Det som mekatronikerna från KTH upplever som brister i kunskaper och färdigheter avser i 
regel elektronikkunskaper. Det hänger ihop med att större företag inte organiserar sig 
mekatroniskt. I slutändan hamnar mekatroniker på en viss avdelning – antingen mekanik, 
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elektronik osv. Och då upplevs det att kunskaperna inte räcker. Framförallt arbetar många 
utexaminerade mekatroniker som programmerare. Det är då ett misslyckande i viss mån att 
företagen i industrin inte uppskattar den kompetens som mekatroniker har. 
 
De som borde efterfråga mekatronik är de som själva gått den inriktningen och det är ganska 
många vid det här laget. I jobbannonserna går det också att hitta alltfler tjänster där det står 
mekatronik i rubriken, eller åtminstone i tjänstebeskrivningen under omnämns helhets-
perspektiv och olika typer av systemingenjörsjobb. Dock behövs det många fler. 
 
Resultaten från den genomförda alumnienkäten bekräftar det ovannämnda. Det är mindre än 
7% av respondenter som uppger att de arbetar med alla fyra av mekatronikområdena. Företag 
där respondenter uppgett att de arbetar med alla mekatronikområden har ofta flera 
mekatroniker bland sina anställda, exempelvis Scania AB och HotSwap AB.  
 
Mekatronikundervisning på andra lärosäten i Sverige har inte studerats närmare i detta 
examensarbete. Mekatronik har introducerats på bl.a. Chalmers, men inte alls i samma 
omfattning som på KTH. Hur dessa mekatroniker klarar sig på arbetsmarknaden är oklart. 

4.2.6 Omorganisationer 

Den stora förändringen var när det blev en professur. M. Hanson har lett utbildningsdelen och 
genomfört förändringar genom åren. Sedan har det kommit in olika duktiga personer som 
utvecklat mekatroniken på olika sätt. J. Wikander har tagit hand om forskningen, men har på 
senare år kommit alltmer in på utbildningen också. M. Törngren har bedrivit forskningen i en 
ny riktning.  
 
Genom åren har mekatronikverksamheten fått byta laborationslokaler och där har det också 
skett en tydlig förbättring. Ursprungligen byggdes en barack för den nya verksamheten. 
Verksamheten växte sedan, både på utbildnings- och forskningssidan och det behövdes större 
ytor. Innan det nuvarande huset hade byggts klart och det var möjligt att flytta in, var 
verksamheten lokaliserad till det allmänna BB vid Stockholms stadion i två år. 
 
Figurer 5, 6, 7 och 8 visar hur utbildningslokaler för mekatronik såg ut i maj 2007.  
 

 
Figur 5.  Elektroniklabb (2007) 
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Figur 6. Projektlabb (2007) 

 
Figur 7.  Professionell verkstad (2007) 

 
Figur 8.  Teknologverkstad (2007) 
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Utveckling inom mekatronik sker genom delning (se Figur 9). 
 

Utbildning 

Spin-off: 

 

Spin-off: 

 

Delning: 

  

Forskning 

Spin-off: 

 

Figur 9.  Utveckling genom delning. 
 
Ursprungligen har mekatronikinriktningen varit valbar endast för teknologer som läser 
Maskinteknik. Under åren har även teknologer från Farkostteknik respektive Industriell 
ekonomi fått den möjligheten. Riktningen går mot mer mångfald i mekatronikutbildningen. 
Från och med år 2007 kan nämligen även teknologerna från programmet Design och 
produktframtagning välja mekatronik som inriktning. 
 
Mekatronik som inriktning också i fortsättningen (Master nivå) eller som ett eget program? 
Universitetsvärlden är uppbyggd så att undervisning sker i avgränsade ämnen, men då 
försvinner integrationsdelen. Å andra sidan att bara undervisa i ett eget ämne som mekatronik 
är inte heller optimalt. Ett mekatronikprogram har varit aktuellt på KTH, men valts bort. Detta 
eftersom programinrättningar tas på KTH styrelsenivå.  
Nackdelar med ett mekatronikprogram på KTH: 
• Inte tillräckligt attraktivt för gymnasister att söka. Det skulle vara svårt att marknadsföra 

programmet och förklara vad mekatronik går ut på, eftersom dessa unga människor inte 
har baskunskaper som krävs för att förstå mekatronik. 

• Institutionen är inte redo för ett mekatronikprogram än. Dels blir det mer press på de 
anställda. Dels blir det tuffare konkurrens om medel med övriga civilingenjörsprogram 
på KTH. Detta främst eftersom mekatroniken är ganska ”osynlig”. Den finns överallt, 
men den syns inte och det är viktigt att framhäva den mer.  
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• Ekonomiskt ineffektivt, eftersom kurserna under de två inledande åren inte skulle skilja 
sig avsevärt från redan existerande program. 

Fördelar med ett mekatronikprogram på KTH: 
• Mer röd tråd i utbildningen. Här är PBL-metodiken tillämpbar. Typiska mekatroniska 

problemställningar presenteras för teknologerna i början av utbildningen. Då listas det 
upp vilka kunskaper som krävs för att kunna lösa problemen. Då har teknologerna en 
helhetssyn från början och en förståelse för varför de ska läsa grundkurser, istället för att 
mekatronik introduceras först i senare delar av utbildningen. 

• Ju fler studenter desto mer pengar tilldelas verksamheten. 
I efterhand verkar de flesta på institutionen vara nöjda med att mekatronikprogrammet inte 
blivit av. Profileringen med början i årskurs 3 och då på Masters nivå anses vara en bra 
lösning. Planer finns dock att ha mer röd tråd tidigare än årskurs 3, till att börja med genom 
att anpassa elektronikkurser men även maskin- eller produktutvecklingskurser så att de ger 
bättre introduktion till mekatronik. 
 
Innan mekatronikprogrammet är möjligt, så behövs det en internationell utbildning. Det 
innebär dels att utbildning bedrivs på engelska, men också en övergång till Masters utbildning 
vilket ligger väldigt nära civilingenjörsutbildningen. Masters utbildningar hade egentligen 
redan kunnat vara verklighet på institutionen, hade det inte varit väldigt mycket arbete med de 
kurser som finns. Det har inte funnits tid att ta tag i det ordentligt. Masters utbildningar 
påverkas även av den pågående ”Bolognaprocessen”. Det innebär att det kommer att bli mer 
rörlighet, att teknologer kan byta skola efter kandidatexamen. Teknologer från KTH kommer 
att kunna förlägga delar av sina studier utomlands, samtidigt som KTH blir mer attraktivt för 
teknologer från andra länder. Högskolorna och universiteten kommer aldrig att vara 
jämförbara i den bemärkelsen att det är samma saker som lärs ut. Det som ska vara 
jämförbart, menar S. Andersson är att teknologen har en viss mognadsgrad i akademisk 
bemärkelse.  
 
Som en del av internationaliseringen har civilingenjörsutbildningen i Sverige utökats med 20 
poäng och det är en hett debatterad fråga vad dessa 20 poäng ska bestå av (20 poäng refererar 
till det gamla betygsystemet och motsvarar 30 nya högskolepoäng). Bland förslagen finns: 
• Fler mekatronikkurser. 
• Mekatronikkurser som är forskningsförberedande.  
• Valfria kurser från andra institutioner/program, som komplement till mekatronikkurser. 
• Mer elektronikkurser mot hårdvara, eftersom det också efterfrågas i industrin. 
• Major/Minor system: major i mekatronik och minor i någonting annat. 

De flesta verkar föredra en blandning av dessa olika alternativ och möjlighet för teknologer 
att välja själva. Teknologer som väljer att läsa specialiseringskurser får också vara beredda på 
att det blir ett sådant jobb de får. De som istället vill arbeta med integration och 
produktutveckling på alla plan, bör gå på bredden och läsa andra saker. Teknologer på KTH 
läser redan mycket mer mekatronik än det görs inom motsvarande utbildningar på andra 
lärosäten. Med tanke på effektiviseringar som har gjorts i grundkurserna som matematik, 
mekanik m.m. skulle det vara bra för teknologer att satsa mer på dessa grundämnen för att 
vara mer internationellt konkurrenskraftiga, fördjupningskunskaper finns det tillräckligt av.  
 
Från början var mekatronikinriktningen platsbegränsad. Eftersom mekatroniken var ny teknik, 
så var den eftertraktad och endast de med högsta betygen kunde få plats. Nu när alla 
programmen på KTH blivit tvungna att ta bort platsbegränsningen, finns det många som oroar 
sig för konsekvenserna: 
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• Det kan bli stora och snabba svängningar, eftersom modet styr vad teknologerna väljer. 
Då blir det svårt att planera och anpassa resurserna. Lokalerna är begränsade, 
laborationsutrustningen dyr, svårigheter med anställning och uppsägning av personal 
osv. Allt detta leder till kvalitetsförsämringar i utbildningen. 

• Alla får plats, oavsett betygen. Mekatronikinriktningen påverkas eftersom teknologer 
inte kommer att ha lika goda förkunskaper som tidigare. Vidare eftersom utbildningen 
bygger mycket på grupparbete, finns det risk att vissa kan slinka igenom och klara kurser 
utan att ha gjort och lärt sig tillräckligt mycket. Å andra sidan kan teknologer med lägre 
betyg ändå ha talang och specialkompetens inom någon nisch, det återstår att se.  

• Internationell rekrytering är en direkt konsekvens av Bolognaprocessen. Mekatronik-
inriktningen är i dagsläget inte redo för en expansion och fler studenter. Målet är istället 
mer blandade grupper och mer globalt perspektiv, så att utbildningen blir mer 
spännande. Om det exempelvis är tio teknologer från KTH som åker utomlands, så vore 
det ideala att rekrytera tio teknologer från andra länder. Så är det tänkt.  

Andra menar att det blir bättre konkurrens om teknologerna får välja efter eget intresse. Då 
kommer det att krävas större satsningar för att göra inriktningen attraktiv för studenterna, 
vilket gör att utbildningar blir av bättre kvalitet. 
 
Förhoppningen är att det pågående nationella projektet PIE-p ska ha stark påverkan, inte 
minst på mekatronikinriktningen. Stora projekt som PIE-p påverkar människor i första hand. 
Det kommer givetvis att satsas på olika aktiviteter som program, kurser och föreläsningar. 
Alla dessa åtgärder är ändå indirekta, de är i liten skala jämfört med hur mycket individerna 
själva påverkar teknologer och även forskare. Idag finns det mer kunskap om hur det går till 
att starta eget företag och vad det går ut på. Dessa kunskaper bör integreras i undervisningen 
och då kommer det också att bli fler som startar eget. De övergripande målen med PIE-p är: 
• Följa utbildningsprojekten ytterligare ett steg, dvs. kommersialisering av produkter. 
• Kunskapsutbyte med andra tekniska högskolor, då projektet är på national nivå. 
• Ändra attityder, så att fler vågar vara entreprenöriella. Teknologerna ska förstå att 

omsätta sina kunskaper när de kommer ut i arbetslivet och skapa värden åt någon. 
 
Det har som synes varit en del omorganisationer under årens lopp, varav den allra senaste 
internationaliseringsprocessen varit betydligt mer omfattande än de föregående. Detta har gett 
upphov till en del förvirring bland anställda inom mekatronikutbildningen. Bristande 
kommunikationsvägar är den främsta förklaringen till detta. Tidigare fanns den s.k. 
mikrodatorgruppen som träffades månadsvis och diskuterade allting utbildningsrelaterat. 
Dessa möten har numera helt försvunnit. De har ersatts av dels grundutbildningsmöten för alla 
inriktningar på institutionen för Maskinkonstruktion och dels forskargruppernas möten. Inga 
formella möten hålls bland anställda inom mekatronikutbildningen allena. Detta delvis 
eftersom M. Hanson, den tidigare utbildningsansvarige idag arbetar mer med andra 
arbetsuppgifter och det har inte varit någon som tagit över rollen som utbildningsledare. Som 
en följd av detta är utbildningen inte lika sammansvetsad längre. Kursansvariga utvecklar sina 
kurser oberoende av varandra och har inte alla gånger insyn i vad som händer runt omkring. 
 
Den allt snabbare utvecklingen sätter allt högre krav på anställda inom undervisningen: 
• Förnyelse och uppdatering av kurser. Det går inte längre att ha samma kurs om och om 

igen, år ut och år in. Förbättringar kräver dock mycket arbete. 
• Egenutveckling. Förut var det viktigt med den absoluta kunskapen. Specifika kunskaper 

kunde användas i flera decennier. Idag är det den relativa kunskapen som avgör. Det 
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gäller att lära sig hur man lär sig, så att nya kunskaper kan inhämtas snabbt och effektivt. 
En anpassning är också övergången till det engelska språket i undervisningen.  

Inom mekatronikutbildningen finns det individer som klarar av dessa nya hårda bud. M. 
Grimheden har utan problem undervisat i många olika kurser genom åren. M. Törngren har 
varit med och utvecklat de nya inriktningskurserna. Å andra sidan får framförallt äldre lärare 
det svårare att klara av sina arbetsuppgifter. 
 
Kritik mot dagens organisation: 
• Kandidatexamens (Bachelor) innebörd är otydlig, eftersom det i Sverige redan finns 

högskoleingenjörer.  
• Mikrodatorteknik hamnar ”mellan stolar”, trots att den ger legitimitet till mekatronik. 

 
Framtida förbättringar och möjliga trender: 
• Öppna för Masters i mekatronik för Elektroteknik och Teknisk fysik. Framförallt är det 

viktigt med teknologer från Elektroteknikprogrammet, eftersom det är det som har varit 
mekatronikernas svaga sida. Det är bra för mekatroniker att lära sig arbeta och 
kommunicera med människor som har andra kompetenser redan i utbildningen. Detta är 
samma arbetssätt som i industrin. Möjligen skulle det vara intressant med teknologer 
från Datateknik, IT och media. Men mångfalden ska inte överdrivas heller, utan det är 
bäst att hålla sig till sin specialitet. Finansieringsmöjligheterna har varit den begränsande 
faktorn hittills, eftersom det inte finns resurser för alltför många teknologer i 
utbildningen. 

• Röd tråd tidigare i utbildningen. Något enkelt – lego och mindstorm går att göra tidigt. 
Viktigt att börja med det, att blanda konstruktion och analys. Perspektivkurser i början 
av utbildningen behövs. Ett alternativ vore att ha garanterade platser, att direkt söka till 
ett program med mekatronik som inriktning. Men då uppstår marknadsföringsproblem, 
eftersom andra inriktningar också skulle behöva marknadsföras; vilket resulterar i att det 
blir svårt för gymnasisterna att få överblick och kunna välja rätt. 

• Den ökade mängden teknologer och etableringen av mekatroniken i industrin öppnar för 
specialiseringar inom mekatronikutbildningen, mot medicinsk teknik, fordonsindustri 
etc. 

• Mekatronikernas roll förändras i och med att produkter blir allt mer komplexa. Snart blir 
det mikrokontrollers överallt och för framtida produktutveckling krävs det någon som är 
bra på stora, komplexa system. Att kunna teknik i det läget är en självklarhet, men ännu 
viktigare blir det med social kompetens, informations- och projekthantering istället för 
det rent operativa. 

4.3 Mekatronik på Stanford 

Året var 1978 då professorn Larry Leifer startade den första mekatronikkursen på Stanford 
University. Eftersom termen mekatronik inte används i USA, kallade han kursen för Smart 
Product Design. Det var en tioveckors kurs (10 veckor motsvarar en quarter i USA eller en 
period i Sverige) som lästes av maskinteknologer, där de skulle lära sig att använda 
mikrodatorer för att kunna bygga smarta elektromekaniska system. Kursen hade gjort så starkt 
intryck på Ed Carryer när han läste den, så att han valde att stanna kvar och undervisa i kursen 
– först som assistent och senare blev han ansvarig för all undervisning i ”mekatronik” på 
Stanford. Också i fortsättningen använde han Smart Product Design som kursnamn, även om 
han själv menar att Intelligent electro-mechanical systems vore den bäst lämpade termen. 
Kurser i Smart Product Design på Stanford University skiljer sig nämligen från mekatronik-
kurser på de flesta andra lärosäten i det avseendet att reglerteknik inte behandlas. Målet är att 
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lära sig integrera mekaniska komponenter, elektroniska komponenter och programvara i 
moderna produkter. Ingenjörer i maskinteknik ska kunna kommunicera med ingenjörer i 
elektronik och mjukvaruspecialister och kunna göra nödvändiga kompromisser i design. 
 
Kursen som L. Leifer tog fram år 1978 har markant ökat i omfattning. År 1980 expanderade 
kursen till två perioder och indelades i två på varandra följande kurser. M. Hanson från KTH 
var involverad i arbetet med dessa kurser år 1981. År 1987 skedde nästa expansion till tre 
perioder genom tillkomsten av ytterligare en kurs. Innehållet i kurserna reviderades år 1992, 
det blev fler formella laborationer kopplade till teorigenomgångar och något mindre projekt, 
även om projekt också fortsättningsvis var den centrala delen i kurser. Den fjärde kursen i 
serien, också den på en period, kom till år 1994. I den låg fokus på projekt med en industriell 
partner. Kursserien heter ME218 a, b, c och d. En närmare beskrivning av dessa kurser: 
• ME218A – Smart Product Design Fundamentals 
• Projektarbete och grundläggande undervisning om transistorer, digitala och analoga 

kretsar, förstärkare, C-programmering mm. 
• ME218B – Smart Product Design Applications 
• Projektarbete och grundläggande undervisning om I/O-portar, timer interrupts, sensorer, 

energikällor mm. 
• ME218C – Smart Product Design Practice 
• Projektarbete och mer avancerad undervisning om system med multipla 

mikroprocessorer och inbördes kommunikation mellan processorerna, A/D- och D/A-
omvandling, design och tillverkning av elektroniska kretsar mm. 

• ME218D – Smart Product Design Projects 
• Teknologer jobbar i stora industriellt sponsrade projekt, där de ska tillämpa sina 

kunskaper från ME218 a, b och c. Parallellt med kursen bedrivs undervisning där mer 
avancerade mekatronikämnen tas upp, t.ex. olika arkitekturer av mikroprocessorer, 
realtidsoperativsystem, mikroprocessorer programmerbara med högnivåspråk etc. 

 
Undervisningsmetodiken i kurserna har L. Leifer lagt grunden för. Det är produktbaserad 
inlärning som är den centrala biten, eller ”learning by doing” [19]. KTH:s undervisnings-
modell (se avsnitt 4.2.3) har stora likheter med denna Stanfords modell, som i övrigt beskrivs 
mer ingående i avsnitt 5.1. E. Carryer har också lagt upp undervisningen så att teknologerna 
får ut det mesta av kurserna. Exempelvis är projekten i första kursen utformade så att de ska 
ha hög framgångsfrekvens, vilket ger teknologerna självförtroende. I andra kursen tävlar de 
olika projektteamen med varandra, så att teknologerna ska bli motiverade. I tredje kursen 
krävs det att projektteamen samarbetar med varandra. 
 
Kursserien ME218abcd är riktad till maskinteknologer på Masters programmet. År 1994 
startades även den första kursen för Bachelor programmet: ME210 – Introduction to 
Mechatronics. Kursen sträcker sig över en period. Den är egentligen till för alla som skulle 
vilja läsa ME218-serien, men inte har tid med alla delarna. I denna kurs arbetar teknologer på 
en hög abstraktionsnivå och förses med färdiga byggblock, som teknologerna som läser 
ME218 skulle behöva bygga på egen hand. På det här viset kan teknologerna använda sin tid 
på att lösa problemet i stort, istället för att lägga ner all sin tid på detaljer i de olika delarna.  
 
Mellan 1994 och 2004 har kurserna utvecklats, bl. a. genom att nya mikroprocessorer 
introducerats samt att det skett en övergång från programmering med assembler till allt mer 
C-programmering. Sedan 2004 pågår samarbete med en grupp alumner i syfte att skapa en ny 
generation av mekatronikkurser. 
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E. Carryer har också varit med och tagit fram en kurs för teknologer som läser elektroteknik. 
Kursen EE118 - Introduction to Mechatronics gavs för första gången år 2001. Kursen är en 
motsvarighet till ME210-kursen för maskinteknologer (se ovan).  
 
Teknologer från KTH och Stanford har haft flera gemensamma projekt genom åren. 
Samarbetet avser teknologer som läser Mekatronik HK på KTH samt teknologer som läser 
kursen ME310 på Stanford. Kursen ME310 – Tools for Team-Based Design skiljer sig från 
ME218-serien i det avseendet att det är mer fokus på design i allmänhet och något mindre 
fokus på mekatronik specifikt. Inledningsvis uppfattades teknologer på KTH som bättre, detta 
eftersom de läser mer avancerade tekniska kurser och är mer skickliga tekniskt sett. 
Teknologerna på Stanford har inte alls samma detaljkunskaper, de har ett bredare perspektiv 
och en bredare kompetens. I efterhand har det visat sig att bredare kompetens ändå är att 
föredra. På Stanford jobbar teknologerna med att själva hitta och definiera problemområden 
och göra nyskapande saker. Det viktiga för dem sedan är att komma på en innovativ 
produktidé, själva tillverkningen kan läggas ut till en underleverantör. På KTH får 
teknologerna mer eller mindre färdiga problemformuleringar som de ska lösa och meningen 
är att de också ska tillverka slutprototypen själva. Ingenjörer som problemlösare blir i 
verkligheten endast assistenter till dem som bestämmer vad som ska lösas. Ingenjörer borde 
själva vara de som tar fram nya produkter. Emellertid bör alla göra det de är bra på. 
Specialiseringen på KTH är den att skapa komplexa och kunskapsintensiva produkter, medan 
Stanford gör också enklare produkter så länge de är innovativa. 

4.4 EU-MechaPRO 

Ett mål under EU-MechaPRO konferensen i januari 2007 har varit ett gemensamt mekatronik-
program i Europa. Målet i sig är inte helt realistiskt, eftersom alla utbildningar är väldigt 
beroende av dem människor som utövar dessa och dem som utbildas. Människor och 
förutsättningar är olika på olika ställen. Mer realistiskt vore att sätta upp gemensamma 
kärnmoment som optimala mekatronikprogram bör innehålla, men det går inte att säga exakt 
vilka kurser som ska läsas. De olika lärosätena har olika specialkompetenser och de bör också 
i fortsättningen arbeta med det de är bäst på. Alla lärosäten vinner dock på samarbetet 
eftersom de kommer att lära sig av varandra och därmed kommer alla utbildningar att bli 
bättre.  
 
De bästa lärosäten i nivå med världsnivån finns i Europa. KTH ligger inom vissa områden på 
den nivån. Andra lärosäten har utvecklat sina egna specialiteter. Ett inslag under mekatronik-
konferensen i Stockholm var just presentationer av mekatronikundervisningen på några av de 
Europeiska lärosätena, där betoning låg på särdragen (se Tabell 3).  
 
Lärosäte Tema  
Loughborough University, Great Britain ”Mechatronics for the masses” 
Delft University of Technology, Netherlands ”Students specialized in precision motion control”
University of Twente, Netherlands ”The Mod/Sim approach” 
Katholieke Universiteit Leuven, Netherlands ”Advanced Thesis Projects” 
Kungl Tekniska högskolan, Sweden ”Students in charge” 
Fachhochschule Aachen, Germany ”Synergies between research and education” 
University of Paderborn, Germany ”Project seminars in mechatronics” 

Tabell 3.  Särdragen inom mekatronikundervisning på några av Europeiska lärosäten. 
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5 Creative Coaching  
 
En del av examensarbetet består av att undersöka innovationsaspekter i mekatronik-
verksamheten på KTH. PIE-p [12] är redan en viktig drivfaktor för innovation, även om det 
projektet bara har börjat. Innan dess har Stanford University varit en viktig inspirationskälla 
för innovation. Designavdelningen på Stanford University har funnits i över 40 år och ett 
säreget sätt att tänka och arbeta innovativt har utvecklats under den tiden. Stanfords 
professorer delar med sig av sina erfarenheter, bl.a. genom att anordna olika seminarier.  

5.1 Creative Coaching Workshop (CCW) 

Ett seminarium som anordnas av designavdelningen på Stanford University är det veckolånga 
Creative Coaching Workshop. I detta kapitel ges en beskrivning av seminariet från oktober 
2006 och de grundtankarna som förmedlades. 

5.1.1 Bakgrund 

Det första seminariet av detta slag på Stanford University gick under namnet ”Creativity in 
Engineering Education Workshop”. Detta var en föregångare till CCW.  
 
Creative Coaching Workshop (CCW) har en direkt koppling till kursen ME310 på Stanford 
University. Ett viktigt moment i ME310 är ett stort industriellt projekt. Från början var det 
endast lokala team på Stanford som arbetade i sådana projekt. Med åren har allt fler av teamen 
blivit globala, med samarbetspartners världen över. Nytt för studieåret 2006/2007 är att alla 
projekten är globala. För att underlätta samarbetet riktar sig CCW-seminariet till potentiella 
coacher för de globala teamen som ME310-teamen ska samarbeta med. 
 
Seminariet anordnas därför att arbetssättet i ME310 på många sätt och vis avviker från praxis 
på andra lärosäten. Det är också svårt att i ord eller i bilder beskriva vad det går ut på, då det 
blir så abstrakt. Enda sättet är att åka dit och på plats uppleva och vara med när det händer. 
Seminariet anordnas under en väldigt hektisk vecka i början av kursen och då är det möjligt 
att studera hur coachningen går till i praktiken.  
 
Viktigt att betona är graden av det personliga inflytandet. Det är professorerna på Stanford 
som genom åren utvecklat konceptet. Själva personifierar de konceptet, det är ingenting som 
per automatik finns på Stanford University. 

5.1.2 Design tänkande 

Kursen är ett experiment varje år, utan några som helst teorier bakom. Kursen har emellertid 
funnits i c:a 30 år och erfarenheter från den tiden har skapat grunden för nya teorier i design. 
Det är en cyklisk verkan, där teorier utvecklas från praktiska observationer och appliceras i 
sin tur för att ytterligare effektivisera det praktiska arbetet.  
 
Kursen sträcker sig över tre perioder. Kursupplägget är sådant att teknologer i den första 
perioden ska skapa sig en vision av slutresultatet. Visionen har en viktig plats i 
arbetsprocessen. I den andra perioden ska prototypen byggas och i den tredje ska prototypen 
justeras så att den fungerar tillfredsställande. 
 
Kreativitetsmodellen som används i ME310 utgår inte från ett s.k. oskrivet blad. Det är inte 
meningen att teknologerna ska starta från noll. Uppgiften är sällan så unik att ingen har 
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behandlat ämnet tidigare, därför är det smartare och mer effektivt att utgå från tidigare resultat 
och bygga vidare på dessa. Då ökar sannolikheten att nå längre och prestera bättre, jämfört 
med att behöva uppfinna hjulet på nytt. All design blir då någon form av redesign. Det är 
dock inte tillåtet att stjäla andras idéer utan att referera till källan.  
 
Kreativitetsprocessen lämnar också utrymme för misstag. Det är till och med så att misstag 
uppmuntras, åtminstone i början av projektet. Detta eftersom man lär sig mycket genom 
misstag och genom att testa sig fram. Alltså uppmuntras teknologer att tidigt bygga enkla 
prototyper och testa sina idéer, för att lära sig och undvika misstag senare i projektet. 
 
Sammansättningen av teknologer i ME310 är varierad till både utbildnings- och kulturell 
bakgrund. Mångfalden är en medveten strategi. Erfarenheterna har nämligen visat att 
mångsidiga team levererar bättre resultat. Flera perspektiv finns då representerade i teamet, 
vilket ger en djupare förståelse av uppgiften och det är mindre risk att förbise någon viktig 
del. Kommunikationssvårigheter uppstår dock ofta i sådana mångdisciplinära och 
mångkulturella team. Detta är ett ännu större problem i globala team, där både tidsavståndet 
och det geografiska avståndet utgör hinder för kommunikationen. Här spelar coachning och 
arbetsmiljön en viktig funktion.  
 
Den fysiska arbetsmiljön ska anpassas så att det uppmuntrar och underlättar samarbetet. Det 
bör exempelvis inte förekomma separerade arbetsplatser med skiljeväggar. Team-
medlemmarna ska gärna sitta kring ett runt bord, så att de kan se varandra. Inredningen bör 
vidare vara flexibel, så att den lätt kan arrangeras om och användas för olika behov under 
projektets gång. Det bör finnas fria ytor och mycket fönster, så att teammedlemmarna inte 
känner sig instängda utan känner att de har både det fysiska utrymmet och utrymme för att 
tänka fritt. 
 
