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Sammanfattning 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utfördes åt Scania. Det finns ett intresse 
hos Scania att undersöka möjligheter att standardisera kunskapsprocesser som resulterade i detta 
examensarbete. 

Med kunskapsprocesser menas sådana processer där kunskapen flödar, mellan medarbetare eller 
generationer.  En plats där kunskapsprocesser kan finnas är till exempel en designstudio. Denna 
typ av process kan vid en första anblick anses vara väldigt svår att standardisera. Uppdragen ser 
väldigt olika ut och processen verkar aldrig vara repetitiv. 

Det finns exempel på standardiserat arbetssätt på de flesta arbetsplatser men de flesta har en 
förutfattad mening om att det har sin plats vid löpande band med repetitivt arbete. Vid arbeten 
där kreativitet är i fokus såsom produktutveckling, finns ibland en negativ inställning mot 
standarder som anses hämma kreativitet. 

Detta examensarbete fördjupar sig i standardiserat arbetssätt och försöker gå till grunden av vad 
begreppet betyder och var det går att applicera. Det behandlas även vad som är positivt 
respektive negativt med att ha en standard. För att applicera standardiserat arbetssätt på 
kunskapsprocesser presenteras ett nytt synsätt på vad begreppet innebär. 

All erfarenhet visar att införandet av standardiserat arbetssätt inte är något som sker över en natt. 
Det kräver stort engagemang, tid och ekonomiska resurser från alla berörda parter. Det är en lång 
resa, och något som behöver mogna med tiden. Med detta sagt vill man inte avskräcka företag 
från att införa standardiserat arbetssätt, men man ska vara förberedd på att mycket resurser 
kommer att behövas lägga ner innan resultat uppnås. 

Projektet inleddes med litteraturstudier för att införskaffa grundläggande kunskaper. Studierna 
fortsatte under hela projektets gång då frågeställningar och diskussioner uppkom under tiden. 
Uppdragsgivaren anordnade workshops med anställda på prototypverkstaden som kunde ligga 
till grund för projektet. Under senare delen av projektet utfördes även egna workshops och 
experiment för att undersöka egna teorier som uppkommit under diskussionsmöten. 

Projektet har resulterat i teorier och modeller om hur standardiserat arbetssätt skulle kunna 
utformas för att fungera bättre i kreativa yrken 
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Abstract 

This report is the result of a final thesis conducted at Scania. The company is interested in 
exploring ways to standardize the knowledge processes, which resulted in this final thesis. 

Knowledge processes means those processes where knowledge flows, between employees or 
generations. A place where knowledge processes can be found is for example a design studio. 
This type of process may at first sight seem very difficult to standardize. The tasks look very 
different and the process never seems to be repetitive.  

There are examples of standardized work in most workplaces, but most have a prejudice that it 
has its place on assembly lines with repetitive work. At jobs where creativity is the focus, such as 
product development, there is sometimes a negative attitude towards standardized methods 
which are considered to stifle creativity.  

This thesis delves into standardized work and trying to get to the heart of what the term means 
and where it can be applied. It also addresses what is positive and negative of having a standard. 
To apply the standardized methods to knowledge processes, a new approach is hereby presented 
to what the term means.  

All experience shows that the introduction of standardized work is not something that happens 
overnight. It requires great commitment, time and financial resources from all participants. It's a 
long journey, and something that needs to mature with time. Having said this, it shouldn’t 
discourage businesses from introducing standardized work, but one should be prepared for that a 
lot of resources will be needed before the results are achieved.  

The project began with a literature study to acquire basic skills. The studies continued 
throughout the project, when issues and discussions occurred during the period. The client held 
workshops with staff at the prototype workshop, which could form the basis for the project. In 
the latter part of the project were also carried out their own workshops and experiments to 
explore their own theories that arose during discussion meetings.  

The project has resulted in theories and models of how standardized approach could be designed 
to function better in the creative professions 
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Förord 

Denna rapport redogör för vårt examensarbete på KTH, Institutionen Tillämpad Maskinteknik. 
Examensarbetet avslutar våra studier på utbildningen Maskinteknik – Innovation och Design. Varje 
deltagare har lagt ner motsvarande 15 hp under perioden december 2010 – mars 2011.  

Handledare under arbetets gång har varit Ola Narbrink, universitetsadjunkt på KTH. 

Uppdragsgivaren till arbetet är företaget Scania CV AB. Handledaren från Scanias håll samt den som 
erbjöd uppdraget var Peter Palmér, chef för process stöd inom forskning och utveckling på Scania. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till båda våra handledare som vi har kunnat diskutera idéer och 
teorier med. Vi vill dessutom tacka alla som deltagit på workshops och experimenten vi genomfört, 
stort tack till personalen på prototypverkstaden i Scania. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Scania är ett ledande företag inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. 
Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänsterelaterade produkter. 

Sedan ett antal år har Scania infört standardiserat arbetssätt på produktionssidan med tydligt mätbara 
resultat, bättre kvalitet i arbete och produkter samt minskade ledtider. 

I Scania finns en prototypverkstad med enstyckstillverkning som används för att ta fram nya 
prototyper och ändra befintliga delar till Scanias provning. Där finns maskiner för bearbetning och 
tillverkning av prototyper i metall och plast. Verkstaden kan för det mesta tillgodose kundens behov 
utan att behöva lägga ut arbetet hos företag utanför Scania. I verkstaden finns anställda med väldigt 
stora kunskaper inom områdena skärande bearbetning, svetsning, plastisk bearbetning och 3D 
modellering i plast. 

Det finns en stark ambition från både ledning och arbetare att förbättra arbetssättet och flödet för att 
minska ledtiden i verkstaden. Det finns också en övertygelse om att standardiserat arbetssätt är en 
framgångsfaktor för kvalitetssäkring och effektivisering inom hela R&D (forskning och utveckling).  

1.2 Problemdefinition 
På Scanias prototypverkstad finns medarbetare som bär på stora mängder kunskap inom deras yrke. 
Det finns dock stora slöserier (resursbrister) i form av tid och pengar som bland annat beror på att 
medarbetarnas kunskapsbank idag är personlig. Dessutom har alla medarbetare olika förutsättningar 
inför uppdrag, som kan bero på att man har personliga maskiner som inte är likadana. Brist på 
samarbete är ett resultat av dessa faktorer. 

Som talesättet säger så lär man sig av sina misstag, och det är så medarbetarna bygger upp sin 
erfarenhet och kunskap. Men det vore mer önskvärt om man lärde sig av varandras misstag också, så 
att inte flera medarbetare gör om samma misstag.   

Det är således resursslöseri och därmed en kvalitetsbristkostnad när ett företag gör misstag och 
problem uppstår, när lösningar till dessa skulle kunna finnas till hand istället för att behöva söka svar 
igen. 

Problemen som beskrivs finns inte bara i prototypverkstaden i Scania utan det är ett fenomen som 
finns i många företag, i olika stor omfattning.  
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1.3 Målformulering 
Syftet med detta examensarbete är att utforska hur standardiserat arbetssätt kan tillämpas på 
kunskapsprocesser. Med kunskapsprocesser menas sådana processer där kunskapen flödar, mellan 
medarbetare eller generationer. Uppdragen ser väldigt olika ut och processen verkar aldrig vara 
repetitiv. Ett bra exempel på kunskapsprocesser är alla uppdrag som utförs i prototypverkstaden i 
Scania. Uppdragen ser väldigt olika ut och det kan te sig väldigt svårt att försöka standardisera en 
process som aldrig verkar vara repetitiv. En annan plats där kunskapsprocesser kan finnas är till 
exempel en designstudio, eller en konstnärs arbete. Kunskapsprocesser är även flöden där kunskap 
färdas, till exempel mellan olika personer inom ett företag. 

För att kunna standardisera en kunskapsprocess, men även en produktionsprocess, behövs verktyg. 
Verktygen är till för att alla som är del av det standardiserade arbetssättet omfattas av samma 
förutsättningar, och för att öka samarbetet emellan användarna.  

Verktygen är ett sätt att visualisera kunskapsprocessen, så att den blir ”tillgänglig” för alla, på så sätt 
blir det enkelt för alla användare att ta del av det standardiserade arbetssättet, som i sig är en 
kunskapsbank. 

Hur kan man säkerställa att kunskap flödar på ett tillfredställande sätt inom till exempel företag. Eller 
mellan snickaren som ska lära sin son alla sina yrkeshemligheter. Sådana frågeställningar ligger till 
grund för målformuleringen. 

Sammanfattning av målen: 

 Ta fram verktyg för att standardisera kreativa processer som är icke repetitiva 
 

 En modell för att säkerställa kvalitet i dessa processer. Även om det produceras olika 
produkter ska det vara jämn kvalitet, alltså lika kvalitet oavsett produkt. 
 

 Beskriva vad standardiserat arbetssätt innebär och hur det skulle kunna se ut 
 

 Visualisera kunskapsprocesser 

 

1.4 Lösningsmetod  
För att uppnå syfte och målen krävs en förståelse i vad standardiserat arbetssätt är, detta för att få en 
bättre uppfattning för hur standardiserat arbetssätt fungerar och används.  

Uppdraget ska lösas med hjälp av:  

 Litteraturstudier i Lean och därmed även standardiserat arbetssätt för att förstå andras 
synpunkter på ämnet samt att få en större förståelse av begreppet 

 En workshop med deltagare från prototypverkstaden skall genomföras för att undersöka 
åsikter och synpunkter från verkstadspersonalen om standardiserat arbetssätt 
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 Intervjuer dels med personer som har kunskap inom ämnet och med anställda på verkstaden 
för att diskutera tankar om standardiserat arbetssätt 

 Workshops för att bekräfta teorier om standardiserat arbetssätt 

Särskild hänsyn ska tas till företaget Toyota för att få förståelse för hur standardiserat arbetssätt är en 
framgångsfaktor. 

Då författarna inte är så insatta kring metoden standardiserat arbetssätt kommer det att krävas djupa 
studier för att kunna genomföra examensarbetet med goda resultat. Det finns mycket litteratur att tillgå 
som främst fokuserar på Toyota (som är pionjärer inom området) men även mer allmänt om Lean och 
standardiserat arbetssätt. Det finns även många personer inom området som kan intervjuas, dels de 
som är i främsta ledet för utveckling men även medarbetare på verkstaden och på produktion (line) 
som dagligen använder sig av filosofin och verktygen. 

Flera olika standarder ska undersökas för vitt skilda områden, som matlagning, morgonsysslor, att 
packa en väska, eller spela spel. På så sätt kan man jämföra standarderna och se vilka likheter och 
skillnader som finns, och om det på någon nivå går att göra en allmän standard. 

Medvetet ska man försöka utmana och provocera alla teorier man kommer i kontakt med, för att kunna 
dra egna slutsatser.  

1.5 Avgränsningar  
Hänsyn skall endast tas till kunskapsintensiv verksamhet. Då syftas på områden som traditionellt sett 
inte har omfattats av standardiserat arbetssätt. Sådana områden kan exempelvis vara 
produktutveckling, prototypverkstaden och tjänster. Med detta menas att vi inte kommer att fokusera 
på produktion som är det traditionella området för standardiserat arbetssätt. 

När det ska införas nya metoder och arbetssätt finns det alltid motsättningar bland medarbetare, för 
somliga har ordet förändring en dålig klang medan det för andra höjer motivationen. I denna rapport 
ska vi nämna de problem som kan finnas kring motivation och villighet vid införande av standardiserat 
arbetssätt, men författarna skall inte komma med förslag på lösning, utan endast beskriva de problem 
som finns.  
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2. Teoretisk referensram/Aktuellt kunskapsläge 
Under utbildningen har många experiment utförts i olika ämnen. Detta har gett stort stöd i att utforma 
och dokumentera de experiment som gruppen utfört själva under detta examensarbete. Även kursen i 
material och produktion har varit till stor hjälp under arbetet då det underlättade förståelsen för 
arbetsuppgifterna som fanns i prototypverkstaden.  

Under utbildningen har det även lärts ut att hela tiden kritisera sina egna tankar och testa de grundligt 
och utförligt så att det finns belägg för det som framhålls. Utbildningen har innehållit ett flertal kurser 
där projekt har bedrivits, till exempel kurserna Infomet och IPU. Dessa projekt har vart till stor hjälp 
när examensarbetet skulle genomföras för att strukturera arbetet. 

I ”Toyota Way” beskrivs en metod som kallas för ”5 varför”, denna metod har använts flitigt under 
diskussionsmöten för att komma fram till så grundliga svar som möjligt på tankeställningar. 

2.1 Historiskt 
I detta kapitel följer en sammanfattning av historiken kring standardiserat arbetssätt. Detta för att 
skapa en bakgrund till resten av rapporten. 

För att kunna beskriva standarder och standardiserat arbetssätt måste man gå tillbaka 300 år i tiden till 
industrialismens början.  

Det fanns arbetskraft i överflöd och det ägnades ingen större tanke åt arbetarna, det var lätt att ersätta 
en arbetare som hade blivit gammal eller skadad. Men ju längre fram i tiden desto mer komplicerade 
blev arbetsuppgifterna. Yrkesarbetarna blev duktigare och lärde sig mer i och med detta, de bar på 
stora kunskaper som gjorde de viktiga för företag.  

Företagen var alltså starkt beroende av en liten skara arbetare som bar det största ansvaret i företaget. 
Dessutom ville företagen öka produktionsvolymerna. Detta rimmade illa med arbetssättet. En man vid 
namn Frederick W. Taylor förstod att det inte skulle fungera. 

Taylor var en amerikansk ingenjör född 1856. Han ansåg att det var ledningen som skulle ha kontroll 
över arbetet och hur det skulle utföras, inte arbetarna. Arbetarna hade inte överblick över hela 
processer utan var bara specialister inom deras område. Taylor ville alltså förskjuta makten till 
ledningen på arbetarnas bekostnad.  

Han ansåg att istället för att använda sig av hantverksmässiga metoder som härstammade från 
medeltiden skulle ledningen utveckla nya metoder baserade på vetenskap. 

Detta innebär att företagen skulle få mer kontroll över sin produktion. Han ansåg också att all 
”tankeverksamhet” skulle förflyttas uppåt i ledningen för att ledningen själva skulle kunna planera hur 
arbetet skulle se ut istället för arbetarna. 

