
  

Tidseffektivisering med hjälp av 
Augmented Reality inom avancerad 

manuell tillverkning  

 

 
 
 
 

ANTON NOTSTAM 
EMIL ROMARE 

 

 
 

  

MG105X Examensarbete inom produktframtagning och 
industriell ekonomi, grundnivå 

 
Stockholm, Sverige 2015 

 

 



 

 
  



 
 
 

Tidseffektivisering inom avancerad 
manuell tillverkning med Augmented 

Reality 
 
 
 

av 
 

Anton Notstam 
Emil Romare 

 
 
 

 

MG105X Examensarbete inom produktframtagning och  
industriell ekonomi, grundnivå 

 
 

KTH Industriell teknik och management 
Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM  



  



Sammanfattning 
Idag ställs allt högre kompetenskrav på personalen inom avancerad manuell tillverkning vilket 
har medfört ett ökat behov av hjälpmedel. Augmented Reality (AR) är en teknik under 
utveckling för att kunna hjälpa i detta avseende. AR har funnits en längre tid men någon 
implementering i stor skala inom industrin finns inte i dagsläget. Denna rapport syftar till att 
undersöka hur AR inom avancerad manuell tillverkning kan bidra till tidseffektivisering samt 
vad som vidare behöver utvecklas för att en industriell implementering ska vara möjlig. Det finns 
mycket forskning kring AR inom flera områden men inom tillverkande industri är den i 
konceptstadiet. Detta innebär att effekterna av en implementering inte är helt klarlagda. Trots 
detta har användningsområden inom industrin som bidrar till tidseffektivisering identifierats. 
Montering, utbildning och kvalitetskontroll är tre områden där AR tydligt bidrar till 
tidseffektivisering. En effekt av att implementera AR-teknik är digitalisering vilket också kan 
anses bidra till tidseffektivisering. Det finns däremot svårigheter inom tekniken som behöver 
lösas innan den kan implementeras fullständigt. Att fastställa användarens position och 
orientering för att generera och återge rätt bild är en av de största svårigheterna i dagsläget. En 
annan svårighet är att databearbetning idag inte har tillräckligt hög prestanda vilket medför 
tidskrävande arbete i att förbereda varje system med rätt data. 
 
 
 

Abstract 
Today there are increasing competence demands on the personnel in advanced manual 
manufacturing which has resulted in an increased need for aid. Augmented Reality (AR) is a 
technology under development to assist in this regard. AR has been around for a long time but is 
not yet sufficiently developed to be implemented in industry. This report aims to examine how 
AR can contribute to the time efficiency in advanced manual manufacturing, and what further 
developments are needed to be addressed before successful implementation is possible. There 
has been extensive research into various areas of AR but in manufacturing industry it is still in an 
initial stage. This means that the effects of an implementation are yet to be clarified. Despite this, 
there have been identified areas in the industry where AR clearly contributes to increased time 
efficiency. Assembly, training and quality are three areas that benefits from AR in terms of 
timesaving. One effect of implementation of AR-technology is digitalization that also can be 
viewed as a contributing factor in time efficiency. However, there are difficulties that need to be 
addressed before it can be fully implemented. To establish the right position and orientation in 
order to generate and display the right image is one of the major difficulties. Another problem is 
that data processing is currently not performing at a high enough level, which makes it time-
consuming to prepare each system with right data. 
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1.  Inledning 
Ökad konkurrens ställer idag höga krav på tillverkande företag. Krav på kortare ledtider och 
ökade kvalitet har resulterat i att tillverkningsprocesser blivit mer avancerade (Bondrea & 
Petruse 2013). Inom många branscher är tillverkning och framförallt montering praktiskt svårt att 
utföra vilket leder till höga kompetenskrav. Detta leder i sin tur till att automatisering inte är 
möjligt och att manuellt arbete fortfarande är av stor vikt inom dessa processer, vilket ställer 
högre krav på personalen (Caudell & Mizell 1992). 
 
Hjälpmedlen för personalen är i dagsläget typiskt sett arbetsbeskrivningar i pappersformat. Att 
hjälpmedlen för personalen inte följt övrig teknisk utveckling har medfört problem. Att tolka 2D-
ritningar kan i komplexa miljöer kräva stor kunskap och vara tidskrävande. Fel uppstår och 
pappersversionerna är dessutom omständliga att uppdatera. En teknik under utveckling inom 
detta användningsområde är Augmented Reality (AR). 
 

1.1 Mål och syfte 

AR är en teknik som innebär integrering mellan användarens verkliga bild och en virtuell bild 
skapad av mjukvara. Tekniken har en rad användningsområden, denna rapport fokuserar på 
tillämpning inom avancerad manuell tillverkning. I detta avseende kan tekniken ses som ett sätt 
att komplettera användarens verkliga bild med en virtuell vars syfte är att hjälpa användaren att 
utföra en komplicerad uppgift (Azuma 1997). Tekniken visar med hjälp av den virtuella bilden 
vilket nästa steg i uppgiften är samt hur det ska utföras. Rapporten syftar till att undersöka och 
redogöra för om implementering av AR-teknik kan bidra till tidseffektivisering. 
 
1.1.1 Frågeställning 
Bidrar implementering av Augmented Reality inom avancerad manuell tillverkning till 
tidseffektivisering? 
 

1.2 Avgränsningar 

AR definieras i viss litteratur som en teknik som kräver användandet av Head-Mounted Displays 
(HMDs). Denna rapport begränsar inte AR till HMDs eller annan specifik teknik utan definieras 
som en teknik där verklig- och virtuell bild integreras i realtid. Tekniker som inte är relevanta för 
ett industriellt syfte avgränsas däremot. AR bör inte förväxlas med begreppet Virtual Reality 
som enbart innefattar den virtuella delen och inte tar hänsyn till integreringen med användarens 
verkliga bild (Azuma 1997). Den svenska översättningen av AR är förstärkt verklighet, 
begreppet är däremot inte helt vedertaget och i rapporten används därför det engelska begreppet. 
Avancerad manuell tillverkning definieras som manuell tillverkning som på grund av sin 
komplexitet inte är möjlig att automatisera. 
 

1.3 Metod 

För att besvara frågeställningen genomförs en litteraturstudie samt intervjuer. Litteraturstudien 
bygger främst på artiklar som redogör tidigare forskning inom området. Intervjustudien 
genomförs för att få en bättre förståelse för användningsområden inom avancerad manuell 
tillverkning, implementering och tidseffektivisering. För att få en heltäckande förståelse 
genomförs intervjuer med personer inom olika företag och med olika kompetensområden. Airbus 
väljs som ett av företagen eftersom flygplansindustrin är i framkant av ny teknologi samt har en 
komplex tillverkningsprocess. Den stora mängden manuellt arbete i tillverkningsprocessen är 
också avgörande. För att få ett bredare perspektiv genomförs en kompletterande intervju med 
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Volvo. Volvo väljs eftersom även det är verksamt i en bransch där teknologin ligger i framkant 
och manuellt arbete är en stor del i tillverkningen. Intervjuerna utgår från en förutbestämd mall 
med frågor. För att öka reabiliteten bör intervjupersonerna tillåtas att föra sina egna resonemang 
kring frågorna. Intervjumallarna tas fram efter litteraturstudien, detta för att bekräfta och 
komplettera insamlat material. Innan publicering av rapporten får varje intervjuperson möjlighet 
att läsa och korrigera sina svar för att undvika misstolkningar. 
 

1.4 Ordlista 
Flertalet begrepp i rapporten är översatta från engelska men saknar en vedertagen svensk 
översättning. Nedan presenteras dessa begrepp. 
 
Surfplatta   = Tablet   
Spårning   = Tracking 
Visningsteknik   = Display technique 
Den digitala modellen  = Digital Mock-Up (DMU) 
HMD    = Head-Mounted Display 
HHD    = Hand-Held Display 
Smarttelefon   = Smartphone 
Referenspunktsmarkör  = Fiducial marker 
Projektion (inom AR)  = Spatial Augmented Reality 
Fördröjningar   = Delays  
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2.  Litteraturstudie 

För att få förståelse för hur ett AR-system är uppbyggt samt vilka tekniska svårigheter som finns 
presenteras här den grundläggande tekniken bakom AR. Vidare identifieras användnings-
områden samt hur dessa kan bidra till tidseffektivisering. 
 