En coachs främsta uppgift är att få hårt arbete att vara roligt. Om teammedlemmar inte tycker 
att det de håller på med är roligt, så kommer de inte heller att lägga ner så mycket tid och ge 
det där lilla extra. En coach ska inte göra jobbet för teamet, men coachen avskedas om teamet 
inte presterar. I industriella projekt är det uppdragsgivaren som står för och definierar 
innehållet, därför ska en coach erbjuda handledning och strategi för processen och inte 
innehållet. Det är framförallt i början av projektet som en coach behövs som mest, tills alla i 
teamet lärt känna varandra och kommit igång med projektet. Sedan ska teamet med tiden ta 
över ansvaret för projektet i allt högre utsträckning. Coachen får då en mer passiv roll och 
finns där vid behov.  
 
I slutet på projektet är teknologerna nöjda med och stolta över sina prestationer, men de minns 
inte vad de lärt sig. Därför har varje teknolog på kurshemsidan plats för en egen ideolog, där 
de egna idéer, insikter och kunskaper ska loggas.  
 
Företaget IDEO symboliserar designtänkandet på Stanford University. Företaget startades 
också av en tidigare Stanford student, numera också professor på Stanford, David Kelley. 
Företaget beskriver sitt arbetssätt i fem steg: 

1. Observation – undersökning av konsumenternas behov och erfarenheter. 
2. Brainstorming – generering av så många idéer som möjligt. 
3. Rapid prototyping – enkelt prototypbygge för att visualisera abstrakta produktidéer. 
4. Refining – avgränsning och identifiering av de bästa produktidéerna. 
5. Implementation – experterna bygger slutprodukten. 
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5.1.3 Förutseende tänkande 

Det är sällan som designers och konstruktörer tänker väldigt långt framåt i tiden. Detta behövs 
emellertid, exempelvis i samband med utveckling av en ny generation av produkter. Det är 
också en nödvändighet för att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. 
 

 
Figur 10.  Otydlighet i det förutseende tänkandet. Källa: Bill Cockayne (PowerPoint, 2006). 

 
Figur 10 visar på vilket sätt förutseende tänkande skiljer sig från den traditionella designen 
och forskningen. Det gäller att förutse framtida behov och skapa produkter som tillgodoser 
dessa behov. Ju längre fram i tiden som antaganden sträcker sig, desto högre blir osäkerheten i 
antagandena. 
 
Design kräver ett öppet sinne och ingen idé bör avfärdas utan närmare eftertanke. För hur 
osannolik en idé än verkar, kan den i sin tur leda till andra värdefulla insikter. Förutseende 
tänkande kräver dock kritisk granskning av alla antaganden och medvetenhet om sina 
fördomar. Ett litet tankefel idag kan nämligen slå mycket fel längre fram i tiden och vara 
oerhört kostsamt. Produkter som, när de kommer ut, inte finner någon marknad är rena 
förluster för företag som tagit fram dem. 
 
Äldre och mer erfarna människor är i regel bättre lämpade för förutseende tänkande, än unga 
människor är. För att kunna förutse framtiden om 20 år är det nämligen viktigt att också 
kunna minnas 20 år bakåt i tiden. Genom att referera till hur mycket som har ändrats under de 
gångna 20 åren är det möjligt att få en uppfattning om hur mycket som kan tänkas ändras 
inom de närmaste 20 åren. Eftersom alla utgår från sig själva krävs det många olika 
perspektiv och många människors minnen för att få till ett rimligt antagande. 

5.1.4 Sociala och psykologiska aspekter av coachning 

Professor Bernard Roth berättar att han genom åren på Stanford University inspirerats av sina 
kollegor, så att han alltmer kommit att föreläsa om designtänkandet och allt mindre om 
robotik, som är hans tekniska specialisering. För B. Roth är kreativitet, problemlösning och 
design detsamma som livet självt. Han upplever att skiljelinjen mellan hans privata liv och 
hans yrkesverksamma liv blivit alltmer flytande. Designtänkandet och designmetoder är 
nämligen lika tillämpbara i tekniken och coachningen som i livet i allmänhet. I design precis 
som i vardagslivet finns det illa definierade problem som kräver lösningar. 
 
B. Roth delar med sig av sina insikter och även om de inte förefaller ha någonting att göra 
med tekniken, så hävdar han att de har det i allra högsta grad. Det gäller bara att ha ett öppet 
sinne och inte vara alltför fördömande. 



32 

 
Bevara otydlighet: 
Vid problemlösning är det viktigt att inte sluta leta så fort en möjlig lösning på problemet har 
hittats. Tiden som finns till förfogande bör användas till att identifiera så många lösningar 
som möjligt. Sedan när tiden är ute gäller det att utvärdera för- och nackdelar med respektive 
lösning och välja den bästa. Det första alternativet som hittas är inte alltid den bästa. 
 
Undvik till synes oöverstigliga hinder: 
Det händer att även de smartaste människor, som lyckats lösa otaliga problem i tidigare 
sammanhang, plötsligt stöter på ett problem som vägrar att försvinna. Då finns det en enkel 
och effektiv metod att ta till hjälp. Den går ut på att ställa sig frågan: ”Vad skulle det innebära 
för mig om problemet inte fanns?”. Det som nämligen från början uppfattades som en fråga 
eller ett problem är ofta endast ett svar eller en möjlig lösning på ett annat, viktigare problem. 
Detta viktigare problem kanske går att lösa på annat sätt och då är det ursprungliga problemet 
undanröjt. Nedanstående exempel illustrerar metoden:  
Fråga: Hur undvika att betala skatt? 
Metod: Vad skulle det innebära att slippa betala skatt? Om målet är att köpa ett nytt hus för 
dessa pengar, då är det egentliga problemet: Hur ordna med pengar för att köpa nytt hus? Att 
inte betala skatt är endast en möjlig lösning. Ett banklån är en annan lösning och så vidare. 
Metoden går att upprepa i flera steg, ända tills kärnproblemet nås. 
 
Skillnad mellan ett försök och en handling: 
Handling är ofta mindre arbetskrävande än vad försök till handling är. Detta är en fråga om 
inställning och prioritering. Hade ens liv varit avhängigt av att ett problem löses, skulle 
personen ifråga inte enbart försöka att lösa problemet utan se till att faktiskt göra det också. 
Detsamma gäller vid tvekan mellan olika alternativ. Hade ens liv varit avhängigt av att göra 
ett val, skulle personen innerst inne veta svaret. Anledningar och bortförklaringar till att inte 
lyckas lösa problem kan vara många, men det gället att inte lura sig själv. Att göra ett försök 
är detsamma som att inte prioritera tillräckligt mycket.  
 
Ordval spelar roll: 
Ordet ”men” är väldigt negativt laddat. Att ersätta ordet ”men” mot ordet ”och” ger ett helt 
annat perspektiv. Då framhävs möjligheten istället för motsägelsen.  
Exempel 1:  ”Jag skulle vilja göra X, men jag måste göra Y”. Att i denna mening ersätta 

”men” mot ett ”och” innebär att möjligheten att klara av båda beaktas. 
Exempel 2:  ”X är bra, men Y är dåligt”. Ett mycket bättre sätt att ge kritik på vore att 

formulera om denna mening enligt: ”X är bra och jag önskar att Y vore bättre”. 
Då är fokus på hur personen som bedöms ska bli ännu bättre, istället för att 
framhäva det dåliga.  

Ordet ”måste” är också ett sådant ord som låter betungande. Att ersätta ordet ”måste” mot 
ordet ”vill” är mer motivationsskapande.  
Exempel 3: ”Jag vill göra X” istället för ”Jag måste göra X”.  
 
Projicering: 
Innan någon annan ska beskyllas för någonting, kan det vara värdefullt att byta subjektet i 
meningen och ärligt bedöma huruvida en själv kan beskyllas för samma sak.  
Exempel: ”X är oduglig” ersätts med ”Jag är oduglig” för att se hur det känns. 
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Teamdynamik: 
Om gruppdynamiken inte fungerar i ett team, finns det bland annat olika övningar som en 
coach kan be teamet att göra och som visat sig ge verkan. En sådan övning går ut på att 
teammedlemmarna ska lägga ihop utdelade pappersbitar så att de bildar en rektangel. Det 
räcker inte att ha bildat en rektangel själv, utan spelet är slut när alla har lyckats skapa sin 
rektangel. För att lyckas med detta måste alla hjälpas åt och byta ut delar med varandra. Men 
det är inte tillåtet att kommunicera i ord och be om delar som passar. Detta sätter förståelse på 
prov och det gäller att vara uppmärksam på andras behov. Ibland måste också den egna 
rektangeln förstöras för att andra i gruppen ska kunna lyckas.  
Konflikter går aldrig att undvika helt, men de kan också vara nyttiga och lärorika så länge inte 
någon personligen tar åt sig. Konflikter är dock ingenting att sträva efter. 
 
Kroppspråk: 
All kommunikation sker inte i ord. Människor kommunicerar mycket och omedvetet med sitt 
kroppspråk. En bra coach ska ta ansvar för och påverka teammedlemmarnas kroppspråk, 
eftersom det påverkar stämningen på arbetsplatsen och därmed indirekt också arbetsinsatser. 
 
Assistans: 
Ibland är det bästa en coach kan göra att hålla sig ur vägen och låta teamet arbeta i fred. 
Oerfarna coacher gör ofta det misstaget att dela med sig för mycket och komma med många 
idéer. Meningen med universiteten är dock att studenterna ska utvecklas och lära sig att ta 
ansvar och arbeta på egen hand. I vissa lägen måste coacher lägga sig i, för att teamen inte ska 
fastna i ett problem för länge. Oftast räcker det med några enkla instruktioner och tips. 
 
Alltför professionella coacher: 
Som tidigare påpekats är det processen som coacher ska hjälpa teamet med och inte själva 
innehållet. Därför ska coacher inte vara alltför konkreta, utan ge teamet ledtrådar och helst 
flera valmöjligheter. Det är dock möjligt för coacher att bli för bra på coachning och då har de 
svårt att se de små problemen som teknologer kämpar med. Studenternas konkreta frågor 
besvaras då på metanivå, vilket studenter inte kan ta till sig. 

5.1.5 Teamens utformning och dynamik 

I projekten är de tekniska variablerna alltid i fokus. I allmänhet finns det väl genomarbetade 
metoder för produktutveckling. De mänskliga variablerna hamnar dock i skymundan. Det 
finns knappt några verktyg att använda sig av vid utformning av team, kunskapsöverföring, 
kommunikationshantering mm. På Stanford har det länge studerats på vilket sätt som 
individernas styrkor och tankesätt bäst kan tillvaratas och hur svagheterna ska hanteras. Målet 
är att alla de olika tankesätten ska finnas representerade inom teamet.  
 
Professor Douglass Wilde har tagit fram en metod för organisation och utformning av 
högpresterande team. Modellen bygger på idéer av Meyers-Briggs och Carl Jung. Medan 
Meyers-Bryggs modellen definierar vissa personlighetstyper som negativa, så har alla 
personlighetstyper i Wildes modell någon positiv innebörd och potential för att vara 
innovativa.  
 
Ett team bestående av tre individer anses vara optimalt. Teamet blir dock sårbart ifall någon 
av teammedlemmarna skulle insjukna eller resa iväg. Därför är teamen med fyra individer 
mer robusta och att föredra i vissa lägen.  
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Teamen skapas genom att alla teknologer får besvara ett frågeformulär. Beroende på hur de 
svarat, matchas sedan individerna som tillsammans kompletterar varandra i team. Det 
optimala är att alla nedanstående kvaliteter finns inom teamet: 

• Experiment (testning, prototypbygge) 
• Kunskap (forskning, undersökning) 
• Idéformulering (entreprenörskap, innovation) 
• Fantasi (vision, strategi) 
• Organisation (samordning, metodik) 
• Analys (prövning) 
• Gemenskap (diplomati, medling) 
• Utvärdering (kritik) 

 
Alla i teamet bör ha någon eller några ansvarsområden, som de är bäst lämpade för. En coach 
har sedan i uppgift att se till att de ansvariga gör det de ska. 
 
Ofta är anledningen till att projekt misslyckas bristande samarbete i teamet snarare än 
tekniska tillkortakommanden. Därför är den här modellen ett värdefullt verktyg för coacher. 
Det går att förutse vilka team som kommer att prestera bra (team som täcker alla olika 
perspektiven) liksom vilka problem ett team kan komma att stöta på (det styrs av det eller de 
perspektiv som fattas i teamet). En coach kan då bättre förbereda sig för att hantera 
problemen. Genom att använda den här modellen går det att utforma fler högpresterande team 
än genom slumpvis teamindelning. 
 
Modellen är ett bra verktyg, men det är inte nödvändigt att följa den till punkt och pricka. En 
erfaren coach kan ofta avläsa teammedlemmarna bra utan att använda sig av frågeformulären. 
Frågeformulären i sin tur är inte helt tillförlitliga, eftersom individer kan ändra sig även under 
ett pågående projekt. Samma frågor besvaras olika beroende på när testet görs. Verkligheten 
är också snabbt föränderlig, så att det blir svårt att hålla sig till modellen i alla lägen. 

5.1.6 Coachroller 

Skillnaden är stor mellan en coach och en lärare. Det är därför svårt för en individ att inta 
båda rollerna. Teammedlemmar har en mer formell relation med läraren, som oftast är den 
som sätter betyg på deras prestationer. Däremot vågar de vara mer öppna  med en 
utomstående person och fråga om råd. 
 
Det finns olika typer av coacher och olika typer kan vara att föredra i olika situationer eller 
skeden i projektet. Under seminariet presenterades 5 olika coachroller: consultant, supervisor, 
instructor, facilitator, mentor. Följande exempel är tänkt att illustrera skillnader mellan dessa 
olika coachroller. Bland annat illustreras huruvida det är teamet eller coachen som initierar 
möten, samt coachernas olika sätt att hantera ett och samma problem. 
 
Exempel: Teamet har fått i uppgift att göra en simulering, men det är väldigt ont om tid. 

• Teamet frågar om hjälp. Coach anordnar en arbetsstation med nödvändig programvara 
och ger lite hjälp för att sätta igång. → Facilitator. 

• Teamet frågar om hjälp. Coach anser inte att teamet kommer att hinna göra 
simuleringen i tid. Coach råder teamet att sätta igång med att bygga prototypen utan 
simulering och tröstar med att lärarna inte kommer att insistera på en simulering om 
prototypen verkar lovande. → Mentor. 
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• Coach känner till problematiken och initierar ett möte. Coach lär teamet att använda 
en speciell programvara som gör enkla simuleringar och svarar på frågor under tiden 
som teamet gör simuleringen. → Supervisor. 

• Teamet frågar om hjälp. Coach inser att det är ett nödläge och kommer följande dag 
med en färdig simulering till teamet. → Consultant. 

• Coach känner till problematiken och initierar ett möte. Coach har med sig flera olika 
programvaror och presenterar för- respektive nackdelar med var och en av dessa. 
Coach ger ytterligare några generella riktlinjer och talar om var teamet kan hitta mer 
information. → Instructor. 

 
Teknologer brukar inte tycka om konsultcoacher, de vill lära sig att göra saker själva. 
Mentorer och handledare (supervisors) hör till de mest uppskattade coacher. I princip är 
coachen en resurs för teamet och det är upp till båda parter att bestämma hur coachen ska 
komma till användning. Det viktigaste är att parterna är överens. 

5.1.7 Kulturell coachning 

I globala projekt krävs kulturell coachning. Globalt samarbete försvåras av geografiska 
avstånd, tidsskillnader och kulturella skillnader. Med kulturella skillnader i detta sammanhang 
menas sociala skillnader, skillnader i praxis och organisation på olika lärosäten samt 
skillnader i kurser. Det finns olika sätt för en coach att hjälpa till så att kommunikationen 
mellan de utspridda teamen ska fungera bättre.  
 
En coach kan göra vissa förberedelser redan innan projektet startar. Om det är känt vilka de 
globala samarbetspartners är, så kan coach initiera kontakt med den ”andra sidan” och försöka 
ta reda på hur organisationsstrukturen där ser ut, vilka de ansvariga är, vilka kunskaper 
studenterna där har, vilka kursmål de har osv. På det viset blir det möjligt att uppskatta vilka 
slags problem som kan tänkas dyka upp. Det är också målet med detta CCW-seminarium.  
 
Det är oerhört viktigt för de distribuerade teamen att lära känna varandra tidigt och också att 
träffa varandra. Om det inte går att ordna för teamen att besöka varandra, då är video-
konferenser ett krav. Det är nämligen svårt att bygga upp förtroende för någon som man 
aldrig har träffat. Därför är det viktigt att inte omedelbart börja diskutera problem-
formuleringen, utan avsätta tid till att lära sig varandras namn, jargong, tidscheman, hobbys 
och traditioner. Allt detta underlättar kommunikationen och samarbetet framöver.  
 
Regelbundna kontakter behöver etableras. Videokonferensutrustningen ska helst vara 
tillgänglig hela tiden, så att spontana möten kan bli av vid behov. Andra kommunikations-
medel som E-mail, Skype, telefon ska utnyttjas som komplement till videokonferensmöten. 
Det gäller att utnyttja alla kommunikationsmedel för att kunna överbrygga det geografiska 
respektive tidsavståndet. Mycket tid behöver läggas på att uppdatera varandra. Annars är 
risken för uppdelning av arbetsuppgifter mellan teamen istället för närmare samspel, om 
kontakterna är för få och kunskapsutbytet bristande.  
 
Skillnader och avvikelser behöver inte alltid vara något negativt. När något av teamen 
exempelvis har ledighet från skolan kan den tiden användas för att besöka det andra teamet. 
Avvikelser i förväntningar är betydligt svårare att hantera. Det gäller att ha förståelse för 
varandras deadlines, även om dessa inte sammanfaller och hjälpa varandra. Detta har visat sig 
svårt i praktiken och därför är gemensamma kursmål att eftersträva för ett effektivare 
samarbete i globala projekt.  
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Coachning är av avgörande betydelse i början av projekten, men personliga motsättningar 
löses inte alltid i början. I vissa projekt kan dessa pågå under en längre tid. Coachen tvingas 
då att ha en mer aktiv roll och ingripa ofta. Andra projekt däremot kan framskrida så smidigt 
att det nästan inte finns något för coachen att göra. Därför finns det anledning för coacher att 
samarbeta, dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. 
 
Coacher kan således göra mycket, men de kan inte utföra mirakel. Skillnader mellan kulturell 
coachning och design coachning är listade i Tabell 4: 
 
Kulturell coachning: Design coachning: 
Fokus på: 
• Samspelsfrågor 
• Distribuerad process 

Fokus på: 
• Designfrågor 
• Lokal inlärningsprocess

Tabell 4.   Skillnader mellan kulturell coachning och design coachning. 

5.1.8 Coachning och design tänkande i praktiken 

Designtänkandet har blivit en del av kulturen inom maskinteknik på Stanford University. Att 
det genomsyrar allt, det är känslan och upplevelsen en besökare får av att vistas på plats.  
 
Tidpunkten för seminariet är välvald, eftersom det då finns möjlighet att träffa teknologerna i 
ME310-kursen och se hur de interagerar med sina coacher. De teoretiska beskrivningarna 
verifieras då och blir lättare att förstå.  
 
Men det är inte enbart inom ramarna av ME310-kursen som teknologerna på Stanford 
University tillämpar design tänkandet. De har också på fritiden möjlighet att vistas i 
verkstäder med avancerade tekniska maskiner och hålla på med sina hobbyer. De fysiska 
utrymmena är välanpassade för kreativitet. 

5.2 Creative Coachning i DC-GUI 

Ett av Stanfords globala ME310-projekt år 2006/2007 sker i samarbete med ett team 
teknologer från Mekatronik HK på KTH. Uppdragsgivaren är Daimler Chrysler och uppgiften 
är att konstruera en snyggare och mer användarvänlig instrumentpanel. Projektet är i 
skrivandets stund under sin slutfas. Erfarenheter från coachningen i KTH-teamet beskrivs 
nedan. 

5.2.1 Erfarenheter från DC-GUI 

Fyra teknologer från Stanford (s.k. Stanford-teamet) och fyra teknologer från KTH (s.k. KTH-
teamet) arbetar tillsammans i DC-GUI projektet. De olika teamen läser olika kurser. 
Skillnader i kurserna ME310 och Mekatronik HK har beskrivits i avsnitt 4.3. I Tabell 5 
sammanfattas de skillnader som haft inverkan på samarbetet mellan teamen. 
 
Kurs: Mekatronik HK (KTH) ME 310 (Stanford) 
Fokus på: Teknik Design 

Kurslängd: 2 perioder (jan 07 – jun 07) 3 perioder (okt 06 – jun 07)

Tabell 5.   Skillnader i kurserna ME310 och Mekatronik HK 
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I början av projektet var coachens främsta uppgift att berätta för KTH-teamet om arbetssättet 
och kursupplägget inom ME310. Det var viktigt att motivera KTH-teamet, inte minst med 
tanke på att dessa teknologer fick starta tidigare jämfört med sina studiekamrater, eftersom 
ME310-kursen startar tidigare än Mekatronik HK (se Tabell 5).  
 
Teknologerna i KTH-teamet fick göra D. Wildes test (se avsnitt 5.1.5). Teknologernas roller 
enligt testresultaten visade sig dock inte stämma överens med deras faktiska roller i projektet i 
någon högre utsträckning.  
 
Videokonferensmöten med Stanford-teamet startades tidigt. Eftersom Mekatronik HK då 
ännu inte hade startat, kunde KTH-teamet lägga all sin energi på att hjälpa Stanford-teamet att 
möta sina deadlines. Det märktes dock att Stanford-teamet inte hade någon större förtroende 
för KTH-teamet. Det bestämdes att Stanford-teamet skulle komma på besök till KTH i januari 
2007, i samband med den officiella kursstarten av Mekatronik HK. Då skulle båda teamen få 
tillfälle att lära känna varandra bättre. KTH-teamet skulle besöka Stanford University i slutet 
av maj, för att integrera och sätta ihop alla delar på plats.  
 
Kommunikationen mellan de två teamen kom igång tidigt, däremot var kommunikationen 
mellan coacherna för teamen nästan obefintlig. Stanford-teamet arbetade väldigt självständigt 
och hade knappt någon kontakt med sin lokala coach. Det ordnades dock ett stort 
videokonferensmöte med både lokala och globala coacher i alla ME310-projekten. Det mötet 
var väldigt givande då alla fick dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Dynamiken inom KTH-teamet var inte den bästa i början. En av medlemmarna befann sig på 
utlandsstudier och deltog inte i projektarbetet så mycket som det ursprungligen var tänkt. Det 
var svårt att hålla kontakten via e-mail. Den teammedlemmen återvände sedan till KTH i 
samband med kursstarten av Mekatronik HK och hade då vissa svårigheter att sätta sig in i 
projektet. Med tiden har samarbetet i KTH-teamet blivit avsevärt bättre.  
 
När Mekatronik HK kommit igång uppstod det motsättningar mellan teamen. Stanford-teamet 
var inte intresserade av att arbeta med teknik i någon större utsträckning. De ville fokusera på 
design och lägga ut programmeringen och viss tillverkning på någon underleverantör. Inom 
Mekatronik HK är det dock ett krav att teknologerna arbetar med teknik och bygger 
avancerade system. Dessa motsättningar splittrade teamen, som under ett par veckor kom att 
arbeta med helt olika arbetsuppgifter. Problemet löstes på så sätt att designfrågorna fick högre 
prioritet, detta eftersom uppdragsgivarna var mer intresserade av design. All programmering 
läggs dock inte ut, utan delar görs av KTH-teamet. KTH-teamet har vid sidan av även byggt 
ett mindre mekatroniskt system som bygger på FPGA-tekniken, för att möta kraven i 
Mekatronik HK. 
 
Coachen för KTH-teamet har huvudsakligen haft roller som facilitator och mentor i projektet 
(se avsnitt 5.1.6). Teknologerna har främst uppskattat coachens tillgänglighet samt tipsen och 
vägledningen i början av projektet. 

5.2.2 DC-GUI jämfört med tidigare samarbetsprojekt med ME310 

Genom åren har det varit många samarbetsprojekt mellan teknologer som läser Mekatronik 
HK på KTH och teknologer som läser ME310 på Stanford. Stanford-studenterna har då 
deltagit i något av HK-projekten på KTH. Samarbetet har huvudsakligen präglats av 
uppdelade arbetsuppgifter. Teamen har arbetat oberoende av varandra. Det har också varit 
stora skillnader i storleken av teamen. Inom HK arbetar teknologer i större team med minst 6 
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och upp till 16, i vissa fall även 20 teknologer. Inom ME310 är teamen betydligt mindre med 
3-4 teknologer i varje team. 
 
År 2006/2007 har förhållandena varit de omvända. Det är KTH-teamet som deltagit i ett av 
ME310-projekten, nämligen DC-GUI. Teamen har varit lika stora, med 4 teknologer i varje 
team. Det har blivit mer samspel mellan teamen och mindre uppdelning i arbetsuppgifter. 
Detta har dock skett genom att KTH-teamet nästan uteslutande fått anpassa sig till upplägget 
och arbetssättet i ME310.   
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6 Enkätstudie 
 
Som en del av examensarbetet ”Mekatronikhistoria och innovation” ingår det att genomföra 
en enkät riktad till KTH:s mekatronikalumner, där karriärvalen och innovationsförmågan skall 
undersökas. I avsnitt 6.1 behandlas enkätmetodiken rent generellt. I avsnitt 6.2 beskrivs den 
specifika enkätstudien. Enkätresultaten och slutsatserna presenteras i avsnitt 6.3 och 6.4.  
 
Enkäten har varit möjlig att genomföra tack vare stödet från det nationella programmet PIE-p 
(Product Innovation Engineering Program) [12].  

6.1 Allmänt om enkätmetodik 

I det här avsnittet presenteras en ordlista som kan vara användbar vid genomläsningen. Det 
redovisas också för fördelar respektive nackdelar med en enkätstudie. För mer information om 
enkätförfarandet hänvisas till Bilaga 1.1 samt relevant litteratur.  

6.1.1 Ordlista 

Följande ordlista kan vara användbar vid genomläsningen av resten av kapitlet. 
 

Population Grupp av individer som är målet för en undersökning. 

Totalundersökning Om alla individer i en viss population studeras. 

Urvalsundersökning Ett stickprov dras från population och studeras. 

Stratisfiering Indelning av populationen i undergrupper, s.k. strata.  

Externt bortfall Personer i urvalet som vägrar eller inte har möjlighet att delta i enkäten. 

Internt bortfall Bortfallet på enstaka frågor bland dem som för övrigt besvarat enkäten. 

Följebrev Ett informationsbrev som bifogas vid enkätutskick. 

Operationalisering Nedbrytning av frågeområden till konkreta, mätbara frågor. 

Index En sammanslagning av de variabler som är tänkta att gemensamt mäta 
någonting. 

Variabel En egenskap som studeras hos en person. 

Bakgrundsvariabel Några allmänna: kön, ålder, utbildning, sysselsättning, 
familjeförhållanden. 

Signifikans En avvikelse anses vara signifikant om den är statistiskt säkerställd. 

Validitet Anger frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. 

Reliabilitet Anger huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. 

Tabell 6.  Ordlista i enkätmetodik. 

6.1.2 Fördelar och nackdelar med enkäter 

Innan ett beslut tas att genomföra en enkät är det viktigt att känna till de olika möjligheterna 
och begränsningarna förknippade med enkäter. Personliga intervjuer kan vara mer lämpliga i 
vissa sammanhang.  
 
Enkätens fördelar jämfört med intervjuer: 
• Enkäter är mer kostnadseffektiva. Kostnaden per korrespondent är lägre. Ju högre urval 

och ju högre antal frågor i enkäten, desto högre kostnadseffektivitet uppnås. 
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• Enkäter är mer tidseffektiva. Istället för att intervjua en person i taget, kan flera personer 
svara på enkäten samtidigt och oberoende av varandra.  

• Genom enkät är det möjligt att undersöka ett större geografiskt område. 
• Enkätformen som sådan är välkänd för allmänheten. Personer kan i lugn och ro besvara 

frågorna. Även känsliga frågor är enklare att besvara i enkät. 
• Enkäter är mer objektiva, förutsatt att frågorna utformats väl. Intervjuarens ordval kan 

vara ledande och variera från person till person, den felkällan finns inte i enkäten. 
• Enkäter är enklare att analysera, de är mer systematiska och jämförbara. 

 
Enkätens nackdelar jämfört med intervjuer: 
• Risk för låga svarsfrekvenser i enkäter. 
• Risk för högt bortfall i långa enkäter med många frågor. 
• Enkäter minskar flexibiliteten. Det finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller 

komplicerade frågor. Enkätens öppna frågor ger endast delvis möjlighet till fördjupning. 
• Enkäten är begränsad till skriftlig information. Information från kroppsspråk respektive 

ljudkällor uteblir. 
• Enkäter är inte lämpliga för personer med läs- och skrivsvårigheter. 