Taylors metoder var början till dokumenterad standardiserat arbetssätt. Hans vetenskapligt utarbetade 
metoder bidrog till att standardiserat arbetssätt infördes i industrier. Det mest kända företag som tog 
till sig var Ford, i och med lanseringen av T-Forden. Ford införde det löpande bandet.  
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Det löpande bandet var för Fords del den slutgiltiga monteringen av bilen, dvs. där alla delar från 
underleverantörer och förmonteringar skulle monteras ihop. Bilen rullade sakta på ett band som 
sträckte sig genom hela monteringsytan, bandet gick igenom en rad olika arbetsgrupper som alla hade 
sina bestämda arbetsuppgifter. I och med att bilen alltid rörde sig längs bandet innebar det att varje 
grupp var tvungen att bli klar med sina uppgifter innan den kom in på nästa grupps område. 

I och med löpande bandet hade man brutit ner hela monteringsprocessen till minsta rörelse, man 
standardiserade alla uppgifter på ett strängt sätt. Arbetet var monotont och stressigt. Eftersom man 
även delade upp arbetet i många små grupper var det enkelt att utbilda nytt folk när det behövdes, 
arbetsuppgifterna var få och väl beskrivna. 

Standardiserat arbetssätt i början på 1900-talet innebar att det var monotont, väldigt stressigt, skadligt 
och ansågs vara tråkigt. Dessa faktorer bidrog till att man inte var lika stolt över sitt yrke som man 
tidigare var, och dessutom blev kvaliteten oftast bristande. 

Ford hade dock aldrig ha lyckats med sin på den tiden otroliga produktion om det inte vore för 
svensken Carl Edvard Johansson. Johansson hade några år tidigare tagit patent på passbitarna, som 
möjliggjorde exakt kalibrering av verktyg. Det är även Johansson som ligger bakom toleransklasser 
och standardiserade spel och grepp. 

Fords och stora delar av USA:s produktion har på det stora hela ändrats ganska lite sedan löpande 
bandet introducerades. Man tillverkar stora volymer av samma produkt som man ”tvingar på 
kunderna”.  

2.1.1 Taylorism 
För vissa är standardiserat arbetssätt något negativt, ett stelt sätt att arbeta som inte tillåter flexibilitet 
och som är till för att utnyttja arbetskraft för maximalt resultat. Detta härstammar antagligen från 
Taylorism eller vetenskaplig arbetsdelning (Scientific Management) av Frederick Winslow Taylor. 

Detta är en filosofi som uppkom i slutet av 1800-talet och som stämmer in på mycket av de negativa 
fördomarna om standardiserat arbetssätt. 

2.1.2 Training within industry 
Under andra världskriget saknades det yrkesutbildad arbetskraft inom industrin i allmänhet och 
krigsindustrin i synnerhet. Så USA:s försvar skapade programmet ”training within industry” för att 
kunna utbilda arbetskraft snabbt och effektivt. 

Training within industry innehöll fyra 10-timmars grundkurser. 

 Job instruction (JI) Denna kurs lärde upp de erfarna arbetarna och chefer att lära ut arbetet på 
ett effektivt sätt. Deltagarna blev upplärda i att dela upp arbetet i delmoment och hitta och 
förklara de viktigaste nyckelpunkterna i arbetet. 

 Job Methods (JM)  

 Job Relations (JR)  

 Program Development (PD) 
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Detta var ett mycket effektivt sätt att träna upp arbetskraft men det föll i glömska när den ursprungliga 
arbetskraften kom tillbaka från kriget. Det lärdes även ut i andra delar av världen men det var i Japan 
det fick mest genomslagskraft och Toyota byggde vidare på grundprinciperna och lyckades hitta sin 
egen väg. Det viktigaste för USA:s industri var antagligen kursen ”Job Instruction” för att få ihop 
arbetskraften så snabbt som möjligt. Men Toyota verkar ha fokuserat mest på ”Job Methods” eftersom 
det viktigaste för Toyota är att ständigt utvecklas och förbättra sättet de tillverkar produkter. 

2.1.3 Toyota Production System 
 Toyotas historia sträcker sig tillbaka till 1867 då Sakichi Toyoda föddes i Japan. Sakichi Toyoda var 
son till en snickare och väverska. Genom hans far lärde han sig snickeriet. Sakichi såg att hans moder 
och arbetskollegor slet mycket med dåtidens vävstolar och bestämde sig för att förbättra dessa. Hans 
genombrott kom då han lyckades bygga in autonomation (jidoka) i vävstolen. Detta innebär att den 
själv stoppades när någonting gick fel. Detta förespråkade han väldigt mycket under sin livstid, att 
bygga in en mänsklig ”touch” i maskiner som kan känna av när något är fel. Ungefär samtidigt som 
genombrottet grundade han företaget Toyoda Automatic Loom Works som blev väldigt förmöget. 

Sakichi var en duktig ingenjör och hade viljan att alltid lära sig, han ansåg att för att lära sig måste 
man också smutsa ner sig, det räcker inte bara med att läsa. Sakichi själv påverkades starkt (Reingold 
1999) av Samuel Smiles bok Människans egen kraft. Författaren berättar att det är flit, driftighet och 
egen förkovran som leder tillframgång, snarare än medfödd begåvning. Och det var med dessa 
egenskaper som Sakichi lyckades så väl med vävstolarna. 

1937 grundades företaget Toyota Motor Corporation av Kiichiro Toyoda, på uppdrag av fadern 
Sakichi Toyoda. Sakachi tänkte att vävstolens tid snart var förbi och visste att bilen tillhörde 
framtidens teknik. Målet med företaget var inte att öka familjeförmögenheten utan Sakichi ville att 
hans son skulle bidra med något minst lika stort till samhället som han själv hade gjort. 

”Alla människor borde ta sig an ett stort projekt minst en gång i livet. Jag ägnade större delen 

av mitt liv åt att uppfinna nya slags vävstolar. Nu är det din tur. Du borde göra ett försök att 

fullfölja något som gagnar samhället.” (Reingold 1999) 

Kiichiro som var väldigt påverkad av faderns attityd till lärande förespråkade att som ingenjör måste 
man själv smutsa ner händerna (genchi genbutsu) för att förstå problem bättre. Han har själv sagt ”Jag 
skulle tvivla starkt på vår förmåga att återuppbygga Japans industri om våra ingenjörer var av den typ 
som kunde sätta sig till bords och äta utan att först tvätta händerna.”  

Sakachi och Kiichiros tankar har format hela Toyota, och än idag styrs det med samma metoder som 
de förespråkade redan i början på 1900-talet. Men framgångarna kom inte förrän efter andra 
världskriget, då Japans ekonomi började blomstra. Den då nytillsatte vd:n Eiji Toyoda (brorson till 
Sakachi) och andra högt uppsatta i företaget bestämde sig för att åka till USA för att se hur de 
framgångsrika företagen Ford och GM tillverkade sina bilar. 

Eiji hade läst på mycket om kollegorna i väst och ville lära sig hur de kunde producera så mycket. 
Visserligen skiljde sig marknaderna åt. Japans var fortfarande väldigt liten, och man var därför 
tvungen att skapa många modeller i små serier, medan man i USA tillverkade få modeller i stora 
serier. Eiji och hans grupp hade stora förväntningar på de amerikanske företagen men till sin förvåning 
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såg det inte alls ut som de hade föreställt sig. Det första dom lade märke till var att överallt fanns en 
massa lager och produkter i arbete. Maskinerna spottade ur sig detaljer utan hänsyn till om de 
behövdes eller inte. Detta ledde till att överallt byggdes stora lager upp. Japanerna tänkte att det aldrig 
hade fungerat hemma i Japan eftersom de inte var lika rika som Ford och GM och kunde därför inte ha 
så stora lager som binder kapital och yta. Däremot tog de till sig flödet som gick i det löpande bandet. 
Nu var det ju så att Henry Ford inte önskade sig lager, även han visste att det innebar ökade kostnader. 
Fords vision hade vart ett perfekt enstycksflöde utan avbrott och det var detta folket från Toyota tog 
med sig hem. Förutom att besöka biltillverkare besökte de även supermarkets som på den tiden inte 
fanns i Japan. De förundrades över hur allting fungerade. Alla varor fylldes på i samma takt som de 
förbrukades, det är ett ”dragande” system där påfyllningen bestäms av konsumtionen.  

Fulla av idéer åkte de tillbaka till Japan för att försöka förbättra deras egen tillverkning, men frågan 
var hur man skulle kunna införa enstycksflöde när man hade en så pass bred modellflora som Toyota 
hade? De kunde ju inte kosta på sig att ha en lina för varje modell. Dessutom ville de införa det 
dragande systemet de sett på snabbköpen, där efterfrågan styrde tillverkning. På så sätt var de 
övertygade om att de skulle minimera sina slöserier.  

Det tog Toyota tiotals år innan Toyota utvecklade det som idag kallas TPS – Toyota Production 
System. Men skillnaden mot andra företag är att Toyota aldrig är nöjda, de anser inte att TPS är 
färdigutvecklat, utan de strävar alltid efter förbättringar. Det är därför Toyota har seglat upp till att bli 
en av världens största biltillverkare med hög kvalitet på produkterna. 

Toyotas inställning till standardiserat arbetssätt formades delvis av Ford. Skillnaden är att Toyota inte 
tog med sig det stränga som hämmade kvalitet. Arbetare på Ford fick jobba under stränga 
standardiserade arbetssätt som de inte hade möjlighet att påverka, de arbetade hårt för att hinna med 
tempot. Som sagts tidigare förlorade man stoltheten över sitt yrke och man brydde sig inte om kvalitet, 
utan endast om att hinna tillverka så många delar som möjligt.  Henry Ford hade aldrig för avsikt att 
hans företag skulle ta den riktning det gjorde. Hans uppfattning om standardiserat arbetssätt skrivet 
1926: 

”Dagens standardiserade arbetssätt är det nödvändiga  fundament på vilket morgondagens 

förbättringar kommer att vila. Om ni tänker på standardisering som det bästa ni känner till 

idag, men  som  kommer  bli  ännu  bättre  imorgon  –  då  kommer  ni  någon  vart. Men  om  ni 

tänker på standardisering som någonting som begränsar, då upphör framstegen.”  (H. Ford, 

1926) 

Detta uttalande stämmer väl överens med Toyotas filosofi, skillnaden är att Toyota har lyckats 
”tillämpa” det på riktigt. 

I och med ockupationen av Japan efter andra världskriget ville USA att Japan skulle bygga upp sin 
industri snabbt, hjälpen var TWI. Toyota är det företag som anammat principerna bakom TWI och är 
en stor faktor till deras framgångar. Det får anses vara lite ironiskt att ett amerikanskt program gjorde 
Toyota så pass framgångsrika, samtidigt som TWI glömdes bort i USA och amerikanarna föll tillbaka 
i gamla vanor. 
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 3. Genomförande 

3.1 Beskrivning av genomförandeprocessen 
Uppdragsgivaren önskade att gruppen var väl insatt i ämnet innan själva arbetet med att studera 
kunskapsprocesser började.  

Uppdragsgivaren gav själv förslag på litteratur som skulle studeras. Under arbetets gång 
införskaffades dock ytterligare litteratur i ämnen där det behövdes mer kunskap. När den 
grundläggande kunskapen inom Lean produktion införskaffats anordnade uppdragsgivaren en 
workshop där kunskaperna fick komma på prov.  

Efter detta diskuterades det tillsammans med uppdragsgivaren om nästa steg och det bestämdes att det 
skulle göras en till workshop som kallades för ”beredningsexperimentet”. Sedan dokumenterades 
reflektioner och tankar om standardiserat arbetssätt. Under möten testades teorier och tankesätt med 
mindre experiment. När det behövdes vägledning eller det uppkom viktiga frågeställningar om 
projektet kontaktades uppdragsgivaren eller handledare på skolan för möte. När kunskap saknades 
införskaffades litteratur från Scaniabiblioteket eller i vissa fall internet. 

Då teorierna om standardiserat arbetssätt var klara utfördes en workshop som skulle bekräfta teorierna. 
Rapportskrivning har utförts under hela projektets gång, det betyder dock inte att allt material är med i 
denna rapport. 

Rapporten följer projektets arbetsgång i uppbyggnaden, detta för att läsaren ska kunna följa och ha 
förståelse för de resonemang och diskussioner som uppstått under projektets gång. Skillnaden är att 
alla workshops är lagda i början. Anledningen är att man i rapporten återkommande hänvisar tillbaka 
till dessa, då är det önskvärt om läsaren redan läst om de workshops som genomfördes. 

Projektet ska utföras enligt den av KTH utgivna projekthandboken. Samtidigt ska inspiration i största 
mån tas av Toyotas sätt att driva projekt. Det finns en övertygelse inom projektgruppen att om 
gruppen använder sig av Toyotas metoder ökar förståelsen för problemet ytterligare och gruppen kan 
sätta sig in i problemsituationen bättre. 

Under projektets gång när uppföljningsmöte 1 skulle hållas, kom vi fram till i samråd med KTH och 
Scania att även examensarbetet ska omfattas av delar av lösningsmetoden, det vill säga att man vill 
utmana och provocera. Istället för att följa den sedvanliga processen för examensarbete tänker vi  
utmana den och försöka hitta en egen väg. 

3.2 Analys av genomförandeprocessen 
Arbetsgången under projektet har varit annorlunda från vad som lärts ut under utbildningen, den 
största skillnaden är att målet med projektet har på utvecklats under arbetets gång. Detta både på gott 
och ont. Ibland har det varit frustrerande att inte veta exakt vad som ska göras. Men filosofin hart varit 
att ju tidigare man bestämmer något desto mer låst är man efteråt. Denna filosofi kommer från Toyota 
och stämmer antagligen. Det har dock varit en konstant kamp mellan denna filosofi och sättet vi varit 
vana vid att arbeta hittills i utbildningen, då målet bestäms tidigt tillsammans med kravspecifikation 
och avgränsningar. 
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När detta projekt nu är färdigt faller det sig däremot helt omöjligt att i början ha bestämt målet med 
projektet, då gruppen inte var lika insatt i ämnet och då heller inte kunde ha haft tillräcklig insikt i vad 
som skulle undersökas. 
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4. Experiment 

4.1 Workshop Inspiration  

4.1.1 Inledning 
I starten av examensarbetet föreslog uppdragsgivaren att en workshop (sv. Fallstudie) skulle göras i 
prototypverkstaden hos Scania.  