2.1 Teknisk uppbyggnad av AR-system 

Ett AR-system består huvudsakligen av tre teknologier: 
 

• Spårning - Fastställande av systemets position och orientering 
• Registrering - Integrering av virtuell- och verklig bild 
• Visning - Presentation av slutbild 

 

2.1.1 Spårning 
Spårarens uppgift är att informera scengeneratorn, som genererar de grafiska bilderna, vilken 
plats och orientering användaren har. På detta sätt kan scengeneratorn generera bilder av vad 
användaren ska se från just den positionen. När denna process sker tillräckligt snabbt får 
användaren upplevelsen att den virtuella bilden faktiskt befinner sig i rummet (Azuma 1995). 
 
Uppdelningen mellan olika spårningstekniker kan göras på olika sätt. En grov uppdelning är att 
kategorisera det i sensorbaserad och visionsbaserad. Sensorbaserad innebär att sensorer i 
omgivningen används för att känna av användarens position och orientering. Visionsbaserad 
teknik innebär att användaren är utrustad med en kamera där position och orientering baseras på 
information från kameran (Zhou, Duh & Billinghurst 2008). 
 
Inom optisk- och videobaserad AR-teknik (se kapitel 2.1.3) är den visionsbaserade spårningen 
att föredra eftersom användaren redan är utrustad med en kamera. Visionsbaserad 
spårningsteknik använder typiskt sätt så kallade referenspunktsmarkörer för att genom kameran 
ge systemet information om var användaren befinner sig (Henrysson 2007). 
 
Markörer är objekt, ofta bilder, som är placerade i omgivningen och fungerar som 
referenspunkter till användaren. Kameran läser in dessa bilder och kan sedan avgöra användarens 
position och orientering. Andra tekniker som inte belyses i denna rapport är ofta komplicerade 
och resurskrävande, en stor fördel med markörer är att de är billiga och enkla att använda. Det är 
i många fall tillräckligt med bilder utskrivna på ett vitt papper (se figur 1). 
 

Figur 1: Illustration av markörer (Siltanen 2012) 
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Spårning är en avvägning där den specifika kontexten bestämmer och värderar vilka parametrar 
som är viktiga. Inom avancerad manuell tillverkning är generellt sett omgivningen inte en 
betydande faktor. Något som däremot kan vara betydelsefullt är precisionen. I detta avseende 
kan den enklare markörspårningen anses knapphändig, men utvecklingen av kameror har enligt 
Siltanen (2012) gjort att fyra markörer är tillräckligt för att kameran ska kunna identifiera den 
unika positionen och orienteringen.  
 

2.1.2  Registrering 
Registrering innebär att med hjälp av data från spåraren anpassa den virtuella bilden med den 
verkliga för att ge användaren en, till verkligheten, anpassad slutbild (Henryson 2007). Att 
anpassa den virtuella bilden med verkligheten är processens mest kritiska del. Felinställningar, 
fördröjningar och andra problem uppenbarar sig först när bilderna ska registreras. 
Registreringsprocessen handlar till största del om att lösa och minimera dessa problem. 
Problemen som uppstår vid registrering kan delas upp i två kategorier, statiska och dynamiska 
registreringsfel. Statiska fel uppstår när användaren är stilla och de dynamiska när användaren 
rör sig. Exempel på statiska fel är optiska deformationer och mekaniska felanpassningar (Azuma 
1995). 
 
De allra flesta problemen inom registrering är däremot de dynamiska. Dynamiska problem 
brukar ofta sammanfattas som systemets totala fördröjningar, det vill säga från dess att 
användaren ändrat position tills att bilden för den nya positionen visas (Azuma 1995). Enligt 
Holloway (1997) kan flera faktorer bidra till den totala fördröjningen där den främsta svårigheten 
är spårningen. Spårning är tidskrävande och definieras som den tid det tar för spåraren att samla 
nödvändig data för att avgöra ny position och orientering. 
 
Det finns olika sätt att mer eller mindre minimera denna fördröjning. Rapporten syftar inte till att 
beskriva specifika algoritmer men en vanligt förekommande strategi för att lösa problemet är att 
uppskatta eller förutsäga framtiden. Förutsägelse är som namnet antyder att med hjälp av 
historisk data uppskatta hur användaren ska röra sig. Azuma (1995) beskriver det som att köra 
bil genom att endast titta i backspegeln. Precis som i bilkörning är metoden tillförlitlig såvida 
inget oförutsett händer. För att hantera oförutsägelser finns olika tekniker (Azuma 1995), men 
som denna rapport avgränsas ifrån.   
 

2.1.3  Visningstekniker 
Slutbilden kan generellt sätt presenteras på fyra olika sätt. De två vanligaste och mest beprövade 
teknikerna är optik- och videobaserad via glasögon (Head-Mounted Displays, HMDs). Utöver 
detta kan bilden presenteras via en handhållen enhet samt projicering.  
 
Optikbaserad 
Optiksbaserad visning är en av två olika visningstekniker som används inom HMDs. HMD är ett 
huvudburet system som innebär att användaren är utrustad med en avancerad typ av glasögon. 
HMDs har en stor fördel eftersom det ger användaren fria händer. Inom avancerad manuell 
montering är detta en stor fördel gentemot de handhållna enheter, som beskrivs nedan. 
 
Utöver spåraren och scengeneratorn innehåller det optikbaserade systemet en yta framför 
användarens ögon där den virtuella bilden skapas och överlagras på den verkliga. Det innebär att 
ytan visar de virtuella bilderna men samtidigt låter användaren se verkligheten (se figur 2). 
Stängs systemet av kommer användaren följaktligen att se verkligheten precis som genom 
vanliga glasögon (Azuma 1995). 
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En svårighet med denna teknik är ta bort rätt ljus från verkligheten, det vill säga ta bort de delar 
av verkligheten som ska ersättas med en virtuell bild. Resultatet kan bli att det virtuella objektet 
lägger sig på verkligheten istället för att helt ersätta den och därför får ett genomskinligt utseende 
(Azuma 1995). Till fördelar med tekniken hör att den i sammanhanget är enkel. Användaren ser 
verkligheten i vanlig form, det vill säga inte digitaliserad, vilket minskar den tekniska 
komplexiteten och man kommer ifrån upplösningsproblem och liknande som stör användaren 
(Azuma 1995). 
 

 
Figur 2: Illustrering av optikbaserad HMD (Azuma 1995) 

 
Videobaserad 
Den andra tekniken inom HMDs är videobaserad. Den stora skillnaden är att de videobaserade 
glasögonen har en stängd vy. Den stängda vyn består av de virtuella bilderna från bildgeneratorn 
men till skillnad från den optikbaserade tekniken presenteras verkligheten genom bilder fångad 
av en videokamera, där både den virtuella och verkliga bilden i digital form integreras (se figur 
3). Ett vanligt och relativt enkelt sätt att göra det är att sätta en specifik bakgrundsfärg till de 
virtuella objekten från scengeneratorn. Sedan ersätts den specifika färgen med motsvarande 
videobild från kameran, vilket medför att de virtuella objekten hamnar i videon. Detta sätt att 
integrera de två delarna är enklare än att integrera det virtuella direkt på verkligheten (Azuma 
1995). 
 
En annan stor fördel gentemot optikbaserad teknik är förmågan att hantera fördröjningar. 
Eftersom verkligheten är digitaliserad undviks problemet att behöva förutse användarens rörelser 
och vilka virtuella bilder som ska framställas. Fördröjs videon lika mycket som fördröjningen av 
de virtuella bilderna placeras rätt virtuell bild i rätt verklighet automatiskt, bilderna är därmed 
synkroniserade. Lösningen är dock inte optimal eftersom hela slutbilden istället blir fördröjd 
(Azuma 1995). 
 
En nackdel med tekniken är att bilden som presenteras för användaren baseras på var kameran 
sitter. Eftersom den ofta skiljer sig från ögats verkliga position (se figur 3) medför det en 
avvikelse i vad användaren förväntar sig att se och parallaxfel kan uppstå. Problemet kan 
förvisso lösas genom att använda speglar som förändrar den optiska vägen. På detta sätt får 
användaren rätt bild, men detta medför däremot ytterligare teknisk komplexitet till systemet 
(Azuma 1995). 
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Figur 3: Illustration av videobaserad HMD (Azuma 1995) 

 
Handhållen 
Videobaserad teknik kan även appliceras på handhållna enheter (Hand-Held Displays, HHDs). 
HHD definieras som surfplatta, handdator och mobiltelefon, där de två sistnämnda riktar sig mot 
privatpersoner i kommersiellt syfte och är därför inte intressanta för denna rapport (Wagner & 
Schmalstieg 2005). Den övergripande tekniken för handhållen enhet är i stort sätt samma som för 
videobaserade HMDs. En stor skillnad och nackdel med surfplatta jämfört med HMDs är dock 
att montören inte har fria händer, utan måste med en eller ofta två händer rikta den handhållna 
enheten mot det som ska monteras (se figur 4) (Wagner 2007).  