6.2 Om enkäten ”Mekatronikalumni – Karriär och innovation” 

I föregående avsnittet behandlades enkätmetodiken i generella termer. Detta avsnitt beskriver 
hur teorin tillämpades i enkäten ”Mekatronikalumni – Karriär och innovation”. 

6.2.1 Måldefinition och hypoteser 

Enkäten är en väsentlig del av examensarbetet som handlar om mekatronikhistoria och 
innovation. Enkäten har varit möjlig att genomföra tack vare det pågående nationella 
programmet PIE-p (Product Innovation Engineering Program) [12] som leds av KTH. 
Frågorna i enkäten som handlar om innovation bygger på informationen hämtad från PIE-p. 
En annan viktig inspirationskälla till enkäten är Thomas Kaiserfelds avhandling om 
fysikernas karriärvägar (se avsnitt 3.2.2). Sammanfattningsvis är målen med denna enkät att 
följa upp de genom åren utexaminerade mekatroniker från KTH och undersöka deras 
karriärval och innovationsförmåga. 
 
Hypoteserna som formulerades och som skulle prövas i enkäten är: 

1. En stor majoritet (80%) av utexaminerade mekatroniker har idag ett arbete som är 
relaterat till utbildningen.  

2. En del (10%) av dem utexaminerade mekatronikerna skall fortsätta med forskarstudier 
för licentiat- eller doktorsexamen.  

3. En del (10%) av dem utexaminerade mekatronikerna har varit innovativa i den 
meningen att de a) startat egna företag, b) tagit patent på sina idéer eller c) publicerat 
egna tekniska eller naturvetenskapliga artiklar.  

 
Ett mål som inte är uttryckt i form av en hypotes består i att kartlägga mekatronikernas 
karriärvägar och försöka jämföra resultaten med Kaiserfelds resultat om fysikernas 
karriärvägar. 
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6.2.2 Enkätmetodik 

I början av 2006 formerades KTH-Mekatronik Alumnis verksamhet, genom att en Mekatronik 
alumni hemsida och en webbaserad databas skapades. Från den databasen är det möjligt att 
hämta färska e-postadresser till c:a hälften av de utexaminerade mekatronikerna som 
registrerat sig. Övriga kontaktuppgifter finns att hämta från Ladok:s databas. Den innehåller 
bl.a. postadresser (dessa uppdateras regelbundet, minst en gång per år) samt e-postadresser 
som teknologerna tilldelats av KTH under deras studietid.  
 
En postenkät bedömdes inte som ett lämpligt alternativ av flera skäl. Till och börja med 
uppfattades en postenkät som förlegad med tanke på utbildningens tekniska karaktär. Vidare 
kunde frankeringskostnader skena iväg beroende på urvalet och behovet av påminnelse-
utskick. Stora delar av svarsbehandlingen skulle också behöva göras manuellt, vilket är 
oerhört tidskrävande och ligger inte inom tidsramarna för examensarbetet. Slutligen var e-
postadresserna möjliga att tillgå och det talade för en webbenkät.  
 
KTH Learning Lab var villiga att stödja enkäten genom att ställa till förfogande sitt 
webbaserade enkätverktyg.  
 
I samband med en nationell utvärdering av civilingenjörsprogram inom Maskinteknik 
genomfördes år 1996/97 gjordes en enkät om kompetensinriktningen Mikrodatorsystem eller 
Mekatronik i självutvärderingssyfte [6]. Enkäten undersökte reflektionerna på den 
genomgångna utbildningen efter ett antal år samt mekatronikernas arbetsmarknad. Enkäten 
”Mekatronikalumni – Karriär och innovation” fokuserar endast delvis på utvärdering av 
mekatronikutbildningen, men många av frågorna om arbetsmarknaden i den tidigare enkäten 
har varit direkt tillämpliga och återanvänts, vilket är av stor nytta för resultatanalysen.  
 
Parallellt med den här enkäten planerades en annan enkät riktad till alla KTH alumner 
utexaminerade under de senaste fem åren. Den enkäten är mer generell och sträcker sig inte 
lika långt tillbaks i tiden, men delvis undersöks karriärmöjligheter och visst samarbete har 
varit möjligt under frågekonstruktionen. 

6.2.3 Urval 

Kaiserfelds avhandling av fysikernas karriärvägar utmärker sig bland liknande studier just 
därför att författaren lyckats spåra samtliga av dem utexaminerade. Antalet utexaminerade 
mekatroniker är än idag överskådligt stort och därmed är det möjligt att rikta också denna 
enkät mot hela målgruppen.  
 
E-postadresserna till samtliga utexaminerade mekatroniker finns, fastän det endast är de e-
postadresserna som under 2006 registrerats i KTH-Mekatronik Alumnis databas som kan 
anses aktuella. Mekatroniker som utexaminerats i slutet på 1980-talet men ännu inte 
registrerats i KTH-Mekatronik Alumni använder med all sannolikhet inte de gamla e-
postadresserna sedan studietiden. År 1985 fanns inte e-post än. Problemet löses genom att i 
första omgången skicka enkäten till samtliga via e-post. De som inte besvarat enkäten inom en 
given tid och som inte heller finns registrerade i KTH-Mekatronik Alumni får ytterligare ett 
skriftligt informationsbrev. 

6.2.4 Enkätverktyg 

Enkätverktyget som användes var Websurvey från Textalk AB [14].  
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Enkäten administreras då via en vanlig webbläsare. Verktyget möjliggör bl.a. följande 
funktionalitet, som varit avgörande för att enkäten skulle kunna lyckas: 
• Enkäten kan göras intern, dvs. inte öppen för allmänheten. Det gör man genom att skapa 

en deltagarlista där alla får inloggningsuppgifter som krävs för att komma till enkäten. I 
en intern enkät håller databasen koll på vilka som svarat, vilket möjliggör automatiska 
påminnelseutskick till dem som inte svarat.  

• Anonymitetsnivån i enkäten kan justeras genom att behålla eller bryta av samman-
länkningen av personuppgifter och avgivna svar.  

• Mallen för den grafiska profilen av enkäten går att justera genom att välja egen färg, 
ladda upp egen logotyp, ändra typsnitt och storlek.  

• Det finns stöd för olika frågetyper.  
• Det finns stöd för att ställa frågevillkor och därmed automatiskt hoppa över frågor som 

inte är relevanta för respektive respondent. 
• Det är möjligt att automatiskt generera enkätrapporter och även filtrera svaren utifrån 

olika bakgrundsvariabler. Emellertid är filtreringsfunktionen inte tillräckligt beskriven i 
användarmanualen, varför all filtrering i enkäten gjorts manuellt.  

6.2.5 Frågeformulering och operationalisering 

I och med måldefinitionen (se avsnitt 6.2.1) identifierades tre olika frågeområden. Genom 
operationalisering uppkom slutligen 22 frågor som kom att utgöra enkäten. Frågorna 
presenteras i tabell i Figur 3. Observera att svarsalternativen inte finns med i tabellen, de 
presenteras i samband med enkätresultaten (se avsnitt 6.3).  
 
Utifrån Tabell 7 kan man konstatera att en övervägande del av frågorna blivit hämtade från 
andra enkäter. Några följd- och fördjupningsfrågor har tillkommit under kategorierna 
”ARBETE” respektive ”KARRIÄR”. Däremot är frågorna under kategorin ”INNOVATION” 
nya, eftersom ingen av de andra enkäterna undersöker innovationsaspekterna. Fråga 19 är 
direkt kopplad till PIE-p, då den använder dess definition av innovationsmåtten. 
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Enkät ”Mekatronikalumni – Karriär och innovation” Ref.  
enkät 1 

Ref.  
enkät 2 

ARBETE – Hypotes 1: En stor majoritet av utexaminerade mekatroniker har idag 
ett arbete som är relaterat till utbildningen. 

  

F-01 Är du för närvarande förvärvsarbetande? X  
F-02 Vilket företag/organisation arbetar du för? X  
F-03 Vilken anställningsform har du i ditt nuvarande arbete?  X 
F-04 Inom vilket/vilka arbetsområden är du sysselsatt? 

(teknik, ekonomi, administration, F&U, annat) 
X (x) 

F-05 Motsvarar det arbete du nu har din utbildning som…? 
(civilingenjör, studieprogram, studieinriktning) 

X (x) 

F-06 Vilket/vilka teknikområden inom mekatronik arbetar du med? 
(mekanik, reglerteknik, elektronikkonstruktion, programmering) 

  

F-07 Vad ägnar du dig åt för närvarande? X  

KARRIÄR – Kartläggning av karriärvägar.   

F-08 Har du ytterligare universitets- eller högskoleutbildning, förutom civilingenjörsexamen? X  
F-09 Har du studerat utomlands?  (x) 
F-10 Hur lång tid tog det innan du fick ditt första arbete efter civilingenjörsexamen?  X 
F-11 På vilket sätt fick du ditt första arbete efter civilingenjörsexamen?  X 
F-12 Var ditt första arbete efter examen ett civilingenjörsmässigt arbete?   
F-13 Hur lång tid tog det innan du fick ditt första arbete som civilingenjör?  X 
F-14 På vilket sätt fick du ditt första arbete som civilingenjör?   
F-15 Hur många gånger har du bytt arbete efter examen?  X 
F-16 Har du eller har du haft en chefsposition?  X 
F-17 Har du arbetat som projektledare?   
F-18 Hur har din karriärväg sett ut?   

INNOVATION – Hypotes 2: En del av de utexaminerade mekatronikerna har 
varit innovativa i den meningen att de startat egna företag och tagit patent på 
sina idéer. 

  

F-19 Har du… (publikation/patent/företag)?   
F-20 Vilken/vilka av följande faktorer anser du ha en positiv effekt på innovationsförmågan?   
F-21 I vilken mån stimuleras teknologer att vara innovativa under mekatronikutbildningen på KTH?   
F-22 Vilket av följande påståenden (om innovationsförmågan) anser du är mer korrekt?   

Tabell 7.  Enkätfrågor. Beteckningar i tabellen: 
   Ref. enkät 1 = mekatronikenkät från 1996/97 
   Ref. enkät 2 = KTH enkät från 2007  
   X = samma fråga finns, (x) = liknande fråga finns 

6.2.6 Pilottest 

Många av frågorna som används i enkäten har förekommit i tidigare enkäter och kan därmed 
anses vara testade. Därför ansågs det inte motiverat att göra en omfattande pilotstudie. Även 
tidsmässigt hade det varit svårt att hinna med en längre pilotstudie. Enkäten testades i några 
omgångar, huvudsakligen på: 
• En professor i mekatronik (också beställaren av enkäten) 
• En examensarbetare inom mekatronik 
• Konstruktören av KTH:s kommande enkät för alla alumner examinerade efter år 2000 
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Testpersonerna har varit få men noga utvalda. Enkäten ska kunna besvaras av alltifrån 
nyutexaminerade mekatroniker till mekatroniker med många års erfarenhet. De förra finns 
representerade i pilotstudien genom examensarbetaren som är snart på väg in i 
arbetsmarknaden, de senare genom mekatronikprofessorn. Att dessutom konsultera med en 
person som parallellt tar fram en liknande enkät var ett ypperligt komplement.  
 
Pilottesten har resulterat i många värdefulla kommentarer, framför allt när det gäller 
utformningen av svarsalternativen. Även en del frågeformuleringar har behövt justeras. 

6.2.7 Enkätgenomförande 

Enkäten genomfördes under slutet av december år 2006 och januari ut år 2007. Trots att det i 
litteraturen betonas att decembermånad inte är lämplig för enkätgenomförande gick det inte 
att undvika i detta fall. Tidpunkterna för utskicken var följande: 
 

Figur 11.  Tidsplan för enkätgenomförandet. 
 
Beställaren av enkäten har varit involverad både vid enkätframtagningen och vid enkätgenom-
förandet. Beställaren har bl.a. personligen skrivit under brevet till mekatronikerna som ännu 
inte registrerat sig i databasen, för att uppmuntra till högre gensvar. 

6.2.8 Bortfallsanalys 

I Figur 12a och 12b presenteras statistiken för enkätdeltagarna. 
 

 
Figur 12.a  Statistik över enkätdeltagare (tabell). Figur 12.b  Enkätdeltagare 

(diagram). 
 
Skillnader i svarande jämfört med hela populationen:  
• Åldersskillnad - fler svarande från senare årgångar (se diagram i Figur 13). Ändå finns 

alla examensavgångar representerade i enkäten, vilket är positivt. I enkäten finns det 
också möjlighet att filtrera totala resultatet per examensår och utifrån det göra vissa 
tolkningar. 
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Figur 13.  Enkätdeltagare fördelade per examensår. 

• Könsfördelning studeras inte i den här enkätundersökningen. Andelen kvinnliga 
teknologer som gått mekatronikinriktningen har alltid varit låg. Här antas dock att 
kvinnliga som manliga mekatroniker har likvärdiga förutsättningar i karriärlivet.  

 
Internt bortfall är inte direkt relevant för denna enkätstudie av den enkla förklaringen att 
nästintill alla frågorna i enkäten var utformade som obligatoriska. Den enda valbara frågan 
var riktad till respondenterna som angett att de för närvarande inte är förvärvsanställda och 
där kan de välja att berätta vad de ägnar sig åt istället. Den frågan var inte av avsevärd 
betydelse för enkäten. Enkäten i övrigt var upplagd så att respondenten besvarar en fråga i 
taget och det är inte möjligt att gå vidare till nästa fråga om man inte besvarat den närmast 
föregående. Risken med ett sådant här upplägg blir att respondenter som inte besvarat alla 
frågorna istället hamnar under externt bortfall. 
 
Externt bortfall uppgår till 253 deltagare, motsvarande 59,0 %. Det externa bortfallet är 
väldigt högt totalt sett. Det är dock viktigt att anmärka att inget urval har blivit gjort i denna 
enkätstudie, utan det är alla mekatroniker som utexaminerats från KTH och som har kunnats 
spåras som ingår. Av dessa 429 mekatroniker är det endast 192 som fram till december 2006 
registrerat sina e-postuppgifter i KTH-Mekatronik alumnis databas. E-postadresser till de 
övriga 253 enkätdeltagare som står till buds är de KTH-adresserna som deltagarna haft under 
sin studietid på KTH. Sannolikheten att mekatronikerna som utexaminerats för upp till 20 år 
sedan fortfarande skulle använda dessa studentadresser är försvinnande liten.  
 
Sammanfattningsvis var det 77,6 % av mekatronikerna som var registrerade i KTH-
Mekatronik alumni och som ansågs möjliga att nå som besvarat enkäten, vilket överstiger den 
genomsnittliga svarsfrekvensen. Ytterligare 27 mekatroniker har hört av sig efter att ha fått 
information om enkäten via post. Utifrån dessa siffror anses behandling av enkätresultatet 
vara befogat. Att det inte varit fler än dessa 27 som hört av sig, kan med hög sannolikhet bero 
på att url-en som de fått i brevet och som de behövde knappa in manuellt för att komma till 
enkäten var lång. Det är inte lika smidigt som att klinka på en länk i ett e-mail. Det är lätt att 
göra fel och lyckas man inte på första försöket är många benägna att helt avstå från att besvara 
enkäten. Kanske hade fler svarat om det hade bifogats en skriftlig kopia av enkätformulären 
samt ett frankerat svarskuvert – men kostnaden hade varit hög och resultatbehandling mer 
omständlig. En annan felkälla kan vara att anonymitetspolicyn kunde ha förklarats bättre i 
brevet, då kanske responsen hade blivit högre. 

6.3 Enkätresultat – tabeller och diagram 

Nedan presenteras och diskuteras tabeller och diagram fråga för fråga. En mer omfattande 
analys och slutsatser görs i nästa avsnitt. 
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Enkätverktyget Websurvey klarar av att presentera resultaten såväl i tabellform som grafiskt. 
Dock var det nödvändigt att göra all filtrering manuellt. Det finns funktionalitet för att 
överföra alla enkätresultat till en Excel-fil. Filtrering görs sedan i Excel-programmet. Alla 
diagram och tabeller har rekonstruerats i Excell, för att utformningen ska vara mer enhetlig. 
 
Fråga 1: 

  
Figur 14.a  Förvärvsarbetande (tabell). Figur 14.b  

Förvärvsarbetande (diagram). 
 
En övervägande majoritet på 98,9 % uppger att de är förvärvsarbetande. Endast två 
respondenter har svarat att de ägnar sig åt annat. Trots att fråga 7 (se Tabell 7) inte var 
obligatorisk, har båda dessa respondenter valt att beskriva vad de gör. En är nyutexaminerad 
(år 2006) och studerar vidare. Den andre försörjer sig numera som trollkarl och driver eget 
företag. Denne anser sig inte vara förvärvsarbetande eftersom trollkonsten upplevs mer som 
en hobby, men respondenten är definitivt att betraktas som arbetande.  
 
Fråga 2: 

”Vilket företag/organisation arbetar du för?” I Figur 15 presenteras en lista med de företag 
som anställt flest mekatroniker från KTH. Den fullständiga företagslistan hittas som Bilaga 3.  
 

 
Figur 15.  Företag och organisationer med flest utexaminerade mekatroniker från KTH. 

 
Det är storföretagen som anställer flest mekatroniker: Scania, Ericsson, Saab, Atlas Copco, 
Hotswap med flera. En del mekatroniker väljer akademisk karriär och är verksamma på KTH. 
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Fråga 3: 

  

Figur 16.a  Anställningsform (tabell). Figur 16.b  Anställningsform 
(diagram). 

 
Andel respondenter med en tillsvidareanställning uppgår till 86,2 %. Att den andelen skulle 
vara hög var väntat. Det är andelen egna företagare som överraskar med hela 10,3 %. Endast 
3,4 % uppger att de har en projektanställning, huvudsakligen bland senare årgångar. Ingen 
respondent har skrivit att han/hon har en behovsanställning. Det är möjligt att uttrycket inte är 
tillräckligt bekant, man hade kunnat tänka sig att skriva timanställning istället. 
 
Fråga 4: 

  

Figur 17.a  Arbetsområden (tabell). Figur 17.b  Arbetsområden (diagram). 
 
Av respondenterna uppger 69 % att de arbetar inom teknik. Ungefär hälften av dessa ägnar sig 
åt teknik allena, medan den andra halvan arbetar inom flera arbetsområden. Den senare 
kategorin omfattar rimligen chefer med högre grad ekonomiska och administrativa uppgifter 
samt specialister eller projektledare som bedriver forskning och utveckling. Svarsalternativet 
”Annat” var i själva verket ett öppet svarsalternativ ”Annat, nämligen: ”. Därmed kunde 
respondenterna bättre precisera sina arbetsområden, vilka sammanfattas i Figur 18: 

Figur 18.  Respondenternas övriga arbetsområden. 
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Fråga 5: 

 

Figur 19.a (övre): Arbetets relevans för utbildningen (tabell) 
Figur 19.b (nedre/vänster): Arbetets relevans för utbildningen (diagram) 
Figur 19.c (nedre/höger): Arbetes genomsnittliga relevans för utbildningen för alla respondenter (diagram)

 
Skalan enligt vilken respondenterna har besvarat frågan är inte numerisk. Den har valts med 
utgångspunkt från en nästintill identisk fråga i den tidigare mekatronikenkäten, för att det ska 
vara möjligt att göra jämförelser. Skalan kan emellertid göras numerisk, genom att ansätta:  
1 = inte alls, 2 = till viss del, 3 = neutralt, 4 = bra och 5 = mycket bra. Fördelen med en 
numerisk skala är att det blir möjligt att räkna ut medelvärden. Då går det lättare att avläsa (se 
Figur 19c) att mekatronikernas arbeten i högre grad motsvarar civilingenjörsutbildningen än 
mekatronikinriktningen. Även historiskt sett kan man avläsa en negativ utveckling. År 
1996/97 då den första mekatronikenkäten genomförts, uppvisade resultaten en högre 
överensstämmelse mellan arbetet och mekatronikfördjupningen.  
 
Fråga 6: 

Figur 20.a  Mekatronikområden (tabell). Figur 20.b  Mekatronikområden (diagram). 
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Mekatronikområden kan rangordnas efter popularitet. Mest populärt är programmering, som 
ingår i arbetsuppgifter till 88,5 % av mekatronikerna. Näst mest populärt är elektronik-
konstruktion (40,2 %), tätt följt av mekanik (35,6 %) respektive reglerteknik (32,2 %).  
 
Eftersom frågan var av typen ”flervalsfråga” är det också möjligt att studera vilka 
kombinationer av mekatronikområden som förekommer i mekatronikernas arbetsuppgifter (se 
Figur 21). Över en tredjedel ägnar sig enbart åt programmering. MREP kombinationen står 
för användning av alla mekatronikområden i arbetsuppgifterna och förekommer i endast 7 % 
av fallen.  
 

 
Figur 21.  Kombinationer av mekatronikområden i respondenternas arbeten. 
Beteckningar i figuren: M = mekanik, R = reglerteknik, E = elektronikkonstruktion, P = programmering. 

 
Fråga 7: 

Fråga 7 har diskuterats i tidigare sammanhang (se Fråga 1).   
 
Fråga 8: 

 

Figur 22.a  Annan utbildning (tabell) Figur 22.b  Annan utbildning 
(diagram) 

 
Majoriteten av mekatronikerna (72,2 %) nöjer sig med civilingenjörsexamen. Endast en liten 
del väljer att fortsätta forska och ta licentiat- (2,8 %) eller doktors- (1,1 %) examen. En del 
mekatroniker har en bakgrund som högskoleingenjörer, medan mekatronikerna från 
studieprogrammet Industriell ekonomi kan fortsätta ekonomistudierna och ta examen i 
ekonomi också. I övrigt sammanfattar tabellen i Figur 23 de utbildningar och kurser som 
respondenterna skrivit under svarsalternativet ”Annat, nämligen”.  
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Figur 23.  Annan utbildning, respondenternas öppna svar. 
 
Fråga 9: 

  
Figur 24.a  Utomlandsstudier (tabell). Figur 24.b  Utomlandsstudier (diagram). 

 
Mindre än hälften, närmare bestämt 39,8 % av respondenterna har uppgett att de studerat 
utomlands. Andelen mekatroniker med utlandsstudier är högre bland de senare årgångar, men 
det är svårt att göra jämförelser. Representanterna från de tidigare årgångarna är färre och 
fördelningen kan vara snedvriden. 
 
Fråga 10: 

 

Figur 25.a  Väntetid på det första arbetet (tabell).  Figur 25.b  Väntetid på det första 
arbetet (diagram). 
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Figur 25.c  Väntetid på det första arbetet - fördelat per examensår (diagram). 

 
Totalt sett lyckas 85,2 % av mekatronikerna få ett arbete inom 3 månader efter civilingenjörs-
examen, varav 40,3 % redan innan examen. Trots ofullkomligt jämförelsematerial visar 
diagrammet i Figur 25c trenderna i arbetsmarknaden ganska bra.  
 
Fråga 11 - 14: 

Dessa är följdfrågor till Fråga 10, ämnade att ta reda på mer om det första arbetet: på vilket 
sätt man fått arbetet samt huruvida det var ett ingenjörsmässigt arbete.  
 

 

 I 75 % av fallen då respondenten fått ett arbete 
redan innan examen var det fråga om ett 
civilingenjörsmässigt arbete.  

 Ett första arbete efter examen är i 89 % av fallen 
ett ingenjörsmässigt sådant.  

 Närmare 95% av mekatronikerna har ett 
civilingenjörsarbete inom ett år efter examen. 

Figur 26.a  Första civilingenjörsarbetet. Figur 26.b  Mer om det första civilingenjörsarbetet. 
  
Vägen till det första civilingenjörsmässiga arbetet har varierat. Diagrammet i Figur 27 visar i 
vilken grad de olika alternativen utnyttjats av mekatronikerna och genererat ett arbete. 
Alternativen är ordnade efter popularitet (eller uttnyttjandegrad) med det mest använda först 
och det minst använda sist. Det framgår bl.a. att teknologerna bör vara noga med valet av 
examensarbete. Det är nämligen över en tredjedel av mekatronikerna som fått sitt första 
arbete just via examensarbetet. De två alternativen personliga kontakter respektive spontana 
ansökningar till företag står tillsammans för cirka en tredjedel av dem genererade första 
arbeten. Tidningsannonser och internetsökning fyller fortfarande hjälpligt sin funktion. 
Arbetsförmedlingen och KTH Karriärcenter förmedlar endast i enstaka fall ett första arbete 
till mekatroniker. En liten andel mekatroniker (2,3 %) vågar sig på att starta egna företag 
direkt. 
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Figur 27.  Vägen till det första civilingenjörsmässiga arbetet. 
 
Fråga 15: 

Mekatroniker byter inte arbete alltför ofta. En stratisfiering av årgångarna i fyra grupper ger 
följande medeltal: 
• 1985 t.o.m. 1989: cirka 3 till 4 arbetsbyten 
• 1990 t.o.m. 1994: cirka 3 till 4 arbetsbyten 
• 1995 t.o.m. 2000: cirka 2 arbetsbyten 
• 2001 t.o.m. 2006: cirka 1 arbetsbyte 

 
Tabell i Figur 28a samt diagrammet i Figur 28b visar mer noggrant hur ofta respondenterna 
bytt arbete. Diagrammet i Figur 28c visar även respondenternas arbetsbyten fördelade per 
examensår. 
 

 

Figur 28.a  Antal arbetsbyten (tabell). Figur 28.b   Antal arbetsbyten (diagram).
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Figur 28.c (nedre): Antal arbetsbyten fördelade per examensår (diagram). 

 
Fråga 16 - 17: 

  

 
Figur 29.a (övre/vänster): Chefer och projektledare (tabell). 
Figur 29.b (övre/höger): Chefer och projektledare (diagram). 
Figur 29.c (nedre): Chefer och projektledare fördelade per examensår (diagram). 

 
Frågorna 16 och 17 (se Tabell 7) ställdes var för sig i enkäten, men presenteras i Figur 29 
gemensamt eftersom det kan vara intressant att jämföra svaren. Andelen projektledare är 
generellt högre jämfört med andelen chefer. Det är svårare att bli chef. Ur det nedre 
diagrammet (se Figur 29c) kan man också se ett samband mellan arbetslivserfarenhet och 
chefskap. Bland tidigare årgångar är andelen chefer avsevärt högre jämfört med de relativt 
nyutexaminerade. Viss arbetserfarenhet krävs för att bli projektledare också, relativt få blir 
projektledare direkt efter examen.  
 
Fråga 18: 

”Hur har din karriärväg sett ut?” Detta var en öppen fråga och respondenterna har besvarat 
den olika detaljerat. Några mönster som går att urskilja är följande: 
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• Det är ytterst få mekatroniker som arbetar inom alla mekatronikområden. Typiskt börjar 
man inom något av mekatronikområden. Somliga byter sedan arbetsuppgifter med åren 
eller i samband med byte av arbetsplats och kommer därmed att jobba inom olika 
mekatronikområden. De övriga fortsätter i samma spår och blir specialister inom ett 
givet område.  

• Med tiden får man ta alltmer ansvar. Ofta jobbar mekatroniker som projektledare innan 
de blir chefer. Till att börja med leder man små projekt och sedan allt större projekt. Så 
småningom blir man avdelnings-, linje-, produkt-, marknads- eller försäljningschef och i 
vissa fall delägare. 

• Många arbetar som konsulter. Konsultuppgifterna är huvudsakligen av teknisk karaktär 
och då främst inom databranschen. En mindre del mekatroniker arbetar på stora 
konsultfirmor som managementkonsulter.  

• Mekatroniker som väljer forskning eller en akademisk karriär är inte många. Bland 
dessa är det vanligt att starta egna företag. I övrigt bildar mekatroniker egna företag 
främst därför att de traditionella arbetsuppgifterna inte upplevs som tillräckligt 
stimulerande. Ett fåtal startar egna företag direkt efter ingenjörsutbildningen. 

• Vissa år då det varit låg konjunktur har det tagit längre tid att få ett ingenjörsmässigt 
arbete. En liten del har inte alls arbetat eller velat arbeta som civilingenjörer, utan 
arbetar istället med ekonomiska och administrativa uppgifter som försäljning, 
marknadsföring, affärsutveckling etc.  

• Väldigt få mekatroniker uppger att de arbetat utomlands. 
 
Fråga 19: 

Figur 30.a  Innovationsmått (tabell). Figur 30.b  Innovationsmått (diagram). 
 
Innovation kan mätas genom antalet publikationer, patent och egna företag [12]. Enligt den 
definitionen är antalet innovativa mekatroniker förvånansvärt högt. Totalt sett är det 13,7 % 
som har åtminstone en egen publikation och lika många har tagit patent på någon egen 
uppfinning. Hela 25 %, dvs. en fjärdedel av respondenterna, uppger att de varit med och 
startat åtminstone ett företag.  
 