Det ansågs bäst om medarbetarna kom till workshopen med öppet sinne, detta skulle uppnås genom att 
inte ställa krav om införande av standardiserat arbetssätt.  Om det inför workshopen sagts att målet är 
att skapa en grund för att införa standardiserat arbetssätt skulle risken finnas att deltagarna fick en 
känsla av tvång och försöka motarbeta workshopen. Istället skulle de själva upptäcka fördelarna och 
därmed få motivation helt utan hjälp. Det var även intressant att få veta vad de faktiskt har för tankar 
om standardiserat arbetssätt, positiva eller negativa.  

För att underlätta togs det fram ett diskussionsunderlag som deltagarna inte fick se. Underlaget var 
utformat så att först diskuterades definitioner av standard. Därefter följde frågor om vad standard 
innebär på olika områden. Och slutligen en diskussion om vad standardiserat arbetssätt i 
prototypverkstaden innebär eller skulle kunna innebära. Tanken med denna plan var att de själva 
skulle upptäckta att det går att införa standardiserat arbetssätt var som helst, även i prototyp 
verkstaden. Hela diskussionsunderlaget samt anteckningar finns i bilaga 3 och 4. 

Uppdragsgivaren ansåg att utifrån hans erfarenhet inom ämnet och från tidigare workshops så skulle 
han leda genom workshopen men han ville att vi skulle hoppa in allt eftersom, för att vi skulle kunna 
framföra våra kommentarer och frågor. 

Uppdragsgivaren föreslog att de som deltar borde ha arbetat inom produktion där man redan  kommit 
långt inom standardiserat arbetssätt, och därmed skulle de ha viss erfarenhet och redan skapat sig en 
uppfattning. 

Förhoppningarna var att deltagarna skulle gå från workshopen med öppet sinne inför standardiserat 
arbetssätt samt att alla skulle vara överens om begreppen ”standard” och ”standardiserat arbetssätt”. 
Detta för deltagarna, men även för författarnas del, för att få höra andra kommentarer och kanske mer 
verklighetsförankrade än den ibland ensidiga litteratur som finns att tillgå. Med ensidig menas att det 
är svårt att hitta böcker som beskriver arbetarnas reaktioner, åsikter eller synpunkter på 
standardisering. Detta är motsägelsefullt då de i samma litteratur står att det viktigaste är att få med sig 
arbetsstyrkan. Det framgår endast i mätbara produktionsresultat hur framgångsrik standardisering har 
varit. 

4.1.2 Genomförande 
Workshopen genomfördes den 23/12 i ett konferensrum på Scanias Tekniska Centrum. 

Deltagare förutom examensarbetare och uppdragsgivare var fräsoperatörer på prototypverkstaden, alla 
med ett förflutet inom skärande bearbetning i produktion. Även enhetschefen för prototypverkstaden 
var med. 



Standardisering av kunskapsprocesser 

 

 

 12  

 

Workshopen började med att uppdragsgivare berättade kort om workshopen och syftet med denna. 
Sedan delades post-it lappar ut till alla där det skulle skrivas svar på frågorna som ställdes. 

Uppdragsgivaren började med att ställa frågan ”Vad är en standard?”. Med denna fråga söktes det efter 
deltagarnas egna definition på standard. 

 

Figur 1 

Svaren som gavs: 

 Ett bestämt sätt att utföra något. Eller hur något är/ser ut. 

 Bäst kända metod att utföra något. 

 Bäst kända, accepterade metod, att göra något. 

 Ett gemensamt överenskommet arbetssätt, enhet. 

 En mall som man ska följa vid normalläge. 

 Bäst kända sätt att utföra något på. 

 Något som talar om att ett utförande av något ska vara lika som gången innan. 

 Något man kan följa vid normalläge. 

 En gemensam överenskommelse/utgångspunkt. 

  En standard är ”något” som ska öka förståelse och samarbete människor emellan. 
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 Ett språk som alla förstår. 

Utifrån dessa påståenden kunde man dra vissa slutsatser som diskuterades, sedan kom alla deltagare 
överens om att standard innebär ökat samarbete inom en införstådd grupp och att det är det bästa 
kända sättet att utföra något på. 

Om man söker efter en definition på standard på Wikipedia finns detta att läsa:  

”En standard är en norm som gäller för alla aspekter av en sak. Standarder är dokumenterad 
kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle. Standarder finns för 
allt från skallror, cykelhjälmar, kuvertstorlekar och kirurgiska implantat till miljö- och 
kvalitetsledningssystem för företag och organisationer. Det finns även allt fler standarder inom 
tjänsteområdet. Standarder syftar till förbättrad säkerhet, ökad handel, minskade kostnader, 
förbättrad arbetsmiljö, samt miljö- och konsumentskydd. Några kända standarder är A-
format, ISO 14000 och GSM. (Wikipedia, 2010) 

En sökning på nationalencyklopedin ger följande definition:  

”Systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och 
ekonomiska lösningar på återkommande problem. Standardisering tar främst sikte på att underlätta 
kommunikation genom att skapa entydiga begrepp med definitioner och termer, s.k. standarder. Ett 
exempel på standard är SI, det internationella systemet för måttenheter. Standardisering är ett verktyg 
för rationell, miljövänlig och energisparande produktion, distribution och användning av varor, 
processer, system och tjänster liksom ett medel att underlätta tekniskt samarbete och 
tekniköverföring.”  (Nationalencyklopedin, 2010) 

 
Om man ser till definitionerna som är tagna från accepterade och mindre accepterade uppslagsverk 
och jämför dessa med slutsatsen deltagarna kom fram till syns både likheter och skillnader. Flera av 
deltagarna nämner bland annat att standard är att utföra ett eller flera moment på bästa kända sätt. Vad 
deltagarna inte nämner är ur vilken aspekt momentet skall utföras på ”bästa sätt”. Syftar bästa sätt i 
fråga om kvalitet eller tid?  Enligt Wikipedia kan det syfta till en rad olika saker, se ovan.  Det kan 
antas att deltagarna hade det i åtanke när man skrev ”bäst” och därmed menade det som passade bäst 
ur vilken aspekt eller vilket sammanhang som helst. 

Efter det ställde uppdragsgivaren nästa fråga, varför har vi en standard? Detta för att ifrågasätta syftet 
med en standard. 
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Figur 2 

Svaren som gavs: 

 För att bevara kunskap. 

 För att säkra kvalitet och effektivitet och leverans. 

 För att eliminera slöseri. 

 För att nå ett likvärdigt resultat. 

 För att tydligt kunna identifiera avvikelser så att standarden (arbetssättet) kan förbättras. 

 För att underlätta kommunikation och hålla jämn kvalitet. 

 Man strävar efter att få jämnt resultat, med hög kvalitet för lite resurs och tid. 

 Göra lika! 

 Något att följa vid osäkerhet. 

 För att säkerställa slutresultatet oavsett vem som utför ex uppgiften. 

 För att få repeterbarhet, oberoende av utförare.  

Deltagarna nämnde flera olika svar, och det är viktigt att poängtera att alla svar är lika rätt. Deltagarna 
lyckades få med många områden om varför man behöver en standard, man ser här tydligare samband 
med definitionerna från ovan. Vad man kan urskilja här är att en standard används för att alltid få 
samma resultat/kvalitet vid utförandet av ett moment, men det är samtidigt ett verktyg för att bevara 
kunskap och hitta avvikelser så att man kan förbättra. 
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Därefter började det diskuteras mer öppet om standarder, och standardiserat arbetssätt. Deltagarna 
diskuterade att en standard inte ska behöva vara en strikt arbetsbeskrivning, där standarder betonar 
Hur. Istället borde en standard fokusera på Varför, ”varför ska jag använda just den borren?” eller 
”varför ska man ha på sig munskydd när man lackar?”. Sådana standarder möjliggör eget tänkande hos 
användaren och kan förhoppningsvis leda till ifrågasättning och förbättring. 

Därefter kom deltagarna in på personliga standarder, standarder som man medvetet eller omedvetet 
utför varje dag. Då kom väldigt många bra exempel från samtliga deltagare. En operatör beskrev sin 
morgonrutin, han tar alltid ut smöret innan han hämtar tidningen på morgonen. ”Varför” i denna 
standard är för att annars går brödet alltid sönder om man tar ut smöret direkt när han ska bre på 
brödet. Andra exempel från deltagarna var att till exempel sätta på kaffet det första man gjorde 
eftersom det var oftast det som tog längst tid. Det upptäcktes bland deltagarna man visst har väldigt 
många standarder man följer i de vardagliga sysslor, i synnerhet morgonsysslorna.  

Från diskussionen om personliga standarder så kom diskussionen in på om man inte skulle kunna ha 
standardiserat arbetssätt på kunskapsprocesser, och då kanske till och med prototypverkstaden. Tanken 
var att när deltagarna själva hade kommit på att standard finns och fungerar överallt från företag till 
personliga sysslor så borde det väl även fungera på prototypverkstaden? Det fanns misstankar om att 
det skulle uppstå vissa protester. Det finns en stor yrkesstolthet hos de som jobbar i 
prototypverkstaden, så när frågan lades fram om standardiserat arbetssätt kunde införas i verkstaden 
uppstod lite invändningar. Det handlade om att verkstaden är en kreativ miljö där samma sak aldrig 
görs två gånger. Det kan stämma att det väldigt sällan görs två eller fler likadana produkter (med det 
menas en återkommande order, och inte flera likadana produkter i en order) men då påpekades det att 
det faktiskt finns en repeterbarhet även i verkstaden, det viktiga var bara att veta på vilken nivå den 
låg. Och sedan är frågan om det är på den nivån man vill standardisera arbetet. 

Under workshopens gång kläcktes en idé där man skulle jämföra fräsarnas arbetsgång där alla fick 
samma produkt. Då skulle man kunna se skillnader och likheter i arbete och om olika maskiner kunde 
hindra att alla kanske gjorde likadant. 

4.1.3 Analys 
Workshopen var väldigt givande, den gav kunskaper som man annars inte hade fått. Mycket tack vare 
att det fanns medarbetare från olika skikt i företaget, alla har någonting att säga om standardiserat 
arbetssätt. Det framgick även vad medarbetarna på verkstaden tycker om standarder, information som 
annars har varit väldigt svår att hitta. Mycket av det som har sagts på workshopen har vart till stor 
hjälp för fortsatt arbete av examensarbetet. 

Medarbetarna som var med var väldigt samarbetsvilliga och bidrog mycket till diskussionen. 

Mad facit i hand borde frågeformuläret inte ha vart så konkret på vissa frågor utan borde till exempel 
ha gått mer på djupet av vad standard och standardiserat arbetssätt är. Det borde förslagsvis vara en 
följdfråga till vad som verkligen menas med ”bäst”. Nu är det endast ett antagande. 
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4.2 Workshop Beredningsexperiment 

4.2.1 Inledning 
Under workshopen formades en idé om att ett experiment eller undersökning borde utföras som skulle 
hitta skillnader och likheter mellan de olika fräsarna i mekaniska verkstaden.  

Tanken var att alla fräsare skulle få en likadan ritning och sedan skulle de berätta hur de skulle 
tillverka denna detalj. Även allt övrigt arbete kring ordern skulle beskrivas. Hur ordern registreras, 
avslutas och allt annat kring den. 

Syftet med experimentet var att kartlägga skillnader och likheter och om de i så fall berodde på själva 
maskinerna (alla fräsare har olika maskiner) eller om det fanns olika tillvägagångssätt. 

Ett primärt mål var även att det utifrån detta experiment skulle kunna etableras en standard i 
arbetsprocessen hos fräsarna. 

Huvudsyftet var alltså inte att peka ut fel eller brister hos en individ utan att hitta det bästa möjliga 
gemensamma tillvägagångssättet, och detta var viktigt att betona vid själva experimentstillfället, så att 
medarbetarna inte skulle känna sig hotade. 

Inför experimentet gjordes ett underlag för intervju som skulle användas, då författarna inte har så 
stora kunskaper inom fräsning togs frågor fram som fokuserade på en mer generell nivå medan 
enhetschefen bidrog med mer tekniska frågor. 

4.2.2 Genomförande 
En enkel ritning (Figur 3) visades upp enskilt för testpersonerna och de fick sedan förklara i detalj hur 
de skulle gå tillväga för att tillverka den. Testpersonerna fick även uppskatta hur lång tid det skulle ta 

att producera detaljen samt besvara några 
diskussionsfrågor som hur viktigt det är att producera 
detaljer i tid i kontrast till hur stor vikt som ska läggas 
på kvalitet. 

Materialet sammanställdes sedan och presenterades för 
avdelningschefen. 

4.2.3 Analys 
Materialet visade på att själva arbetsmomenten var i 
stort sett identiska, de hade valt att gå tillväga på 
samma sätt för att tillverka detaljen. Anledningen till 
detta kan vara att detaljen var så pass enkel att det inte 
fanns så många olika sätt att tillverka den på. Resultatet 
visade på goda möjligheter för etablering av standarder 
i detta fall eftersom arbetsgången var så pass lik, tack 
vare att det var en enkel detalj.  

Figur 3  Mer skillnader i arbetssätt hade antagligen kunnat 
upptäckas med en mer detaljerad/svårare detalj. 
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Olikheterna låg istället vid områden som inte rörde själva tillverkningen. Uppskattningen av 
tidsåtgången där det skilde sig i med proportionerna 1:10. En testperson ansåg att det gick att göra den 
på drygt en timme medan en annan tyckte att det behövdes mellan 12-15 timmar. 

En annan olikhet var att alla lade olika mycket tid på den slutliga finishen, något som vi har valt att 
kalla ”yttre kvalitet”. En deltagare fann det extra viktigt att putsa detaljerna så de såg fina ut. En annan 
deltagare tyckte inte att det var viktigt alls. Här kan det vara viktigt att införa en standard för så kallad 
yttre kvalitet. 

Eftersom tillvägagångssättet var så lika ansågs det inte angeläget att samla testpersonerna för 
ytterligare diskussion.  

Utifrån detta experiment ansåg gruppen att detta låg på en alldeles för specifik nivå för 
examensarbetet. Det skulle ta för mycket resurser att kartlägga och standardisera just fräsoperatörernas 
arbetsprocess samt att fokus skulle tas från huvudfrågan.  