 
Bortsett från att användaren inte har fria händer finns också fördelar med handhållen AR. 
Framförallt är surfplattor större och mer kraftfulla än HMDs, vilket medför att de kan bearbeta 
data på ett bättre sätt. Det är även betydligt enklare att interagera med systemet via en surfplatta 
för till exempel dokumentering eller justering av instruktionen (Olwal 2009). I dagsläget är det 
också billigare med handhållna enheter. De har en stor kommersiell utbredning och är relativt 
enkla att AR-anpassa (Wagner 2007).  
 
  

Figur 4:  Illustrering av handhållen visningsteknik (Servan et al. 2012a) 
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Projektion 
Projektion inom AR innebär att komplettera användarens verkliga bild med en virtuell projicerad 
direkt i verkligen. Typiskt sett finns två typer av projektionssystem: stationär och portabel (Nee 
et al. 2012). Stationär är fortfarande den vanligaste typen, men det har på senare år blivit allt 
vanligare med portabel (se figur 5). En fördel med portabel anordning är att den projicerade 
bilden inte störs eller bryts av att något är i vägen för strålen. En annan fördel är att ljuset kan 
reflekteras tillbaka till användaren vilket gör att den projicerade bilden endast syns för 
användaren. Det portabla systemet är däremot mer avancerat och liksom för HMDs blir spårning 
ett problem (Rolland et al. 2005). 
 

 
Vad som projiceras kan skilja sig på en rad olika sätt beroende på syftet. Ett exempel kopplat till 
avancerad manuell tillverkning är att låta systemet läsa av objektet som uppgiften gäller för att 
sedan identifiera och visa vad som ska göras. Om systemet uppdateras i realtid och hela tiden 
visar nästa steg fungerar det som en visuell arbetsbeskrivning (Olwal 2009). Projektion inom AR 
kan vara både två- och tredimensionell. Tvådimensionell projektion används ofta i syfte att visa 
var något ska göras, medan tredimensionell projicering visar hur något ska göras (Schwerdtfeger 
et al. 2008). Tekniken kan också användas på andra sätt som inte bedöms relevanta för denna 
rapport. 
 
Projektion inom AR skiljer sig från vanlig projektion i flera avseenden vilket medför svårigheter. 
Framförallt ska bilden projiceras på en yta som kan vara komplex, oregelbunden samt variera 
(van Krevelen & Poelman 2010). Vid stationär projicering är uppsättningen av systemet också en 
svårighet, systemet är känsligt för avstånd vilket ställer höga krav på noggrannhet gällande 
systemets placering och orientering (Schwerdtfeger et al. 2008). Ett annat problem är att 
projiceringen är känslig för ljusstyrkan i omgivningen. Detta gör tekniken begränsad till vissa 
miljöer, till exempel är den inte användbar i starkt ljus och extra svårigheter uppstår om ytan där 
projiceringen ska ske är mörk (van Krevelen et al. 2010). 
 

  

Figur 5: Portabelt projiceringssystem (Schwerdtfeger et al. 2008) 
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Den stora fördelen är att tekniken ger användaren fria händer och till skillnad från HMDs 
behöver användaren inte bära övrig utrustning (Olwal 2009). En annan fördel är att den virtuella 
bilden ligger på samma avstånd som den verkliga bilden vilket medför att användarens ögon 
endast behöver fokusera på ett avstånd. Vilket är en skillnad från HMDs där den virtuella bilden 
är väldigt nära ögat samt surfplattor där ögat måste hoppa mellan sammansatt bild och verklighet 
(Olwal 2009). 
  

2.2 Användningsområden 

Tekniken är användbar inom flera områden och branscher. Denna rapport har identifierat tre 
områden inom avancerad manuell tillverkning. 
 

2.2.1 Utbildning 
Monteringsprocesser är ofta komplexa och kräver lång utbildning för att behärska. Som en följd 
av detta pågår mycket forskning kring användandet av AR i utbildningen av montörer (Webel et 
al. 2013). Enligt Webel et al. (2013) finns det två sätt att utbilda montörer med AR-teknik. Under 
utbildningssessionen kan en 3D-bild visa nästa monteringsobjekt integrerad i den verkliga 
bilden, kallat direkt visuell hjälp (se figur 6). Ett andra alternativ är att visa information i form av 
virtuella post-it-lappar, kallat indirekt visuell hjälp. Används indirekt visuell hjälp kan 
informationen om monteringsobjektet i fråga anpassas efter montörens kompetensnivå, vilket gör 
att anpassningsmöjligheten för olika stadier av utbildningen ökar (Webel et al. 2013). 
 
I dessa typer av utbildningsformer kan montören få återkoppling och hjälp i realtid. Det krävs 
integration med utbildningsinstruktören framförallt när montören går igenom monterings-
processen steg för steg och det uppstår problem. När problem uppstår kan montören kopplas upp 
mot utbildningsinstruktören för att få assistans. Instruktören kan även följa processen i realtid 
och kan därmed ändra informationen som ges till montören genom exempelvis virtuella post-it-
lappar. Instruktören kan även göra ändringar i monteringsprocessen genom att upprepa steg där 
montören gjort fel eller på andra sätt förändra processen för att öka förståelsen hos montören 
(Webel et al. 2013). 
 
För att ytterligare instruera montören till rätt rörelsemönster med armarna kan ett armband 
användas. Armbandet vibrerar för att kommunicera med montören. Genom detta kan montören 
instrueras på ett sätt som är svårt med de vanliga arbetsinstruktionerna. Montören kan via 
vibrationer få instruktioner hur armen ska röras, exempelvis rotera armen medurs vid detta 
moment. Ett vibrationsarmband kan även användas för att ge signaler om montören har valt fel 
delar eller fel verktyg för att undvika följdfel (Webel et al. 2013). 
 
Fördelen med att använda AR som utbildningsverktyg är att montören utbildas i den verkliga 
miljön med fysiska monteringsuppgifter samtidigt som komplicerade 2D-ritningar inte behövs. 
Detta istället för att utbildas i en helt virtuell miljö (simulator) där montören inte lär sig 
rörelsemönster och utvecklar muskelminne på samma sätt (Webel et al. 2013).  
 
Enligt Webel et al. (2013) ses dock risker med att använda AR i utbildningssyfte, till exempel att 
montören blir beroende av de virtuella instruktionerna. Detta kan skapa problem när utbildningen 
är slut, hjälpmedlet är trasigt eller av annan orsak inte finns tillgängligt. Det gäller därför att som 
tidigare beskrivet anpassa mängden information som ges till montören för att denna ska lära sig 
att tillslut klara uppgifterna utan tillgång till den virtuella informationen. 
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2.2.2 Montering 
Generellt sett är montering inom till exempel flygplansindustrin mycket komplex och innehåller 
många olika monteringsobjekt. En oerfaren montör kan uppleva att vanliga arbetsbeskrivningar 
är svårtydda och det kan lätt uppstå fel i monteringen (Hincapié et al. 2011). 
 
Det finns fyra huvudproblem vid montering som tydligare förklarar komplexiteten och hur felen 
uppstår som togs upp ovan:  
 

• Att inte kunna utläsa rätt information från monteringsbeskrivningarna 
• Att inte hitta den rätta komponenten som ska monteras 
• Att utföra fel monteringssekvens 
• Att utföra monteringssekvensen felaktigt 

 
Att implementera AR-teknik i monteringsprocessen innebär att montören får hjälp i dessa fyra 
avseenden. Grundtanken är att utföra rätt monteringssekvens med ökad precision (Hou et al. 
2013). 
 
Monteringsinstruktioner består idag av tvådimensionella pappersbeskrivningar. Att istället 
använda visualisering av monteringsinstruktioner som vägledning för att underlätta för montören 
är något som eftersträvas. I detta avseende ses AR-teknik som lovande. (Servan et al. 2012b). 
Med AR-teknik ges montören information visuellt vilket gör det enklare att tolka. Detta leder till 
att misstolkningar under monteringsprocessen reduceras och därmed också felen (Servan et al. 
2012a). 
     