Fråga 20: 
Mekatronikerna har i enkäten fått utvärdera några faktorer som kan tänkas stimulera 
människor att bli mer innovativa. Gruppdiskussion, öppet företagsklimat samt 
multidisciplinära arbetsteam är de tre faktorer som värderas högst av mekatronikerna. Medan 
tävlingsmoment i arbetet kan sporra individer att prestera litet extra, tycks det inte vara av 
utslagsgivande betydelse för innovation enligt mekatronikerna.  
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Figur 31.a (övre): Innovationsfaktorer (tabell). 
Figur 31.b (nedre): Innovationsfaktorer (diagram). 

 
Alla faktorer som direkt eller indirekt kan ha inverkan på innovationsförmågan finns inte med 
bland de åtta svarsalternativen (se Figur 31a). Därför har det lämnats utrymme för 
respondenter att komplettera listan med upp till två faktorer som de anser hör till men blivit 
utelämnade. I Figur 32 presenteras mekatronikernas tilläggsförslag, varav det mest 
förekommande är tidsbehovet för eftertanke och kreativitet. 
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Figur 32.  Respondenternas förslag på innovationsfaktorer. 

 
Fråga 21: 

Den föregående frågan försökte identifiera och utvärdera olika faktorer som främjar 
innovation. Här är man intresserad av att följa upp i vilken mån KTH lyckas skapa de rätta 
förutsättningar för teknologer att vara innovativa. Resultaten presenteras i Figur 33a 
respektive Figur 33b. Det framgår att det på KTH läggs lite för mycket fokus på 
tävlingsmoment i mekatronikutbildningen. Organisationen på KTH anses å andra sidan inte 
vara tillräckligt öppen. Arbetsteamen under mekatronikutbildningen är inte heller tillräckligt 
multidisciplinära.  
 

 
Figur 33.a (övre): Förutsättningar för innovation inom mekatronikutbildningen på KTH (tabell) 
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Figur 33.b (nedre): Förutsättningar för innovation inom mekatronikutbildningen på KTH (diagram) 

 
Fråga 22: 
Sista frågan i enkäten var en attitydfråga. Det är intressant att se hur mekatronikerna själva ser 
på innovationsförmågan. En övervägande majoritet på 97,7 % anser att innovationsförmågan 
delvis eller definitivt går att träna upp. 
 

 
 

Figur 34.a  Om innovationsförmågan (tabell). Figur 34.b  Om innovationsförmågan 
(diagram). 

6.4 Enkätanalys och slutsatser 

Detta avsnitt är ämnat för analys och sammanfattning av enkätresultaten. Närmast prövas de i 
avsnitt 6.2.1 framtagna hypoteserna. Därefter sammanfattas och tolkas resultaten presenterade 
i avsnitt 6.3. Avslutningsvis söker man göra jämförelser av mekatronikernas och fysikernas 
karriärvägar, med Kaiserfelds avhandling som underlag. 

6.4.1 Hypotesprövning 

Det vanligaste är att man sätter signifikansnivån till 0,05 (se avsnitt 1.1.7) vilket också görs i 
den här enkäten. Dvs. man accepterar en risk på 5 % att förkasta en sann hypotes. Här väljer 
man att använda konfidensintervallmetoden och hypotesen accepteras om den ligger innanför 
95 % konfidensintervall. Ett 95 % konfidensintervall har gränserna:  

n
ppp )1(96,1 −⋅

⋅−  och 
n

ppp )1(96,1 −⋅
⋅+    (Ekvation 1) 

 
I Tabell 8 presenteras alla relevanta uppgifter för att kunna genomföra hypotesprövning. 
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 Civilingenjörs-

utbildning 
Mekatronik-
inriktning 

Forsknings-
studerande 

Innovativa 
mekatroniker 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Positivt 
utfall 141 80,1% = p1 87 49,4% = p2 7 4,0% = p2 69 39,2%  = p4 

Negativt 
utfall 35 19,9% 89 50,6% 169 96,0% 107 60,8% 

Totalt 176 = n1 100% 176 = n2 100% 176 = n3 100% 176 = n4 100% 

Tabell 8.  Data för hypotesprövning. 
 
Prövning av Hypotes 1: ”En stor majoritet (80%) av utexaminerade mekatroniker har idag ett 
arbete som är relaterat till utbildningen.” Med utbildningsrelaterat arbete i tabell nedan menas 
de respondenter som angett att deras arbete motsvarar civilingenjörsutbildningen respektive 
mekatronikinriktningen bra eller mycket bra. Arbetets relevans för civilingenjörsutbildningen 
respektive mekatronikinriktningen behandlas separat på grund av den stora skillnaden i 
siffrorna. 
 

Insättning av p=p1 och n=n1 (se tabell ovan) i Ekvation 1 ger: 

22,74176/)801,01(801,096,1801,0 =−⋅⋅− %   (Ekvation 2a)  

01,86176/)801,01(801,096,1801,0 =−⋅⋅+ %   (Ekvation 2b) 
 
Hypotes 1 accepteras i detta fall. Det är möjligt att 80% av de utexaminerade mekatronikerna 
har ett arbete som är relaterat till civilingenjörsutbildningen, eftersom 80% finns med i 
intervallet: 74,22% - 86,01%.  
 

Insättning av p=p2 och n=n2 (se tabell ovan) i Ekvation 1 ger: 

05,42176/)494,01(494,096,1494,0 =−⋅⋅− %   (Ekvation 3a) 

82,56176/)494,01(494,096,1494,0 =−⋅⋅+ %   (Ekvation 3b) 
 
Hypotes 1 förkastas i detta fall. Det är osannolikt att så många som 80% av de utexaminerade 
mekatronikerna har ett arbete som är relaterat till mekatronikinriktningen, eftersom 80% inte 
finns med i intervallet: 42,05% - 56,82%.  
 
Prövning av Hypotes 2: ”En del (10%) av dem utexaminerade mekatronikerna skall fortsätta 
med forskarstudier för licentiat- eller doktorsexamen.” 
 

Insättning av p=p3 och n=n3 (se tabell ovan) i Ekvation 1 ger: 

09,1176/)040,01(040,096,1040,0 =−⋅⋅− %    (Ekvation 4a) 

86,6176/)040,01(040,096,1040,0 =−⋅⋅+ %   (Ekvation 4b) 
 
Hypotes 2 förkastas. Det är osannolikt att så många som 10% av de utexaminerade 
mekatronikerna fortsätter med forskarstudier, eftersom 10% inte finns med i intervallet: 
1,09% - 6,86%.  
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Prövning av Hypotes 3: ”En del (10%) av de utexaminerade mekatronikerna har varit 
innovativa i den meningen att de a) startat egna företag, b) tagit patent på sina idéer eller  
c) publicerat egna tekniska eller naturvetenskapliga artiklar.”  
 

Insättning av p=p4 och n=n4 (se tabell ovan) i Ekvation 1 ger: 

99,31176/)392,01(392,096,1392,0 =−⋅⋅− %   (Ekvation 5a) 

42,46176/)392,01(392,096,1392,0 =−⋅⋅+ %   (Ekvation 5b) 
 
Hypotes 3 förkastas. Det är osannolikt att endast 10% av de utexaminerade mekatronikerna 
har varit innovativa enligt definition ovan, eftersom 10% inte finns med i intervallet:  
31,99% - 46,42%. 

6.4.2 Känslighetsanalys 

Enkätverktyget som användes (Websurvey, se avsnitt 6.2.4) klarar av att ta fram enkät-
rapporter även under själva genomförandet av enkäten. Den möjlighet har utnyttjats för att 
studera om det föreligger några tydliga skillnader i svaren mellan respondenter som besvarar 
enkäten tidigt jämfört med respondenter som svarar senare eller först efter att de fått någon 
påminnelse. Sådana delrapporter har genererats med ungefär en veckas mellanrum, men 
variationer som går att utläsa är marginella. Större skillnader hittas möjligen inom 
bortfallsgruppen. 

6.4.3 Resultatsammanfattning och slutsatser 

Av de 176 mekatroniker som besvarat den här enkäten är det endast en som inte är förvärvs-
arbetande. Personen i fråga är nyutexaminerad och studerar vidare. Resultatet är väldigt 
positivt. Det kan delvis förklaras genom att arbetsmarknaden för civilingenjörer med denna 
utbildning historiskt sett varit mycket gynnsam. Den tidigare mekatronikenkäten från 1996/97 
[6] visar nämligen att samtliga svaranden vid det tillfället varit förvärvsarbetande. Man ska 
emellertid inte glömma bortfallsgruppen. Det har ändå varit en del svängningar på 
marknaden, vilket bl.a. syns i diagrammet i Figur 25c. Alltså är det möjligt att 
bortfallsgruppen omfattar fler mekatroniker utan arbete, inte minst eftersom bortfallsgruppen i 
den här enkäten uppgår till 59% totalet sett (se avsnitt 6.2.8) och motsvarande siffra för den 
tidigare enkäten är 37,5%. Att antalet mekatroniker utan arbete trots det inte kan vara högt, 
framgår av att dessa två enkäter tillsammans är mycket heltäckande. Den tidigare enkäten 
omfattar 62,5% av de utexaminerade år 1985-1996 och denna enkät omfattar 77,6% av de 
utexaminerade med aktuella e-postadresser varav flertalet från senare årgångar.  
 
Närmare 95% av respondenterna uppger att de fått ett civilingenjörsmässigt arbete inom ett år 
efter examen, varav c:a 30% redan innan examen. I över en tredjedel av fallen är 
examensarbetet direkt avgörande för att erhålla det civilingenjörsmässiga arbetet. Personliga 
kontakter och spontana ansökningar till företag ger också resultat i c:a en tredjedel av fallen. 
Arbetsförmedlingen och KTH Karriärcenter å andra sidan lyckas endast i enstaka fall 
förmedla det första ingenjörsarbetet. Att inte alla får ett arbete som är relaterat till 
utbildningen kan dels bero på att det är svårt att få ett sådant arbete, men också för att 
civilingenjörer kan vara attraktiva för olika typer av arbetsgivare (mer om detta längre ner i 
texten). 
 
Mekatronikernas arbeten motsvarar civilingenjörsutbildningen i högre grad än mekatronik-
inriktningen i dagsläget. Uppemot 70% av respondenter i denna enkät uppger att de arbetar 
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med teknik men ytterst få har användning av alla sina mekatronikkunskaper, dvs. kunskaper 
inom mekanik, reglerteknik, elektronikkonstruktion samt programmering. Flertalet har istället 
inriktat sig mot något av mekatronikområden, varav programmering är det mest populära och 
reglerteknik det minst populära. Att det förhåller sig på det viset kan bero på följande: 
• Företagen är inte organiserade på ett sätt som tillåter mekatroniker att utnyttja alla sina 

kunskaper och kompetenser. På företag som har den gamla organisationen med skilda 
avdelningar för mekanik, elektronik, programmering etc. blir mekatronikerna tvungna 
att välja. Å andra sidan finns det idag flera hundra utexaminerade mekatroniker på 
arbetsmarknaden och de som varit med längre innehar ofta högre befattningar inom 
företagen de arbetar på. När det är dags för dem att nyanställa, så vet de bättre vad 
mekatronikutbildningen står för jämfört med de övriga arbetsgivarna. Därmed blir det 
troligtvis lättare för mekatroniker att hitta ett arbete som är relevant inte bara för 
civilingenjörsutbildningen utan också mekatronikinriktningen. De företag där 
respondenterna uppgett att de arbetar inom alla fyra mekatronikområden är: Scania AB, 
HotSwap AB, ÅF – Ångpanneföreningen samt FIBRO System AB. De två första finns 
också med på listan med företag som anställt flest mekatroniker från KTH (se Figur 15), 
vilket är i linje med resonemanget ovan. 

• Inom universitets- och högskoleväsendet har det under senare år pågått en breddnings-
process av rekryteringsbasen, vilket också konstateras i enkäten ”Civilingenjörer – i går, 
i dag, i morgon (2003)” [7]. Teknologerna har fått en mer varierande bakgrund genom 
att fler behörigheter till civilingenjörsutbildningen införts. Bland annat har genomsnitts-
åldern på teknologer som påbörjar civilingenjörsutbildningen ökat och flera har annan 
högskoleutbildning sedan tidigare. Även innehållet i kurserna under civilingenjörs-
utbildningen har behövt anpassas till de nya teknologstuderande, så att utbildningen 
blivit bredare. Till följd av denna breddningsprocess har civilingenjörer blivit attraktiva 
för olika typer av arbetsgivare, vilket gör att inte alla kommer att arbeta inom den 
studieinriktning de gått. Också i jämförelse med den tidigare mekatronikenkäten märks 
denna breddningseffekt. År 1996 var det 60% av respondenterna som angivit att de har 
ett arbete som är bra eller mycket bra relaterat till mekatronikinriktningen, medan 
motsvarande siffra i den är enkäten är 50%. Skillnaden kan åtminstone delvis förklaras 
med att det de senare åren blivit möjligt för teknologer från studieprogrammet 
Industriell ekonomi att välja mekatronikinriktningen och det är bland de senare årgångar 
som gensvaret på enkäten varit som högst. Industriell ekonomi är en mycket bredare 
civilingenjörsutbildning än de övriga studieprogrammen. Vidare har en del mekatroniker 
högskoleingenjörsexamen sedan tidigare och många läser olika fristående kurser. 

 
Ovan nämndes breddningsprocessen inom civilingenjörsutbildningen och i enkäten 
”Civilingenjörer – i går, i dag, i morgon (2003)” preciseras det också i vilken riktning som 
civilingenjörsutbildningen behöver justeras. Helhetssyn, internationalisering, samt skapande 
och kreativitet uppges som viktiga komplement till det traditionellt mer analytiska innehållet.  
 
Helhetssynen behövs eftersom civilingenjörer idag i högre utsträckning måste kunna förstå 
och kommunicera sin roll till utomstående. Särskilt viktigt är det för dem med ledande 
befattningar inom ett företag, vilket berör mer än hälften av mekatronikerna. Det är 50,9% av 
respondenterna som anger att de arbetat som projektledare och 28,6% har haft en 
chefsposition.  
 
Ökad internationalisering av civilingenjörsutbildningen behövs i framtiden och för närvarande 
pågår ”Bolognaprocessen”. Detta eftersom utbildningar i Europa behöver bli mer jämförbara 
så att det blir lättare för studenter att förlägga delar av sin utbildning på andra lärosäten. Bland 
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mekatronikerna är det nästan 40% som har studerat utomlands. Diagrammet i Figur 33b 
antyder också att teknologerna under mekatronikutbildningen ges tillfredsställande 
möjligheter till internationellt samarbete. Likafullt är det endast enstaka respondenter som 
uppger att de arbetat utomlands. Förklaringen till detta kan dels ligga i att frågan om 
karriärvägar var en öppen fråga, som vissa respondenter besvarat mer omfattande än andra. 
Dessutom är det svårt att spåra mekatroniker som bor och arbetar utomlands, dessa återfinnes 
sannolikt inom bortfallsgruppen.  
 
Innovation behövs i civilingenjörsutbildningen och under ledning av KTH bedrivs också det 
nationella programmet PIE-p [12], som ska utbilda och skapa förutsättningar för innovation. 
PIE-p identifierar antal publikationer, patent och egna företag som möjliga mått på innovation 
och i enkäten användes dessa för att mäta mekatronikernas innovationsförmåga. Resultaten är 
oerhört positiva. Andelen mekatroniker som antingen publicerat egna tekniska eller 
vetenskapliga artiklar, tagit patent på en egen uppfinning eller varit med om att starta ett 
företag uppgår till 39,2%. Detta är högt över förväntningarna angivna i Hypotes 2 (se avsnitt 
6.2.1). En övervägande majoritet av respondenterna är av åsikten att innovationsförmågan 
delvis eller definitivt går att träna upp, givet rätt förutsättningar. På KTH lyckas man överlag 
skapa förutsättningar för innovation under mekatronikutbildningen. De innovationsfaktorer 
som mekatronikerna prioriterar uppfylls också, med två möjliga undantag. Det förefaller som 
att det kan finnas för mycket av tävlingsmoment i utbildningen. Störst avvikelse mellan 
mekatronikernas behov och det som utbildningen klarar av att tillhandahålla avser dock 
multidisciplinära arbetsteam. Ursprungligen var det endast teknologer från studieprogrammet 
maskinteknik som kunnat välja mekatronikinriktningen. Under senare år har även 
teknologerna som läser farkostteknik och industriell ekonomi kunnat göra det och därför 
borde teamen under mekatronikutbildningen ha blivit mer multidisciplinära. Grafen i Figur 35 
visar mekatronikernas gradering av arbetsteamen under den genomgångna 
mekatronikutbildningen fördelat per examensår. Även om ingen tydlig uppgång går att 
urskilja, så är bedömningen något högre bland de senare årgångarna. Teknologer med mer 
varierande kunskapsbakgrund borde eftersträvas inom mekatronikutbildningen. 
 

 
Figur 35.  Bedömning av multidisciplinära arbetsteam under mekatronikutbildningen på KTH. 

 
Resultaten har kunnat filtreras också med avseende på de innovativa mekatronikerna. Deras 
svar avviker inte märkbart från de tidigare presenterade resultaten för alla respondenter 
förutom i en enkätfråga, närmare bestämt Fråga 6. Diagrammet i Figur 36a visar att de 
innovativa mekatronikerna i högre utsträckning arbetar inom alla fyra mekatronikområden. 
Vidare (se Figur 36b) använder högre andel av de innovativa mekatronikerna kunskaper från 
fler än två mekatronikområden i sitt arbete. Trots att de allra flesta innovativa mekatronikerna 
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arbetar med programmering (92,5%), så är det färre som uteslutande arbetar med det och fler 
som istället kombinerar programmering med övriga mekatroniska arbetsuppgifter.  
 

 

 
Figur 36.a (övre): Mekatronikområden. 
Figur 36.b (nedre): Kombinationer av mekatronikområden. 

 
Värt att anmärka är att det i enkäten ”Civilingenjörer – i går, i dag, i morgon (2003)” kunnat 
konstateras högre andel egna företagare bland dataingenjörer i förhållande till övriga 
civilingenjörer. Nedan redovisas andel egna företagare per civilingenjörsprogram erhållna i 
den enkäten. Som framgår är siffrorna förhållandevis låga. 
 

 Datateknik: 8% 
 Farkostteknik: 5% 
 Teknisk fysik: 4% 
 Industriell ekonomi: 4% 

 

 Elektronik: 4% 
 Maskinteknik: 3% 
 Kemiteknik: 1% 
 Väg- och vattenteknik: 1% 

En slutsats som man skulle kunna dra från resultaten av enkäten ”Mekatronikalumni – Karriär 
och innovation” är att civilingenjörer som kombinerar kunskaper från flera teknikområden i 
sitt arbete tenderar att bli mer innovativa i förhållande till dem som håller sig inom ett 
begränsat teknikområde. Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom bortfallet totalt sett 
är högt i denna enkät. Slutsatsen stödjer åtminstone synen på innovation på Stanford 
universitetet. Vidare skriver bl.a. Mark och Barbara Stefik i boken ”Breakthrough” [9]att de 
största möjligheterna för innovation inte enbart finns i framkanten av respektive teknologi 
utan även inom gränsområden mellan olika teknologier.  
 
Några av mekatronikernas karriärvägar som kunnat utläsas från respondenternas öppna svar är 
följande (huvudsakligen åtföljda av projektledar- och/eller chefsrollen): 
• Specialisering inom något av mekatronikområden. 
• Växling av arbetsuppgifter i samband med arbetsbyte, dvs. arbete inom olika 

mekatronikområden under olika tidsperioder. 
• Arbete inom alla eller flera av mekatronikområden. 
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• Egna företagare direkt efter examen. 
• Akademisk karriär som leder till innovation och eget företagande. 
• Konsultarbete – främst inom teknik, men även managementkonsulter. 
• Arbetsuppgifter av uteslutande ekonomisk eller administrativ karaktär.  

 
Ingen närmare studie av bortfallsgruppen har varit möjlig och därför är det svårt att uttala sig 
om den gruppen. Tidigare under analysen har det antytts att fler mekatroniker utan arbete eller 
arbetande utomlands kan finnas inom bortfallsgruppen. 

6.4.4 Jämförelse med fysiker 

Av boken ”Vetenskap och karriär” [8] (se även avsnitt 3.2.1) framgår att fysiker i första hand 
gör akademisk karriär. Alternativet att arbeta inom industrin fanns inte ens från början, det 
blev möjligt först senare. För mekatroniker gäller det omvända. Mekatronikutbildningen på 
KTH är i första hand industriförberedande. Enkätresultaten visar att färre än 10% av de 
svarande bedrivit forskningsstudier, alltså förkastades hypotes 2 (se avsnitt 6.2.1).  
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7 Uppföljning av HK-projekt 
 
Mekatronik HK är den avslutande kursen i mekatronikutbildningen på KTH. Det viktigaste 
inslaget i kursen är de stora HK-projekten som sker i samarbete med industrin och där 
teknologerna ska tillämpa alla sina mekatronikkunskaper (se även avsnitt 4.2.3). Under åren 
har det genomförts 46 HK-projekt (se förteckningen över alla HK-projekt i Bilaga 1). Det är 
av stort intresse att följa upp dessa projekt av flera skäl. Dels är det viktigt att ta reda på hur 
nöjda uppdragsgivarna har varit med samarbetet och resultaten, samt vilken nytta de haft av 
slutprodukten. Det är också ett sätt att mäta teknologernas insatser och innovationsförmåga.  
 
Det har inte varit möjligt att följa upp alla HK-projekten inom ramen för detta examensarbete. 
Totalt har det genomförts intervjuer avseende 11 HK-projekt. I det närmaste beskrivs 
intervjuresultaten och avslutningsvis görs en analys av intervjumaterialet.  

7.1 HK-projekt: SPARK 1985/1986 

Uppdragsgivare:  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Fysiologen III 
Intervju:  Jan Seger (2006-12-18). Roll: beställare. 
 
Uppgift: 
Projektet gick ut på att konstruera ett datoriserat mät- och styrsystem, för att kunna mäta 
benets muskelstyrka vid såväl koncentrisk som excentrisk styrkeutveckling. All hårdvara, i 
form av en stol, elektrisk motor och växellåda hade tagits fram innan HK-projektet inleddes, 
som därmed hade i uppgift att utveckla fungerande mjukvara för styrning, mätning och 
presentation av resultat. 
 
Resultat: 
Tillsammans med representanterna från GIH gick teknologerna en kurs för att lära sig att ta 
fram en professionell kravspecifikation. Sedan arbetade teknologer i två grupper med två 
alternativa lösningar. Den ena gruppen arbetade med en enklare dator, Compis PC, och den 
andra gruppen med en mer avancerad dator, IBM PC. Det var gruppen med Compis PC som 
först klarade deadline och på en miniprototyp av den s.k. SPARK-stolen kunde visa att 
programmet fungerar. Styrningen implementerades på en mikrodator (Z80) på ett MetricCard 
kort. Seriekommunikation RS232 användes mellan PC och MetricCard. I slutet arbetade alla 
teknologer tillsammans med implementeringen på den riktiga SPARK-stolen på GIH.  
 
I stora drag levde den slutgiltiga SPARK-stolen upp till GIH:s förväntningar. 
Uppdragsgivaren anser att kravspecifikationen som noggrant tagits fram varit av avgörande 
betydelse. Den följde teknologerna och prickade av kraven en efter en. Det var något enstaka 
krav inte uppfylldes, men produkten ansågs tillfredsställande. Tekniskt sett var den väldigt 
avancerad. Mjukvarumässigt klarar inte ens dagens kommersiella produkter allting som 
SPARK-stolen gör. Uppdragsgivaren har varit involverad i framtagningen av 
dokumentationen. Utifrån den är det inga svårigheter att använda apparaten, dock förstår inte 
arbetsgivaren allt av den tekniska beskrivningen. Apparaten har varit tillförlitlig och det har 
varit möjligt att kontrollera tillförlitligheten också, genom externa mätningar och matematiska 
beräkningar. 
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Nytta: 
GIH har haft stor användning av SPARK-stolen. Mer än två decennier senare är apparaten 
fortfarande i bruk, men den fungerar inte lika bra som ursprungligen. Det som inte fungerar är 
främst hårdvaran. Mjukvaran har också förändrats. Med facit i hand är det synd att gruppen 
med Compis PC lyckades först med programvaran, eftersom den typen av dator blev föråldrad 
snabbt. GIH anskaffade några som reserv, men ett byte var ofrånkomligt. Bytet, som inte 
genomfördes av KTH utan en extern part, var problematiskt och det nya programmet 
innehåller en del buggar. Detta kan tyda på oklarheter i den tekniska beskrivningen i 
dokumentationen från HK-projektet.  
 
Apparaten har använts bland annat vid testning av svenska landslag, för att undersöka deras 
styrka och styrkeutveckling i relation till den idrottsgren de höll på med. Flera 
doktorsavhandlingar, rapporter och internationella publikationer har baserats på testresultaten 
från SPARK-stolen. Mjukvarumässigt är SPARK-stolen fortfarande överlägsen jämfört med 
de kommersiella produkterna. En patentansökan gjordes, men fullföljdes aldrig. Patentverket 
avrådde från det och menade att det inte går att ta patent på ett nytt sätt att använda redan 
tillgänglig metod. Uppdragsgivaren har medverkat under hela arbetsprocessen i HK-projektet. 
Det är särskilt uppskattat att kunna få en skräddarsydd lösning.  

7.2 HK-projekt: BALANS 1987/1988 

Uppdragsgivare:  Karolinska Institutet (KI), professor Hans Forsberg. 
Intervju:  Åsa Hedberg (2006-11-23). Roll: användare. 
 
Uppgift: 
Projektet gick ut på att ta fram en försöksutrustning för forskning kring centrala 
nervsystemets (CNS) utveckling och funktion, framförallt balanssinnet. Idén var att en person 
ska kunna placeras på en rörlig platta. Genom att styra plattan och därmed på ett kontrollerat 
sätt störa personens balans, var avsikten att studera hur motoriska funktioner kontrolleras av 
nervsystemet. Förhoppningen var också att på det viset tidigare kunna upptäcka skador i CSN, 
för att med träning och behandling lindra handikapp.  
 
Resultat: 
Teknologerna tog fram såväl mekanik som datorsystem till den efterfrågade utrustningen. 
Balansplattan, som utrustningen kom att kallas för, klarade av en kombination av rörelser. 
Närmare bestämt translation och rotation, en i taget eller båda samtidigt. Det ansågs stort på 
den tiden. Dokumentationen har varit användarvänlig. Balansplattan finns på Karolinska 
Institutet än idag, nästan tjugo år senare, den har därmed varit väldigt robust. Produkten 
motsvarade i hög grad uppdragsgivarens förväntningar. 
 
Nytta: 
Balansplattan har använts på Karolinska institutet i nästan tjugo år. Mest har translationen 
använts, men det har berott på frågeställningarna.  
 
Både den praktiska och den teoretiska nyttan har varit stor. Balansplattan har främst använts 
på barn, men även på vuxna försökspersoner. Tre avhandlingar från 1992, 1999 samt 2006 
bygger på studier och material från balansplattan. Eftersom alla tre avhandlingarna 
forskningsmässigt hänger samman, har det varit viktigt att kunna använda samma utrustning, 
för att ha jämförelsematerial tillgängligt. Detta hade inte varit möjligt om inte balansplattan 
varit robust. Även om innovationsnivån i plattan uppfattades som hög, togs det inga patent. 



66 

 
Balansplattan har blivit gammal och sliten. De senaste åren har det främst varit problem med 
elektroniken. KI har kunnat få hjälp av KTH med reparationer, vilket har varit väldigt 
uppskattat, eftersom någon utomstående inte kan ha lika god kännedom om produkten.  
 
Det har inte varit möjligt att intervjua beställaren av projektet. Å. Hedberg har endast använt 
balansplattan i sin avhandling och kan inte uttala sig om samarbetet mellan KI och 
teknologerna under projektets gång.  

7.3 HK-projekt: BALDER 1992/1993 

Uppdragsgivare:  GIH, Fysiologen III 
Intervju:  Alf Thorstensson (2006-12-18). Roll: beställare. 
Telefonintervju:  Lars Oddsson (2007-01-26). Roll: beställare. 
 
Uppgift: 
BALDER är en förkortning av ”balance disturber”. Teknologerna hade i uppgift att ta fram en 
balansstörningsanordning. Uppdragsgivaren var intresserad av störningar i horisontell plan. 
BALDER var tänkt att användas för närmare studier av den hypotetiska skademekanismen, 
som säger att människans nervsystem prioriterar aktivering av muskler som styr balansen och 
de omedvetna rörelserna, före viljemässiga muskler som åstadkommer den primära rörelsen.  
 