Ett intressant nästa steg skulle vara att undersöka varför deltagarna hade så stora skillnader i sin 
uppskattning av tiden det skulle ta att tillverka detaljen. Berodde det på att det verkligen skulle ta så 
pass olika lång tid för deltagarna att tillverka detaljen och vad beror det i sådana fall på. Eller beror det 
på att deltagarna har olika tidsuppfattning. 

Det var ändå ett användbart experiment för att hitta skillnader/ likheter och föra fram dessa till ytan.  

4.3 Workshop Rita 
Denna workshop togs fram av gruppen som ett verktyg för att bekräfta teorier och tankegångar som 
diskuterats under projektet.  

4.3.1 Inledning 
Workshop ska göras för att visa och försöka reda ut bland de olika processerna inom kunskapsflöden. 
Ritprocessen kan liknas med processen på verkstaden.  

Syftet med denna workshop är att visa är att det går att skapa en standard även för de mest kreativa 
processer, att rita. Det ska försöka bevisas att bara för att standardiserat arbetssätt införs så går det 
fortfarande att arbeta kreativt, det enda som görs är att styra arbetssättet. Det ska även undersökas om 
det går att få deltagarna att producera samma resultat genom att införa standarder med andra ord att få 
en jämn kvalitet. 

I slutet av denna övning ska en standard ha bildats om hur man kan rita. Standarden ska innebära att 
deltagarna enbart får använda sig av vissa geometriska figurer. Denna standard skall skapas av 
testledarna för att hitta ett utgångsläge. Deltagarna skall sedan utveckla standarden gemensamt och 
hitta bästa sätt att utföra nya uppgifter på. 

4.3.2 Genomförande 
Standardisera är för produktion – det fungerar inte här! 

Detta tankesätt finns på många arbetsplatser men vi anser att det går att standardisera alla 
arbetsprocesser. 
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För att bevisa att de mest kreativa processer går att standardisera valdes att göra ett 
teckningsexperiment. Rita borde vara något av det mest fria man kan göra. Vi ville även visa att man 
kan vara kreativ även fast man jobbar med en standard. Det skulle vara särskilt intressant att veta vad 
deltagarna tyckte om att införa en standard.  

Upplägget på experimentet var följande: 

1. Skapa fritt 

2. Skapa efter en sträng standard som bestäms av testledarna 

3. Utveckla standarden gemensamt 

4. Hitta bästa sätt att utföra uppgifterna på 

5. Skapa fritt efter den nya standarden 

Efter detta skulle resultaten från steg 1 med resultaten från steg 5 jämföras och se om standarden hade 
fått testpersonerna att göra lika teckningar (jämn kvalitet) och om de var positivt inställda till själva 
arbetssättet eller om de tyckte att det hindrade deras kreativitet. 

Vår testgrupp bestod av fyra personer som fick varsitt papper och penna. Deltagarna var avskärmade 
från varandra och fick inte se de andras teckningar. Det enda de fick veta i förväg var att det handlade 
om ett ”ritexperiment”. De fick därefter ett antal rituppgifter. I denna rapport kommer endast 
resultaten av katten att visas av platsskäl. 

1. Rita ett hus 

2. Rita en katt 

3. Rita en bil 
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    Figur 4 

 

Sedan infördes en standard för att försöka få deltagarna att rita mer lika. 

4. Rita ett hus med bara fyrkanter, cirklar och trianglar. 

5. Rita en katt med bara fyrkanter, cirklar och trianglar. 

6. Rita en bil med bara fyrkanter, cirklar och trianglar. 
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Figur 5 

Under detta steg ombads deltagarna att säga till när de blev klara samt att tiden uppmättes för den som 
blev klar först.  Med denna tid kunde en standardtid sättas för teckningarna som alla skulle följa. Tiden 
blev 40 sekunder. Det var viktigt att alla fick samma tid på sig för att få alla att skapa från samma 
förutsättningar. Det var tvunget att sätta en så pass sträng standard så att de gjorde nästintill identiska 
teckningar från början, annars kunde vi inte säga att vi etablerat en standard och då går det heller inte 
att utveckla den. 
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 Figur 6 

 

Därför lades regeln till att de bara hade fyra stycken av varje geometrisk form att tillgå. Detta för att 
försöka skapa en så pass lik utgångspunkt för alla som möjligt. Samma utgångspunkt men möjlighet 
att skapa många olika resultat. 

Testpersonerna fick nu rita ett hus, en katt och en bil på tid och med stränga standarder. Även med 
dessa stränga standarder kunde de skapa fyra helt olika bilar och katter. Husen däremot såg väldigt lika 
ut. 

Efter detta fick deltagarna se alla teckningar och komma överens (endast genom muntlig diskussion) 
om bästa sätt att göra respektive uppgift på. Efter detta gjordes nästintill identiska teckningar. 
(fortfarande avskärmade från varandra). 
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  Figur 7 

 

Nu hade en standard etablerats för tre uppgifter. Alla kunde utföra dessa uppgifter på samma sätt. En 
jämn kvalitet var skapad. 

Nu fick deltagarna själva bestämma nästa uppgift. Uppgiften blev en kamera – framifrån med objektiv. 
Samma tid och standarder gällde. Kameran blev också identisk. Det kan vara så att kameran var en för 
enkel uppgift och att standarden var för sträng. Därför fick de i uppgift att utveckla standarden samt att 
rita en helikopter från sidan. Efter diskussion valde testgruppen att de ville att ovaler var tillåtna av de 
fyra cirklarna för att kunna skapa en helikopter.  
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Figur 8 

 

Helikoptrarna blev relativt lika de också. 

 

 Figur 9 

Nästa uppdrag var att rita en människa framifrån. Deltagarna valde att utveckla standarden med att 
rundade hörn på figurerna var tillåtet. Resultatet var nästan identiskt. Det märktes att testpersonerna 
hade utvecklat ett gemensamt ritspråk. 
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  Figur 10 

Detta experiment tog en och en halv timme. På denna tid hade vi fått fyra personer att genom 
standarder rita likadant utan att se varandra samt att de hade fått utveckla standarden gemensamt och 
fortfarande rita lika. Figurerna kan anses se enkla eller tråkiga ut, men detta var ett kort experiment. 
Hade detta gjorts på en arbetsplats under flera veckor hade resultatet också blivit därefter. 
Experimentet utfördes bara för att bevisa att det går att standardisera de flesta processer på något sätt 
och skapa en jämn kvalitet. 

Detta experiment standardiserade en från början helt okontrollerbar process med oändliga 
utgångslägen/erfarenheter och oändliga resultat. För att få lika resultat måste utgångsläget/verktygen 
standardiseras och vara lika för alla. Utgångsläget var alltså de geometriska formerna och tiden. För att 
få ett identiskt resultat behövdes en viss diskussion innan uppgiften utfördes. Det fanns däremot inga 
hinder för kreativitet om det skulle behövas – det fanns stor variation i biluppgiften. 

4.3.3 Analys 
När alla rituppgifter var färdiga ställdes improviserade frågor till deltagarna, dels för att få en 
uppfattning om vad de tyckte, men även för att skapa en diskussion om standarder och standardiserat 
arbetssätt deltagarna emellan. 

Den första frågan som ställdes var varför det uppstod livlig diskussion deltagarna emellan när de 
själva skulle förbättra och gemensamt komma fram till standarden kring hur just bilen skulle se ut. 
”Bästa sätt att rita en bil”.  

Som svar fick man att när det gällde de andra objekten så har man alltid en förutfattad mening om hur 
det ser ut, ett hus har till exempel en dörr med två fönster på vardera sidan, snett tak och skorsten. Det 
är den allmänt erkända bilden av hur man ritar ”ett hus”. ”En byggnad” hade antagligen skapat mer 
variation.  
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Att det uppstod mer diskussion kring bilen beror således på att alla deltagare hade olika bilder av hur 
en bil skulle se ut, den slutsatsen kan man även dra av att se deras tidigare bilder av bilen. 
Diskussionen som uppstod baserades alltså indirekt på att alla deltagare ville att deras ”egna” ide 
skulle vara den gällande, alltså intern konkurrens. Detta var ett tydligt exempel på när det kan inträffa. 
Man glömmer målet om att nå fram till bästa överenskomna, utan fokuserar bara på att ens egen ide 
blir standard. 

Kameran, som var det objekt som alla ritade mest likt, hade deltagarna klara förklaringar till varför de 
ritade så likt. De sa att en kamera är enkel att rita, och dessutom inspirerades alla av kameran som 
finns i huset, alltså hade alla samma bild i huvudet av hur de skulle rita en kamera. 

Nästa fråga som ställdes var hur det kändes när man införde standarden. Det var lite blandade svar.  

‐ När vi i början fick rita precis som vi ville kände man sig lite stressad och visste inte riktigt 
hur man skulle börja. Men när vi fick riktlinjer att följa blev det mycket enklare, det kändes 
skönt att ha något att utgå ifrån. Dessutom blev det kul att behöva tänka på hur man skulle 
rita. 
 

‐ Jag tycker att det var jobbigt att behöva begränsas, men jag förstår att det kan vara bra med 
riktlinjer. Speciellt när vi skulle förbättra standarden, den hjälpte oss att prata samma 
”språk” och förstå varandra. Utan den hade det vart omöjligt att försöka göra likadant i de 
senare försöken. 
 

Kommentarerna ovan visar vad deltagarna tyckte om införandet av en standard.  Deltagarna var delvis 
överens om att det var lite av en lättnad att ha en standard. De tyckte att det var avslappnande, och 
pressen minskade. 

Reflektionerna från deltagarna visar att det går att standardisera även de mest kreativa processer, med 
små medel.   
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5. Standardiserat arbetssätt 

5.1 Vad är standardiserat arbetssätt? 
I detta kapitel presenteras resultat av gruppens tankar och diskussioner om standardiserat arbetssätt. 

Efter att handledaren gav i uppdrag att ta reda på denna fråga gjordes en lista på vad standardiserat 
arbetssätt är, inte är samt vad det skulle kunna vara. Detta för att underlätta tankegångarna och hitta ett 
svar på vad begreppet innebär. För att underlätta tankegångarna skapades en lista på vad standardiserat 
arbetssätt är, vad det inte är och vad det skulle kunna vara. Gruppen kom sedan med påståenden som 
sedan lades in under de olika rubrikerna. När listan sedan var klar skrevs sedan en svarsmotivering till 
frågorna. På uppdragsgivarens begäran skapades även en bild som visualiserade standardiserat 
arbetssätt (fig. 11). 

5.1.1 Vad är standardiserat arbetssätt? 
 Att skapa en gemensam plattform för att lättare kunna förbättra i en bestämd riktning 

 Ett sätt för att få en jämn kvalitet på produkter 

 Att minska på slöserier/tid i en process 

 Att effektivisera arbetsflöde 

 Att uppnå samma resultat utifrån sin egna personliga förmåga 

 Att göra på bäst kända sätt 

 Att ge den kvalitet som efterfrågas 

 Ett sätt att spara pengar och öka lönsamhet 

 Att effektivt utnyttja de verktyg som man har tillgång till 

 Att föra fram problem till ytan 

 Att förebygga misstag 

 Att skapa bästa möjliga balans mellan tid – resurser – kvalitet 

 Att hitta det viktigaste/avgörande i arbetsprocessen 

 Instruktioner 

5.1.2 Vad är inte standardiserat arbetssätt? 
 När alla gör olika 

 När alla tar olika tid på sig att göra samma sak 

 När alla har skilda åsikter om det bästa sättet att göra något på 

 Varierande kvalitet 

 Olikhet 

Utifrån dessa punkter skapades denna figur (Figur 11) för att illustrera standardiserat arbetssätt. 
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Figur 11 

Standardiserat arbetssätt är Effektivitet, Jämnhet, Gemensamhet och Trygghet. Ständigt under 
utveckling mot perfektion. 

5.1.3 Svarsmotivering 
Standardiserat arbetssätt har utvecklats sen 1800-talet och den kanske främsta utövaren är Toyota, som 
har utvecklat standardiserat arbetssätt och andra tekniker genom ständigt förbättringsarbete. Idag 
borde inte frågan vara om vi ska ha standardiserat arbetssätt eller inte på vår arbetsplats utan hellre hur 
det skulle kunna se ut på vår arbetsplats. För standardiserat arbetssätt borde vara ett hjälpmedel och 
inte en begränsning.  

Det ligger i både individers och företags natur att alltid vilja förbättra sig. Det är rätt självklart, utan 
förbättring stannar man upp och man får snart se sig omkörd av konkurrenter. Som första punkten 
säger så ska man se det standardiserade arbetssättet som en plattform. Denna plattform är aldrig 
permanent utan är till för att förbättra. Den ändras konstant i och med att man förbättrar.  

Punkterna ovan är sådant som de allra flesta borde tycka vara positiva, både för ett företag  som för 
individen. Ändå finns det många som är negativa till standardiserat arbetssätt. Detta har antagligen att 
göra med att standardiserat arbetssätt förknippas med ett löpande band och robotiserade människor 
som utför samma moment slaviskt. Så är inte fallet hos Toyota. De förlitar sig på att deras medarbetare 
är engagerade i arbetet och för företaget framåt. De uppmanar arbetarna att vara kreativa och bidra till 
förbättringsarbeten.  

Det viktiga i standardiserat arbetssätt är att fokusera på de vitala delarna, momenten som är viktigast 
och avgörande. Det är även viktigt att fokusera på ”varför” delen i standardiserat arbetssätt. Man ska 
till exempel inte betona ”dra skruven i höger hand medurs med 45 Nm”. Utan det viktiga är ”dra med 
rätt moment, annars riskerar du att dra sönder skruven”. Hur man lär sig att skruva i en skruv, det lär 
man sig rätt snabbt, om man inte vet det sedan innan. Men betydelsen av att dra med rätt moment 
kanske inte är lika solklar, och därför är det viktigare att betona än att man ska dra medurs. 

I alla sorters arbete vill man ha så lite slöseri som möjligt. När standardiserat arbetssätt införs är detta 
en stor del av målet. Därför är det viktigt att man i en instruktion utelämnar slöseri. Man skall endast 
ha med det värdehöjande, dvs. endast det som faktiskt bidrar till att någonting blir gjort. Annars blir 
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det lätt så att man bygger in en massa slöseri i det standardiserade arbetssättet, och följden blir att man 
inte kommer kunna förbättra, eftersom man startar från fel utgångspunkt. 