En annan fördel med AR-teknik i utförandet är att det blir enklare att få en överblick över en 
större monteringsprocess samtidigt som tekniken ger möjligheten att gå ner i enskilda 
monteringssteg (van Krevelen & Poelman 2010). Detta ligger väl i linje med att få bukt på dessa, 
ovan beskrivna, fyra huvudproblem och ökar möjligheten till att utföra arbetet på ett effektivare 
sätt.  
 

  

Figur 6. Illustration av AR-träning. Bilden till vänster visar användarens bild där det röda är den 
virtuella bilden av nästa monteringsobjekt och det blåa är kompletterande text till uppgiften 

(Westerfield, Mitrovic & Billinghurst 2013). 
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På Airbus gjordes ett försök att använda AR-teknik för att vägleda montören genom processen 
att koppla in kabel- och vattensystemen i ett flygplan. Detta visade att det var lämpligast, ur 
monteringssynpunkt vid manuell montering i denna miljö, att använda portabla AR-lösningar 
som HMDs eller HHDs (van Krevelen & Poelman 2010).  
 

2.2.3 Kvalitetskontroll 
AR-teknik kan även användas som ett hjälpmedel vid kvalitetskontroller. Genom att läsa av 
omgivningen och överlagra den virtuella bilden kan systemet sedan jämföra verklig med virtuell 
bild för att kvalitetskontrollera monteringen. Idén är att systemet ska avläsa genom att använda 
kanter eller karakteristiska punkter (Bondrea & Petruse 2013). 
 
Bondrea & Petruse (2013) utförde ett test av AR-teknik inom kvalitetskontrollering. AR-
systemet i testet använde färgkoder för att indikera om monteringen var godkänd eller inte samt 
en förklaring till det eventuella felet. Resultatet visade att systemet var väldigt pålitligt i 
oförändrade miljöer och närmast utesluter möjligheten att en felaktig produkt passerar. 
 
Schwerdtfeger et al. (2008) har utvecklat ett annat system för kvalitetskontrollering. AR-
systemet bygger på laserprojektion där lasern istället pekar ut för kontrollanten vilka ställen han 
ska kontrollera (se figur 7). Olika symboler används för att indikera olika saker och behövs 
ytterligare information ges det på en separat skärm. 
 

Ett annat test med laserprojektion utfördes av Zhou et al. (2011). Testet byggde på samma 
grundprincip vilket innebar att objekt att kontrollera märktes ut med laserprojicerade symboler. 
Däremot användes lasern för att vägleda kontrollanten genom hela kvalitetskontrollen där nästa 
kontrollobjekt märktes ut med pilar. Pilar användes även för att tydligt märka ut nuvarande 
kontrollobjektet för att ytterligare hjälpa kontrollanten under arbetet. Tillsammans med symboler 
visas information som är nödvändig för kontrollarbetet. 
 
Airbus har tagit fram ett verktyg som kallas MiRA. Det används för att kontrollera fästen för rör 
och hydraliksystem i flygplan. Visningstekniken är en surfplatta och interagerar direkt med den 
digitala modellen av flygplanet. Tekniken tillåter kontrollanten att inspektera valt område oavsett 
vinkel och placering (Airbus Group n.d.).   

Figur 7. Kvalitetskontroll med hjälp av laserprojektion (Schwerdtfeger et al. 2008). 
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För att kvalitetskontroller ska vara tillräckligt effektivt för att implementeras krävs det dock att 
markörfri spårning används. Denna teknik finns men är på grund av de höga kraven på 
spårningens noggrannhet fortfarande i ett utvecklingsstadium (Bondrea & Petruse 2013). 
 

2.3 Tidseffektivisering 
Nedan beskrivs hur AR kan bidra till tidseffektivisering inom respektive användningsområde. 

 

2.3.1 Utbildning 
I alla företag måste nyanställd personal genomgå någon typ av utbildning. Detta gäller i 
synnerhet inom avancerad manuell tillverkning. Komplicerade manuella processer inom 
montering och kvalitetskontroller kräver lång utbildning för att den anställda ska förstå hur 
uppgiften ska genomföras och samtidigt minimera felen. Detta sker generellt genom att mer 
erfaren personal går med nyanställda och fungerar som lärare. Processen är resurskrävande och i 
detta avseende har AR ett stort användningsområde (Morkos et al. 2012).  
 
Huvudsyftet med implementering av AR-system inom utbildningsområdet är att redan utbildad 
personal inte behöver vara lika engagerade tidsmässigt vid upplärningen. En annan fördel är att 
det skapar en mer standardiserad utbildningsprocess samt att den nyanställda får möjlighet att 
utbilda sig i egen takt. En tidsmässigt negativ aspekt är att det dock kan ta tid för den som ska 
utbildade att bli bekväm med användandet av AR (Morkos et al. 2012). 
 
Westerfield, Mitrovic & Billinghurst (2013) genomförde ett test i syfte att se effekten av AR-
teknisk hjälp vid utbildningen i monteringsuppgifter. Testet genomfördes med både traditionell 
AR-teknik och en mer avancerad variant. Testpersonerna fick genomföra ett test innan, 
genomföra träning med de båda AR-teknikerna och sedan göra ett liknande test efteråt. Testet 
indikerade en stor förbättring med både traditionell AR-teknik och den mer avancerade. 
Framförallt minskade tiden för montering, med ett något bättre resultat med den mer avancerade 
AR-tekniken. Ett annat positivt resultat var att testpersonerna uppskattade användandet av AR-
teknik. 
 

2.3.2 Montering 
För att underlätta den komplexitet som uppstår kring arbetsinstruktioner i monteringsprocessen 
utvecklade Airbus Military ett projekt kallat MOON. Ett test av projektet hade tre stycken 
undersökningsområden. Denna rapport avser två av dem, skapandefasen där instruktionerna 
skapas och utförandefasen där monteringen utförs. Monteringsprocessen innebar att montera 
beslag med bultar och fästen och visningstekniken bestod av en surfplatta och spårningen byggde 
på markörer. Resultatet från utförandefasen visade en minskning av utförandetiden med 50 
procent. Skapandefasen innebar att den digitala modellen av produkten, med hjälp av AR-teknik, 
kan extraheras direkt utan att behöva behandlas på vägen från 3D-modell till 2D-ritning. 
Resultatet från detta visade en tidsbesparing av skapandefasen i 90 procent (Servan et al. 2012a). 
 
Testet visade även lovande resultat på andra sätt. En slutsats som drogs var att AR-teknik i 
monteringen kan bidra till stora fördelar genom att förbättra spårbarheten av arbetet eftersom 
dokumentationen blir digital (Servan et al. 2012a). 
 
I ett annat test beskrivs hur ett mellanstort företag med manuell tillverkning uppnådde tids-
besparingar på 30 procent i monteringsprocessen genom användning av AR-teknik. Framförallt 
elimineras icke värdeskapande tid genom att montören får en enklare arbetsbeskrivning (Blümel 
2013). 
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2.3.3 Kvalitetskontroll 
Genom att använda AR-teknik i kvalitetskontroller kan tidseffektivisering uppnås (Bondrea & 
Petruse 2013). En kontrollant ställs ofta inför unika produkter eller delar som ska kvalitetssäkras, 
detta gör att kontrollanten ställs inför unika instruktioner. Det är ett tidskrävande moment att 
behöva tolka instruktionerna och sedan identifiera motsvarande inspektionsområde i produkten. 
Genom att vägleda kontrollanten med AR-teknik försvinner de pappersbaserade instruktionerna 
som idag krävs. Detta eliminerar det tidskrävande momentet där kontrollanten behöver stanna 
upp och ta in information för att fortsätta processen. En annan fördel med AR-teknik är att 
produktuppdateringar kan nå kontrollanten snabbare än vid pappersinstruktioner vilket också är 
tidsbesparande. En implicit fördel med detta är också kompetenskraven på kontrollanten sänks 
vilket medför kortare utbildning med bibehållen kvalitet (Zhou et al. 2011). 
 
En utvärdering av Airbus verktyg MiRA som används för kontrollen av fästen i flygplanet visade 
att tiden för att kontrollera 60-80 000 fästen i en Airbus A380 minskat från 3 veckor till endast 3 
dagar med hjälp av AR. Tidsbesparingen uppstår genom ökad effektivitet i vägledningen. 
Användandet av MiRA innebar också att antal felaktiga fästen minskade som annars upptäcks 
senare i processen och därmed blir mer tidskrävande att korrigera (Airbus Group n.d.). 
 