Resultat: 
Teknologerna utvecklade både hårdvaran och mjukvaran till BALDER. Uppdragsgivaren var 
väldigt nöjd med resultatet. Apparaten uppfyllde de ställda kraven mycket bra och den var 
tillförlitlig. Mekaniskt sett ansågs produkten förhållandevis enkel. Själva kontrolldelen var 
dock avancerad, på gränsen till för avancerad, eftersom programkoden var så personbunden 
till teknologerna som skrivit den. En del uppföljningssaker var svåra att genomföra, alltså 
förelåg det brister i dokumentationen.  
 
Nytta: 
Trots att produkten uppfyllde kraven och förväntningarna, hade GIH endast en begränsad 
användning av produkten. Detta var en missräkning egentligen. Det hade planerats en hel 
forskningsserie kring BALDER, men nyckelpersonen bakom BALDER-projektet bytte sedan 
arbetsplats. Sammanlagt var det en studie som publicerades och ett par till som genomfördes. 
Funktionalitet som BALDER hade men inte dåtidens kommersiella produkter, såsom 
kombinationer av störningar och cirkulära störningar, utnyttjades aldrig. GIH utvecklade 
senare en alternativ metod och därför har BALDER inte varit igång på länge, men 
förutsättningen är att den fortfarande fungerar. Vid sökning av anslag är det möjligt att 
tillgången till sådan apparatur gynnat GIH framför deras konkurrenter. I förhållande till de 
kommersiella alternativen var BALDER mycket billigare att producera och anskaffa. 
Uppdragsgivaren har varit involverad under hela arbetsprocessen. Det har inte tagits något 
patent på BALDER. På GIH fanns det på den tiden ingen drivkraft att ta patent och inte heller 
tillräckligt med kunskaper att avgöra huruvida produkten hade patentnivå. 
 
När L. Oddson slutade på GIH och flyttade till Boston, så tillverkades en annan BALDER på 
Boston University. Mekaniskt sett var denna BALDER2 till 90% samma som originalet. En 
del förbättringar hade gjorts, bland annat byttes järn ut mot aluminium. Det fanns en del 
säkerhetsrisker förknippade med originalet, som står högt på en platå. BALDER2 är därför 
konstruerad så att den är nedsänkt i golvet, så att försökspersoner inte ska kunna trilla av. 
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Mjukvaru- och kontrolldelen var endast till 10% samma som originalet, produkten blev mer 
användarvänlig och flexibel. BALDER2 har använts mycket i forskningen på Boston 
University och den används än idag. I ett examensarbete togs också en mer portabel variant 
fram, en så kallad BALDERINI. Den gjordes på uppdrag av NASA, för studier av balans för 
astronauter. 

7.4 HK-projekt: FIBER 1993/1994 

Uppdragsgivare:  Ericsson Business Network AB 
Intervju:  Sasan Esmaeili (2006-11-24). Roll: projektdeltagare, senare anställd på 

Ericsson. 
 
Uppgift: 
Uppgiften bestod i att utveckla en flexibel experimentjigg för svetsning av optiska fibrer. Med 
hjälp av en sådan utrustning skulle det vara möjligt för företaget att få bättre kunskaper om 
svetsprocessen och om inverkan av olika parametrar på det färdiga resultatet.  
 
Resultat: 
Teknologerna tog fram en utrustning som med mycket hög precision kunde positionera två 
optiska fibrer, svetsa samman dessa, spara mätvärden på ström och spänning under 
svetsförloppet, detektera fibrernas position genom bildbehandling samt spara digitaliserade 
bilder på fibrerna före och efter svetsning. Uppdragsgivaren var delvis nöjd resultatet. 
Utrustningen var alltför avancerad för att kunna färdigutvecklas under den begränsade 
projekttiden, vissa delar blev inte färdigställa. Svetsarna blev inte tillräckligt bra. 
Uppdragsgivaren var dock nöjd med teknologernas prestationer. 
 
Nytta: 
Företaget hade viss praktisk nytta av utrustningen. Den användes visserligen inte som det 
ursprungligen var tänkt, dvs. inte som en komplett utrustning, utan det var enskilda delsystem 
som användes i diverse utvecklingsprojekt på företaget. Utrustningen var av stort 
kommersiellt värde för företaget. Den visades upp för utländska gäster som ett avancerat 
utvecklingsredskap, men också som ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan högskola och 
industri.  
 
Det har inte varit möjligt att intervjua beställaren av projektet. S. Esmaeili var en av 
projektdeltagarna och han fick göra examensarbete på Ericsson baserat på hans insatser i 
projektet. Hans del i projektet var att med hjälp av laserljus och diffraktion ta fram ett 
alternativt bildbehandlingssystem för att linjera ihop fibrer. Den delen lyckades bra vid 
implementeringen och S. Esmaeili arbetade vidare med detta i sitt examensarbete, som blev 
prisbelönat. Med S. Esmaeili som anställd på företaget tog Ericsson senare ett patent på 
examensarbetet. 

7.5 HK-projekt: X-less 1999/2000, Boogie Sense 2000/2001 

Uppdragsgivare:  Bombardier Transportation. 
Telefonintervju:  Tage Tarkpea (2007-02-08). Roll: beställare. 
 
Uppgift: 
Uppgiften i projektet X-less var att utveckla ett realtids styrsystem, dvs. en trådlös länk för 
datorn. Perspektivet var att testa huruvida konceptet var möjligt eller inte. Idag finns det 
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kommunikationssystem på marknaden, det fanns det på den tiden också; men målet var att 
testa om det var möjligt med trådlös kommunikation. 
Uppgiften i projektet Boogie Sense var att utveckla givare till tåg. 
 
Resultat: 
Uppdragsgivaren är av åsikten att teknologernas prestationer i båda projekten var mycket 
tillfredsställande. Fungerande prototyper togs fram. Boogie Sense testades också på 
Roslagsbanan i Stockholm under en vecka. Dokumentationen var bra i båda projekten, detta 
eftersom företaget var noga med dokumentationen. En del av idéerna till projekten fanns 
redan på företaget, men teknologerna kom också med en mängd egna idéer.  
 
Nytta och erfarenheter: 
Företaget valde att genomföra projekten i samarbete med Mekatronik HK, eftersom Tage 
Tarkpea själv genomgått mekatronikutbildningen på KTH och kände till hur det var 
organiserat. Företagets roll i projektet var rollen av en styrelse, dvs. ramarna för projektet var 
definierade i förväg och inom dessa ramar arbetade teknologerna sedan på egen hand. 
Företaget fungerade även som en informationskälla för projektet.  
 
Det blev inga kommersiella produkter av prototyperna som teknologerna hade byggt. Det 
beror på att prototyperna hade alltför många begränsningar och inte höll rent tekniskt. Även 
om det inte resulterade i några produkter, så erhöll företaget mycket nya kunskaper och det är 
också ett resultat. Framförallt hade teknologerna bidragit med många idéer inom trådlös 
kommunikation och företaget hade haft funderingar på att ta patent, men det blev inga. 
Företaget var väl medvetet om att projekten var en chansning.   

7.6 HK-projekt: Boston Tea Party 2001/2002 

Uppdragsgivare:  Boston University 
Intervju:  Lars Oddsson (2007-01-26). Roll: beställare. 
 
Uppgift: 
Problem med hållning och balans, orsakade av försämrad känsel efter sjukdom, skada eller på 
grund av ålder, är vanliga i samhället. På Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) har 
det tagits fram en apparat som ersätter örats balanssystem. På Boston University har det 
utvecklats ett koncept som ersätter känseln vid fottryck. Teknologernas uppgift i projektet var 
att konstruera en balansprotes som är portabel och som integrerar de två ovannämnda 
lösningarna. 
 
Resultat: 
Projektet var väldigt framgångsrikt och uppdragsgivaren är nöjd med resultatet. Prototypen 
har varit tillräckligt robust för forskning, även om det krävs en ingenjör för att kunna använda 
den, för att inte trådar ska hamna snett. Teknologier som inkorporerades har varit rätt i tiden. I 
Sverige nominerades Boston Tea Party till Elektronikmässans pris. På MIT 50K (den årliga 
entreprenörstävlingen på MIT) vann Boston Tea Party för bästa business plan och 
presentation, men då var det inte HK-teknologer som gjorde presentationen utan doktorander 
från Boston University. Dokumentationen är svagheten i projektet, det har varit svårt att i 
efterhand försöka sätta sig in i framförallt programmeringen. 
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Nytta: 
Prototypen har varit solid, men den har snabbt blivit omodern. Teknologier utvecklas och 
hade projektet gjorts sex månader senare, så hade annorlunda lösningar valts. I projektet har 
det varit nödvändigt att göra komprommisser mellan kundens önskemål och 
utbildningskvalitén. Vissa Siemens processorer som användes finns inte idag och då är 
systemet inte utbytbart. Boston Tea Party har varit av stor nytta. Det är osäkert om det 
kommer att bli en kommersiell produkt, men på papper finns det potential för det. Den 
ekonomiska nyttan så långt har varit den att prototypen underlättat vid sökning av nya 
forsknings- och utbildningspengar. Alla patenten var gjorda i förväg, innan HK-projektet 
startats. Uppdragsgivaren har varit involverad i hela arbetsprocessen. Kravspecifikationen var 
dynamisk, den utvecklades under videokonferenser och besöken. 

7.7 HK-projekt: CARVE 2001/20002 

Uppdragsgivare:  KTH 
Intervjuer:  Jan Wikander (2007-01-12). Roll: projektansvarig. 
  Johnny Nilsson (2006-12-21). Roll: stöd och finansiering. 
 
Uppgift: 
Målet var att ta fram ett kraftmätningssystem, för att mäta krafter vid alpinskidåkning. 
Produkten var tänkt för tävlingsåkning. Skälet var att skapa ett system för att få bättre 
förståelse för mekaniken bakom modern åkning. Detta i första hand för att optimera tekniken 
(hur man ska åka) och minimera skador, men eventuellt också för att optimera utrustningen.  
 
Resultat: 
Teknologerna lyckades skapa ett system som mäter krafterna, skickar dessa trådlöst upp till en 
logger som åkaren bär på kroppen och som är synkroniserad med en videokamera. Således är 
det möjligt att, efter ett genomfört åk, se åket på videokameran och samtidigt få en 
presentation av hur krafterna har verkat.  
 
Nytta och erfarenheter: 
Teknologerna lyckades komma fram till ett färdigt system som fungerade, men de lyckades 
aldrig få ut det i backen. I fortsättningen gjordes även två examensarbeten på att färdigställa 
systemet, men det blev aldrig tillräckligt robust. Det är nämligen hårda krav om det ska sättas 
föremål under pjäxan på skidan, eftersom faktorer som temperatur, fukt, slag, vibration m.fl. 
inverkar.  
 
Det fanns snarlika, men mycket enklare kommersiella produkter för kraftmätning. Sådana 
produkter klarade av att mäta någon kraftkomponent, medan teknologernas lösning kunde 
mäta alla kraftkomponenter: uppåt och i sidled, på både främre och bakre delen av pjäxan. 
Själva konstruktionen var också smart gjord, eftersom krafterna skulle mätas rätt utan att störa 
skidans egenskaper (att den kan böja sig fritt osv.). Dock ansågs kraftsystemet inte vara 
patenterbart.  

7.8 HK-projekt: Double Flow 2003/2004 

Uppdragsgivare:  Medical Vision Research & Development AB 
Telefonintervju:  Anders Möllstam (2007-02-05). Roll: beställare. 
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Uppgift: 
Företaget hade idéer för en medicinsk pump och teknologernas uppgift var att testa huruvida 
konceptet är möjligt att genomföra.  
 
Resultat: 
Uppdragsgivaren är i stort sett nöjd med resultatet. Det togs fram en fungerande prototyp och 
den tekniska komplexitetsnivån motsvarade förväntningarna. Prototypen ansågs också 
tillräckligt robust, dock inte tillräckligt tillförlitlig för att genomföra det som 
projektspecifikationen tog upp. Dokumentationen som togs fram var bra och en förklaring till 
detta är att företaget lärde teknologerna hur de förväntades dokumentera. Detta var ett 
medicinskt tekniskt projekt och då finns det givna standarder som måste följas.  
 
Nytta och erfarenheter: 
Alla idéer och innovationer fanns innan HK-projektets start och företaget hade även hunnit 
söka patent. Företaget valde att söka extern hjälp för testning av produktidéerna och vände sig 
dels till Epsilon och dels till KTH. Eftersom den tekniska kompetensen var ungefär likvärdig 
hos de båda aktörerna, men skillnaden i kostnad var stor, valde företaget att samarbeta med 
KTH. Detta var främst ett ekonomiskt beslut, men företaget såg det även som en investering 
för framtida samarbeten med KTH.  
 
Det ställs höga krav på medicinsk utrustning och därför var det nödvändigt med 
vidareutveckling av prototypen som teknologerna tagit fram. Däremot var prototypen 
tillräcklig som ”proof of concept”, vilket gjorde det möjligt att få in externt kapital för att 
vidareutveckla produkten. Företagets patentansökan har beviljats och nu är patentet 
registrerat. Produkten är idag också färdigkonstruerad för kommersiellt bruk. I dagens produkt 
finns det lite som är kvar av den ursprungliga prototypen. Men plattformen som teknologerna 
tagit fram ligger till grund för produkten och utan teknologernas arbete hade produkten aldrig 
blivit av.  
 
Uppdragsgivaren har varit involverad i arbetsprocessen i HK-projektet och menar att detta 
varit avgörande för ett lyckat projektresultat. Detta avser inte enbart dokumentationen som 
nämnts tidigare, utan det har funnits ett kontinuerligt engagemang från företagets sida. Det var 
inte fråga om ett konsultuppdrag. 

7.9 HK-projekt: MUSIC 2004/2005 

Uppdragsgivare:  GIH 
Intervju:  Eva Fors (2007-01-16). Roll: beställare.  
 
Uppgift: 
Ur pedagogiskt perspektiv finns det många begränsningar i kommersiella produkter för lek 
och träning för barn. Ett stort problem i dagens samhälle är att barnen inte rör sig tillräckligt 
mycket. Uppdragsgivaren ville därför ta fram en aktivitetsmatta som ska uppmuntra till 
träning och fysisk aktivitet. För en nybörjare eller en funktionshindrad kan det vara svårt att 
se de små framstegen som faktiskt görs. Med tekniken är det möjligt att dokumentera och 
synliggöra också denna lilla progression, vilket är motivationsskapande. Teknologernas 
uppgift var att skapa en musikmatta, där: 1) barnen jobbar tillsammans, 2) återkoppling inte är 
textbaserad och 3) aktivitetsmattan är bortkopplad från datorskärm, eftersom en skärm 
begränsar rörelse.  
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Resultat: 
Musikmattan som teknologerna skapade överträffade uppdragsgivarens förväntningar. Istället 
för textbaserad återkoppling, användes musiken som låter allt bättre ju mer barnen lyckas 
hålla takten, hitta rätt färg på mattan etc. För varje steg låter musiken bättre, därför är det 
mycket lättare att skapa en bra melodi tillsammans istället för att göra alla stegen själv. All 
mätdata överförs trådlöst till en dator. De grafiska gränssnitten, såväl mattans utformning som 
datorgränssnittet, blev användarvänliga. Dokumentationen har varit tillfredsställande och 
användbar. Den har tagits fram löpande och i diskussion med uppdragsgivaren. Dock har 
uppdragsgivaren själv ingen teknisk bakgrund och därför svårt att bedöma det tekniska 
innehållet i dokumentationen.  
 
Några av produktens svagheter är att lysdioderna vid mattans kant, de som instruerar barnen 
vilka steg de ska ta, samt lådan med kretskort är väldigt känsliga för stötar. Produkten behöver 
bli mer robust. Teknologerna lyckades generera mätdata för hela gruppens aktivitet, men inte 
fördelat per respektive deltagare vilket hade varit önskvärt. Överlag var uppdragsgivaren 
väldigt nöjd, teknologerna hade kommit på alla lösningar själva och haft många bra idéer. 
Användningen av ZigBee, den trådlösa kommunikationsstandarden i projektet, ansågs väldigt 
innovativ. 
 
Nytta: 
Musikmattan har varit av stor praktisk användning. Den har presenterats på många mässor 
och visningar. Ännu har det inte gjorts några publikationer, mest på grund av tidsbrist, men 
det finns planer på att göra det. Det pågår också arbete med att sätta idén i ett kommersiellt 
sammanhang. Det krävs dock vissa modifikationer av musikmattan först. Under projektets 
gång har det växt fram en mängd bra idéer som är fullt realiserbara, men som inte hunnits 
implementeras. Några exempel är: kroppsburna sensorer, för att kunna få individuell mätdata; 
eventuell ersättning av lysdioder med uppåtriktat laserljus, för att barnen inte ständigt ska 
behöva titta ner i golvet utan kunna röra sig mer fritt och få bättre hållning; produkten 
behöver bli mer robust. För närvarande görs ett examensarbete på att förbättra musikmattan. 
Behov för produkten finns, på mässor och visningar har det varit många som frågat efter 
musikmattan. Tekniken i sig är inte patenterbar, men det skulle vara möjligt att under en 18-
månaderstid idéskydda själva konceptet. Det är dyrt och inget beslut har tagits än. 
 
Uppdragsgivaren har varit väldigt engagerad under projektets gång. Uppdragsgivaren besökte 
teknologerna och tittade hur arbetet fortskred. Det var viktigt att teknologerna inte avvek från 
kravspecifikationen och för att de skulle få bättre förståelse för målgruppens behov ordnades 
dels föreläsningar med specialister och dels tillfällen för barn att testa mattan redan under 
projektet. HK-teamet fick även arbeta med studenter på Musikhögskolan i Stockholm, för att 
bättre lyckas med den musikaliska återkopplingen. Uppdragsgivaren var involverad i 
dokumentationsframtagningen. 

7.10 HK-projekt: RODD 2004/2005 

Uppdragsgivare:  GIH 
Intervju:  Johnny Nilsson (2006-12-21). Roll: beställare. 
 
Uppgift: 
Grundidén är att som roddare kunna få återkoppling. Ett speciellt problem för roddare är att 
kunna avgöra det exakta ögonblicket för vändläge. Risken är att viss rörelsemängd annars 
överförs i fel riktning. Roddare arbetar mycket med att försöka minimera denna negativa 
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överföring och ju mer relevant information som kan fås om vändläget, desto bättre är det. 
Med relevant information menas parametrar som krafter, accelerationer mm. Genom att sätta 
vissa gränsvärden, ska roddaren få visuell återkoppling direkt när gränsvärdena överskrids, 
eftersom det då överförs för mycket moment åt fel håll. 
 
Resultat: 
Teknologerna implementerade grundidén och mer därtill. Det infördes fler parametrar av 
relevans, som uppdragsgivaren inte tänkt på. Teknologerna levererade och visade att systemet 
fungerar. Dock användes i lösningen en logger, där all mätdata lagrades. HK-teamet hade inte 
lyckats ordna den omedelbara visuella återkopplingen, utan loggern är tänkt att ta med sig i 
land och i efterhand studera de lagrade mätvärden. Beträffande dokumentationen så gjordes 
det en beskrivning av projektet. Uppdragsgivaren hade gärna sett att beskrivningen inte varit 
alltför teknisk, utan att den satts mer i sitt rätta sammanhang. Men detta klarar inte teknologer 
av själva, utan dokumentframtagning behöver då ske tillsammans med uppdragsgivaren. 
 
Nytta: 
Kanoten finns nu i LTIV (Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap). Den har stått i väntan 
på den programmering som krävs för att lösa den omedelbara återkopplingen. Under tiden har 
det bildats en enhet som heter OPC (Olympic Performance Center). Det är ett samarbete 
mellan KTH, GIH och SOK (Sveriges Olympiska Kommitté). OPC kommer att finansiera 
vidareutvecklingen av RODD-projektet. En kommersiell produkt är möjlig när visuell eller 
ljudåterkoppling införs samt driftsäkerheten förbättras. Liknande produkter finns redan, men 
inga som löser just problemet med vändningsläget, så detta kommer att läggas i fokus vid 
framtida marknadsföring. Det anses inte troligt att kunna ta patent.  
 
Uppdragsgivaren har ännu inte haft någon teoretisk nytta av det framtagna systemet och inte 
heller någon praktisk nytta. Ambitionen finns att, så snart båten blir klar, använda båten på 
någon grupp roddare och studera hur deras teknik påverkas av produkten. Den ekonomiska 
nyttan är att produkten kostat betydligt mindre jämfört med kommersiella produkter.  
 
Beställaren har varit engagerad under projektets gång och diskuterat med teknologer när 
någonting varit oklart. Sådant tar tid, men anses vara värt det. Ur diskussioner med teknologer 
har det i detta projekt uppkommit många nya idéer. 

7.11 Analys och slutsatser 

Tabellen är en sammanställning av resultaten från uppföljningsintervjuerna. 
 
HK-projekt Ändamål, Uppdragsgivare Vidareutveckling Patent 
SPARK 1985/1986 Forskning, GIH Nej (färdig produkt) Patentansökan 
BALANS 1987/1988 Forskning, KI Nej (färdig produkt)  Nej 
BALDER 1992/1993 Forskning, GIH Ja (examensarbeten, spin-off 

produkter) 
Nej 

FIBER 1993/1994 Industri, Ericsson Ja (examensarbete) Ja 
X-less 1999/2000 Industri, Bombardier Transportation Nej (ingen produkt) Nej 
Boogie Sense 2000/2001 Industri, Bombardier Transportation Nej (ingen produkt) Nej 
Boston Tea Party 2001/2002 Forskning, BU Ja (examensarbeten) Ja 
CARVE 2001/2002 KTH Ja (examensarbeten) Nej 
Double Flow 2003/2004 Industri, Medical Vision Ja (utveckling på företaget) Ja 
MUSIC 2004/2005 Forskning, GIH Ja (examensarbete) Nej 
RODD 2004/2005 Forskning, GIH Ja (utveckling på GIH) Nej 

Tabell 9.  Resultaten från uppföljning av HK-projekt 
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Uppgifterna i HK-projekten handlar om att ta fram lösningar som inte redan finns på 
marknaden, skräddarsydda lösningar eller mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Ofta 
görs projekten i utredande syfte, då uppdragsgivaren vill testa ett nytt koncept, en ny metod 
etc. 
 
Alla uppdragsgivare som blivit intervjuade i detta examensarbete har varit nöjda med 
teknologernas prestationer. De har däremot inte alltid varit helt nöjda med resultaten, men de 
har haft full förståelse för att det rör sig om utbildningsprojekt som pågår under en begränsad 
tid. Prototyper som har tagits fram har alla varit tekniskt avancerade. En av bristerna i HK-
projekten anses vara dokumentationen. Så här säger några av uppdragsgivarna om 
projektdokumentationen: 
 
 ”Det rent tekniska beskrivningen är inte nödvändigtvis tillräckligt, utan den behöver sättas mer 

i sitt sammanhang. Då behöver dokumentationen utvecklas tillsammans med 
uppdragsgivaren.” (Johnny Nilsson, HK: RODD) 

  
 ”Dokumentationen som togs fram var bra. En förklaring till det är att man lärde teknologerna i 

projektet hur de förväntades dokumentera. I ett medicinskt tekniskt projekt finns det givna 
standarder som måste följas.” (Anders Möllstam, HK: Double Flow) 

 
 ”Dokumentationen är alltid svagheten i sådana här projekt. Det skulle krävas en månad efter 

det att projektet avslutats för dokumentationen, det är svårt.” (Lars Oddsson, HK: Boston Tea 
Party) 

 
Kännetecknande för de projekt som varit mest framgångsrika, är uppdragsgivarens 
engagemang i projektet. Genom att vara delaktig i arbetsprocessen, har uppdragsgivaren 
kunnat påverka och därmed säkra att produkten blir som den var tänkt. Samarbete och 
diskussioner ger upphov till bättre förståelse för uppgiften och ofta leder det till fler 
innovativa idéer. Uppdragsgivarna från GIH har alla varit direkt involverade i arbetsprocessen 
och resultaten har uteslutande varit positiva. Tillvägagångssättet fungerar även med 
industriella samarbetspartners. Double Flow är ett sådant exempel, som nyligen blivit en 
kommersiell produkt. Så här beskriver några av uppdragsgivarna det nära samarbetet med 
teknologer: 
 
 ”Det är viktigt inte bara för företaget, utan KTH ska också ställa krav på uppdragsgivaren att 

avsätta en projektledare och tid för projektet.” (Anders Möllstam, HK: Double Flow) 
 
 ”Trots att man vill att projekten ska efterlikna verkligheten, så är inte förutsättningarna 

desamma: begränsad tid, alla har sina roller, teknologer får ingen lön… Därför är det viktigt att 
uppdragsgivaren engagerar sig och påminner om kontexten, miljön och sammanhanget varifrån 
produkten är beställd.” (Eva Fors, HK: MUSIC) 

 
 ”Specifikationen var dynamisk, den arbetade man med under videokonferenser och besöken. 

Då är chansen mycket större att det blir ett lyckat projekt.” (Lars Oddson, HK: Boston Tea 
Party) 

 
Projekten som det inte blivit några produkter av har varit X-less respektive Boogie Sense. 
Båda har genomförts på uppdrag av Bombardier Transportation. Teknologerna har i dessa 
projekt haft konsultrollen och arbetat helt oberoende av uppdragsgivaren. Även om det i 
slutändan inte blivit några produkter, så har företaget genom projektet fått värdefulla 
kunskaper. 
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 ” Även om projekten inte resulterade i några produkter, så erhöll man på företaget mycket nya 
kunskaper. Detta är också ett resultat.” (Tage Tarkpea, HK: X-less, Boogie Sense) 

 
Nyttan av prototyper framtagna i HK-projekten har varit flerfaldig. Uppdragsgivarna har haft: 
• teoretisk nytta, i form av internationella publikationer, avhandlingar och rapporter;  
• praktisk nytta, vid testning inom forskning och utveckling; 
• ekonomisk nytta, eftersom eventuella motsvarigheter bland kommersiella produkter är 

betydligt dyrare och i vissa fall har det också varit möjligt att söka extern finansiering 
baserat på resultaten från HK-projekten. 

 
Tyvärr har det inte blivit några patent baserade på teknologernas insatser i HK-projektet. 
Uppdragsgivarna har vanligen vänt sig till teknologer för implementering av i förväg 
patenterade lösningar (Boston Tea Party, Double Flow). Ericsson har kunnat ta patent på ett 
examensarbete, som varit en spin-off från HK-projektet FIBER. Det gjordes en patentansökan 
(SPARK) och fler av HK-prototyper har varit innovativa, men där har uppdragsgivaren valt 
att inte gå vidare. Detta delvis på grund av att det är dyrt med patent, men också beroende på 
att det inte funnits någon större drivkraft att söka patent. 
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8 Slutsatser 
 
Mekatronik definieras som en synergistisk integration av mekanik, elektronik, reglerteknik 
och programmering i konstruktion. Begreppet myntades först i Japan, år 1969, men 
mekatronik i sin fulla bemärkelse förekommer nästan uteslutande i Europa. I resten av världen 
förekommer endast olika tillämpningar av mekatroniken. Trender inom mekatronik har 
genom åren varit: servoteknologi under 1970-talet; IT och inbyggda system under 1980-talet, 
kommunikationsteknik och miniatyrisering under 1990-talet. Under senare tid är det bland 
annat aktuellt med realtidssystem, medicinska tillämpningar och designmetoder.  
 
Det mest aktuella i dagsläget är dock behovet av innovationer. Den globala konkurrensen har 
lett till att produktionsverksamheten flyttar till länder med billigare arbetskraft. Det är svårt att 
konkurrera med dessa länder genom lönesänkning och effektivisering. Det enda sättet att 
verkligen bli mer konkurrenskraftiga är genom utveckling av nya, kunskapsintensiva 
produkter och nya affärsverksamheter. 
 
Mekatronikutbildningen på KTH har sedan starten i slutet av 1970-talet varit fokuserad på 
produktutveckling. Utbildningen är till stor del problembaserad och projektorganiserad. 
Teknologer som går mekatronikinriktningen på KTH har en allt mer varierad 
utbildningsbakgrund. Stark koppling till industrin finns, främst i form av de stora industriella 
projekten i Mekatronik högre kursen. I projekt samarbetar teknologer inte sällan med 
studenter från utländska lärosäten. Därmed är alla förutsättningar för innovation, som de 
identifierats i boken ”Breakthrough” [9], uppfyllda inom mekatronikutbildningen på KTH. 
Där framgår att det är just mångdisciplinär kompetens och ett problembaserat 
tillvägagångssätt vad som krävs för att komma på de mest innovativa lösningar. Stora 
möjligheter för innovation finns inom gränsområden mellan olika discipliner.  
 