En väl utförd standard innebär kontroll, kontroll över flödet, och vetskap om att det utförs ett visst 
moment på bästa kända sätt. Detta innebär att som användare av standardiserat arbetssätt, vet man att 
om man följer den korrekt ska det inte uppstå kvalitetsbrister. Detta är även en trygghet för 
användaren, att slippa oroa sig för kvalitetsbrister i sitt arbete. Men det medför även att man som 
företag slipper att ha kvalitetskontroller om standarderna är ordentligt utförda och följs ordentligt. 

Allt detta bidrar till skillnaden mellan företag som lyckas långsiktigt och de som inte gör det. Många 
företag har det förlegade arbetssättet att ledningen gör allt viktigt, och ”arbetare” gör vad de blir åt 
sagda att göra. För att förstå bl.a. Toyota bättre måste man förstå deras principer och 
verksamhetsförklaringar. Toyotas målsättning är inte att göra en kvalitetsprodukt som säljer bra och 
drar in pengar åt ägarna. Det är däremot en förutsättning för att de ska klara sitt uppdrag.  

”Toyotas främsta uppdrag är att bidra till ekonomiskt tillväxt för samhället. Och de ska bidra till 
stabilitet och välbefinnande hos medlemmar i teamet. ” (Liker 2004) 

Texten är tagen ur Toyotas programförklaring för verksamheten i USA. Jämför med andra företag där 
står det oftast något i stil med ”att man vill erbjuda de bästa produkterna och ge ägarna hög 
avkastning.”  

5. Vi ska främja en företagskultur som förstärker individens kreativitet och betydelsen av 
teamwork, och därvid respektera ömsesidig tillit och respekt mellan anställda och ledning. (Liker 
2004) 

Denna punkt är tagen ur ett internt dokument från Toyota med deras vägledande principer. Företag 
som ligger i framkanten när det gäller standardiserat arbetssätt har oftast större mål än att ge 
aktieägarna en god avkastning, och tänker alltid mer långsiktigt. Ett bra exempel på detta är Scania. 
Under finanskrisen 2008 drabbades väldigt många företag runt om i världen. Lösningen för många 
blev att avskeda anställda, eftersom de var en stor kostnad. Scanias lösning på problemet var istället att 
införa en 4-dagarsvecka där man alltså bara fick jobba fyra dagar i veckan, med löneavdrag. Denna 
lösning visar Scanias långsiktighet, dels är man förberedd när krisen vänder, men än viktigare, man 
visar att man respekterar sina anställda och inte gärna vill avskeda dem.  

Svaret på frågan vad är standardiserat arbetssätt är: 

Standardiserat arbetssätt är en utgångspunkt för förbättring och handlar om att arbeta så effektivt 
som möjligt och ständigt söka lösningar för att vidare förbättra arbetsprocessen. 

5.2 Hur skulle standardiserat arbetssätt kunna se ut? 

5.2.1 Standardiserat arbetssätt borde vara 
 Att skapa en balans mellan arbetaren och företagets intresse vid skapandet av standarden 

 Ett sätt att samla kunskaper och erfarenhet 

 Att sträva efter perfektion 

 Att trycka mer på Varför göra på ett visst sätt istället för Hur göra 
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 Ett sätt att uppmuntra till förbättring 

5.2.2 Standardiserat arbetssätt borde inte vara 
 Att göra exakt samma fysiska rörelser 

 Att uppnå bättre resultat till vilket pris som helst 

 En idiotsäker arbetsinstruktion 

5.2.3 Svarsmotivering 
En förutsättning för att få standardiserat arbetssätt att vara mer tilltalande borde vara att ta sig an 
fördomarna. En vanlig bild är att det är något som skapas uppifrån för att kontrollera individerna och 
se till att de gör sitt arbete på det mest effektiva sättet, detta är inget som tilltalar de som arbetar på 
företaget och skulle antagligen göra motstånd ifall förslaget skulle komma på tal. Därför borde 
standarderna och de standardiserade momenten arbetas fram av de som gör arbetet tillsammans med 
företaget. För att det ska bli framgångsrikt måste individernas kunskap och intressen tas tillvara, därför 
kommer det inte att gå att kopiera Toyotas produktionssystem rakt av på en arbetsplats, alla 
arbetsplatser har olika utgångspunkt. Motivationen måste komma både från de som utför arbetet och 
företagets ledning. 

Standarderna måste komma från kunskapen och erfarenheterna som redan finns på det företaget, inte 
från en modell som arbetats fram på ett annat företag av andra människor.  

Annars blir det styrning uppifrån, den kanske största anledningen till varför standardiserat arbetssätt 
klingar illa för vissa. Att standardisera borde ha som huvudmål att samla erfarenhet och kunskap lika 
mycket som att effektivisera. Om utgångspunkten och syftet ändras kommer människor bli mer 
positivt inställda. Denna tanke bekräftades under workshopen, då deltagarna i lämnade mötet med 
inspiration och en tro på att standard är något bra och att man kan införa standard överallt. 

Ett standardiserat arbetssätt borde aldrig bli skrivet i sten, standarden ska vara så pass fast att den följs 
men ändå flexibel så att den går att förbättra. Detta är ett problem med standardiserat arbetssätt, att den 
blir för fast och att alla övriga moment byggs efter den så att det till slut blir för svårt att ändra den. Då 
försvinner förbättringsarbetet som borde vara ett självklart inslag i standardiserat arbete. Att sträva 
efter perfektion kan låta överdrivet, men om man ska förbättra en standard och sträva efter något – 
varför sträva efter något mindre än perfektion? 

Istället för att skapa fasta punkter och checklistor som ska följas borde standarden visa varför man gör 
på ett visst sätt och hur man kommit fram till detta. Här spelar erfarenheten in, vi kan skapa en 
standard men kan man inte förklara varför, kan man heller inte bevisa att det är det bästa sättet att göra 
det på kommer standarden att ifrågasättas och motivationen att följa den sjunker. 

Standardiserat arbetssätt borde alltså ta hänsyn till både företaget och individen samt vara flexibel nog 
för att uppmuntra till förbättring. Utifrån detta borde standardiserat arbetssätt kunna vara något som 
alla kan vara positiva till. 

5.4.3 Varför ska vi standardisera? 
Har man inget utgångsläge blir det svårare att förbättra en process, den kan förbättras men kanske inte 
i riktningen som det är tänkt och inte stabilt. Om en person ska gå ner i vikt, kan det vara bra att väga 
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sig först och se vad den väger. När personen sedan motionerat och kanske ändrat sina kostvanor kan 
denne se om den gjort resultat. Då behövs den här invägningen eller standarden, annars kan man inte 
mäta sina förbättringar eller se vad som fungerar. Samma princip gäller för standardisering, utan en 
standard finns inget normalläge som kan förbättras eller kontrolleras. 

5.2.4 Företagets intressen 
Det finns många fördelar att standardisera för ett företag och det är ofta företagsledningen som är 
intresserade av att standardisera. Det huvudsakliga motivet brukar vara att spara pengar eller öka 
vinsten.  Vilket syftet än är så kommer införandet av standardiserat arbetssätt ge många förbättringar. 

När man inför standardiserat arbetssätt får man flera många olika förbättringar inom olika områden.  
En av förbättringarna är att man minskar slöseri. Det finns många olika sorters slöseri, och ofta beror 
de på varandra. De två största slöserier som finns, och som man minskar vid ett lyckat införande av 
standardiserat arbetssätt är: 

 Tid. Genom att standardisera arbetssättet lyfter man fram det värdehöjande och söker kapa 
bort övrig tid som inte tillför något värde. Det kan vara att ställa två bord närmare varandra så 
att man inte behöver gå lika långt mellan dem. Eller att ställa verktygen närmare användaren 
så att man inte behöver leta efter dem. Tid är dessutom väldigt ”dyrt” i form av arbetskraft. En 
ineffektiv arbetskraft kostar således mer än en effektiv. Det behöver inte betyda att man bara 
vill skära ner, utan att man blir mer produktiv, man gör mer på samma tid. 
 

 Material. Att använda onödigt mycket material kostar. Man kan till exempel skriva ut på båda 
sidorna av ett blad. Ingenjören kan utveckla nya smartare produkter som innebär att man 
använder mindre material. Att minska på material betyder även att vara miljösmart, man 
minskar på resurserna. 

Standardiserat arbetssätt innebär att man har kontroll över allt arbete som sker. Som arbetsgivare är 
detta en trygghet. Man vet att man garanterar de anställda en säker och kreativ miljö. Man har även 
minskat riskerna för olyckor som kan uppstå. Man kan på ett lätt sätt få en överskådlig bild över arbete 
som sker i till exempel en fabrik. Dessutom vet man hur lång tid som spenderas och har därmed 
mycket lättare att planera arbetet. 

Standardiserat arbetssätt visar normalläget, det vill säga när allt klaffar och går som det ska. Det är det 
bäst kända sättet. Därför är det enklare att hitta källan till brister och fel som kan uppstå, och dessutom 
förebygga åtgärder. Om ett fel eller olycka skulle uppstå kan man enkelt se om det standardiserade 
arbetssättet följdes. Även om det följdes kan man då förbättra den för att förebygga att samma olycka 
händer igen. Och det är grunden i standardiserat arbetssätt, man måste alltid förbättra, annars är det 
ingen mening att införa det. 

Standardiserat arbetssätt garanterar att ett vist moment alltid görs likadant (tills det förbättras), och 
detta bidrar till att man får lika jämn kvalitet. Som producent och tillverkare är detta av väldigt stor 
vikt, vare sig det är fysiska produkter eller tjänster så vill man alltid erbjuda samma kvalitet. Och 
genom att förbättra sitt standardiserade arbetssätt höjer man även kvalitetsnivån. Standardiserat 
arbetssätt medger även att man slipper ha extra kvalitetskontroller eftersom skapandeprocessen redan 
är kontrollerad genom det standardiserade arbetssättet, man vet redan hur resultat blir. 
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5.2.5 Individens intressen 
En anställd som arbetar med standardiserat arbetssätt garanteras arbete i en trygg miljö där risken för 
skador är mindre än för samma arbete utan standardiserat arbetssätt. Ett av det viktigaste fokus när 
man utformar standardiserat arbetssätt är den anställdes säkerhet och välmående. Det kanske låter 
väldigt snällt, men faktum är att en trygg miljö bidrar till färre skador och bättre välmående, på så sätt 
slipper man dyra kostnader som sjukskrivningar, böter för brott mot arbetslagar, upplärning av nya 
anställda etc. Så det är både företaget och anställda som tjänar på en trygg miljö. 

I en miljö där man inte har möjlighet att påverka tappar man snabbt intresse och motivation. Är denna 
miljö ett företag blir kvalitén snabbt bristande. Därför är det viktigt att arbetaren har möjlighet att 
påverka, inte bara för att denne ska hållas motiverad men för företagets skull. Med en känsla av att 
man kan påverka leder till att man kommer med förslag till förbättringar som gynnar både anställd och 
företag. Standardiserade arbetssätt är till för att förbättras, det kan inte poängteras nog. Annars riskerar 
man att fastna i Fords situation där standarder ledde till hårdare arbete, med bristande kvalitet som 
följd.  

I fallet med Ford var det folk över montörerna som bestämde de standardiserade arbetssätten. Detta är 
felaktigt. Det är användarna av standardiserade arbetssätt som själva vet hur de kan förbättras, en 
montör kanske upptäcker att det fattas något viktigt i standarden och kan själv då ändra det. Man 
behöver dock fortfarande någon som kan godkänna och kontrollera att standarden följer företagets 
intressen.  

Man får inte glömma vikten av standardiserat arbetssätt som en arbetsinstruktion. En erfaren arbetare 
som kan rutinerna utantill klarar sig säkerligen utan standarden som instruktion. Men som experiment 
rita visade, så är det tryggt med riktlinjer att följa och falla tillbaks mot om man skulle bli osäker. Men 
de ska heller inte tolkas som en arbetsinstruktion för nyanställda. Om en standard skulle innehålla 
vartenda litet moment i ett arbete skulle de bli alldeles för långa och komplexa. Den blir då en börda 
mer än hjälp.  
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6. Standardisera kunskapsprocesser 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller om kunskapsprocesser som har utvecklats av 
gruppen. 

Med kunskapsprocesser menas sådana processer som kan anses vara väldigt svåra, eller tom omöjliga 
att standardisera. Uppdragen ser väldigt olika ut och det kan te sig väldigt svårt att försöka 
standardisera en process som aldrig verkar vara repetitiv. Det kan även enkelt sammanfattas vara 
processer där kunskapen flödar, mellan medarbetare eller generationer.  En plats där 
kunskapsprocesser kan finnas är till exempel en designstudio. 

6.1 Kunskapsprocesser 

6.1.1 Värdehöjande tid vid kunskapsprocesser 
I traditionell mening är värdehöjande tid endast det som tillför produkten värde. Vid 
kunskapsprocesser och kreativa processer kan denna tid enligt gruppen kallas för skapartid eller 
kreativ tid och kan definieras som - När kreativiteten kan flöda fritt utan begränsningar av material 
eller andra avbrott kan den kallas för värdehöjande tid. I exemplet att måla en tavla är detta tiden då 
penseln ligger på duken. Eller vid musik, då noterna bestäms och skrivs ner. Men den värdehöjande 
tiden består också av när idéerna skapas i hjärnan, till exempel de första skisserna, det som leder fram 
till en färdig produkt. 

6.1.2 Kunskapshöjande tid 
Om någonting skapas för första gången kommer antagligen misstag att göras, detta är ingenting som 
skapar värde för själva produkten som skapas just då, men erfarenheten är något ännu värdefullare och 
kommer att spara tid inför alla nästkommande produkter som ska göras. Denna tid där misstag görs för 
första gången är slösad tid tills den används för kunskap då den blir lika värdefull som värdehöjande 
tid. Viktigt att understryka att om man inte tar ordentlig lärdom av misstaget är det slösad tid. Denna 
kunskapshöjande tid är viktigt speciellt för kunskapsprocesser då standarder skapas för första gången, 
traditionellt ”leantänk” och litteratur tar inte upp hur man gör om man startar från början.  

Many manufacturers: ”Make good products for the costumer” 

Toyota: “Survive long term as a company by improving and evolving how we make 
good products for the customer.”  (Rother, 2010)  

         
Toyota anser att det viktigaste är att utveckla och förbättra sättet de gör produkter på och menar att det 
produceras bra produkter som resultat av detta. Med detta i åtanke borde den kunskapshöjande tiden 
där man förbättrar processen vara viktigare än den traditionella värdehöjande tiden som endast tillför 
värde på en enskild produkt. 