Som tidigare beskrivet utförde Bondrea & Petruse (2013) ett test där AR-teknik utförde 
kvalitetskontrollen automatiskt och inte endast vägledde kontrollanten genom arbetet. Behovet 
av en kontrollant upphörde inte men visade ändå potentialen inom tidseffektivisering genom att 
kontrollanten endast behövs när fel upptäckts. 
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3. Intervjustudie 

Intervjustudiens syfte är att presentera insamlad empiri utifrån intervjuer på Airbus samt Volvo. 
Främsta syftet är att få en bredare förståelse för implementering och användningsområden 
kopplade till tidseffektivisering ur ett industriellt perspektiv. Intervjustudien presenteras därmed i 
en annan ordning än litteraturstudien. Intervjuerna hade olika fokus beroende på 
intervjupersonens kompetensområde. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Intervjufrågorna för respektive intervju redovisas i bilagor och intervjupersonerna redovisas i 
referenserna. 
 

3.1 Drivkrafter bakom satsning på Augmented Reality 

 Feest på Airbus menar att den främsta drivkraften är att genom tidseffektivisering öka graden 
värdeskapande tid och bli mer flexibel i produktionstakten. Airbus har redan idag höga krav på 
kvalitet och säkerhet och den främsta anledningen till satsning på AR är att fortsatt kunna 
garantera minst lika höga krav på kortare tid. Att öka produktionstakten inom 
flygplanstillverkning är också mer komplext än i många andra branscher. Ett flygplan går genom 
ett stort antal steg i tillverkningen, och på grund av ett begränsat utrymme i tillverkningsmiljön 
måste personalen ha en bred kompetens och bidra i flera steg. Utmaningen för Airbus är istället 
att effektivisera arbetet med den arbetsstyrka som redan existerar (Baudin). På Volvo finns inte 
samma problem i lika stor utsträckning, men att tidseffektivisera arbetet och öka andelen 
värdeskapande tid är enligt Favreau huvudsyftet.  
 

3.1.1 Tidseffektivisering 
Guillaume liknar AR-teknik i tillverkning med GPS i bilkörning, får du bra vägledning blir 
sträckan från start till mål fri från stopp. Idag har montörerna arbetsbeskrivningar som svarar för 
en hel operation. Detta innebär att de kan behöva leta efter en specifik liten detalj i upp till 50 
sidor långa pappersinstruktioner (se figur 8), att med hjälp av AR-teknik kunna förhindra detta 
tidskrävande moment är vad som framförallt skulle vara tidseffektivt i tillverkningen (Laudrain). 
 
 

 
  

Figur 8. Illustrering av traditionella arbetsbeskrivningar i pappersformat 
(Airbus Group 2008). 



 22 

Volvo utförde ett test med AR-teknik i huvudlinan och själva utförandet innebar däremot inte 
signifikanta tidsbesparingar. En anledning till att det inte är speciellt effektivitetshöjande är att 
monteringsprocessen där har högre takt och är mer standardiserad. Det som var mest intressant 
var efterarbetet, mer specifikt att kundanpassa de speciella produkterna. Dessa processer är 
mindre standardiserade och därmed finns behovet av vägledning med AR-teknik i större 
utsträckning. Även på andra linor som avser längre monteringsprocesser ses AR-tekniken som 
mer användbar. Skulle dock testet i monteringen kompletteras med ytterligare AR-teknik som 
exempelvis kan visa montören var verktyget eller delarna ligger kan även huvudlinan 
tidseffektiviseras. I dagsläget finns ingen hjälp som visar om montören valt fel verktyg 
(Favreau). 
 
Det finns även fördelar ur ett kvalitetsperspektiv. Vid de idag manuella kvalitetskontrollerna kan 
de uppnå stora tidsbesparingar genom att säkra kvaliteten redan i monteringsprocessen. Med 
hjälp av AR-teknik i monteringsprocessen kan montören interagera med instruktionerna. Därmed 
ges extra information om osäkerhet uppstår eller modifierad information beroende på montörens 
erfarenhetsgrad och med mer flexibla instruktioner minskar felen (Guillaume).  
 
Favreau på Volvo menar dock att det inte skulle leda till färre fel på de standardiserade 
processerna. Detta eftersom fel uppstår när montören har använt instruktioner många gånger och 
därmed missar uppdateringar för att instruktionerna läggs åt sidan. Detsamma gäller för AR-
teknik där montören kommer att lägga även den åt sidan när montören anser sig kunna sin 
arbetsuppgift. (Favreau). 
 
Utvärdering av ett test på Airbus där AR-teknik användes i kvalitetskontrollen visade att arbetet 
kunde utföras på kortare tid av färre personer. Det är svårt att kvantifiera tidsbesparingarna och 
de reducerade felen men av erfarenheter från testet antas signifikanta förbättringar i utförandet 
med hjälp av AR-teknik kunna uppnås (Feest).  
 
Favreau anser däremot inte att kvalitetskontrollen i sig är ett uppenbart moment som kan 
tidseffektiviseras med hjälp av AR-teknik. Operatörerna vet redan var allt sitter som ska 
kontrolleras och hur det ska se ut. Det är ett område inom utveckling eftersom de ser fördelarna 
med ett effektivare sätt att kontrollen av produkten. För att uppnå detta krävs ett mer avancerat 
system, som genom att läsa av verkligheten och jämföra med 3D modellen, kan upptäcka fel. 
Här måste tekniken dock ta stora steg framåt (Favreau). 
 
Både Airbus och Volvo ser digitalisering som en stark drivkraft bakom satsningen på AR-teknik. 
Med hjälp av AR-teknik kan till exempel dokumentering tidseffektiviseras. Idag fylls 
dokumentering av arbetet i manuellt och ska sedan sammanställas med annan information av en 
samordnare. Detta är enormt tidskrävande för alla inblandade. En annan fördel är att all 
information därmed är i realtid vilket gör att det går att optimera processen på ett helt annat sätt. 
Enligt Laudrain finns mycket tid att spara på att till exempel veta direkt var och varför en 
arbetssekvens stannar.  
 
En annan fördel med digitaliseringen är att 3D-modeller inte behöver översättas till 2D-
instruktioner (Feest). I den nya processen där denna översättning inte längre behövs genereras 
det inte bara tidsbesparing från att ett steg i processen försvinner. Misstag undviks även i det 
manuella arbetet att översätta 3D-modeller till 2D-instruktioner vilka orsakar felaktiga 
monteringsinstruktioner som längre fram i processen blir tidskrävande att korrigera 
(Frankenberger).  
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Favreau på Volvo har dock svårt att se tidsbesparingen av detta på kort sikt. Processen där 3D 
modeller översätts till 2D instruktioner är idag väldigt väl fungerande och det behövs fortfarande 
mycket textbaserad information som komplement till visualiseringen från 3D-modellen. Att 
koppla rätt text eller rätt pil till rätt plats kommer fortfarande att behöva göras oavsett AR- 
baserade eller pappersbaserade instruktioner. Dock om processen är väl genomarbetad kan det på 
längre sikt vara tidseffektivt gällande den mer komplexa monteringen (Favreau). 
 
Volvo och Airbus är två globala företag och en fördel med digitalisering från AR-tekniken i det 
avseendet är att kommunikationen i organisationen underlättas. Med visuella bilder istället för 
instruktioner sparas tid vid kommunikation mellan länder eftersom översättning inte behövs i 
samma utsträckning och språkliga misstolkningar undviks (Favreau). Dessutom kan AR-teknik 
fungera som verktyg för kompetensöverföring. Behövs kompetens från en fabrik till en annan 
kan det med AR-teknik i många fall räcka att skicka de visuella instruktionerna, vilket gör att 
nästan vem som helst kan utföra uppgiften (Feest).   
 

3.1.2 Övriga aspekter  
Syftet är inte endast att få personalen att bli mer effektiv utan även öka trivseln för personalen. 
Idag ställs det höga krav på effektivitet och kvalitet vilket skapar press på personalen. I en 
komplex miljö behövs därmed hjälpmedel för att minska pressen och samtidigt öka effektiviteten 
(Hentz). Volvo såg från deras test att engagemanget ökar hos personalen med AR-teknik. Den 
nya generationen förväntar sig sådan teknologi på jobbet precis som i det civila livet. 
Tillverkningen idag är mycket traditionell och med större engagemang kan lära sig mer och 
snabbare. 
 