PIE-p (Product Innovation Engineering Program) förväntas ha stor effekt i hela Sverige och 
inte minst på mekatroniken på KTH. Teknologer och forskare ska utbildas i innovation. 
Innovation bör integreras i utbildningen, så att fler ska ha de nödvändiga kunskaperna som 
krävs för att våga satsa på egna idéer och starta nya företag. Detta ställer också krav på lärare, 
som ska kunna handleda och hantera innovationsprocessen. PIE-p ska underlätta samarbete 
mellan olika lärosäten, så att lärare kan utbyta erfarenheter med varandra. PIE-p ska även 
underlätta samarbete mellan lärosäten och industrin, för att fler idéer ska tillvaratas och bli 
kommersiella produkter.  
 
Stanford University har alltid haft en stor inverkan på mekatroniken på KTH. Maskinteknik-
programmet på Stanford University har en stark fokus på design. Samarbete med Stanford 
University har gagnat mekatroniken på två sätt. Dels anordnas det kurser i kreativ coachning 
för lärare, ett sådant exempel är Creative Coaching Workshop (se kapitel 5). Dels samarbetar 
teknologer på KTH med teknologer från Stanford i projekt. Det senare är viktigt eftersom 
teknologerna har olika kompetenser och kompletterar varandra. Teknologer på Stanford är 
skickligare på design. Kännetecknande för mekatroniken på KTH är utveckling av produkter 
med stort tekniskt innehåll. Det är det som är kärnan och det vill KTH inte göra avkall på. 
Därför är samarbete med teknologer från Stanford ett bra sätt att få in den kompetens som 
saknas på KTH, nämligen design. 
 
Uppföljning av några av de tidigare HK-projekten (se kapitel 7) visar att teknologer är 
högpresterande och levererar tekniskt avancerade prototyper. Deras insatser har dock inte lett 
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till några patent. Anledningar till detta är flera. Ofta vänder sig uppdragsgivare till KTH med 
ett färdigt koncept som de vill testa om det går att genomföra. Även om teknologer lyckas ta 
fram en fungerande prototyp, så är det företaget som står för allt det innovativa som går att ta 
patent på. Ett annat hinder är tidsbegränsningen i projekten. HK-projekten pågår i regel under 
ett halvår. Detta är inte tillräckligt för att färdigutveckla alltför avancerad funktionalitet. Det 
är först efter vidareutveckling på företaget eller genom examensarbeten som funktionsdugliga 
produkter tas fram och som är möjliga att kommersialisera eller ta patent på. I dessa fallen har 
teknologernas insatser i projektet endast indirekt lett till patent.  
 
Mekatroniker i arbetslivet däremot är innovativa i hög grad. Av resultaten från enkäten 
”Mekatronikalumni – Karriär och innovation” (se avsnitt 6.3) framgår att det är hela 39,2% av 
de svarande som varit innovativa i den bemärkelsen att de antingen publicerat egna tekniska 
eller vetenskapliga artiklar, tagit patent på egna idéer eller startat nya företag. Detta ligger 
högt över de förväntade 10% som varit en av hypoteserna (se avsnitt 6.2.1). En förklaring är 
att teknologer under utbildningen behöver skaffa sig erfarenhet, för att senare i arbetslivet 
känna sig säkra på sin förmåga och våga vara innovativa. Enkätresultaten visar även att 
mekatroniker som i sitt arbete kombinerar kunskaper från flera mekatronikområden är mer 
innovativa än de som endast arbetar inom ett av mekatronikområdena. Detta stödjer syntesen i 
boken ”Breakthrough”, samt budskapen i kreativ coachning. Det är inte alla utexaminerade 
mekatroniker som har ett arbete som är relaterat till mekatronikutbilningen. Mekatroniker har 
breda kunskaper och är därmed attraktiva för olika typer av arbetsgivare. Mekatroniker gör 
karriär och efter ett antal år på arbetsmarknaden har de projektledar- och chefspositioner.  
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Bilaga 1: HK-projekten genom åren 

Tabellen nedan är en sammanställning av HK-projekten under perioden 1984-2006. I de närmast 
följande avsnitten presenteras vart och ett av projekten mer ingående.  
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1 84/85 DASS Ja Nej 12 Nej - 
2 85/86 SPARK Ja Nej 12 Ja Ansökan 
3 86/87 HEPA - Nej 10 Nej - 
4 86/87 LINDA Ja Nej 5 Nej - 
5 87/88 BALANCE Ja Nej 14 Ja Nej 
6 88/89 VINKEL Ja Nej 13 Nej - 
7 89/90 ROBOT Nej Nej 15 Nej -  
8 90/91 DIAGNOS Ja Nej 14 Nej - 
9 91/92 SEDEL Ja Nej 13 Nej - 

10 92/93 BALDER Ja Nej 14 Ja Nej 
11 93/94 FIBER Ja Nej 20 Ja Ja 
12 94/95 SENSOR Ja Nej 17 Nej - 
13 95/96 BRAIN Ja Ja 16 Nej - 
14 96/97 SÄLLSKAP I-VII Ja Nej 26 Nej - 
15 97/98 PMI Nej Ja 15 (+5) Nej - 
16 97/98 SLEIPNER III Nej Nej 15 (+24) Nej - 
17 98/99 MLC Nej Nej 25 Nej - 
18 99/00 MUCCA Ja Ja 12 (+4) Nej - 
19 99/00 Xless Ja Nej - Ja Nej 
20 99/00 TJALVE Ja Nej 12 Nej - 
21 00/01 Company C Ja Ja 12 (+4) Nej - 
22 00/01 BoogiSence Ja Nej 20 Ja Nej 
23 00/01 Dr. NO Ja Nej 12 Nej - 
24 01/02 Boston Tea Party Ja Ja 12 Ja Ja 
25 01/02 CARVE Nej Nej 11 Ja Nej 
26 01/02 GENAST Ja Nej 11 Nej - 
27 02/03 R-lab Nej Ja 23 Nej - 
28 02/03 FAR Ja Nej 10 Nej - 
29 03/04 Smart knäprotes - - - Nej - 
30 03/04 Elemental game Ja Ja 15 (+X) Nej - 
31 03/04 Medicinsk pump Ja Nej - Ja Ja 
32 03/04 InteliCare Ja Ja 6 (+7) Nej - 
33 04/05 M.U.S.I.C. Ja Nej 6 Ja Nej 
34 04/05 SAINT I Ja Nej 16 Nej - 
35 04/05 GM Ja Ja - Nej - 
36 04/05 HOBBIT Ja Ja 6 (+5) Nej - 
37 04/05 RODD Ja Nej - Ja Nej 
38 05/06 AGILIS Ja Nej 6 Nej - 
39 05/06 SAINT II Ja Nej 6 Nej - 
40 05/06 Automower Ja Nej 6 Nej - 
41 05/06 HippieFix Ja Nej 6 Nej - 
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84/85 DASS 

DASS (Datainsamlare för Arbetarskyddsstyrelsen) var det första högrekursprojekt som utfördes 
på inriktningen mikrodatorsystem 1984-85.  
 
Arbetare vid exempelvis ställverk och linjearbeten utsätts för stora elektriska och magnetiska 
fält. Uppdraget bestod i att konstruera en portabel datainsamlare för mätning av dessa fält.  
 
Projektet resulterade i en prototyp till en portabel datainsamlare (0,5 kg) med egen ström-
försörjning, som kontinuerligt under en hel arbetsdag mäter elektriska och magnetiska fält och 
lagrar dessa värden i ett 32 kbytes minne. Efter arbetsdagens slut kan sedan mätdata överföras 
till en persondator för vidare lagring och behandling.  
 
För att uppfylla ställda krav på funktion och miljö valdes en ny mikrokontroller (80C51) och 
dyra statiska CMOS minnen på 32 kbyte. 
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

85/86 SPARK 

På uppdrag av forskare vid Fysiologen III, Karolinska Institutet, konstruerade mshk 1985-86 ett 
datoriserat mät- och styrsystem under namnet SPARK-stolen. Systemet innebar att man kunde 
mäta benets muskelstyrka under standardiserade förhållanden vid både koncentrisk och 
excentrisk styrkeutveckling. Efter framtagning av krav- och systemspecifikation delades 
projektet upp i två konkurrerande lösningsalternativ: 

a. En kortdator (Metric Card System) tog hand om styrningen och mätningen. Den 
kommunicerade via en RS232 länk med en Compis PC, vilken tog hand om maskin-
kommunikationen.  

b. En IBM PC vilken var utökad med ett expansionskort för styr- och mätändamål. Båda 
alternativen realiserades, men bara ett uppfyllde alla ställda krav.  

 
SPARK-projektet innebar utveckling av elektronik, program och viss mekanik till en redan 
befintlig mekanisk stol. Uppgiften var att mäta: 

1. koncentrisk styrkeutveckling 
2. excentrisk styrkeutveckling 

 
under: 

i. isokinetisk rörelse 
ii. accelererad rörelse 
iii. retarderad rörelse 
iv. isometrisk rörelse 

 
SPARK-projektet skilde sig väsentligen från annan muskelmätningsapparatur: 

1. Excentrisk och koncentrisk muskelmätningsstyrka kunde mätas. 
2. Stort mätområde: från nyopererad till styrkelyftare kunde testas. 
3. Enkelt handhavande med hjälp av menybaserat datorprogram. 
4. Kraftfull presentation, följande alternativ finns:  

moment (vinkel), moment (tid), kraft (vinkel), kraft (tid), hastighet (vinkel),  
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EMG (vinkel), momentmedel (spark), momentmax (spark) 
5. ”Obegränsad” lagringsmöjlighet. Försöksdata lagrades på skivminne.  

 
I slutfasen av projektet lämnades en patentansökan in. Den godkändes, men den fullföljdes aldrig 
på grund av den ekonomiska faktorn. SPARK-stolen används som en viktig del i 
muskelforskningen. Flera doktorsavhandlingar i fysiologi, liksom internationella publikationer 
och rapporter baseras på resultaten från SPARK-stolen.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

86/87 HEPA 

Detta projekt hade en medicinsk teknisk inriktning. Det gällde att utveckla en prototyp till en 
produktionsutrustning för att heparinisera ytor. 
 
Bakgrunden var att blod som kommer i kontakt med ytor i medicinsk utrustning koagulerar, till 
exempel i slangar och kanyler. Den normala lösningen till detta är att tillsätta heparin 
(blodförtunnande medel) till patientens blod. Metoden har dock biverkningar, exempelvis kan 
svåra blödningar uppstå. En ny metod var att istället heparinisera ytorna som kom i kontakt med 
blodet. Detta är en tidskrävande process som görs manuellt, men som kan automatiseras. 
 
Projektet koncentrerades på automatisk heparinisering av oxygeneratorer (konstgjord lunga). 
Projektets medlemmar konstruerade och byggde en prototyp till styrsystemet, vilket omfattade 
interface till givare och ställdon samt hård- och mjukvara.  
 
Två av medlemmarna fortsatte med HEPA i cirka nio månader. Mikrodatorsystemet fungerade 
efter detta utan problem. Tyvärr fungerade inte den medicinska biten (ej sterilt nog) och därför 
används ej HEPA.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

86/87 LINDA 

Detta projekt hade en produktionsteknisk inriktning. Det gällde att utveckla en försöksutrustning 
för att linda fiber på rotationssymmetriska kroppar, till exempel en centrifug. 
 
Bakgrunden var att det var svårt att använda mekaniska växellådor för att synkronisera rotations- 
och translationsrörelserna vid lindning. Projektet utfördes i samarbete med Alfa Laval. En 
mekatronisk växellåda utvecklades, där utväxlingen kunde ändras kontinuerligt via 
programvaran.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

87/88 BALANCE 

BALANS var 1987/88-års projekt. Det bestod i att utveckla såväl mekanik som datorsystem till 
en försöksutrustning till ett forskningsteam på Fysiologen III på Karolinska institutet. 
Försöksutrustningen skulle användas för forskning kring centrala nervsystemets utveckling och 
funktion, speciellt balanssinnet.  
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Teamet på Fysiologen III studerar balanssinnets koppling till centrala nervsystemet, CNS. 
Genom att studera hur balanskontrollen utvecklas hoppas de att på ett tidigt stadium kunna 
upptäcka skador i CNS hos neurohandikappade barn. Ju tidigare man kan gå in med träning och 
behandling, desto mer kan man lindra handikappet. Genom att placera en person på en rörlig 
platta och på ett kontrollerat sätt störa hennes balans hoppas teamet få en samlad bild av hur 
motoriska funktioner kontrolleras av nervsystemet.  
 
Balansplattan har två servomotorer för att kunna utföra en kombination av rörelser, translation 
och rotation, en i taget eller samtidigt. Balansplattans rörelsemönster byggs upp av försöks-
ledaren i ett ordbehandlingsprogram på en PC/AT genom att kombinera enkla primitiver. 
Därefter skickas styrdata till en styrdators minne. Plattans rörelse startas av försöksledaren från 
en manövermodul. Styrdatorn skickar då börvärden till styrservona och synkroniseringssignaler 
till AT:n. På AT:n sitter ett datainsamlingskort för att ta emot data om plattans läge och signaler 
från EMG-givare. EMG-givarna är fästade på försökspersonen och visar dennes muskelaktivitet. 
För att kunna utvärdera testresultatet krävs att data från EMG-givarna är synkroniserade med 
data om försökspersonens läge. Dessa data får man från ett visionsystem. 
 
När rörelseschemat väl är nerladdat till styrdatorn sker all kommunikation mellan systemet och 
försöksledaren via manövermodulen med hjälp av den information som dess display ger. 
Manövermodulen möjliggör även manuell styrning av plattan. 
 
Plattan används på Karolinska institutet.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

88/89 VINKEL 

Projekt VINKEL gick ut på att göra ett automatiskt mätsystem för kalibrering av en geodimeter. 
Systemet byggdes upp för att användas inom produktionen på Geotronics, som tillverkar 
geodimetrar.  
 
En geodimeter är ett mikrodatorbaserat lantmäteriinstrument, som mäter avstånd samt 
horisontella och vertikala vinklar. Instrumentet har inbyggd lodlinjekompensation. 
Informationen från kompensatorn, uppmätta vinklar och avstånd skickas kontinuerligt till 
processorn, som korrigerar värdena innan den presenterar mätvärdena. Avståndsmätning sker 
genom att en lysdiod inne i instrument skickar ut en ljusstråle, som reflekteras på en utställd 
prisma. Vinkelmätning utföres av två elektriska givare, en horisontell och en vertikal. Vinklarna 
uppdateras kontinuerligt på skärmen så fort motsvarande givare har påverkats.  
 
Hur sker kalibreringen manuellt? 
Ett vridbord ställs in mot en bestämd vinkel med hjälp av en styrdator. Geodimetern står på 
vridbordet och riktas manuellt in mot samma vinkel tills vridbordet och geodimeterns hårkors 
sammanfaller. När inriktningen är färdig läses geodimeterns vinkel av och datorn jämför denna 
vinkel med vridbordets vinkel. Skillnaden mellan vinklarna ger geodimeterns fel. Detta 
förfarande upprepas på ett antal vinklar runt ett varv. Därefter plottar datorn en felkurva för 
geodimetern.  
 
Hur sker kalibrering med systemet VINKEL? 
Med system VINKEL görs inriktningen av geodimetern med styrdator istället för manuellt. Det 
fanns då en risk för att en liten förskjutningsvinkel mellan vridbordet och geodimetern skulle 
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uppstå på grund av kast i kopplingen mellan instrumenten. Noggrannhetskraven är mycket stora 
då upplösningen hos geodimetern ligger i området 1/10000-dels grad. För att mäta denna vinkel 
användes en laserstråle som siktades mot en spegel som är monterad på geodimeterns ena gavel. 
Strålen reflekteras och går via en fokuserande lins till en PSD-givare (Position Sensing 
Detector). PSD:n kan i princip känna igen var på dess lilla aktiva yta strålen har hamnat. Efter 
signalbehandling och A/D-omvandlingar beräknas korrektionsvinkeln. Denna vinkel tillsammans 
med vridningsvinkeln från vridbordet kan då ligga till grund för att räkna ut den absoluta 
vinkeln, det vill säga den vinkel geodimetern har vridits. Förfarandet upprepas varvet runt enligt 
ett i förväg uppgjort styrprogram. 
 
Inom projektet vinkel realiserades vridbordsstyrningen och mätdatainsamlingen med en styrdator 
och för människa-maskinkommunikation och datalagring användes en PC. Mshk lyckades ta 
fram en fungerande prototyp. Prototypsbygget har vidareutvecklats genom exjobb. I oktober 
1989 var utrustningen så bra att den användes inom konstruktionsavdelningen. Ett 
produktionssystem byggs även upp med projekt VINKEL som underlag.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

89/90 ROBOT 

Projekt ROBOT skedde i samarbete med DAMEK. DAMEK ingår i ett nordiskt forsknings-
samarbete benämnt ”Dynamics Control of Mechnical Systems”. Detta forskningsprojekt 
studerade fördelar med dynamisk styrning av olika hanteringsutrustningar. En finsk grupp har 
varit inriktad på styrning av travers- och kranrörelser. I Norge arbetas det med en robot med 
”lärstyrning”, roboten minns tidigare rörelser. DAMEK studerar en robot med kraftfulla motorer 
med vridmoment på 250 Nm.  
 
För denna forskning har en robotmekanik konstruerats, på vilken man sedan ska kunna testa och 
utvärdera olika algoritmer för dynamisk styrning. För att klara den dynamiska styrningen, det vill 
säga ta hänsyn till mekaniska påkänningar samt variationer i trögheter och laster, måste 
dynamiken beräknas med mycket korta tidsintervall. För att kunna klara beräkningarna på dessa 
korta tidsintervall har analys gjorts på dessa och parallelliseringsmetoder av beräkningarna 
utformats.  
 
Projekt ROBOT hade till uppgift att till robotmekaniken konstruera och bygga ett styrsystem. 
Detta styrsystem skall testa och utvärdera dynamiska styralgoritmer som utvecklats av 
forskningsgruppen. Olika beräkningsmoduler skall beräkna styrsignaler och sända ut dessa till 
motorns drivsteg. För att klara detta erfordras en beräkningskapacitet på åtminstone 1 MFlops. 
Man skulle kunna ändra olika parametrar för att prova ut optimala regleringar. Sådana 
parametrar är till exempel förstärkningsfaktorer, samplingstider och gränser för bland annat 
moment och acceleration. Under körning skall parametervärden samlas in för att efter eget val 
sedan få ut en parameterlogg över intressanta värden, exempelvis exekveringstider och 
hastigheter.  
 
Robotdynamiken har tre frihetsgrader, men styrsystemet skall vara utbyggbart för ytterligare tre 
frihetsgrader. I början av februari 1990 blev roboten med dess mycket avancerade styrsystem 
klar för presentation.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
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90/91 DIAGNOS 

1990 års projekt för mikrodatorsystems högre kurs är ett arbete beställt av Autodiagnos AB. 
Projekt DIAGNOS syftar till att utveckla ett instrument för feldiagnos dos de idag alltmer 
komplexa personbilarna.  
 
En gedigen marknadsanalys visar att det finns en mängd stationära system, men inget portabelt. 
Biltillverkare och verkstäder efterfrågar idag ett instrument att använda på landsväg för mätning 
under verklig belastning. Projekt DIAGNOS syftar till att bli ett system som skall användas av 
icke datorkunnig personal. Instrumentet är uppbyggt kring en portabel industri-PC och den 
använder en mängd olika givare för att samla in mätdata från bilen.  
 
Bilmekanikerna av idag byter ofta ut den del av bilen som de inte behärskar, det har visat sig att 
35% av de utbytta styrenheterna är helt felfria. Om man också har i åtanke att det finns cirka 
3500 verkstäder som nästan alla är tilltänkta kunder har instrumentet en ljus framtid och bör bli 
en lönsam produkt.  
 
Instrumentet består i sin tur av olika enheter: 

Centralenheten - Placeras till exempel på passagerarsätet. 
Givarenheten - Placeras i motorutrymmet.  
Styrenheten - Fjärrstyr centralenheten. 
Avgasanalysator - Kommunicerar seriellt med centralenheten. 

 
Från bilens egen styrenhet tas signaler för kontroll och analys.  
 
Att systemet blir ett multiprocessorsystem är självklart. Det skall finnas minst en processor i 
varje enhet. Programvaran skrivs i C (eventuellt C++) och skall finnas i en Windows-miljö för 
snabb och enkel menyhantering. Ett menystyrt gränssnitt mot användaren gör att man enkelt 
väljer den funktion som önskas och får då snabbt instruktioner eller hjälp med handhavandet 
direkt på skärmen.  
 
För att kunna ställa den rätta diagnosen bör systemet ha ett expertsystem inbyggt, men detta 
implementeras inte i version 1.0 som skall stå klar i februari 1991.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

91/92 SEDEL 

Projekt SEDEL utfördes på uppdrag av Inter Innovation, ett företag som tillverkar och säljer 
utrustning för sedelhantering. TCD står för Teller Cash Dispenser och är en produkt som 
används för utmatning av sedlar i banker och andra ställen där stora penningbelopp hanteras. Vid 
produktionen testas färdigmonterade TCD:er manuellt med avseende på både livslängd och 
funktionssäkerhet. Normalt kontrollerar en operatör fem till åtta TCD:er per arbetsdag.  
 
Målsättningen med projektet var att konstruera en modul, med arbetsnamnet hanterare, som 
skulle öka effektiviteten hos operatörerna som kontrollerar TCD:erna. Flera systemförslag 
framtogs, men med tiden utkristalliserades en lösning som innebar att operatören via ett 
menybaserat användargränssnitt beordrar en testsekvens. Persondatorn styr sedan hanteraren så 
att TCD:n beordras utmatning av en sedelbunt. Hanteraren tar sedlarna från TCD:n, kontrollerar 
bunten med avseende på aktuella parametrar och matar ut sedlarna till en låda. Hanterarens 
resultat sparas och presenteras på operatörens bildskärm. 
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Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

92/93 BALDER 

Projekt BALDER var ett samarbetsprojekt mellan Mshk 1992/93 och gruppen för biomekanik 
och motorisk kontroll vid Fysiologen III, Karolinska Institutet, Stockholm.  
 
Målsättningen med projektet var att ta fram en rörlig balansplatta för störning av balansen hos en 
försöksperson vars reaktioner sedan kontrolleras.  
 
Bakgrunden till projektet är följande. Akuta skador i arbetslivet inträffar ofta vid plötsliga 
oväntade belastningar. Olika studier av postural kontroll i stående har visat att vårt nervsystem 
prioriterar aktiveringen av de muskler som styr balansen. Därmed aktiveras postural muskulatur 
som styr omedvetna, så kallade associerade rörelser, innan viljemässiga muskler, som 
åstadkommer den primära rörelsen.  
 
Vid en oväntad störning av balansen förefaller de muskler som är bäst lämpade för att bibehålla 
balansen att aktiveras i en speciell ordning. Därmed kan i princip vilken muskel som helst i en 
viss situation fungera som postural muskel.  
 
Om en reaktionsrörelse skall utföras samtidigt som balansen störs, kommer den viljemässiga 
rörelsen att fördröjas. Addering av en reaktionstidsrörelse till en pågående bålrörelse kan 
dessutom medföra en reversering av den tilltänkta rörelsen.  
 
Om en person är utsatt för yttre belastning, till exempel i samband med ett lyft, och samtidigt 
utsätts för en oväntad balansstörning kommer nervsystemet att hamna i en ”konfliktsituation”. 
Dels måste muskulaturen som bär den yttre belastningen aktiveras, dels måste balansen 
bibehållas. Det kan då tänkas att de ”bärande” musklerna mycket snabbt måste aktiveras 
och/eller inaktiveras, vilket i nästa skede kan innebära att andra strukturer i kroppen utsätts för 
en stor momentan belastning och därmed riskerar att skadas.  
 
Med hjälp av BALDER skulle denna hypotetiska skademekanism för första gången kunna 
kartläggas i detalj. Därmed kan interaktionen mellan det viljemässiga programmet, som hanterar 
den yttre belastningen, och det posturala programmet, som kontrollerar balansen, studeras. 
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
 

93/94 FIBER 

FIBER var 1993/94 års projekt. Uppdragsgivaren var Ericsson Business Network AB och 
uppgiften bestod i att utveckla och konstruera en experimentjigg för svetsning av optiska fibrer. 
Ericsson Business Network AB tillverkar och säljer idag olika utrustningar för svetsning av 
optiska fibrer och man hör till de ledande på världsmarknaden. Med hjälp av en flexibel 
experimentjigg hoppas man kunna fördjupa sina kunskaper om svetsprocessen och om hur olika 
parametrar påverkar det färdiga resultatet. 
 
Efter framtagande av krav- och systemspecifikation kom projektet att delas upp i flera 
delprojekt, som vart och ett syftade till att utveckla en specifik del av den färdiga utrustningen. 
De olika delprojekten integrerades sedan under projektets slutfas till en fungerande 
svetsutrustning. Delprojekten kan, grovt sett, delas upp enligt nedan: 
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Mekanik 
Konstruktion och tillverkning av de olika mekaniska komponenterna, till exempel bottenplatta, 
stativ, olika hållare med mera. En stor uppgift var att optimera de olika komponenterna med 
avseende på storlek och placering.  
 
Positioneringsutrustning 
De båda fibrerna skulle positioneras i x-, y- och z-led, liksom roteras runt sin egen axel. För den 
ena fibern valdes att satsa på etablerad teknik och ett så kallat nanoblock införskaffades som 
klarade positionering i x-, y- och z-led med den precision som krävdes. För den andra fibern 
valdes att pröva en annan teknik, nämligen axiell förflyttning med hjälp av en ”inch-worm” – en 
motor som utför rätlinjig förflyttning genom att utnyttja piezokristaller – som försågs med en 
utväxling. Med hjälp av egenutvecklade roterare fick man möjlighet att rotera båda fibrerna runt 
sin egen axel.  
 
Svetselektroder 
I projektet användes samma typ av elektroder och styrelektronik för dessa som finns i den 
utrustning som Ericsson säljer idag. Mekaniken runt elektroderna modifierades en del för att 
spara utrymme. Vid elektroderna sker också mätning av ström och spänning under svetsning. 
 
Realtidssystem 
En kraftfull PC införskaffades och försågs med ett realtidoperativsystem (RTOS). I denna miljö 
utvecklades ett program som styr positionerings- och svetsutrustning enligt användarens 
kommandon.  
 
Visionssystem 
Två CCD-kameror med kraftfull optik och ett bildbehandlingskort införskaffades och program 
för att kunna lokalisera de båda fibrerna, samt ta och spara digitaliserade bilder av dessa 
implementerades.  
 
Man-Maskin-Interface (MMI) 
I en PC inköpt för detta ändamål skrevs ett Windowsprogram med vars hjälp användaren kan 
förflytta fibrerna och styra svetsförloppet med hjälp av ett ”sekvensschema” – ett hjälpmedel för 
att programmera ett svetsförlopp. Utvecklingsmiljön för detta program valdes till Borland C++ 
version 4.0, en kraftfull programmeringsmiljö som släpptes på marknaden tidigt under våren 
1994. Dessutom skrevs ett antal funktioner som hanterar seriekommunikationen mellan MMI 
och realtidssystem.  
 
Dessa olika delar integrerades under slutet av april 1994. Vad som presenterades var en 
utrustning som kunde positionera två optiska fibrer med hög precision, svetsa samman dessa i 
enlighet med svetsprogram som användaren definierat, spara mätvärden på ström och spänning 
under svetsförloppet, genom bildbehandling detektera fibrernas position enligt de två CCD-
kamerorna, samt ta och spara digitaliserade bilder på fibrerna före och efter svetsning. Projektet 
hade en direkt fortsättning i form av praktik- och examensarbete för vissa av de inblandade.  
 
Källa: DAMEK Matrikeln 1994 
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94/95 SENSOR 

Projekt SENSOR gjordes i samarbete med Scania, Leine & Linde och KTH – DAMEK. Scania 
som användare hade behov av SENSORer för de tunga fordon som de konstruerar och 
producerar. Leine & Linde (L&L) är ett företag som specialiserat sig på konstruktion och 
tillverkning av robusta givare, så de önskade att vara med att utveckla en ny typ av givare – en 
SENSOR. Inom DAMEK hade en ny lovande givarprincip utvecklats, som visat sig fungera både 
teoretiskt och experimentellt. Målsättningen med projektet SENSOR var att specificera, 
konstruera och producera en SENSOR grundad på DAMEKs princip, för Scanias behov och med 
Leine & Lindes konstruktions- och produktions expertis.  
 
Teknologerna skulle utveckla en beröringsfri optisk givare för två specifika applikationer 
(användningsområden): 

- Beröringsfri vridmomentgivare (inklusive varvtalsmätning) 
- Adaptiv beröringsfri positionsgivare 

 
Givare skulle med optisk metod mäta vridmoment, samt läget hos gaspedal och växelspak. 
DAMEKs givarprincip bygger på korrelationsalgoritmer, som implementeras i programvara och 
exekveras på en digital signalprocessor. Kommunikation mellan givare och lastbilens styrsystem 
sker över CAN-bussen. Två andra tuffa krav i projektet, förutom själva funktionsprincipen, var 
mekanisk miniatyrisering och kostnaden.  
 