Det är viktigt att misstag inte sopas under mattan. Företaget måste skapa en miljö som uppmuntrar till 
att rapportera misstag och problem. Meningen är inte att misstag ska bestraffas utan det är ett viktigt 
sätt att utveckla processen för framtiden. 
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6.1.3 Varför ska man standardisera kunskapsprocesser? 
I workshop ”rita” fick samtliga deltagare standardverktyg att tillgå (Cirklar, Fyrkanter och trianglar), 
komma överens om det bästa sättet att rita på och göra det på tid. 

Om man sätter upp en standard för hur resultatet ser ut, använder sig av standardiserade verktyg och 
har en tidsgräns, är det då standardiserat arbetssätt? Nej det är arbete under/med hjälp av standarder 
men inte standardiserat arbetssätt. 

Kan man då standardisera ett arbetssätt som ser olika ut varje gång? Man måste först bestämma sig för 
vad man har för syfte med att standardisera - Varför ska man standardisera kunskapsprocessen? 

Syfte: 

Tidsvinst – snabbare produktion 
För att spara pengar eller för att kunden kräver det eller för att det produceras för bra produkter? Krävs 
det standardiserat arbetssätt för att snabba upp sin produktion? Nej men det kan hjälpa. Det går att öka 
hastigheten på sin produktion utan att man gör på samma sätt varje gång. 

Jämn produktion 
Detta är nog det bästa syftet för standardiserat arbetssätt, om alla gör på samma sätt får man en jämn 
produktion. Är inte huvudsyftet för att standardisera arbetssätt med kunskapsprocesser jämn 
produktion är det inte en nödvändighet utan det finns andra enklare sätt att uppnå målet, som att 
använda standarder för resultatet/produkten eller standardverktyg/utgångspunkt. 

Jämn kvalitet - För att produkterna ska se lika ut 
För detta är standardiserat arbetssätt en hjälp men inte en nödvändighet. Har man standarder för 
resultatet/produkten eller standardverktyg/utgångspunkt kan man med olika arbetssätt nå samma 
produkt. 

Säkerhet – att ingen ska skada sig under sitt arbete 

Här är också standardiserat arbetssätt en hjälp men inte en nödvändighet. En lista på vad som är 
förbjudet att göra och varför är inte standardiserat arbetssätt. Att skapa en säker arbetsplats behöver 
inte innebära att standardisera arbetssättet men kan vara ett sätt att skapa det. 

Hitta ett normalläge/utgångspunkt för förbättring – skapa kontroll över produktionen 
Huvudsyftet med att standardisera kan inte vara att få ”kontroll” över produktionen, det är för allmänt. 
Antingen ska den bli mer jämn eller bli snabbare eller både och. Däremot att skapa en plattform för 
förbättring är ett bättre syfte med standardiserat arbetssätt. Att hitta ett normalläge är inte svårare än att 
gå och se hur produktionen fungerar just nu – få alla att komma överens om vilket är bästa sätt att 
arbeta på och att alla sedan följer denna standard samt att de förbättrar den allteftersom problem 
uppstår eller mål ska uppfyllas som kräver att arbetssättet förbättras. 

Det kan alltså vara en bra idé att innan man bestämmer sig för att standardisera en kunskapsprocess att 
verkligen tänka igenom syftet. Då blir det enklare att hitta var standard verkligen behövs. Att sätta en 
standard är lätt, men är syftet inte väl genomtänkt kan den motarbeta istället för att underlätta. 



Standardisering av kunskapsprocesser 

 

 

 35  

 

6.2 Teoretisk modell för kunskapsprocesser 
För att se skillnaden mellan kunskapsprocesser och en vanlig produktionsprocess behövdes det tas 
fram en modell för att visualisera skillnaderna. Ett antal faktorer togs fram som ingår i varje 
arbetsprocess. 

 Uppdrag 
Ett arbete har antingen ett fast eller ett varierande huvuduppdrag.  

 Utgångsläge/Verktyg  
Utgångspunkten utifrån hur arbetet ska utföras, antingen är den fast eller så ser den annorlunda 
ut från fall till fall. Utgångspunkten kan vara vilka verktyg du har att tillgå eller hur problemet 
du ska lösa ser ut. 

 Process   
Detta är delen mellan utgångspunkten till resultatet där själva arbetet utförs, det kan se 
likadant ut varje gång (fast) med hjälp av t.ex. en standard eller så kan den så olika ut 
beroende av att uppgiften eller utgångspunkten varierar från fall till fall. 

 Resultat/Produkt  
Resultat av arbetet kan vara en produkt eller en tjänst och kan variera från fall till fall om det 
är meningen att det ska skapas olika produkter eller så är den fast om det är meningen att 
samma produkt ska skapas varje gång.  

  

Figur 12 

I figur 12 visas en traditionell produktionsprocess. Samtliga faktorer är fasta. Ett exempel kan vara en 
montering vid ett löpande band. Här är det enkelt att skapa standarder och införa standardiserat 
arbetssätt eftersom processen är förutsägbar. 

Vid kunskapsprocesser ser det annorlunda ut. Här kan alla faktorer variera. Genom modellen 
illustreras här tre exempel på kunskapsprocesser. 
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Figur 13 

En process med varierande utgångsläge men ett fast resultat. Exempel på detta är rubiks kub eller en 
reparationverkstad. Utgångsläget ser olika ut varje gång men resultatet ska bli detsamma. Kuben ska 
bli löst eller det trasiga objektet ska se ut som nytt. 

 ¨ 

Figur 14 

I detta exempel varierar både utgångsläget och resultatet. Ett exempel på detta är sudoku. Uppgiften 
ser olika ut varje gång, resultatet ser också olika ut varje gång. Resultatet följer dock ett antal regler 
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för hur siffrorna får fyllas i. Detta kallas i denna rapport för ”Resultatmall”, mer om detta går att finna 
i kap. 5.4. 

  

Figur 15 

Detta exempel visar en fast utgångspunkt/verktyg men möjlighet till flera resultat. Ett exempel på 
detta är att rita. Verktygen är samma från gång till gång (papper och penna) men det går att skapa allt 
möjligt, en häst, en bil eller ett landskap. Denna process liknar den i verkstaden. Operatörerna har 
tillgång till samma verktyg varje gång men det ska finnas möjlighet att skapa många olika 
produkter.För att bekräfta denna teori samt se om det gick att standardisera utfördes workshop ”rita”. 
Mer om workshop ”rita” i kap. 2.3. 

I detta avsnitt presenteras ett antal verktyg och tankegångar som kan vara till hjälp vid standardisering 
av kunskapsprocesser. 

6.3 Att standardisera verktygen 
Det är viktigt vid standardisering av kunskapsprocesser att ha samma utgångspunkt varje gång. Att 
använda samma verktyg annars kommer resultatet eller kvalitén att variera. En designers uppgift är att 
skissa upp idéer. Om designern då använder blyerts i en skiss och kritor i nästa blir det svårt att 
jämföra skisserna. De kommer även att variera i kvalité, detta kan skapa problem och även få skisserna 
att verka ojämna. Därför behövs standardisering av verktygen. I exemplet med designern ska denne 
alltså bestämma sig i förhand vilka verktyg som ska användas och hålla sig till dessa. 

Designerns standard verktyg för ett projekt kan se ut såhär. 

 Använd endast blyerts vid konstruktionsskisser 

 Vid designskisser använd endast blå, lila, röda och vita färgpennor 

Detta jämnar ut resultatet och hjälper till att stabilisera processen. 
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Exempel på verktygsstandard i en mekanisk verkstad skulle det kunna se ut såhär 

 Endast verktyg från tillverkare XX får användas 

 Samma gränssnitt ska användas i alla maskiner så att alla operatörer kan använda alla 
maskiner 

6.4 Att skapa en resultatmall 
Vad är viktigast - resultatet eller vägen dit? 

Ska resultatet standardiseras, alltså skapa en mall eller ram inom vilken resultatet måste passa eller ska 
processen standardiseras så att resultatet som följd blir standardiserat? Detta beror på vilket mål man 
har med standardiseringen samt hur arbetsprocessen ser ut. När processen varierar kraftigt från uppgift 
till uppgift men man fortfarande vill hålla en jämn kvalitet behövs det en resultatmall som ska arbetas 
emot, en ram inom vilken resultaten får ligga. Både processen och mallen måste ses som något som 
skall följas men som måste kunna förbättras om den blir ett hinder för att skapa ett resultat. 

Vid en kunskapsprocess kan allt repetitivt arbete i processen och resultatmallen standardiseras men de 
måste hållas tillräckligt öppna för att kunna skapa olika resultat. Resultatmallen ska innehålla 

 Kvalitetsnivå – Lägsta och högsta tillåtna 

 Tillräckligt utförliga instruktioner för vad som är godkänt resultat helst med exempel 

 Tillräckligt utförliga instruktioner för vad som inte är godkänt resultat helst med exempel 

Resultatmallen måste som alla standarder ständigt förbättras. 

Vi har standardiserat Utgångspunkten och Resultatet men detta räcker inte för att själva arbetssättet 
ska räknas som standardiserad. Man kan fortfarande uppnå samma resultat och göra på olika sätt och 
olikhet var ju inte lika med standardiserat arbetssätt. 

Hur pass standardiserad ramen för resultatet ska vara måste bestämmas utifrån hur strikt man vill att 
resultatet ska vara. Det kan bero på vidden av produktfloran man har inom sitt företag. Om man alltid 
gör en och samma produkt kan man ha en väldigt strikt och tydlig resultatmall, eller om man skapar 
vitt skilda saker så kan resultatmallen vara ganska lös.  

Till resultat mall kan man även räkna gränssnitt och identitet. Ett företag som till exempel Audi är 
beroende av att alla deras bilar bär på ”Audigenen”, man ska alltså veta att bilen man ser är en Audi. 
Anledningen till detta är gränssnittet företag använder sig av. Man vill kunna skapa många olika 
produkter men de ska på något plan likna varandra. Ett företags gränssnitt och identitet kan ses som en 
lös resultatmall. 

Bilderna nedan är ett en del av Audis sortiment, allt från den minsta bilen till en stor suv och sportbil. 
Det första man lägger märke till är den stora grillen, men om man fortsätter att betrakta bilden ser man 
att bilarna har fler likheter. Alla bilarna har luftintag placerade under lamporna. Och om man tittar på 
motorhuven så ser man även att alla bilarna har två linjer som löper från lamporna bort till vindrutans 
nedre kanter. 
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 Figur 16 

En strikt resultatmall kan till exempel vara ett företags mall för rapporter eller vanlig dokumentation. 
Det ska till exempel i en standard framgå tydligt: vem som är utfärdare, när den är godkänd, senast 
uppdaterad, och alltid innehålla samma rubriker. På så sätt kan man snabbt och lätt utfärda ett nytt 
dokument som alltid innehåller det mest väsentliga. 

6.5 Standardisering av arbetsprocessen 
När utgångsläget och resultatet har en standard går det teoretiskt att få en jämn kvalitet på produkterna. 
Men processen kan fortfarande variera och detta skapar ojämn produktion och slöserier kommer att 
vara dolda. Även om processen kan se olika ut varje gång presenteras här verktyg och tankesätt för att 
jämna ut processen. 

6.5.1 TSS – Task Summary Sheet 
Task summary sheet är ett verktyg med principer från Training within industry. Ett papper indelat i 
kolumner med arbetsgången indelad i steg. Meningen med denna är att visa samtliga steg i en 
arbetsprocess tillsammans med annan viktig information som operatören kan behöva. Den kan 
innehålla tips, tricks eller annan information som hjälper operatören att utföra sin uppgift korrekt. Det 
är ett bra och enkelt sätt att visualisera standardiserat arbete.             
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Figur 17 

6.6 Att dela in processen i huvudsteg 
För alla arbetsprocesser kan man göra en resultatmall, standardisera verktygen som får användas (som 
”behövs”). Själva processen däremot kan vara mer komplicerad att standardisera, men med lite 
eftertanke ska det gå att standardisera alla processer. Ett bra sätt att börja standardisera en process är 
att identifiera processens moment, kartlägga dessa, hitta den bästa ordningen och standardisera. 

Att standardisera resultatet och verktygen är valfritt. 

6.6.1 Steg 1 
 Standardisera resultatet – Skapa resultatmall 

 Standardisera verktyg – Standardisera det som är tillåtet att använda 

 Dela upp processen i huvudsteg som ska följas i ordning vid varje projekt 
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Vi kan ta ett exempel med något av det mest kreativa yrken som finns, 
en ”Allkonstnär”. Många skulle nog anse att standardiserat arbetssätt 
inte är något som kan användas i en så kreativ process. Tvärtom skulle 
det vara väldigt användbart, och standarden formas efter vad den ska 
användas till.  

Vincent är 49 år och är en Allkonstnär, hur kan han skapa en standard 
för sitt skapande? Han börjar med att fråga sig om han behöver en 
resultatmall. Hans svar blir nej, han vill kunna skapa utan gränser. 
(Hans skapande kommer ändå att ligga inom en resultatmall, eftersom 
hans personlighet kommer prägla allt han gör kommer det att finnas 
likheter mellan hans verk.) en resultatmall för Vincent skulle behöva 

Figur 18       innehålla hans värderingar, inspiration och förebilder.  

Nästa steg är att standardisera verktygen. Han vill dock inte begränsa sig från projekt till projekt och 
har inget intresse av att hans verk behöver följa ett visst mönster. Vincent lägger in det som ”Bestäm 
tillåtna medel” i huvudstegen.  

Vincent brukar hålla vernissage i augusti varje år så takttiden blir lätt att räkna ut. 

Nu delar Vincent upp sin process i Huvudsteg. De blir rätt kortfattade men standarden är bara en 
utgångspunkt och det är en bra början. 

Huvud steg 
 Hitta inspiration – Upptäck nya miljöer - Erfarenheter från tidigare ”projekt” Vincent har 

tidigare funnit inspiration på sin resa till Italien och i sin sommarstuga på gotska sandön. 
Han vet av erfarenhet att hans inspiration hämmas av hemmiljön. 

 Bestäm kanal för skapande – Vincent är en allkonstnär och tycker om att uttrycka sig genom 
olika konstformer som Målande, skulptering och Musik. 