På Volvo är utbildning identifierat som ett tänkbart användningsområde. En nyanställd kan 
utbildas på specifika delar av produkten med hjälp av AR-teknik. Idag tilldelas en nyanställd en 
mentor i början av anställningen för att vägleda vid problem. Mentorn skulle kunna ersättas av 
AR-teknik eftersom det uppfyller samma syfte (Favreau). 
 

 Airbus anser istället att utbildning ännu inte är identifierat som ett tänkbart användningsområde 
för AR-teknik, men möjligheterna undersöks (Feest). Det är dock fler och fler företag som 
använder tekniken för att utbilda personal, men för att utbildningen ska fungera effektivt på 
Airbus måste spårning bli bättre (Laudrain). 
 

3.2 Utmaningar vid implementering 

En stor utmaning inom implementeringsprocessen är att förändra personalens arbetssätt. 
Frankenberger menar att ett konkret projekt med tydliga avsikter och förbättringar som tydligt 
kan uppfattas av alla inblandade är viktigt för att lyckas med detta. Airbus är dock medvetna om 
att det är svårt att få alla positiva till ett förändringsprojekt, men menar att det inte nödvändigtvis 
är den äldre personalen som blir svårigheten. Idag är teknik såpass utbrett i privatlivet att även 
den äldre generationen inte är främmande för en förändring av detta slag menar Frankenberger. 
Istället ligger den största utmaningen i att få med personal, ofta yngre, med temporära kontrakt 
eftersom de är medvetna att det är de som får gå först vid eventuellt minskat personalbehov från 
en implementering. Guillaume betonar också vikten av att ha de yngre anställda fullt närvarande 
i projektet, eftersom de har större möjligheter att förändra sitt arbetssätt och lära sig nya saker. 
 
Inom alla förändringsprojekt uppstår problem som inte kan förutspås och en annan utmaning vid 
implementering är att upptäcka och åtgärda dessa problem. Därför är det dels viktigt att uppfylla 
höga krav innan implementering för att minimera antalet fel och dels att vara ödmjuk inför 
uppgiften och ta det långsamt. Frankenberger menar också att om det manuella arbetet utan hjälp 
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av AR-teknik ersätts helt blir det svårt att upptäcka eventuella fel. Därför måste 
implementeringen ske successivt och i början ha kvar de manuella kontrollerna utan AR-teknik 
för att upptäcka fel. 
 
Digitaliseringen är också en faktor som orsakar vissa svårigheter vid implementering. Eftersom 
digitalisering medför en typ av övervakning av personalen måste denna överrakning förankras 
hos fackförbund och personalen själva. Exempel på sådan övervakning är att mäta hur lång tid en 
viss person tar på sig för att utföra ett visst moment, något som kan vara värdefull information 
för oss menar Frankenberger, men något som kommer att behöva vänta. 
 
En annan del av implementeringen är att enorma mängder data uppstår i och med 
digitaliseringen. Innan implementering måste skyddet av dessa data kunna garanteras menar 
Guillaume.  Frankenberger betonar dock vikten av att detta problem inte får hindra utvecklingen. 
Data som kan driva företaget framåt måste kunna användas och inte hindras av att dessa inte 
skyddas tillräckligt säkert. Favreau på Volvo ser ingen direkt ökad säkerhetsrisk och menar att 
det inte begränsar utvecklingen på något sätt.  
 
Förutom dessa svårigheter är implementeringen också en kostnadspost. Dels rör det sig om 
kapitalkostnader för framförallt hårdvaran. Men också operationella kostnader för utbildning av 
det nya arbetssättet och underhåll av mjukvaran. Guillaume nämner också att implementeringen 
skiljer sig beroende på var det implementeras. Att anpassa AR-systemet till varje specifik 
situation är kostsamt men ett viktigt steg i att få ett heltäckande AR-system. Frankenbergers 
bedömning är dock att dessa kostnader är relativt små i jämförelse med möjligheterna till 
kostnadsbesparing. Även Favreau på Volvo menar att implementeringskostnaden inte är en 
begränsande faktor.  
 

3.3 Visningstekniker 

Ingen teknik är bättre än någon annan utan det beror på en rad olika parametrar menar 
Guillaume. Framförallt är det användningsområdet som uppgiften syftar till samt hur man vill att 
data ska processernas som är viktigast. Dessa parametrar kan skilja sig beroende på vilken del i 
monteringsprocessen det avser, men generellt gäller att fria händer är en stor fördel. Därför ser 
Airbus en utveckling mot hårdvaror som HMDs och projektorer mest intressanta (Wassmann) 
 

3.3.1 Idag 
 Trots att det inte är optimalt ligger största delen av dagens fokus på surfplattor. Utveckling inom 

surfplattor är redan långt gången och är idag den enda visningstekniken som skulle fungera i 
praktiken (Wassmann). Surfplattor klarar av att bearbeta större mängder data gentemot mindre 
enheter som HMDs. Detta är viktigt eftersom att ju mer data enheten kan hantera desto mindre 
tid behövs läggas på att förbereda enheten med rätt data. Förhoppningsvis har denna aspekt inom 
andra visningstekniker förbättrats tillräckligt inom ett par år (Guillaume). Till skillnad från 
HMDs kan surfplattan dessutom verka som en hybrid mellan AR och det som finns idag. 
Användaren skulle kunna ta upp och använda surfplattan och sedan gå tillbaka till det gamla 
arbetssättet och därför utgör det ett naturligt första steg i implementering. Enligt Feest är det idag 
också den bästa hårdvaran ur aspekten att klara av tillverkningsmiljön med vibrationer, olja, 
smuts och liknande störmoment.  
 
Favreau på Volvo vill inte påstå att de fokuserar på någon speciell visningsteknik utan istället 
följer utvecklingen inom surfplattor, HMDs och projicering. Implementeringen är fortfarande 
långt bort i tiden, men tester som gjorts har visat vikten av fria händer vilket pekar mot att fokus 
bör vara på de handfria alternativen (Favreau).  
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3.3.2 Framtidsutsikter 
 Surfplattor är som nämnt inte den optimala hårdvaran i framtiden. Framförallt har användaren 

inte fria händer vilket är en stor nackdel, en annan nackdel är att batterierna i rimlig storlek inte 
räcker ett helt skift. På Airbus ses istället projektion som en ersättande teknik. För att denna 
teknik ska fungera krävs däremot viss utveckling. Hårdvaran måste klara av en industriell miljö 
med mycket olja, kolfiberdamm och liknande. I tillverkningsmiljön uppstår dessutom mycket 
vibrationer och systemet måste vara stabilt i en sådan miljö. För att den projicerade bilden ska 
synas får det dessutom inte vara för ljust i rummet. Ytterligare en nackdel är att strålen bryts och 
bilden försvinner när någon eller något kommer i vägen (Feest). Även Favreau på Volvo ser 
projektion som en möjlig teknik i framtiden. Favreau menar att eftersom personalen därmed 
arbetar i en naturlig miljö och slipper bära på systemet är det väldigt intressant.  
 

 HMD som är den andra handfria tekniken ses också som en möjlig teknik på längre sikt. 
Anledningen till att det inte tillhör dagens fokus är att utvecklingen inte är tillräckligt långt 
kommen. I de tester som utförts har användaren känt en stor ansträngning för ögonen, ofta med 
huvudvärk som följd (Feest). Enligt Baudin beror detta på att ögonen fokuserar på både ett 
verkligt objekt på långt avstånd samt en virtuell bild på kort avstånd. Lösningen som idag är 
möjlig är att endast ha de virtuella bilderna i en mindre ruta i ett hörn av glasögonen, vilket 
skulle låta användaren bestämma själv när denne vill se de virtuella bilderna. Att behöva hoppa 
med blicken är dock heller inte optimalt menar Baudin. Favreau på Volvo är inte lika orolig för 
denna aspekt, utan menar att detta är individuellt och jämför det med att bli åksjuk. I de tester 
Volvo gjort har vissa försökspersoner känt en ansträngning, andra inte, men Favreau menar att 
det fortfarande är en bit kvar innan det kan användas under ett helt arbetspass. Kameran som 
läser in verkligheten behöver också några års utveckling för att blir bättre för att detta ska bli 
verklighet.    
 