95/96 BRAIN 

Projekt BRAIN var en del av projektet Skallbas, som gjordes i samarbete med kirurgerna vid 
Karolinska Sjukhuset, det medicintekniska företaget Elekta AB samt Stanford University. Det 
avsåg att utveckla en prototyp för ett kirurgiskt instrument för automatisk borttagning av ben i 
samband med öppen neurokirurgi.  
 
En uppställning för mätning av de krafter som uppkommer vid bearbetning i ben konstruerades. 
Ett robotsystem för att visa hur operationer kunde planeras, utföras och övervakas utvecklades 
också.  
 
Robotsystemet byggde på principen att digitala bilder behandlades i en dator och volymer som 
skulle avverkas markerades. Data om volymen och verktygsbana skickades i ett lokalt nätverk 
till en styrdator. Styrdatorn kontrollerade robotens rörelser med ett realtidsprogram som 
utvecklades för ändamålet. En separat processor användes för PID-reglering av de DC-motorer 
som drev roboten. Roboten hade tre frihetsgrader, varav två vridande och en rätlinjig. Förutom 
den automatiska avverkningen kunde roboten kontrolleras manuellt med hjälp av en joystick. 
Noggrannheten i systemet blev ± 5 mm, där 4 mm berodde på glapp i växlar. Växlar är också 
möjliga att byta ut mot högprecisionsväxlar, vilket skulle ge bättre noggrannhet.  
 
Kraftmätningen genomfördes med en mätrigg utrustad med trådtöjningsgivare. Ett elektriskt 
drivet verktyg kunde föras över ett benstycke med hjälp av ett rätlinjebord. Noggrannheten för 
kraftmätningen var 0,2 N i de tre uppmätta dimensionerna. Mätdatainsamling och reglering av 
rörelsen skedde med hjälp av en dSPACE-utrustning. Principen för kraftmätningen kan 
implementeras i projekt Skallbas för reglering eller återkoppling till användaren.  
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96/97 SÄLLSKAP I-VII 

Projekt SÄLLSKAP I-VII gjordes i samarbete med regissören Karl Dunér, samt KK-stiftelsen. 
Sällskap är ett projekt på kanten mellan teater, skulptur och mekanisk marionett. Under skalet 
döljer sig avancerad teknologi, den får inte vara uppenbar för betraktaren. Sällskap kan beskrivas 
som annorlunda teaterföreställningar, som pågår dygnet runt, året runt, oavsett om någon tittar på 
eller inte. De kan varken styras av skådespelaren, regissören eller publiken. Det är en slags evig 
självständig improvisation. 
 
SÄLLSKAPen är konstverk med en lite rörlig figur som vandrar i ett rum som utgörs av en låda. 
Figuren rör sig slumpmässigt och när den rör sig över vissa ytor i rummet kommer ett musik- 
eller textstycke att spelas upp. Teknologerna utvecklade sju olika lådor, alla med varierande mått 
och utseende, för att ställas ut på olika muséer och gallerier, alla sju i ett större rum. 
 

97/98 PMI 

Projekt PMI genomfördes i samarbete med Stanford University. Projektet var organiserat som 
om teknologer från KTH och Stanford gemensamt skulle starta ett nytt företag PMI – Personal 
Medical Instruments. Företaget skulle utveckla produkter inom affärsområdet medicinska 
instrument för hemmabruk. Instrumenten skulle vara enkla och robusta, men också gå att koppla 
till en vanlig persondator för analys av mätvärden.  
 
Teknologernas uppgift i projektet var att utveckla ett antal helt nya instrument, som skulle ändra 
synen på mätning av enkla kroppsfunktioner (som blodtryck, kroppstemperatur, vikt etc.). 
Applikationerna skulle finnas i hemmet, inom idrott, på barnavårdscentraler etc. Stanford teamet 
stod för det fysiska bygget av komponenter (instrument & datalogger), medan all programmering 
gjordes på KTH.  
 

97/98 SLEIPNER III 

Projekt SLEIPNER III var organiserat som om teknologer från KTH skulle starta ett nytt 
konsultföretag Sleipner Electronics – SE. Företaget skulle ha inrikting mot styrsystems-
utveckling för autonoma, gående robotar. Kännetecknande för dessa styrsystem skulle vara att de 
är distribuerade, modulära och hårt integrerade med robotmekaniken.  
 
Uppgiften var att utveckla en fyrbent robot med tre frihetsgrader. Roboten skulle vara helt 
autonom. Roboten skulle också vara modulär. Arbetet var uppdelat i fyra delar: 
 

1. KROPP – vilket inkluderar hela robotens funktion och beteende 
2. ELBEN – dvs. ben med elektriska ställdon 
3. ALTBEN – dvs. ben med andra ställdon än elektriska 
4. FOT 

 
Tanken var att både robotens kropp och fot skulle gå att ansluta till två olika typer av ben, dels 
elektronikstyrda och dels pneumatik- eller hydraulikstyrda ben. För att kunna lyckas med detta 
krävdes ett samarbete mellan teknologer från Mekatronik HK och teknologer från 
Maskinelement HK.  
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98/99 MLC 

Projekt MLC (Mechatronic Learning Concept) drevs av KTH med Siemens Components som 
samarbetsparner. Siemens Components var inte uppdragsgivare, men stödde projektet med 
komponenter, utvecklingssystem, utbildning och tekniskt kunnande.  
 
Målet med projektet var att utveckla ett konkurrenskraftigt utbildningsprogram som ska kunna 
användas både av företag och universitet/högskolor världen över. Det nya utbildningspaketet ska 
kunna utföra experimentella moment, färdighetsövningar och projektuppgifter. Utbildnings-
paketet ska även vara modulbaserat, så att det i framtiden går att byta eller köpa till nya moduler 
så att man ständigt har den senaste tekniken. Detta behövs eftersom utvecklingen inom ämnet 
mekatronik går rasande snabbt.  
 
Slutprodukten skulle bestå av två olika grundkoncept:  
 

a. PC-baserad plattform 
Systemet är uppbyggt kring en PC-miljö med tillgång till Internet eller ett lokalt nätverk. 
Tanken är att eleven ska kunna utbildas på distans (kommunicera med lärare och andra 
elever via Internet, ladda ner hård- och mjukvara till medföljande moduler från Internet, 
examineras via Internet).  
 

b. Standalone enhet  
Systemet körs autonomt utan någon yttre spänningskälla. Denna modul ska kunna 
användas i många olika typer av fristående mikrodatorbaserade produkter.  

 
Teknologerna utgick från Siemens starterkit-kortet och byggde grundplattformen samt flera 
moduler för bland annat realtidsoperativsystem, CAN, gränssnitt, grundstommen till ett fordon. 
MLC-konceptet har använts i flera kurser på KTH och andra lärosäten. I ett fortsättningsprojekt 
till MLC utvecklades ”Lab in your pocket” som användes i kursen Mikrodatorteknik på KTH.  
 

99/00 MUCCA 

Projekt MUCCA genomfördes på uppdrag av Alfa Laval Agri och i samarbete med teknologer 
från Stanford University. Ordet MUCCA kommer från italienska och betyder ko. Uppgiften i 
projektet var att utveckla och implementera ett kretskort som ska styra en robotarm för 
mjölkning av kor, den s.k. Voluntary Milking System (VMS).  
 
Teknologerna från KTH tog fram MUCCA-kretskortet. Designen var ett modulärt och 
distribuerat system, detta för att förenkla framtida vidareutveckling och uppfylla Alfa Laval 
Agris krav på högre tillförlitlighet. På MUCCA-kortet finns två processorer: en DSP (Digital 
Signal Processor) för hantering av omfattande och tidsförbrukande styrningsalgoritmer samt en 
C167CR mikrokontroller från Siemens för hantering av in- och utportar. Den här typen av design 
kräver bra struktur, därför användes UML (Unified Modeling Language). MUCCA-kortet 
behövde också interagera med ett moderkort utvecklat på Alfa Laval Agri, för att få in 
nödvändig data för styrning av robotarmen.  
 
Teknologerna på Stanford arbetade med förbättring av den befintliga konstruktionen av 
mjölkkoppar och deras positioneringssystem.  
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99/00 Xless 

Projekt XLESS genomfördes på uppdrag av Bombardier Transportation. Uppgiften i projektet 
var att utveckla ett realtidsstyrsystem i form av en trådlös länk för datorn. Utgångspunkten var 
att testa huruvida konceptet med trådlös kommunikation är möjligt.  
 

99/00 TJALVE 

Projekt TJALVE var ett samarbete med Mydata med syfte att utveckla en prototyp till ett 
höghastighetsmatande magasin till Mydatas ytmonteringsmaskiner. Detta innefattade utveckling 
av ny mekanik såväl som elektronik och programvara.  
 
En helt ny magasinplattform behövde utvecklas, eftersom dåvarande design inte klarade av nya 
komponentstorlekar samt hade bristande matningsnoggrannhet och kontroll av position. Det nya 
magasinet måste vara snabbare, mer flexibelt och mer precist.  
 
Teknologerna testade fyra olika koncept: 

5. Aristaeus – roterande, separat matning 
6. Cycnus – roterande, gemensam matning 
7. Idmon – linjär, gemensam matning 
8. Miletus – linjär, separat matning 

 
Det koncept som valdes till slut var Idmon. Konceptet baserades på att drivkällan för feedrarna 
och deras skydd för plockläget är gemensam. Komponenter (tejparna) kan kopplas in individuellt 
med hjälp av solenoider som greppar i hålen på respektive tejp. Skydd för plockläget är separat 
för varje feeder och som i fallet med tejparna kopplas varje skydd in och ur individuellt.  
 
Två olika mekaniska prototyper hade utvecklats, en baserad på remdrift och en med 
vajerdrivning. Den senare var att föredra, eftersom då erhölls en styvare prototyp som var 
betydligt enklare att reglera inom de snäva toleranser som krävs i den bransch som Mydata är 
verksam i. För att styra motorn användes en PWM-kontrollerad drivkrets. Solenoiderna i 
prototypen styrdes med ett Darlington-drivsteg.  
 
På prototypstadiet uppfyllde konceptet de flesta av de uppställda kraven. Dock realiserades inte 
alla funktioner som från början var önskade. Detta eftersom fokus låg på utvecklingen av 
matningsmekanismen, övriga funktioner gavs lägre prioritering.  
 

00/01 Company C 

Projekt Company C är ett fortsättningsprojekt på SÄLLSKAP I-VII från 1996/97. Projektet 
bedrivs i samarbete med Dramaten, Framtidens Kultur, KK-stiftelsen, Experimentscen Dialoger, 
Radioteatern, en serie företag och UD.  
 
Teknologer från KTH hade i uppgift att tillsammans med teknologer från Stanford University 
utveckla hundra SÄLLSKAP. Teknologer från KTH arbetade med hårdvara, mjukvara, 
elektronik och kommunikationsgränssnitten. Teknologer från Stanford fokuserade på 
drivningsmekanismen.  
 
Tanken är att utrusta varje svensk ambassad (och konsulat) med vardera en mekanisk spel-
skulptur i serien Sällskap. Dessa är individuella och ritas i förhållande till respektive ambassad. 
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Varje skulptur har en rörlig figur som långsamt förflyttar sig över dess golv. När figuren hamnar 
på osynliga punkter kan det hända att det hörs ett stycke musik eller text. Skulpturerna styr sig 
själva via arrangerad slump. Varje skulptur har sitt eget material, där musik och text kan komma 
att korrespondera med det land de är tänkta för. 
   
En av de mest avgörande skillnaderna med den första serien, Sällskap I-VII (97/98), är att dessa 
100 Sällskap kommunicerar med varandra. Ett oavbrutet samtal pågår dygnet runt, året runt. 
Sällskapen skickar signaler till varandra, byter rörelser och sätter igång texter hos varandra. Då 
och då utbyter de också texter med varandra! En dansk text kan således hamna i Kenya, en 
grekisk i Stockholm eller Rio osv. Ibland rör sig två eller flera av figurerna unisont i ett av dem 
överenskommet mönster. Ingen kan tyda och än mindre styra detta eviga samspel. De sköter sig 
helt själva, som ett eget litet samhälle. Allt pågår i realtid. En aktivitet på natten i NY påverkar 
alltså händelser om dagen i Budapest och vice versa.  
 
Innan dessa 100 Sällskap skickas ut till sina platser runt om i världen, visas de tillsammans i en 
utställning. 
 

00/01 BoogiSence 

Projekt BoogiSence genomfördes på uppdrag av Bombardier Transportation. Uppgiften i 
projektet var att utveckla givare till tåg. Uppdragsgivaren var intresserad av övervakning av 
vibrationer, temperatur och hastighet i hjulen. 
 
En totalt sladdlös prototyp togs fram. Både elförsörjning (generator) och signalöverföring 
(Bluetooth) realiserades. Sensorenhet inkl processor byggdes in i hjulhuset. Prototypen 
provkördes under en vecka på en vagn på Roslagsbanan. 
 

00/01 Dr. NO 

Projekt Dr. NO genomfördes på uppdrag av Siemens-Elema AB. Företaget utvecklar och 
tillverkar medicinteknisk apparatur, system och lösningar för bland annat intensivvård.  
 
Företaget hade som mål att deras nya generation av respiratorer skulle innehålla en modul för 
NO-dosering. Vissa kritisk sjuka patienter behöver nämligen ett tillskott, till respiratorluften, av 
kväveoxid (NO). NO har en inverkan på lungornas möjlighet att ta åt sig syre. Mängden NO som 
doseras är synnerligen viktig att säkerställa. Mängden NO som oxideras till NO2 är även den 
viktig att ha under kontroll.  
 
Projektet gick ut på att utveckla den nya modulen för dosering av NO-gas. Modulen skulle 
optimeras med avseende på dimensioner, vara ”intelligent” samt kunna kommunicera med 
respiratorn. Då flödet av NO-gas ska styras, skulle en flödesventil behövas tas fram.  
 
Funktionen beskrivs i följande steg: 
 
NO-gasen passerar först en ventil som är helt öppen vid normal drift. Därefter ytterligare en 
ventil som reglerar flödet. Flödet mäts av flödesmätare innan det levereras till patienten.  
 
En liten mängd av NO/luft-blandningen avleds tillbaka till modulen för analys. Luften avfuktas 
först innan koncentrationerna av NO och NO2 mäts. För att säkerställa ett jämnt och tillräckligt 
flöde till koncentrationssensorerna finns en pump. Gasen går sedan vidare till ventilatorns utsug.  
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Innan användandet ska systemet blåsas rent, renas från NO2 som kan ha bildats i den 
stillastående gasen. NO-slangen kopplas då in på modulen istället för till patienten och systemet 
blåses igenom med NO.  
 
Om systemet havererar finns ett back-up system som ska ge ett konstant NO-flöde till patienten. 
Det är ett helt mekaniskt system som ligger utanför själva modulen. En ventil ställs in i fasta 
lägen, så att ett lämpligt flöde kan ges för olika patienttyper.  
 

01/02 Boston Tea Party 

Projekt Boston Tea Party genomfördes på uppdrag av Boston University. Det var ett medicin-
tekniskt projekt. Vanliga problem i samhället är problem med hållning och balans, orsakade av 
försämrad känsel efter sjukdom, skada eller på grund av ålder. På Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary (MEEI) hade det tagits fram en apparat som ersätter örats balanssystem. På Boston 
University hade det utvecklats ett koncept som ersätter känseln vid fottryck. Teknologernas 
uppgift i projektet var att konstruera en balansprotes som är portabel och som integrerar de två 
ovannämnda lösningarna.  
 
Prototypen som teknologerna tog fram har bland annat blivit nominerad till Elektronikmässans 
pris i Sverige. Baserat på resultaten från Boston Tea Party kunde Boston University vinna den 
årliga entreprenörtävlingen på MIT (MIT 50K) för bästa businessplan och presentation. 
Teknologier som hade inkorporerats var nämligen rätt i tiden: Bluetooth användes för 
dataöverföring mellan den portabla modulen och datorn, användargränssnittet skapades i 
LabView, sensorvärden från PIC-processorerna erhålles via CAN-bussen.  
 

01/02 CARVE 

Projekt CARVE genomfördes åt Institutionen för maskinkonstruktion, KTH. Externa intressenter 
för projektet var SOK, Alpina damlandslaget, Vintersportcentrum i Östersund samt Högskolan i 
Halmstad. Målet med projektet var att ta fram en kraftmätningsprototyp som ska vara hjälpmedel 
för alpina skidåkare under träning.  
 
Teknologerna tog fram systemet FVP (Force Visualisation Platform). FVP gör det möjligt för 
tränare och utövare av alpin skidåkning att på ett enkelt sätt analysera kraftspelet mellan skida 
och pjäxa under ett skidåk. Därmed fås ökad förståelse för känslan i skidåket. 
 
FVP består av fyra fysiska enheter med olika funktionalitet samt programvara som behandlar 
mätdata på en PC och genererar film av dessa. De fysiska enheterna inkluderar två FSD (Force 
Sensing Device) som monteras på skidorna, en loggerenhet som bärs på kroppen på åkaren samt 
synkroniseringsboxen som används tillsammans med en digital videokamera.  
 
FSD:s primära funktion är att mäta krafter mellan skida och pjäxa. FSD skickar data till 
loggerenheten via trådlös kommunikation med hjälp av Bluetooth-teknik. Loggerenheten lagrar 
data på ett minneskort samt kommunicerar med både FSD och synkroniseringsboxen. 
Skidåkaren blir genom en signal från loggerenheten informerad om att ett åk kan påbörjas. Efter 
genomfört åk analyseras mätdata i en PC. Det går att välja olika filmer som visualiserar kraft- 
och momentvariationer under åket.  
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01/02 GENAST 

Projekt GENAST genomfördes på uppdrag av Magnetic Bio Solutions (MBS). Magnatrix1200 
var företagets huvudprodukt. Det är en robot för behandling av DNA och andra laboratoriska 
prov. Främst används roboten för DNA-sekvensering. Den tekniken baseras på magneter och 
mikroskopiska magnetbollar i prov. DNA-molekyler kan bindas till dessa magnetbollar. 
Magnetbollarna är jämnt fördelade i provlösningen, men kan med hjälp av robotens kraftfulla 
magneter överföras och koncentreras till ena sidan av provet. På det viset separeras DNA från 
andra substanser. 
 
Målet i projektet var att vidareutveckla Magnatrix1200. Roboten skulle fungera enligt samma 
huvudprincip, men funktionaliteten behövde effektiviseras. Detta innebar att teknologerna skulle 
arbeta med den befintliga roboten som bas, göra ändringar (både hårdvaru- och 
mjukvarumässiga) och byta ut vissa komponenter mot nyutvecklade sådana. 
 
Teknologerna lyckades effektivisera funktionaliteten. Den förbättrade prototypen klarade av att 
behandla fyra gånger så många prov per tidsenhet jämfört med den ursprungliga roboten. Ett 
annat önskemål från företagets sida var att roboten skulle bli mer flexibel. Teknologerna tog 
fram ett koncept för rörelsestyrning, som byggde på PC-styrda mikrokontrollermoduler. Detta 
skulle göra systemet modulärt och det skulle bli enklare att lägga till nya funktioner. Konceptet 
hann dock inte implementeras under projekttiden.  
 

02/03 R-lab 

Projekt R-lab (Remote LABoratories for distance education) genomfördes på uppdrag av 
Institutionen för Energiteknik, KTH. Projektet bedrevs också i samarbete med Stanford 
University. Syftet var att skapa virtuella laborationer och därmed göra det möjligt för studenter 
världen över att via Internet kunna skaffa sig praktiska kunskaper, när dyr labbutrustning inte 
finns tillgänglig. Eftersom laborationer i verkligheten utförs i team så ska även virtuella labb ha 
funktionaliteten som stödjer virtuella team, dvs. teknologer från olika ställen ska kunna laborera 
tillsammans och samtidigt.  
 

02/03 FAR 

Projekt FAR genomfördes i samarbete med Volvo Car Corporation (VCC). FAR står för 
Functions and ARchitecture evaluation. Projektet baserades på intresset för modellbaserad 
utveckling av fordons styrsystem. Det eftersträvades att snabbt kunna testa nya koncept för 
styrning antingen på simulerade modeller eller prototyper och utveckla metoder för detta.  
 
Teknologernas uppgift bestod i att ta fram hela kedjan av verktyg och metoder för testing och 
övervakning av funktioner på en fungerande fordonsprototyp. Detta innebar: 
 

1. Framtagning av verktygen för enklare övergång från modeller till distribuerade styrsystem.  
2. Design och tillverkning av ett distribuerat styrsystem. 
3. Design och tillverkning av en fordonsprototyp med två avancerade funktioner (adaptive 

cruise control, collision avoidance). Båda funktionerna ska styras av det distribuerade 
styrsystemet.  

 
En fungerande prototyp togs fram. Det distribuerade styrsystemet bestod av sex 
mikrokontrollerkort. För kommunikation mellan noderna användes TTCAN (Time Triggered 
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CAN protocol). För snabbare testning och utveckling användes ett RCP-system (Rapid Control 
Prototyping) från dSPACE. En enhet för körning av prototypen togs också fram, bestående av ett 
användargränssnitt och trådlös styrning av prototypen.  
 

03/04 Smart knäprotes 

- 
 

03/04 Elemental game 

Projekt Elemental Game genomfördes på uppdrag av SITREC (Stockholm International Toy 
Research Center). Målsättningen med Elemental Game var att brygga gapet mellan fysiska och 
virtuella leksaker. I projektet samarbetade teknologer från KTH och Stanford University. 
 
Elemental Game kombinerar traditionella brädspel med digitala spel. Konceptet är en mix mellan 
strategiska spel som schack och rollspel. Konceptet innefattar ett utbyte av information mellan 
det fysiska brädet och handburna såväl som stationära datorer. Både brädet och figurerna ska ha 
dynamisk funktionalitet. Av central betydelse för projektet är brädet, som är: tryckkänsligt för att 
kunna hålla reda på figurernas placering, beräknar resultat samt tar emot och sänder information 
till andra enheter.  
 
Arbetet mellan teknologerna från KTH respektive Stanford var uppdelat. Stanford-teamet 
arbetade med design och styrning av ”Boss” (det finns en ”Boss” för varje spelare som lagrar 
information om spelarens figurer). KTH-teamet utvecklade brädet samt kommunikationen 
mellan brädet och andra enheter. RFID-teknologin användes för identifiering av figurer.  
 

03/04 Double Flow 

Projekt Double Flow genomfördes på uppdrag av Medical Vision Research & Development AB. 
Företaget hade idéer för en medicinsk pump och teknologernas uppgift var att testa huruvida 
konceptet var möjligt att genomföra.  
 
Det togs fram en fungerande prototyp. Den prototypen var fullt tillräcklig som ”proof of 
concept”, men behövde vidareutvecklas eftersom det ställs höga krav på medicinsk utrustning. 
Företagets patentansökan har blivit beviljad och patentet är registrerat. Produkten är också 
färdigkonstruerad och redo för kommersiellt bruk.  
 

03/04 InteliCare 

Projekt INTELiCARE utfördes på uppdrag av teknikföretaget Intel. I projektet samarbetade 
teknologer från KTH med teknologer från Luleå Tekniska Universitet samt Stanford University.  
 
Projektet syftade till att ge äldre människor ett ökat välbefinnande och ökad livskvalitet genom 
att förbättra möjligheten att kunna bo kvar i hemmet längre. Lösningen är att använda 
intelligenta system i hemmet som kontrollerar användarens fysiska och sociala aktivitetsnivå. 
Med hjälp av detta system kan såväl anhöriga som vårdgivare få en bättre inblick i den äldres liv. 
Systemet ska även uppmuntra till fysiska och sociala aktiviteter genom att skapa nätverk bland 
äldre människor. 
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Teknologerna på de olika lärosäten hade olika uppgifter. KTH-teamet skulle ta fram sensorer 
som mäter patientens aktiviteter samt skapa det nätverk som skickar dessa signaler vidare till 
vårdgivaren. Stanford-teamet skulle ta fram en apparat för vårdgivaren, som tar emot och 
presenterar informationen från patientens sensorer. Luleå-teamet skulle utveckla en apparat för 
patienten, så att denne kan få relevant information och kommunicera med sina anhöriga.  
 

04/05 M.U.S.I.C. 

Projekt M.U.S.I.C. bedrevs på uppdrag av Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. 
Bakgrunden är den att medan många ungdomar i vår del av världen lever ett mycket aktivt liv, så 
sprider samtidigt en alltmer ohälsosam livsstil ut sig. Många finner inte någon dragning till idrott 
och andra har på grund av funktionshinder eller redan långt gången fetma inte möjlighet till 
underhållande fysisk aktivitet. Syftet med projektet var att utveckla ett musikinstrument som 
stimulerar fysisk aktivitet.  
 
Tanken var att den glädje som musiken tillför ska förbättra folkhälsan genom att inspirera till 
mer träning. Det skulle vidare inte krävas finmotoriska rörelser för att komma igång och spela 
detta musikinstrument, alla ska kunna skapa musik. Dock skulle instrumentet uppmuntra till mer 
träning, eftersom musiken låter bättre ju skickligare man blir. 
 
Musikmattan som teknologerna tog fram har knappar med olika färger och kan användas på flera 
olika sätt. Huvudfunktionen är att användaren ska röra sig i takt med musiken och det är då 
ljusdioder som styr vilka knappar användaren ska dansa runt på. En bifunktion är att använda 
knapparna som klaviatur, där varje knapp representerar en unik ton eller ett unikt ljud. En annan 
bifunktion är att användaren kan spela memory på mattan men med ljud istället för bilder.  
 
Trådlös kommunikation användes för överföring av insamlad användardata från musikmattans 
styrenhet till en PC, där resultaten presenteras. Det är också möjligt att från PC styra mattans 
funktionalitet. Det protokoll som användes var ZigBee. Musikmattan har beskrivits som det mest 
innovativa sättet att använda ZigBee-tekniken på.  
 
Teknologerna från KTH samarbetade med studenter på Musikhögskolan, för att få musiken att 
fungera på bästa sätt.  
 

04/05 SAINT 

Projekt SAINT genomfördes i samarbete med Scania AB. Huvudsyftet med projektet var att 
utveckla ett koncept för modulär programvara i ett distribuerat inbyggt system. Det skule även 
utredas hur väl ett PDM-system (Product Data Management) lämpar sig för hantering av 
konfiguration av ett fordons mjukvara.  
 
Vid projektets avslut levererades en lastbilsprototyp i skala 1:6 som bas för fortsatt forskning. 
Det distribuerade inbyggda systemet bestod av sex ECU:er (Electronic Control Unit), varav tre 
placerade i lastbilen och tre på släpet. Dessa var sammankopplade med 1 Mbit/s CAN-buss. Den 
mest grundläggande funktionaliteten (styrning, nödbroms, bromsljus, backljus, hastighets- och 
avståndsmätning etc.) byggdes in.  
 
På denna lastbilsprototyp skulle teknologerna testa koncept för konfiguration av mjukvara, det 
vill säga alltifrån kundens val av funktionalitet till den färdiga produkten. Ett användargränssnitt 
skapades i Java, där användaren kan välja önskad uppsättning av tilläggsfunktioner. 
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Användargränssnittet kommunicerar vidare mot en Matrix-databas, där en parameterlista 
motsvarande kundens val tas fram. Den parameterlistan styr i sin tur vilka funktioner som ska 
vara aktiverade på respektive ECU (alla funktioner finns i förväg sparade på alla ECU:er, men de 
som inte ska användas aktiveras inte – detta är inte den mest effektiva lösningen, eftersom 
inaktiva funktioner tar upp mycket minne). Lastbilsprototypen kontrolleras av en trådlös 
gamepad. En operatörspanel skapad i LabView används till att både kontrollera fordonets 
framfart och konfigurering. 
 

04/05 GM 

- 
 

04/05 HOBBIT 

Projekt HOBBIT genomfördes på uppdrag av Siemens VDO Automotive och i samarbete med 
teknologer från Stanford University. Bakgrunden för projektet var tillkomsten av en ny lag i 
USA, enligt vilken alla fordon måste vara utrustade med funktionaliteten för anpassningsbar 
luftkudde. Luftkuddens funktionalitet behövde kunna anpassas beroende på om passageraren är: 
en vuxen eller ett barn, ordentligt placerad eller ej, samt om säkerhetsbältet används eller ej.  
 
Teknologerna på KTH hade i uppgift att utvärdera huruvida det är möjligt att detektera och 
klassificera passageraren genom användning av mikrovågor med frekvensen 2.45 GHz.  
 