 Skapa en målbild – Vad vill du skapa – Vincent vet av erfarenhet att det är bäst att försöka 
visualisera resultatet så tydligt som möjligt innan han sätter igång med att skapa. 

 Bestäm tillåtna medel – Vincent vet att han har en begränsad budget och därför måste 
bestämma vilka medel han får använda. Till exempel Hur många färger han ska måla med 
eller hur många instrument han kan använda i sin musik. 

 Införskaffa eventuellt material 

 Hitta eller skapa en kreativ miljö för projektet – För att hålla inspirationen levande 

 Skapa 

  Reflektera över processen – Tänk igenom problem som uppstod och fråga dig varför 5 
gånger, fråga dig även om det går att minimera onödiga moment som tar värdefull ”skapartid”, 
till exempel förberedelser. Vincent reflekterar över hur det gick och tar med sig kunskaper till 
nästa projekt. 
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Efter att ha reflekterat över processen kan Vincent gå till nästa steg och dela upp i understeg inför 
nästa projekt. Han kan även med lite fantasi införa flera Lean-verktyg i sin skaparprocess såsom 5S 
och Kanban – till exempel Köp ny färg när burken är ¼ full. 

Nu blev denna process en lista i text, men standardiserat arbete kan visualiseras på många olika sätt 
och det är inte säkert att Vincent gör en lista. Det finns inga regler för hur standardiserat arbetssätt ska 
se ut, det är bara ett tankesätt eller hjälpmedel för att hjälpa en person att utföra sin arbetsprocess. 

Just detta exempel är väl extremt och processen var tvungen att hållas öppen för att skapa precis 
vadsomhelst egentligen. Därför kunde vi inte djupare in i själva huvudsteget ”Skapa”. Om Vincent har 
ett intresse av att effektivisera sin skapandeprocess kan han standardisera sitt skapande ytterligare i 
steg 2.  

Efter detta steg är huvudstegen i processen, resultatet och verktygen standardiserade, i vissa fall kan 
detta räcka. 

6.6.2 Steg 2 
 Dela upp huvudstegen i understeg och kartlägg och standardisera processen så långt det är 

möjligt. Fokusera på värdehöjande tid samt kvalitet. Det finns mycket litteratur om att 
kartlägga processer och skapa flödesanalys. Det kommer inte att tas upp mer ingående här. 

 Skapa ett TSS för uppgifter/problem som kommer sällan men som är viktiga att standardisera. 

I Vincents fall är den värdehöjande tiden när han skapar därför borde han att fokusera på att minska 
tiden han utför icke-kreativa moment.  

Efter att Vincent reflekterat över sin process kommer han hitta fler steg eller hjälpmedel att föra in i 
sin standard. Vincent märkte att det var lättare att skissa upp målningen innan han sätter igång, så han 
för in det som ett understeg i sin standard för målning. 

Efter detta steg kan processen anses som standardiserad. 

6.7 Revision av produktion med kunskapsprocesser 
Det är viktigt att kunna kontrollera att alla följer standarden, eller ännu viktigare, att alla är överens om 
hur standarden ska följas. Men det kan vara svårt att bedöma när det görs olika produkter hela tiden. 
Nedan följer ett sätt att utföra en kontroll utifrån erfarenheterna från beredningsexperimentet. 

Vid en arbetsplats där det finns flera anställda som utför samma arbete men får olika uppgifter som tar 
olika lång tid, (exempelvis prototypverkstaden på Scania) går det att kontrollera produktionen på 
följande sätt. 

1. Ge samtliga medarbetare samma uppgift, detta kan med fördel vara en riktig 
produktionsuppgift. 

2. Be samtliga deltagare att uppskatta tiden det tar att utföra jobbet. Detta för att få en grov 
uppskattning om hur stor variation det kan finnas på just denna arbetsplats. (Vid en perfekt 
arbetsplats skall alla uppskatta samma tid.) 
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3. Be deltagarna att producera uppgiften, samt i detalj dokumentera sin arbetsgång. Ta tid. (Vid 
en perfekt arbetsplats skulle alla ta samma tid på sig att utföra samma arbete.) 

Om tiderna varierar kraftigt är det viktigt att ta reda på vad som orsakar variationen. Berodde det 
på olyckshändelser eller misstag, vad orsakade detta?   

 Materialfel? Använd ”5 varför” (Genom fem gånger ställa sig själv frågan varför kommer 
man till roten på problemet och förhindrar att samma fel uppstår igen. Att endast eliminera 
symptomet gör ofta att felet återkommer på samma eller liknande sätt.) 

 Maskinfel?  Använd 5 ”varför” 

 Överarbetar vissa sina detaljer? Skapa då en förbättrad resultatmall som ger mer klara 
riktlinjer över vad som är accepterad bearbetning. Informera och ge exempel till samtliga 
anställda. 

 Används tekniker eller ”genvägar” som sparar tid? Lär ut tekniken utförligt till alla, 
standardisera om möjligt. 

Hela kontrolluppgiften skall utföras så opersonligt som möjligt, meningen är inte att peka ut fel och 
brister på enskilda individer utan att gemensamt förbättra arbetet. All information skall ges gemensamt 
till gruppen och inte individuellt. Än bättre är om gruppen av medarbetare själva genomför revisioner, 
då känner de själva ansvar över att behöva förbättra och känner sig inte påtvingade när en överordnad 
ber de göra det. 

Denna kontroll borde göras regelbundet för att hitta dolda produktionsproblem samt för att skapa en 
jämn produktion. Det viktigaste är att verkligen utnyttja informationen som fås i samband med 
kontrollen. I detta examensarbete utfördes ett beredningsexperiment där en del av denna kontroll 
utfördes och det konstaterades att deltagarna hade stora variationer av uppskattningen för tidsåtgång. 
Hade resten av denna uppgift kunnat utföras hade det visat sig vad variationen berodde på. 
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7. Slutsats 
Målet med projektet var att gå till djupet med standardiserat arbetssätt, vad det innebär, hur det 
används och var. Men främst handlade det om att försöka förstå vad standardiserat arbetssätt innebär 
för kunskapsprocesser.  

Då ingen av de medverkande av rapporten hade någon tidigare nämnvärd kunskap inom ämnet 
standardiserat arbetssätt krävdes en grundlig genomgång av ämnet. Med ökade kunskaper inom ämnet 
har även förståelsen för uppgiften växt, samt nyfikenheten att forska bortom målen vi satt upp i 
projektets början.  

Standardiserat arbetssätt har tillämpats sedan tidigt 1900-tal, då man först utvecklade tankesättet som 
en del i att effektivisera industrier, i synnerhet monteringar av olika slag.  Som alla system har även 
standardiserat arbetssätt fortsatt utvecklas i olika utsträckning i olika delar av världen. USA var mest 
framgångsrika med konceptet fram till slutet på andra världskriget då japan och i synnerhet Toyota tog 
till sig tankesättet genom amerikanarnas krigsprogram Training Within Industry. 

Idag verkar Lean (som  standardiserat arbetssätt ingår i enligt Toyota) vara ett koncept alla vill ha för 
att lyckas med sina företag. Man har börjat införa det i flera företag utanför tillverkningsindustrin som 
det från början var avsett för, som till exempel tjänstesektorn och sjukvården.  

Uppdraget har varit att betrakta standardiserat arbetssätt ur en synvinkel som kanske inte gjorts 
tidigare. Det har undersökts om det går att applicera på kunskapsprocesser. Med kunskapsprocesser 
har det syftats på processer som ansetts vara väldigt svåra eller omöjliga att standardisera, som till 
exempel arbetet i en designstudio eller en konstnärs arbetsgång. Men kunskapsprocesser syftar även på 
kunskapens väg, till exempel när en far lär ut sitt yrke till sin son, eller när en ny person ska lära sig 
allt på en ny arbetsplats. Standardiserat arbetssätt handlar alltså inte bara om att blint följa en 
arbetsinstruktion, eller kryssa i en checklista. Det är även en kunskapsbank.  

I projektets början beslöts det att ifrågasätta den av KTH utgivna projekthandboken, som använts i alla 
tidigare projekt under utbildningen. Anledningen var att eftersom det skulle forskas inom 
standardiserat arbetssätt skulle även standarden för examensarbete ifrågasättas. Projekthandboken är 
väldigt användbar som den är, men vi ville vinkla den kunskap vi fått från den till vår fördel.  
Projekthandboken är skriven så att den lämpar sig väldigt bra för tekniska projekt. Den är uppdelad i 
klara faser som avser olika perioder i projekt. Den ger även en oerfaren projektmedlem ovärderlig 
information om hur ett projekt bör drivas. Men i och med att vi arbetat med den och känner oss trygga 
i projekt har vi vågat ifrågasätta den. Vi har tyckt att det har vart lite för mycket onödig formalia, som 
till exempel mötesprotokoll och kallelser. Risken är att man stirrar sig blind på att följa mallen för ett 
protokoll att man glömmer det viktigaste, anledningen till varför man har ett möte, den värdehöjande 
tiden. Som sagt har vi känt oss bekväma i att inte behöva följa den så strikt som vi tidigare gjort. Det 
borde kanske införas ett kapitel i den att man bör använda den information man verkligen behöver, att 
man ändrar den efter sitt behov. Det ska dock betonas att om vi inte hade vart så väl bekanta med 
projekthandboken hade vi antagligen inte kunnat göra som vi gjort. Det är som med standardiserat 
arbetssätt, man måste hitta normalläget innan man kan förbättra. 
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Vi har haft problem att hålla oss till mål och avgränsningar, flera gånger har diskussionerna flutit in på 
områden som vi tidigare har avgränsat oss från.  

I våra tidigare projekt har vi alltid haft klara mål, ofta tekniska. Det har varit lätt att se om man 
uppfyllt målen och hållit sig inom avgränsningar och problemdefinitionen har vart lätt att förstå. 
Denna uppgift har varit en helt ny upplevelse, vi ställde oss i början tvekande till om vi kunde lösa 
uppgiften. Men precis som vår uppdragsgivare påpekat så är det här verkligen något som kräver 
inovation. Och det har ju mycket att göra med vår utbildning. Vi har fått sätta vår innovationsförmåga 
på prov.  

I och med att uppgiften är ny för oss har vi haft lite problem med att hålla oss till de mål och 
avgränsningar vi satt upp. Vi har flera gånger diskuterat och kommit in på nya intressanta områden att 
utforska, det har varit svårt att knyta ihop säcken. Därav den långa lista på fortsatta arbeten som kan 
göras. 

Detta arbete har varit givande för oss att göra, vi har fått omsätta våra kunskaper i andra områden vi 
tidigare inte trott vi skulle komma i kontakt med. 
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8. Förslag för vidare arbete 
 Forska vidare i vad takttid innebär vid kunskapsprocesser där ledtid och cykeltid varierar stort 

mellan olika produkter. Samt arbeten där det bara tillverkas en engångsprodukt till exempel ett 
exjobb. Detta var ett problem under examensarbetet. Takttiden är en grundpelare i 
standardiserat arbetssätt och måste enligt Toyota finnas. Gruppen kunde inte hitta en lösning 
till hur takttiden skulle omformuleras för att passa kunskapsprocesser där varje produkt tog 
olika lång tid att göra. Det går antagligen att genom ytterligare experiment och filosofering 
hitta en lösning på detta problem. 

 Kunskapsbank. Att hitta ett enkelt och lättillgängligt sätt att skapa en kunskapsbank där 
personer känner motivation till att spara sina erfarenheter och kunskaper samt visualisera detta 
på ett bra sätt. Detta är ett mycket stort arbete och skulle lösa enorma slöserier inom företag 
och främst av allt spara enormt mycket resurser. Gruppen funderade på hur en kunskapsbank 
skulle kunna se ut, en elektronisk enhet som alla medarbetare bär med sig som uppdaterar alla 
de andras kunskapsbanker automatiskt när en lösning på ett problem hittats eller en förbättring 
utförts skulle kunna vara en lösning. 

 Nu när vi har visat att standardiserat arbetssätt går att tillämpa på kreativa processer kan ett 
fortsatt arbete att vara att ta fram en mer detaljerad modell över olika processer. Modellen som 
presenteras i denna rapport kan vara en början, men är inte testad för att fungera med samtliga 
yrken eller processer som finns. Att skapa en universell modell för att kunna identifiera och 
visualisera samtliga arbetsprocesser skulle vara spännande att göra. Denna modell skulle ha 
stor användning för de personer som ska standardisera på en arbetsplats då de genom denna 
modell snabbt skulle kunna identifiera vilken process som används och till detta knyta en 
färdig standard.  

 Motivationen.  Att få fram motivationen till att ständigt förbättra sitt arbetssätt. Hur skapar 
man en miljö för ständig förbättring? Hur motiverar man en anställd att ständigt förbättra sitt 
arbetssätt? Hur har Toyota lyckats med detta? Det är även viktigt att skapa en miljö där 
misstag inte bestraffas utan ses som en möjlighet till förbättring. 

Det kan vara svårt att få den anställde att ständigt vilja förbättra sitt arbetssätt. Ett sätt att få 
fram motivationen genom Toyotas filosofi är att anställa förbättringsarbetare istället för 
maskinoperatörer. Om en persons huvudsakliga arbete är att förbättra sättet att tillverka 
produkter på istället för att endast tillverka produkter kommer motivationen att stärkas.  

 Det kan vara intressant att undersöka varför det finns så lite information och fakta om vad 
arbetare tycker i företag som har en lyckad implementering av Lean och standardiserat 
arbetssätt. Eftersom vi själva inte har tillräcklig kunskap vill vi inte ta ställning inom ämnet 
men det är ett intressant ämne att undersöka.  

 Hur etablerar man en standard på bästa sätt? Finns det ett sätt att etablera en standard på bästa 
sätt, en universell metod. 
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 Hur förbättrar man en standard på bästa sätt? Det viktigaste att tänka på vid förbättringsarbete 
är att ha ett klart mål. Annars finns det risk att det endast blir en ständig förändring. Att även 
här hitta en universell metod för att förbättra en standard. Är bästa sättet att förbättra en 
standard en speciell metod eller genom en elektronisk produkt? 

 Det vore intressant för Scanias del att fortsätta med beredningsexperimentet på så sätt som 
beskrivits i kapitel 4.2.3. Vi tycker inte att det arbetet bör göras som ett examensarbete 
eftersom man här kommer att komma närmare ”källan” till skillnader och vi tror att det är då 
bättre om medarbetarna på verkstaden själva får diskutera sig igenom det, än att 
examensarbetare ska säga åt de hur de borde göra. Resultatet kan då lätt bli tvärtemot vad man 
ville från början. 
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Appendix 
Bilaga 1. Underlag för workshop beredningsexperiment. 