Spårningen i HMDs är också svårare än i surfplattor vilket gör att vibrationerna som ofta finns i 
tillverkningsmiljöer blir mycket svårhanterliga. Guillaume menar att även om det börjar komma 
kommersiella exempel på produkter som liknar HMDs, som Google Glasses eller Microsoft 
Hololence, är en industriell lösning av dessa produkter fortfarande inte existerande. Förutom de 
tekniska svårigheterna finns en laglig aspekt där säkerheten hos de anställda måste garanteras. 
Dagens glasögon begränsar synfältet till den grad att de inte anses uppfylla de säkerhetskrav i 
arbetsmiljön som finns. En annan del är den medicinska aspekten. Eftersom detta är nytt är det 
svårt att analysera de långsiktiga effekterna HMDs ger på användarens syn. Anledningen till att 
HMDs kan användas i militärt syfte är att säkerhetsaspekten för användaren inte finns på samma 
sätt som i ett företag som måste förhålla sig till civilrättsliga lagar menar Guillaume. Även 
Favreau på Volvo ser arbetsmiljörisker med HMDs och menar att det måste till 
överenskommelser med fackföreningar innan implementering.  
 
Feest menar att även andra former av handhållna enheter kan finnas i framtiden, men att det rör 
sig mer mot en smarttelefon eller till och med en liten klocka. Det är en avvägning mellan vikt 
och databearbetning, och allteftersom processorer får ökad prestanda kan storleken 
minska.  Även att användaren kan integrera med systemet, till exempel dokumentera det som 
gjorts, är något som kan bli verkligheten inom några år menar Frankenberger.  
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3.4 Spårning 

Spårningens del i AR-systemet är som nämnt viktigt. Både Airbus och Volvo använder i 
dagsläget markörspårning men Wassmann och Favreau menar att andra, bättre, tekniker är under 
utveckling. Markörspårning idag förutsätter många markörer som är tidskrävande att placera ut 
och är även knapphändiga i vissa avseenden. Det mest intressanta under utveckling är markörfri 
spårning, där kameran istället känner igen och identifierar de verkliga objekten och därmed 
bestämma positionen. Det största problemet i dagsläget med denna teknologi är att den har 
svårigheter att skilja på objekt eller sekvenser av flygplanet som upprepas (Feest). Favreau 
menar också att det behövs många karaktäriserande kanter och rätt ljus, vilket gör det svårare. 
Spårning i form av GPS fungerar generellt sett inte inne i ett flygplan och är i dagsläget inte 
gångbar, men även inom denna typ av spårning följs utvecklingen (Wassmann).   
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4.  Diskussion 

En av rapportens begränsningar ligger i att ämnet som behandlas är relativt nytt. Någon 
industriell implementering av AR-teknik i större skala har inte identifierats vilket medför att 
användningsområden och framförallt effekterna av AR-teknik varit svåra att utreda. 
Litteraturstudien har därför haft ett större fokus på grundläggande teknik medan intervjustudien 
syftat till att undersöka användningsområden och hur dessa är kopplade till tidseffektivisering. 
En annan svårighet med rapporten har legat i att bedöma källornas relevans eftersom tekniken 
utvecklas och de tekniska problemen förändras.  
 
Intervjustudien är begränsad i den utsträckningen att endast två företag finns representerade. 
Största delen utgår från Airbus, där personer med olika kompetenser kopplade till AR-teknik har 
intervjuats. På Volvo genomfördes endast en intervju men den gav enligt oss en bredare 
förståelse. Framförallt kunde skillnader i synen på AR-teknik kopplas till skillnaderna mellan 
företagens tillverkning vilket var intressant. En annan begränsning är att stora delar av den 
utveckling företag driver inom AR är sekretessbelagd och inte kan presenteras i denna rapport. 
Förutom detta fanns vissa svårigheter med att intervjua flera personer och flera företag. Eftersom 
tekniken är ny finns ingen exakt enhetlig bild av hur och var tekniken ska användas. De tekniska 
svårigheterna inom AR skiljer sig mellan användningsområden och syften med tekniken.  I vissa 
fall skapar detta svårigheter när svar ska jämföras.  
 

4.1 Teknisk aspekt 

En intressant iakttagelse vid jämförelse av litteratur- och intervjustudien var att fokus var olika 
riktad gällande visningstekniker. Framförallt var HMDs betydligt mer betonade i litteraturen. Det 
fanns även litteratur som menade att HMDs och AR-teknik var definitionsmässigt liktydiga. I 
intervjustudien var fokus inte lika riktad mot HMDs. En anledning till detta kan vara 
svårigheterna med att implementera HMDs i industrin. En svårighet som framgick tydligare i 
intervjustudien var HMDs negativa påverkan på användaren.  Framförallt att glasögonen 
begränsar synfältet samt att ögonen måste fokusera på olika avstånd. Surfplattor sågs istället som 
enklare att implementera och därav större fokus på dessa. Projektion var också något som 
företagen betonade mer än vi trott utifrån litteraturstudien, dock på längre sikt. Projektion 
betonades främst på grund av de nyss nämnda svårigheterna med HMDs samt vikten av fria 
händer hos användaren.  
 
Spårningen har i både litteratur och intervju varit i fokus och bör ses som den största tekniska 
utmaningen. Litteratur- och intervjustudien skiljer sig dock något i synen på spårning. Tydligt 
från intervjustudien är att den visionsbaserade tekniken används, mer exakt markörspårning. 
Från litteratur kan markörspårning urskiljas som en fullt tillräcklig teknik i många avseenden. 
Både Airbus och Volvo är dock överens om att markörspårning inte är tillräcklig. Dels är den 
knapphändig i vissa avseenden men framförallt kräver många situationer ett stort antal markörer, 
och tiden det tar att sätta ut dessa är inte försumbar. Något som var mycket tydligt hos både 
Airbus och Volvo var att markörfri spårning därför är en stor fördel.    
 
Någon tydlig skillnad mellan optik- och videobaserad teknik framgick inte i intervjustudien. 
Testerna som gjordes av Volvo inkluderade både video- och optikbaserad teknik. Ingen tydlig 
uppfattning om vad som var bäst framgick. Ett annat problem som upptäcktes i intervjustudien 
var systemets begränsningar att hantera data. I tidsaspekten bidrar detta till att tid behöver läggas 
på att förbereda systemet med data. Att välja ut data för varje specifik uppgift är definitivt en 
faktor som bör tas hänsyn till. 
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4.2 Användningsområden 

De tre huvudområdena för användning kopplade till avancerad manuell tillverkning har inom 
litteratur identifierats som utbildning, montering och kvalitetskontroll. Något värt att betona är 
att utbildning som var mycket framstående inom litteratur inte sågs som ett användningsområde i 
dagsläget hos Airbus. Även Favreau på Volvo menade att utbildning var ett användningsområde 
som inte var prioriterat i nuläget. 
 
Den mest intressanta aspekten av intervjustudien var att digitalisering identifierades som en 
drivande faktor i AR-utveckling av både Volvo och Airbus. Anledningen till att detta inte nämns 
lika mycket i litteratur kan vara att det inte är direkt kopplat till AR-teknik utan snarare är en 
organisatorisk effekt av det. Det finns skäl att mena att digitalisering och AR är skilda saker. Vår 
uppfattning är däremot att digitalisering implicit är förenligt med implementering av AR-teknik. 
Med AR-teknik digitaliseras vissa delar där det inte hade varit möjligt annars, till exempel att 
kunna använda samma arbetsbeskrivningar mellan olika fabriker och länder. Andra fördelar som 
att montörers dokumentation uppdateras i realtid kräver förvisso inte AR-teknik för att 
digitaliseras. Problemet som vi ser det är att en digitalisering är kostsam och för att digitalisera 
krävs större förbättringspotential än vad endast digitalisering i sig skulle innebära. Det är detta 
AR bidrar med och kan därför anses vara det som möjliggör digitalisering. 
 

4.3 Tidseffektivisering 

Att ingen tydlig industriell användning av tekniken finns idag har gjort det svårt att utreda 
effekterna, därför har intervjustudien varit betydande inom denna del eftersom vi fått företags 
bild av varför de vill implementera AR. Vissa skillnader kunde dock urskiljas mellan Airbus och 
Volvo. Framförallt har de olika uppfattningar om var tidseffektiviseringen ligger. En viktig 
skillnad var att Volvo till skillnad från Airbus inte såg tidseffektivisering i monteringen som en 
självklarhet. Här ser vi en direkt koppling till skillnaderna mellan företagens 
monteringsprocesser. Eftersom Volvos montering är kortare och mer standardiserad finns mindre 
utrymme för tidseffektivisering. I linje med detta resonemang såg Volvo istället större 
möjligheter till tidseffektivisering utanför deras huvudlina där processerna är mer avancerade. 
 