En prototyp byggdes för testning. Prototypen bestod av en WLAN-router som sändare och en 
RF-mottagare. Mottagaren visar spänning som en funktion av signalamplituden. Prototypen 
klarar av att skilja mellan små och stora kroppar eller om sätet är tomt. Prototypen klarar också 
av att simulera utlösning av luftkudden.  
 

04/05 RODD 

Projekt RODD utfördes på uppdrag av GIH (Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm). 
Grundidén var att som roddare kunna få återkoppling. Ett speciellt problem för roddare är att 
kunna avgöra det exakta ögonblicket för vändläge. Risken är att viss rörelsemängd annars 
överförs i fel riktning. Roddare arbetar mycket med att försöka minimera denna negativa 
överföring och ju mer information som kan fås om vändläget, desto bättre är det. Med relevant 
information menas parametrar som krafter, accelerationer etc. Genom att sätta vissa gränsvärden 
ska roddaren få direkt visuell överkoppling när gränsvärdena överskrids, eftersom det då 
överförs för mycket moment åt fel håll.  
 
Teknologerna implementerade grundidén och mer därtill. Det infördes fler parametrar av 
relevans, som uppdragsgivaren inte tänkt på. Systemet fungerade, med den begränsningen att den 
visuella återkopplingen inte hann implementeras. Istället användes en logger, där all mätdata 
lagrades och först i efterhand var det möjligt att kunna studera mätvärden.  
 

05/06 AGILIS 

Syftet med AGILIS Eco Car var att utveckla och konstruera ett fordon för att ställa upp i 
tävlingen Shell Eco Marathon den 20-21 maj 2006. Teamet från KTH har bestått av 43 
teknologer, varav sex från Mekatronik HK. Tävlingsmomentet bestod i att konstruera det mest 
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bränslesnåla fordonet. Bränsleförbrukning mäts efter sju varv runt den 3,6 km långa Nogaro 
Race Track i sydvästra Frankrike.  
 
Inom delprojektet Mekatronik har målet varit att utveckla ett styrsystem till den HCCI-motor 
som utvecklades av KTH Förbränningsteknik, samt att utveckla en förarenhet som presenterar 
hastighet, varvtal etc. för föraren.  
 
Genom att ställa upp med en HCCI-motor bedömdes KTH ha goda möjligheter att vinna 
delmomentet bästa tekniska innovation samt att utveckla Sveriges bränslesnålaste bil. HCCI är 
en ny generation förbränningsmotor som anses ha betydligt lägre bränsleförbrukning än 
konventionella förbränningsmotorer. Tändning sker genom kompression av en bränsle/luft-
blandning samtidigt som en i det närmaste fullständig förbränning äger rum. Dessutom sker 
förbränningen vid en relativt låg temperatur, vilket minskar halterna av kväveoxider, som är ett 
mycket stort problem för dieselmotorer.  
 
I styrsystemet ingår att läsa av alla signaler från motorn, genomföra beräkningar och sedan köra 
ett linjärställdon som orsakar tryck, så att ett lämpligt kompressionsförhållande uppstår i motorn. 
En annan del i motorstyrningen är att se till att insprutning av bränsle sker vid rätt vinkel. 
Styrsystemets uppgift är därmed optimal förbränning i motorn. Detta ska ske autonomt, systemet 
ska själv kompensera för förändringar i fysiken, såsom temperatur men även för att man byter 
bränsle.  
 
Förarenheten skall presentera information till föraren, men fungerar även som ett loggnings-
system för motorn. Detta för att man ska kunna utvärdera styrsystemets prestanda. 
 
Styrsystemet blev klart men hann inte testas färdigt i tid för tävlingen, därför användes inte 
HCCI-motorn i tävlingsbilen.  
 

05/06 SAINT II 

Projekt SAINT II är en direkt fortsättning från föregående årets projekt SAINT. Uppdrags-
givaren var Scania AB.  
 
I SAINT hade teknologerna tagit fram en lastbilsprototyp i skala 1:6 samt den mest grund-
läggande funktionaliteten. Grunderna hade också lagts för automatisering av 
konfigurationsprocessen. 
 
I SAINT II var målet att ta fram mer avancerad funktionalitet som: cruise control, adaptive 
cruise control, anti-spin, emergency brake, collision avoidance. Konfigureringsprocessen skulle 
automatiseras helt. I SAINT lyckades man nämligen inte automatisera flashning, utan hela 
uppsättningen med flash-filer fanns i förväg lagrad på alla sex ECU:er och endast de önskade 
filer aktiverades vid konfiguration. Detta är väldigt ineffektivt. Teknologer i SAINT II lyckades 
automatisera flashningen och därmed konfigurationsprocessen fullt ut. Endast de valda 
funktioner flashades på ECU:er. Programvaran samt användargränssnitten uppdaterades eller 
gjordes om helt. Mekaniskt sett gjordes lastbilsprototypen mer robust och en ny hytt byggdes.  
 

05/06 Automower 

Projekt AUTOMOWER genomfördes på uppdrag av Husqvarna. Målet med projektet var att 
vidareutveckla funktionaliteten hos deras befintliga gräsklipparmodell. Den befintliga 
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gräsklipparen rörde sig helt godtyckligt inom ett angivet område. Teknologerna hade i uppgift att 
ta fram smartare algoritmer, så att gräsklipparen snabbare ska kunna täcka hela området och inte 
stå och klippa på ett och samma ställe mer än en gång.  
 

05/06 HippieFix 

- 
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Bilaga 2: Enkätmetodik 

Det här avsnittet är inte ämnat att ge en heltäckande beskrivning av enkätförfarandet. Det finns 
redan mycket litteratur att tillgå. Avancerade datorverktyg har vidare automatiserat stora delar av 
arbetet med enkäter. Verktygen är enkla att använda, men desto svårare att tolka rätt alla gånger. 
Följaktligen ligger fokus i detta avsnitt på att ta upp saker man som nybörjare bör tänka på, för 
att undvika misstag och för att få högre tillförlitlighet i sina enkätresultat. 

Flödesdiagram 

Arbetsprocessen vid framtagning av en enkät beskrivs steg för steg i flödesdiagrammet i Figur 
37. Flödesdiagrammet bygger på materialet från Survey & Questionnaire Design [15].  
 
Viktigt att tänka på är att inkludera ansvariga beslutfattare i enkätprocessen. Dels kan deras 
synpunkter förbättra enkäten och dels får de större tillit till enkätresultaten om de har förstått hela 
processen. 
 

Steg 1: Det är viktigt att formulera målen i början, annars är risken att man 
oavsiktligt mäter fel saker. 

Steg 2: Fundera ut det bästa sättet att ta fram och genomföra enkäten. 

Steg 3: Granska huruvida metodiken går att genomföra. Redigera vid behov. 

Steg 4: Identifiera och anskaffa de verktygen som behövs för att designa 
enkäten. 

Steg 5: Antingen undersöks hela målgruppen, eller så görs ett stickprov. 
Generellt är säkerheten i slutsatserna högre vid större stickprov. 

Steg 6: Pilottest behövs eftersom andra personer ofta inte uppfattar frågorna på 
samma sätt som den som formulerat frågorna. 

Steg 7: Åtgärda eventuella fel som upptäckts i pilottestet. Vid stora ändringar 
bör man utföra nytt pilottest. 

Steg 8: Skicka ut enkäten till respondenterna och samla in svaren.  

Steg 9: Sammanställ resultaten och verifiera måluppfyllelse och hypoteser.  

 Steg 10: Presentera erhållna resultat och slutsatser. 

Figur 37.  Flödesdiagram av enkätprocessen.  

Tidsschema 

Det är lätthänt att tiden det tar att genomföra en enkät underskattas. Därför är det viktigt med 
tidsplanering. Ett råd är att göra en lista över alla aktiviteter som behöver göras och uppskatta 
tidsåtgången för var och en av aktiviteterna. Det gäller att vara frikostig vid tidsuppskattningen, 
eftersom saker och ting ofta tar längre tid än man tänkt sig. Det bör även planeras för i vilken tur 
och ordning som aktiviteterna ska utföras, samt när i tiden detta ska ske. Det är exempelvis inte 
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lämpligt att genomföra enkäten i decembermånad pga. alla julförberedelser eller under 
sommarmånader då de flesta människor har semester. 
 
Ett tips är att utgå ifrån flödesdiagrammet i Figur 37. Då finns det minst tio olika aktiviteter. 
Varje aktivitet går i sin tur att dela upp i flera delaktiviteter.  

Frågeformulering 

Till att börja med är det viktigt att se till att enkäten inte blir för lång. Generellt gäller att ju 
längre tid det tar att besvara enkäten, desto lägre svarsfrekvens kommer man att få. Därför är det 
viktigt att ta med endast de frågor som är av relevans för enkätstudien. Härvid är det till stor 
hjälp om målen med enkäten definierats redan i förväg. Då är det lättare att se till att frågorna 
verkligen mäter det som är avsett att mätas. Annars är risken att resultaten som erhålles inte är av 
användning. I vissa fall kan innehållet vara viktigare för svarsfrekvensen än enkätens omfattning. 
Om frågorna lyckas engagera respondenter kommer svarsfrekvensen att bli högre. 
 
Ett sätt att kunna få ut lite mer information, trots det begränsade utrymmet för frågor i en enkät, 
är att använda sig av så kallade öppna frågor. Respondenternas kommentarer kan många gånger 
berika enkätresultaten. Generellt sätt är det dock få respondenter som besvarar de öppna 
frågorna.  
 
Det är inte nödvändigt att formulera alla frågor alldeles själv. Många gånger har liknande enkäter 
gjorts tidigare. Om det går att hitta bra frågor som är applicerbara i den egna enkäten, så är 
vinsten tvåfaldig. Dels besparas tiden som det annars hade tagit att fundera ut dessa frågor på 
egen hand. Dels finns jämförelsematerial att tillgå, vilket kan vara bra att ha till enkätanalysen.  
 
Frågorna ska hänga ihop. Det spelar roll i vilken tur och ordning frågorna ställs, eftersom 
ostrukturerade enkäter kan vara förvirrande för respondenten och därmed riskeras högre bortfall. 
Vissa studier har även visat att frågorna mot slutet av enkäten inte besvaras i samma utsträckning 
som de inledande frågorna. I den mån de avslutande frågorna besvaras, erhålles inte lika stor 
variation i svaren som för de inledande frågorna; de flesta respondenter väljer då något 
mittenalternativ medan de extrema svarsalternativen blir färre. Följaktligen bör de allra 
viktigaste frågorna ställas i början av enkäten. I övrigt ska man tänka på att: 
• Dela upp frågor i sammanhängande avsnitt efter teman. 
• Fördela teman i en ordning som uppfattas som logisk av respondenterna. 
• Inte inleda med provocerande eller känsliga frågor. Dessa bör sparas till slutet, för att 

undvika högt bortfall. Känsliga frågor bör även avdramatiseras, annars är risken att 
respondenten besvarar frågan på ett socialt önskvärt sätt och inte helt sanningsenligt. 

• Ha en medvetenhet eller speciell baktanke vid frågeuppdelningen.  
 
Ofta är vissa frågor i en enkät endast relevanta för en del av respondenterna, men irrelevanta för 
alla de övriga. Då är det smidigt att använda en selekteringsfråga. Utifrån det avgivna svaret på 
selekteringsfrågan är det sedan enkelt att avgränsa de relevanta respondenterna. Alla de övriga 
bör instrueras att hoppa över utsedda frågor. Med datorverktygen är det möjligt att ställa in så att 
de utsedda frågorna hoppas över automatiskt. På det viset undviks onödig irritation bland 
respondenterna, vilket skulle kunna ge upphov till lägre svarsfrekvens.  
 
Sist men inte minst, frågorna ska vara tydliga. Här är några råd för att se till att missförstånd 
undviks: 
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• Generellt är korta, enkla frågor att föredra framför långa, komplicerade frågor. 
• Språket bör anpassas till målgruppen.  
• Frågorna får inte vara ledande. Enbart positiva ord i frågeställningen eller enbart negativa 

ord ska inte användas. Om ordet ”bra” ska användas, gäller det att också ta med ordets 
motpol, ”dåligt”. 

• Negationer i allmänhet och dubbla negationer i synnerhet bör undvikas. Negationer gör 
nämligen att det krävs en extraordinär tankeinsats för att svara korrekt. 

 
Endast en fråga ska ställas åt gången. Det är nämligen lätt hänt att flera frågor, som kanske hör 
ihop, bakas in i en och samma. Då kan det vara svårt att avgöra vilken fråga som faktiskt blivit 
besvarad. Det kan också skilja från respondent till respondent. Sådana frågor bör lämpligen delas 
upp i delfrågor. 

Svarsalternativ 

Det kan vara ansträngande att som respondent behöva ta ställning till alltför många eller alltför 
detaljerade svarsalternativ. Inte minst gäller det i samband med studier av händelser som ligger 
bakåt i tiden, då minnesfaktorn också kommer in i bilden. Ju längre tidsperiod bakåt som 
undersöks, desto högre är risken för att minnesfaktorn ska göra sig gällande. Det händer att 
respondent helt glömmer bort, förtränger eller förvränger någon händelse. Några exempel på 
minnesfaktorn är: 
• Teleskopeffekten: äldre händelser förskjuts framåt i tiden, senare händelser förskjuts bakåt 

i tiden.  
• Händelser som inträffar ofta blir underrapporterade, medan de mer sällsynta händelserna 

blir överrapporterade. 
• Tendens till förstärkning av positiva åsikter, känslor eller händelser efter en tid. Ett 

exempel på detta är uttrycket: ”Det var bättre förr.” 
Minnesfaktorn har mindre betydelse vid större händelser i livet än i de vardagliga händelserna. 
Alltför många eller alltför detaljerade svarsalternativ ger i detta fall endast upphov till en skenbar 
noggrannhet.  
 
Alltför få alternativ å andra sidan lämnar inte mycket utrymme för analys. Vid övervägning av 
det optimala antalet svarsalternativ bör följande beaktas: 
• Svarsalternativen skall vara ömsesidigt uteslutande. Det får inte finnas två liknande 

alternativ. 
• Svarsalternativen skall vara uttömmande. Varje respondent ska kunna hitta ett alternativ 

som motsvarar dennes situation. Om man inte kan vara säker på att ha identifierat alla 
möjliga alternativen, går det att gardera sig med ett ospecificerat alternativ: ”Övrigt”. I 
vissa fall kan det vara bra att lämna utrymme för egna tillägg i anknytning till det 
ospecificerade alternativet: ”Övrigt, nämligen…”. På det visat har man gjort sitt bästa att 
inte gå miste om intressant information.  

• Det ska finnas symmetri i svarsalternativen. Lika många positiva som negativa 
svarsalternativ ska finnas. Vid jämnt antal svarsalternativ blir respondenten tvingad att ta 
ställning. Man behåller symmetrin även vid ett udda antal frågor, om man lägger till ett 
mittenalternativ: ”Neutral”. ”Neutral” är att föredra framför ”Vet ej”, eftersom 
respondenten då alltför lätt kan komma undan ett ställningstagande. 
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Svarsalternativen bör vara konsekventa hela enkäten igenom. Någon som har alltför bråttom vid 
genomläsning av frågor och svar, kan avge sitt svar i enlighet med den ordning som rått tidigare. 
I vissa fall kan det dock vara motiverat med variation, när respondenterna behöver vara alerta 
(exempelvis prov, test). 
 
Liksom det är viktigt att endast ställa en fråga åt gången, är det lika viktigt att svarsalternativen 
avser endast ett svar åt gången. Det kan vara svårt att formulera svarsalternativen tillräckligt 
noggrant och då ligger det nära till hands att man lägger till en förklaring. Är man inte 
konsekvent, blir resultaten sedan svåra att tolka rätt. 

Enkätgenomförande 

När frågeformulären färdigställts är nästa steg att utföra en pilottest. Syftet med detta är att ta 
reda på huruvida frågorna verkligen uppfattas som frågekonstruktören hade avsett. Till att börja 
med kan en mindre grupp människor, t.ex. arbetskamrater och vänner, testa enkäten. Innan 
slutversionen är klar bör enkäten också ha testats på personer som är helt utomstående och som 
ligger så nära urvalsgruppen som möjligt. I den mån det är möjligt bör frågekonstruktören 
närvara under pilottesten. Då är det möjligt att direkt ta till sig synpunkterna och ställa närmare 
frågor. I annat fall ska man i efterhand kontakta pilottestdeltagare för att ta till sig eventuella 
synpunkter. Då behövs också fler deltagare i pilotstudien.  
 
En enkät kan distribueras på olika sätt, beroende på urvalets storlek och geografiska läge. Ibland 
är det möjligt att samla enkätdeltagarna på ett ställe och låta alla besvara enkäten samtidigt. Då 
blir svarsfrekvensen hög och det är möjligt att kontrollera att det är rätt person som besvarar 
enkäten. Till enkätdeltagarna som är geografiskt utspridda skickas vanligtvis enkäten med post. 
Då bifogas ett frankerat svarskuvert, för att göra det enkelt för respondenten att skicka tillbaka 
det ifyllda formuläret och därmed minska risken för bortfall. Numera är det allt vanligare att 
enkätundersökningar genomförs på Internet. Då skickas en länk i e-post till enkätdeltagarna, som 
de sedan använder för att komma till enkäten. Genom att förse respondenterna med 
inloggningsuppgifter, kan man förvissa sig om att varje respondent endast besvarar enkäten en 
gång. Svaren sparas automatiskt i ett dataregister och ingen manuell inmatning av data krävs, 
vilket är fallet för grupp- och postenkäter. Vilken typ av distribution som väljs, beror också på 
finansieringsmöjligheterna. Postutskick innebär höga frankeringskostnader om urvalet är stort. 
E-postutskick är kostnadsfritt, däremot kan datorverktygen för enkätframtagning vara 
kostsamma. 
 
Första intrycket är av stor betydelse. Därför kan det vara värt att lägga ner tid på formgivningen 
av enkäten, eftersom det kan minska bortfallet. Olika datorverktyg kan förenkla den här 
uppgiften avsevärt och det finns många färdiga mallar att välja mellan. I det här avsnittet ges 
ingen genomgång av enkätens grafiska utformningsmöjligheter, läsaren hänvisas till den rikliga 
litteratur i ämnet som finns. 
 
Följebrevet är en viktig del av enkätundersökningen och en väsentlig faktor för svarsfrekvensen. 
I följebrevet finns möjlighet att inverka och motivera respondenten att besvara enkäten. Helst ska 
följebrevet vara så kortfattat som möjligt, dock ska följande punkter alltid finnas med: 

• Syftet med undersökningen ska vara tydligt beskrivet och sponsorerna angivna. Detta 
ökar trovärdigheten. Högsta respons uppnås i enkäter som är sponsrade av universitet. 

• Det ska finnas en förklaring till hur urvalet gjorts och varför just personen i fråga blivit 
vald att delta i enkäten. 
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• Respondenten ska motiveras att besvara enkäten. Alla enkätundersökningar är frivilliga. 
Ett sätt att locka dem som är tveksamma är att ge någon form av belöning till alla som 
svarat på enkäten. Ibland är en presentation av slutresultaten bra som belöning. Lotter 
eller biobiljetter är också vanligt. Belöningssystemet är diskutabelt ur etisk synpunkt och 
det gäller att vara noga med att inte erbjuda gåvor som kan tänkas snedvrida bortfallet. 

• Det ska redogöras för hur enkätresultaten kommer att användas.  
• En beskrivning av anonymitetspolicyn är av stor vikt. Vissa studier har kunnat påvisa 

högre svarsfrekvens i anonyma enkäter. Andra studier har identifierat viss snedvridning i 
svaren när enkäten inte varit anonym. I anonyma enkäter har inte ens den enkätansvarige 
möjlighet att identifiera den som svarat. Anonyma enkäter är svåra att genomföra på 
grund av behovet av påminnelseutskick. Endast de som inte svarat på enkäten ska få 
påminnelse, men då måste man veta vilka de är. Respondenterna måste informeras om 
vad som gäller.  

• Kontaktuppgifter till någon person som respondenterna kan vända sig till med eventuella 
frågor ska finnas med.  

• Snabbt gensvar ska uppmuntras. Huruvida en tidsgräns bör anges eller inte råder det 
skilda meningar om i litteraturen. Om tidsgränsen ligger långt fram i tiden är det troligt 
att respondenten väljer att avvakta med svaret, för att senare kanske glömma bort enkäten 
helt. Endast korta tidsgränser är meningsfulla att ta med, för att påskynda respondenterna 
att svara.  

• En signatur ökar trovärdigheten, speciellt en handskriven sådan eller av en överordnad. 
Skriver man som representant för en organisation också organisationens logotyp 
användas. 

 
Bortfall är svårt att undvika helt. Många av de anvisningarna som tagits upp i kapitlet hittills har 
som mål att minimera bortfallet. Ytterligare ett sätt att hantera bortfallet är påminnelser. Dessa 
ska vara så kortfattade som möjligt och beröra personens försummelse av enkäten i positiva 
ordalag. Två påminnelser anses vara optimalt, fler än så är inte etiskt försvarbart. Ett alternativ är 
att per telefon kontakta ett stickprov från bortfallet. 

Svarsbehandling 

Resultaten kan presenteras i olika typer av tabeller och diagram. Av utrymmesskäl behandlas 
inte heller de här grafiska aspekterna närmare i detta avsnitt, trots att det är av stor vikt att förstå 
skillnaderna och kunna använda dessa verktyg korrekt. Läsaren hänvisas till relevant litteratur. 
Det är istället kvalitetsaspekterna i enkätundersökning som behandlas i första hand.  
 
Generellt när det talas om säkerhet i olika studier och resultat, används begreppen validitet och 
reliabilitet.  
 
Validitet avser ett mätinstruments (t.ex. enkät) förmåga att mäta det som är avsett att mätas. Ett 
sätt att värdera validiteten är att göra samma mätning med olika instrument och studera 
överensstämmelsen. Ibland är det också möjligt att göra jämförelser mellan enkätresultat och 
faktiska förhållanden. Ju högre över- eller underrapportering (variation) som upptäcks, desto 
lägre är validiteten. 
 
Reliabilitet kan även kallas för reproducerbarhet, eftersom det talar om huruvida upprepade 
mätningar ger samma resultat. Stor slumpvariation i svaren kan uppkomma om frågorna är dåligt 
konstruerade. Test-retest respektive intern konsistens är två mest använda metoderna för att 
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kontrollera reliabiliteten vid enkätundersökningar. Test-retestmetoden innebär att samma 
personer som först besvarat enkätfrågorna, testas igen med samma frågor efter en kort tid. 
Reliabiliteten är hög om respondenterna ger samma svar vid båda tillfällen. Intern konsistens 
används när det finns flera variabler i en enkät som tillsammans ska mäta ett och samma 
sakförhållande. Måttet talar om i vilken mån respondenter svarat likartat på olika frågor om 
samma sakfråga.  
 
Validitet och reliabilitet mäter hur väl formulerade enkätfrågor är. Men inte ens de mest korrekta 
enkätfrågorna kan garantera tillförlitlighet i enkätresultaten. Inte om de som vägrar besvara 
frågorna är många eller om urvalet är gjort på ett felaktigt sätt. Då är enkätresultaten inte 
generaliserbara.  
 
Det finns två typer av bortfall: externt och internt bortfall. Under externt bortfall räknas de 
personer i urvalet som vägrar eller inte har möjlighet att delta i enkäten. Internt bortfall omfattar 
bortfallet på enstaka frågor bland dem som för övrigt besvarat enkäten. Eftersom det interna 
bortfallet kan variera ganska mycket mellan olika frågor, är det viktigt att redovisa detta när 
enkätresultaten presenteras.  
 
I samband med måldefinition (se Figur 37, steg 1) är det vanligt att precisera en eller flera 
hypoteser som man vill testa i och med enkäten. Hypoteserna ska sedan accepteras eller 
förkastas, beroende på enkätresultaten. Ifall enkätresultaten inte sammanfaller med vad som är 
angivet i hypotesen, behövs en granskning för att se huruvida skillnaden är signifikant eller om 
den kan förklaras med slumpen. Då görs en signifikanstest, också kallad hypotesprövning.  
 

 
Figur 38.  Typ I- och typ II- fel. 

 
Vid signifikanstest finns det två typer av fel som kan begås (se Figur 38). Typ I-fel innebär att 
man konstaterar en skillnad och därmed förkastar hypotesen trots att den är sann. Sannolikheten 
för att göra ett typ I-fel kallas α. Typ II-fel innebär att en hypotes accepteras fastän den i själva 
verket är felaktig. Sannolikheten för att göra ett typ II-fel kallas β. Det ska alltid i förväg 
bestämmas hur stor risk för typ I-fel man är beredd att ta och det kallas signifikansnivå. Det 
vanligaste är att signifikansnivån sätts till 0,05 (=5%). Sedan testas det huruvida sannolikheten 
för att få de observerade värden i enkäten ligger över eller under denna signifikansnivån (α): 

 > α: hypotesen accepteras 
 < α: hypotesen förkastas 

 
Ett alternativ till signifikanstest är att räkna ut konfidensintervall. Signifikanstestning med 5% 
signifikansnivå ger nämligen samma resultat som att se om ett medelvärde ligger innanför eller 
utanför 95% konfidensintervall. 
 
Principen i signifikansanalysen är att nollhypotesen kan förkastas (om p-värdet är lågt) men det 
går aldrig att säga att nollhypotesen är sann. Det enda man kan säga är att det inte gått att 
motbevisa hypotesen. 
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Bilaga 3: Lista på företag som anställer mekatroniker från KTH 

1 AASS, Inst. för Teknik, Örebro universitet 
2 AB Sandvik Coromant 
3 ABB 
4 Acando 
5 Accenture AB 
6 ADVA Optical Networking 
7 ALPS Nordic AB 
8 Applied Value 
9 Arthur D. Little 

10 AssaAbloy AB 
11 Atlas Copco 
12 Bain & Company 
13 BARTECO AB (Eget företag) 
14 Biotage sweden AB 
15 Bombardier Transportation 
16 Boston Consulting Group 
17 Bostons Universitet 
18 Caironite 
19 Caran AB 
20 Chalmers Teknisk Högskola 
21 COIN Investment Consulting Group 
22 Combitech AB 
23 Danaher Motion 
24 Deva Mecaneyes AB 
25 Devici Consulting 
26 Diabol 
27 Eco Log Sweden AB 
28 EDB Business Partner 
29 Embedded Knowledge AB 
30 Enea 
31 Epsilon 
32 Ericsson AB 
33 Eurovator AB 
34 Fengco Real Time Control AB 
35 FIbro System AB 
36 FLIR Systems 
37 FMV 
38 Första AP-Fonden 
39 General Electric 
40 Generic Integration Sweden AB 
41 Hilti AG 
42 HiQ Stockholm AB 
43 HotSwap AB 
44 Högskolan på Gotland 
45 Infineon Technologies 
46 Ingenjörsbolaget Tydal AB 
47 Jane Doe Communication 
48 Kennet Jansson Consulting AB 
49 Korsgården Konsult AB 
50 KTH 
51 LogicaCMG 
52 McKinsey & Company 
53 Mentor Graphics Scandinavia AB 
54 Mercuri Urval 
55 Metrima AB 
56 Micronic Laser Systems AB 
57 Midport Scandinavia AB 
58 Modelon AB 

59 Moray Electronics 
60 Motorola 
61 MSoftDevelopment 
62 MYDATA automation AB 
63 National Instruments  
64 Nexus 
65 NIRA Control AB 
66 Nordic Equities Kapitalförvaltning 
67 Omicron Ceti AB 
68 OMX AB 
69 Optilia Instruments AB 
70 Pepto Systems AB 
71 Plockmatic International AB 
72 Prevas AB 
73 RCM AB 
74 Robert Bosch GmbH, Diesel Systems, Stuttgart-Feuerbach 

75 Royal Caribbean Cruises Ltd. 
76 RPM Risk & Portfolio Management 
77 Saab AB 
78 Sandvik AB 
79 Scania AB 
80 SEB 
81 Seco Tools 
82 Sectra AB 
83 Semcon Sweden AB 
84 Silex Microsystems 
85 SJ AB 
86 Stoneridge Electronics 
87 Stork Drives 
88 SW Vindkraft AB (ScanWind Group) 
89 Swedish Space Corporation 
90 Swema ab 
91 Svenska spel AB 
92 Syntronic AB 
93 T2 data AB 
94 TeliaSonera AB 
95 Texas Instruments 
96 Tonium AB 
97 Top Notch Design AB 
98 Trimble AB 
99 Triona AB 

100 UBS 
101 Vetco Gray 
102 Viati Konsult AB 
103 Visab Consulting 
104 Volvo Powertrain 
105 VPC AB 
106 ÅF- Ångpanneföreningen 
 