Uppdrag Beredning 

Syfte 
Att genom ett beredningsexempel hitta likheter och skillnader i arbetssätt för att söka en gemensam 
standard. 

Genomförande 
En artikel kommer att visas upp för personen. Sedan kommer vi fråga hur denne skulle gå tillväga steg 
för steg. Vad? Hur? Varför? 

Även frågor som Är detta det bästa/snabbaste sättet att göra det på? 

Sedan sammanställer vi svaren/stegen och samlar personalen och visar upp skillnader och likheter och 
försöker få fram en diskussion ifall det går att etablera en standard i något/flera/alla steg i processen. 

Syftet är inte att peka ut fel eller brister hos en individ utan att hitta det bästa möjliga gemensamma 
tillvägagångssättet. 

Exemplet kommer att huvudsakligen bearbetas i fräs eftersom det anses ligga på en tillräcklig nivå. 

Frågor 
Beskriv steg för steg hur du skulle producera denna artikel i din fräs, beskriv även 
uppspänningsanordningar, förflyttningsmoment och verktyg. 

Arbetsstycket är 100x100x30mm och det är 3 stycken som ska tillverkas, materialet är stål 2172. 

 

Processfrågor 
Vad skulle du börja med? (Hur? Varför)  

Vilken typ av uppspänning används? 

Hur många uppspänningar? 

Hur många verktyg används? 

Hur mäts verktygen upp (före eller under körning)? 

Hur skrivs programmet (ISO eller dialog)? 

Körs detaljen tempovis eller styckvis? 

Hur körs vinkeln? 
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Gradning av detalj? 

Uppmätning av detalj? 

Eventuell kundkontakt innan, under eller efter att detaljen är klar? 

Hur används monitor? 

Kontakt med samordnare eller beredare? 

 

Diskussionsfrågor 
Vad är minsta möjliga tid du tror detta skulle ta från det att du tar ordern i din hand tills detaljerna 
ligger i färdighyllan? 

Vilket moment tycker du är viktigast att lägga ner tid på? Varför? 

Är detta det bästa sättet att göra det på?  

Är detta det snabbaste sättet att göra det på? 

Ni vet ju att Ni gör artiklar med väldigt bra kvalitet. Kan du utifrån nyss beskrivna process göra avkall 
på kvalitet för att sänka tiden? Om nej, varför? Om ja, hur? 

Har du några egna speciella rutiner när du arbetar? Till exempel tillvägagångssätt/tankesätt när du fått 
en ny order, eller hur du bestämmer dig för att spänna upp en detalj? 

Hur viktigt är det att leverera i tid? 1-10 skala 

Hur viktigt är det med högsta möjliga kvalitet? 1-10 skala 
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Bilaga 2. Sammanställning 

Sammanställning Uppdrag Beredning 

Process	före	
Operatör 1: Öppnar upp order och kikar – registrerar – tar delar 
Operatör 2: Kollar med beredare – kollar arbete ‐ registrerar 
Operatör 3: ‐ 
Operatör 4: Registrerar‐ kollar efter kommentarer i order 
Operatör 5:  

Process	förarbete	
Op1: Spänner fast med skruvstycke – nollar biten i hörnet – förbereder verktyg – bygger program 
Op. 2: Spänner in i skruvstycke 5‐6 mm ‐ nollan i hörnet ‐ räknar ut punkter för kanten/lutningen ‐ gör 
ett program.  
Op. 3: Mäter upp arbetsstycke – spänner upp i skruvstycke 
Op. 4: Analyserar – Räknar lutning – spänner skruvstycke 
Op. 5: Skruvstycke – riggar upp verktyg ‐ nollar i hörnet– bygger programmet 

Process	arbete	
Op. 1: Plana – fräsa – borra – vänder – planar 
Op. 2: Fräs – centrumborr – borr – vänder – planar. Eventuellt en uppsättning i början där biten 
spänns på högkant och planas för att få parallellitet. 
Op. 3: Planar – centrumborr – borr – vänder – planar. Eventuellt en uppsättning i början där biten 
jämnas, fås vinkelrät. 
Op. 4: Planar – fräser – centrumborr – borr – vänder – planar‐ 
Op. 5: Plana – fräsa – centerborr – borr – vänder – plana 

Process	efter	
Op. 1: Ringer kund – hylla – stämpla ut. Eller mail – stämpla ut – hylla 
Op. 2: Ringer/mailar ‐ hylla ‐ nytt jobb ‐ avsluta 
Op. 3: Hylla – mail – avslutar/monitor 
Op. 4: Ringer/mailar – monitor ‐hylla 
Op. 5: Tar nytt jobb – monitor avslutar/registrerar – hyllan – ringer 

Vilken	typ	av	uppspänning	används?	
Skruvstycke av samtliga 

Hur	många	uppspänningar?	
Op. 1: 2 
Op. 2: 2, alternativt 3 om det ej är parallellt 
Op. 3: 2 
Op. 4: 2 
Op. 5: 2 

Hur	många	verktyg	används?	
Op. 1: planfräs, pinnfräs, hårdmetallborr 
Op. 2: planfräs, pinnfräs, centrumborr, borr 



Standardisering av kunskapsprocesser 

 

 

 4  

 

Op. 3: planfräs, pinnfräs, centrumborr, borr 
Op. 4: planfräs, pinnfräs, centrumborr, borr 
Op. 5: planfräs, pinnfräs, centrumborr, borr 

Körs	detaljen	tempovis	eller	styckvis?	
Tempovis för samtliga 

Hur	körs	vinkeln?	
Samtliga sa att de skulle räkna ut den själva och sedan lägga in punkterna i programmet 

Hur	mäts	verktygen	upp	(före	eller	under	körning)?	
Op. 1: Mäter upp både före och kontrollerar under körning 
Op. 2: Inget om verktyg färdigmätta, förberedda 
Op. 3: Mäter upp före 
Op. 4:  ‐  
Op. 5: Inget om verktyg är färdigmätta 

Hur	skrivs	programmet	(ISO	eller	dialog)?	
Op. 1: Dialog 
Op. 2: Dialog (Kan använda ISO) 
Op. 3: ISO 
Op. 4: Dialog 
Op. 6: Dialog 

Gradning	av	detalj?	
Op. 1: Gradar medans andra bearbetas 
Op. 2: Gradar medans andra bearbetas 
Op. 3: Gradar medans andra bearbetas, gör försänkningar i hålet direkt med borren 
Op. 4: Gradar medans andra bearbetas 
Op. 5: Gradar medans andra bearbetas om han hinner, gör försänkningar i hålet direkt med borren 

Uppmätning	av	detalj?	
Op. 1: Mäter upp under tiden så det stämmer 
Op. 2: Mäter arbetsstycke för att kolla att det stämmer, mäter alla mått på ritning när detalj är färdig 
Op. 3: Mäter upp arbetsstycke innan man börjar, mäter upp grovt när detalj är färdig 
Op. 4: Mäter under körning, första biten viktigast, kontrollmäter när detalj är färdig 
Op. 5: Mäter arbetsstycke och när detalj är färdig 

Eventuell	kundkontakt	innan,	under	eller	efter	att	detaljen	är	klar?	
Op. 1: Ringer för att kolla förhållande mellan hålen, och efter 
Op. 2: Efter 
Op. 3: Efter 
Op. 4: Efter 
Op. 5: Efter 

Kontakt	med	samordnare	eller	beredare?	
Op. 1: Vid frågor angående ritning 
Op. 2: ‐ 
Op. 3: ‐ 
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Op. 4: ‐ 
Op. 5: ‐ 

Tidsåtgång?	
Op. 1: 1 timme onödigt stressigt, 1 timme 20 minuter mer normalt 
Op. 2: 3 timmar 
Op. 3: 3 timmar 
Op. 4: 10 timmar i överkant 
Op. 5: Väldigt grovt 10‐15 timmar 

Viktigast?	
Op. 1: Kontrollerar att detaljen stämmer med kundkrav och att man är säker på vad man ska göra. 
Op. 2: Själva bearbetningen viktigast, samt att man har rätt värden på verktyg. 
Op. 3: Viktigast är att meddela kunden att det är färdigt och inga vassa kanter. 
Op. 4: Förberedelserna/analys, samt programmeringen. 
Op. 5: Förarbetet, när man studerar ritningen 

Är	detta	det	bästa	sättet	att	göra	det	på?	
Op. 1: Ja 
Op. 2: Ja 
Op. 3: Ja 
Op. 4:  
Op. 5:  

Är	detta	det	snabbaste	sättet	att	göra	det	på?	
Op. 1: Ja 
Op. 2: Nej, man kan skippa extrakontroller som tar tid 
Op. 3: Nej, om arbetsstycket av bättre kvalitet (vinkelrät) kan man göra snabbare 
Op. 4: ‐ 
Op. 5: ‐ 

Avkall	på	kvalitet	för	att	sänka	tiden?	
Op. 1: Finns inget avkall att göra, så pass enkel detalj. 
Op. 2: Skippa mätningar. 
Op. 3: Kan göra avkall, beror på de krav som finns – gör det som behövs – ger inget extra. 
Op. 4: Finns inget avkall att göra, så pass enkel detalj. 
Op. 5: ‐ 

Rutin?	
Op. 1: ‐ 
Op. 2: Gör alltid samma ordning 
Op. 3: Mäter och gradar 
Op. 4: Inför och efter arbetet är det alltid likadant 
Op. 5: Gör i stort sett alltid likadant 

Tid?	
Op. 1: 6‐7 bättre att få rätt grejer sent, än fel grej vid rätt tid. 
Op. 2: 7 
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Op. 3: 10 
Op. 4: 5 
Op. 5: 10 

Kvalitet?		
Op. 1: 7‐8 man är stolt yrkesman och vill alltid göra bra ifrån sig 
Op. 2: 7 
Op. 3: 5 endast så det uppfyller kraven 
Op. 4: 5 
Op. 5: 5 
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Bilaga 3. Frågor 

Frågor till workshop  

Frågeställningar	till	oss	
Varför ska man standardisera? 

Hur motiverar man medarbetaren? 

Hur ska man få medarbetaren att inse att denne tjänar på standardisering? 

Men vilka är fördelarna för medarbetaren då? Och vilka är fördelarna för företaget? 

Vad är standardisering? 

Vad är inte standardisering? 

Hur standardiserar man? 

Vad kan standardisering vara? 

Vad behöver det inte vara? 

 

Frågeställningar	till	medarbetare	
Vad finns det för problem med förbättringsarbetet idag enligt dig? 

‐ Hur löser man de problem som finns? 

 

Varför tror du att man nöjer sig med att bara vara ”ok” på sitt jobb, varför vill man inte vara bäst och 
utmärka sig? 

 

Vad tror du att det finns för fördelar resp. nackdelar om alla gör på samma sätt? 

‐ Hur påverkar det kvalitén? 

 

Har du fått lära dig av någon annans misstag? 

‐ Har du gjort ett misstag som du delat med dig av, så att det ska förhindras? 

‐ Kan man få ett misstag att ses som en viktig kunskap/erfarenhet istället för något att skämmas 
över? 
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‐ Vad händer när man får tillbaka en defekt produkt? 

‐ Tar ni reda på orsaken och frågar er vad som kan förbättras eller gör ni bara om den? 

 

Hur skulle du standardisera ditt arbete om du själv fick välja? 

‐ Vad skulle du börja med, det första du skulle göra? 

‐ Skulle andra kunna ta del av det? 

‐ På vilken nivå skulle du vilja standardisera ditt arbetssätt? 

Till exempel  hur man sätter på maskinen, eller hur du behandlar en order. 

 

Vilket är det största slöseriet i verkstaden (tid, material, lager, liggande ordrar)? 

‐ Hur kan man förhindra det? 

 

 

Hur tycker du att man kan uppmuntra till fortsatt förbättringsarbete? 

Vilka hinder tror du finns vid införande av standardiserat arbetssätt? 

Varför hjälps man inte åt för att hitta bästa sätt att göra om man är flera som gör samma sak? 

Måste man utgå från en standard för att förbättra sitt arbetssätt? (Om nej: Hur vet du annars vad det är 
du ska förbättra?) 

Vad skulle du kunna vinna på att standardisera ditt arbetssätt? 

Vad är viktigast att standardisera, sett till hela verkstaden? 

 

 

Vad är standardiserat arbetssätt i produktion? 

Varför? 

Vad är en standard? 

Fler såna frågor, och vid ett givet tillfälle ska vi vända det mot dom: till exempel vad är standard för 
oss här på verkstaden? 
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Bilaga 4. Anteckningar från workshop inspiration. 

Workshop 23/12 2010 

Vad är en standard? 

Varför har vi en standard? 

Endast slutresultatet som eftersträvas eller hela vägen dit? 

Vi behöver inte göra allt likadant men det viktigaste sakerna ska/kan göras likadant 

Varför är viktigare än Hur och Vad i en standard. Det är viktigt att ta fram det 

Frukostvanor diskuterades som ett exempel – Gruppen börjar få förståelse för ständig förbättring och 
tidsoptimering – något naturligt som man redan gör utan att tänka på det 

Måste arbeta med standardiserat arbetssätt för att hinna ha tid för kreativitet – sant eller inte? 

UTPW 

Vad är viktigast, den övergripande processen 

Detaljstandard – Bäst kända från mig 

Vart ska nivån sättas – Jonas 

Vilket är bäst sätt att göra för just den här biten? 

En del tänker alltid mer på kvalitet andra mer på att kapa tiden. Oavsett vad målet är, det viktiga att 
påverka tankesättet så att det passar medlet. Kort tid eller hög kvalitet eller båda? 

 

En standard behöver inte vara en checklista, det kan vara en filosofi om hur man ska göra något. Om 
alla har samma filosofi i sitt arbetssätt är ju detta en standard. 

Exempel från jonas – ställer ut smöret medans han går ut o hämtar tidningen – exempel på optimering 
och standard. 

Behövs standard om man är ensam? 

Standard kan vara ett tankesätt – Alltså att när man får ett problem – att man använder samma 
Tankeprocess/cykel i hjärnan varje gång. 

Trade – off kurva – Bara man ligger innanför godkänt spelar det ingen roll hur man kommit dit. 

 