Även i arbetet med att utforma arbetsbeskrivningar skiljde sig deras åsikter. Airbus har 
identifierat tidsbesparingar av att på snabbare sätt kunna gå från 3D modell till 
arbetsbeskrivning. Enligt Favreau är denna process på Volvo idag väl fungerande men menar att 
det finns tid att spara i de mer komplexa ritningarna. 
 
Hur kvalitetsförbättringar är kopplade till tidseffektivisering beror också på kontexten. Favreau 
på Volvo menar att AR-teknik minskar fel vilket snarare ökar kvaliteten än bidrar till 
tidseffektivisering. Intervjuerna på Airbus indikerar i motsats att kvalitetsförbättringar bidrar till 
tidseffektivisering. Anledningen till detta bör vara direkt kopplat till vilka kvalitetskrav som 
finns. Eftersom flygplanstillverkning är en bransch med höga säkerhetskrav görs idag redan allt 
för att garantera denna säkerhet. Där ses AR-teknik som ett hjälpmedel att göra detta snabbare. 
Även om fordonstillverkning också har höga säkerhetskrav finns ett större utrymme för fel och 
här kan AR-teknik i större utsträckning bidra till en kvalitetssäkrare slutprodukt. 
 

4.4 Implementering 

Implementering är något som varit en svårighet att finna i litteratur, troligen för att det är direkt 
kopplat till det operationella arbetet hos företag. Det mest intressanta är att både Airbus och 
Volvo menar att implementeringen är kostsam men inte ser kostnaden som något problem, vilket 
indikerar på stor potential och att tekniken är det främsta hindret idag. 
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4.5 Övriga aspekter 

En intressant detalj i intervjustudien var också att både Volvo och Airbus är väldigt beroende av 
andra företag i utvecklingen av AR-teknik. Eftersom företag som utvecklar hårdvarorna till AR-
teknik i stor utsträckning styrs av en kommersiell efterfrågan påverkar detta företagen. Airbus 
hänvisade ofta till Google Glasses i anknytning till HMDs samt nämnde att en stor anledning till 
att surfplattor låg nära implementering var på grund av dess idag kommersiella utbredning. 
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5.  Slutsats 

Rapporten har identifierat tre områden inom vilka AR kan bidra till tidseffektivisering: 
 

• Montering – Mer lättolkade instruktioner medför att uppgiften kan utföras snabbare. En 
annan aspekt är minskade fel som förutom tidseffektivisering kan medföra 
kvalitetssäkrare slutprodukter. Här har också monteringens komplexitet betonats som en 
styrande faktor i hur stor förbättringspotential AR har. 
 

• Utbildning – AR-teknik har identifierats som ett sätt att automatisera utbildning vilket 
framförallt medför ett minskat tidsengagemang från övrig personal. 
 

• Kvalitetskontroll – AR-teknik kan liksom inom montering vägleda kontrollanten genom 
de olika kontrollerna. En annan variant är att genom AR-teknik automatisera hela 
processen där tekniken direkt avgör om en produkt är korrekt. 

 
 
Förutom dessa tre områden har digitalisering som en effekt av AR-implementering identifierats 
som en bidragande faktor till tidseffektivisering. Det medför enklare dokumentation i 
tillverkningen och en mer överskådlig produktion. Det ökar även möjligheterna till 
kommunikation mellan fabriker och vidare blir arbetet med att översätta 3D-modeller enklare. 
 
Tekniken är under utveckling och rapporten har konstaterat vissa svårigheter i nuläget. 
Framförallt är databearbetning en begräsning i de flesta visningstekniker där det idag är 
tidskrävande att förbereda systemet med rätt data. Ur användarvänlighet har de handfria 
alternativen betonats som viktiga samtidigt som arbetsmiljörisk med HMDs har belysts. 
Spårning är också en svårighet, utmaningen ligger i att hitta en teknik med tillräckligt bra 
noggrannhet och som framförallt inte är tidskrävande att förbereda.   
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7. Bilagor 
Intervjumall för intervjuer på Airbus 

 
• Vilka är de främsta fördelarna med en implementering av AR i tillverkningsprocessen? 

o Tidsbesparing 
§ Tillverkningsprocessen 
§ Minskade fel 

o Minskad material konsumtion 
o Minskade personalkostnader 

• Vad tillämpar ni AR på idag? 
o Vilken typ av visningsteknik fokuserar ni på? 

• Hur skulle det påverka tillverkningsprocessen? 
o Utbildning av personal 
o Monteringsutförande 
o Kommunikationsfördelar 

• Vad är kvar att göra för att fullt ut kunna implementera AR i tillverkningsprocessen? 
• Var ligger de största kostnadsbärarna för att kunna implementera AR? 
• Vad kan vi förvänta oss om tio år? 
• Vilka risker ser ni med en implementation? 
• Vilken typ av tekniska problem är de mest kritiska i dagsläget? 

o Exempel: Optisk deformation, modellfel, fördröjningar, spårning 
• Vilken typ av spårningsstrategi fokuserar ni på?  

o Om inte markörer, varför inte? 
o Finns det problem med spårningen idag?  

• Är den totala (”end-to-end”) fördröjningen ett problem?  
o Om ja: vilka delar av systemet orsakar dessa fördröjningar?  

§ Spårning? 
§ Databearbetning? 
§ Bildgenerering? 
§ Videosynkronisering? 
§ Bildvisning? 

o Om ja på tackning: 
§ Vilka tekniker används för att minimera detta? Är systemet programmerat 

att gissa var användaren kommer att vara i nästa ögonblick?  
• Varför HMDs och inte surfplattor?  
• Hur långt bort i tiden är projektion? Är det ens möjligt? Eller är HMDs bättre? 
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Intervjumall för intervju med Guillaume Favreau på Volvo 
 
• Vilka är de främsta fördelarna med en implementering av AR i tillverkningsprocessen? 

o Utbildning av personal?  
• I vilka avseenden tror du att AR kan bidra till tidseffektivisering genom implementation i 

tillverkningsprocessen?  
o Tidsbesparing?  

§ Monteringsutförande? 
§ Kvalitetskontroll? 
§ Förberedelsefasen? 
§ Dokumenteringen? 

o Minskade personalkostnader?  
o Minskade fel?  

§ Om ja; tidsbesparingar från att minska antalet fel som behöver korrigeras?  
o Minskad material konsumtion? 

§ Exempel: Mindre fel -> Mindre material som går till spillo 
• Ser du digitalisering som en drivande faktor bakom satsningen på en implementering av 

AR?  
• Ser du några andra implicita fördelar med en implementering av AR?  
• Från artikeln i NyTeknik verkar det som att HMDs är Volvos främsta fokus vad gäller 

visningsteknik, stämmer detta?  
• Kan du ge oss en bild av hur ni resonerar när det kommer till visningstekniker? 

Fördelar/nackdelar/svårigheter med HMDs jämfört med surfplattor och projektion?  
o Vad gäller med säkerheten med användandet av HMDs? Är det lagligt?  
o Video- eller visionsbaserad?  
o Några medicinska konsekvenser? Långsiktiga effekter på ögonen?  

• Vad är kvar ur ett tekniskt perspektiv innan AR kan bli implementerat? 
o Är det möjligt att ha den virtuella bilden överlagrad över hela glaset eller bara en 

liten ruta nere i hörnet när det gäller HMDs?  
• Är markörsbaserad spårning tillräckligt för att använda AR-teknik i monteringen idag?  

o Kan GPS vara möjligt?  
o När tror du att markörfri spårning kan vara möjligt?  

• Är det några problem idag med de totala fördröjningarna? Kan systemet exempelvis hantera 
vibrationer som uppstår i arbetsmiljön?  

• Är implementeringskostnaden ett hinder eller är det bara tekniska hinder?  
• När tror du att AR kan vara fullt implementerat?  
• Vilka är de största riskerna med en implementering av AR?  

o Få medarbetarnas stöd?  
o Datasäkerhet?  

• När du går runt på fabriksgolvet om tio till femton år vad tror du att vi kan förvänta oss vad 
gäller AR-teknik? 

 


