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Sammanfattning 
Lean Production är ett sätt att möta efterfrågan som kräver flexibilitet, korta ledtider och 
kundorderstyrning. Detta i sin tur bygger på en rad olika arbetssätt som syftar till att 
jobba på det för tillfället bästa kända sättet. För att uppnå detta har instruktioner en 
viktig funktion för att tydliggöra en standard som förbättrar kvalitet, effektivitet, 
säkerhet och ergonomi. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur instruktioner ska utformas för att uppnå 
ett standardiserat arbetssätt. Vi har använt oss av litteraturstudier, intervjuer och 
fallstudier. Fallstudierna är utförda på två stora industribolag i Sverige; ett företag som 
anses vara i framkant vad gäller standardiserat arbete och företag där nya metoder inom 
standardiserat arbetssätt håller på att implementeras.  
Ett problem har visat sig vara att instruktioner inte används i önskad utsträckning. 
Anställda upplever att det är tidsödande att läsa instruktioner och vill gärna prova själv 
först. Andra anledningar till att instruktionerna inte används är att de har fel nivå, är 
dåligt uppdaterade och leder till en känsla av ”instängdhet”. Om instruktionerna inte 
används spelar det ingen roll hur bra utformade de än är. Därför diskuterar vi i 
uppsatsen inte bara instruktionernas utformning utan även vikten av engagera och 
motivera medarbetarna att använda instruktionerna. 

Genom att kombinera våra fallstudier, intervjuer och litteraturstudier har vi kunnat dra 
en slutsats som besvarar vår frågeställning hur instruktioner bör utformas för att uppnå 
ett standardiserat arbetssätt. Det har visat sig att det mest relevanta är att engagera 
medarbetarna i arbetet med att ta fram instruktioner. Deras roll lyfts fram inom alla 
studier inom denna uppsats. Det är de som är användarna och därmed experterna och 
deras kunskaper och erfarenheter ska därför utnyttjas i utformning och uppdatering av 
instruktionerna. Om medarbetarna inte engageras blir instruktionerna oanvändbara. 
Därför föreslår vi att ledning och chefer kontinuerligt efterfrågar instruktionernas 
användning. Medarbetarna ska känna att de ”äger” instruktionerna genom att de själva 
utformar dem. Det krävs både initial och kontinuerlig utbildning för att ge en förståelse 
för varför ett moment utförs. 
När engagemanget är förankrat får instruktionens form och utseende relevans. I 
rapporten presenterar vi de nivåer som instruktionen bör ha och förklarar varför 
rubrikerna vad, hur, varför är en bra utformning. En instruktion består dessutom nästan 
alltid av både text och bild, var för sig eller kombinationen av dessa leder till olika 
funktionalitet. Vi har därför studerat hur olika utformningar uppfattas och påverkar 
medarbetarnas användande. Vidare berörs ämnen som digitala instruktioner och textens 
utformning. Fördelen med digitala instruktioner är att de är flexibla vad gäller till 
exempel uppdatering och fördelar med animeringar och bilder som kan öka förståelsen. 
Denna typ av instruktioner möter dock idag fortfarande motstånd både från användarna 
och från högre chefer, men är ändå något som det kommer att synas mer och mer av i 
framtiden.  

Vår rekommendation är således att först fokusera på att företaget genomsyras av ett 
engagemang kring vikten av instruktioner, därefter på layout och utformning.  
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Abstract 
Lean Production is one step to meet the current demand that requires flexibility, short 
lead times and customer order management. Lean Production is based on several ways 
to work, where standardized work is one way that aims to work in the best way that you 
currently know. In order to achieve this, instructions are an important way to clarify the 
standard and thus improve quality, efficiency, safety and ergonomics. 

The purpose of this thesis is to explore how instructions should be designed to promote 
standardized work. This thesis has been conducted through literature studies, interviews 
and case studies. The case studies were made on two large companies in the automotive 
industry. One of them is considered of being in the forefront of standardized work and 
the other has implemented new methods within standardized work at one line. The 
results of the literature studies are supplemented or supported by the case studies and 
interviews in order to finally lead to the conclusion of the thesis. 
It has been shown that one problem with instructions is that they are not used to the 
extent that they should be. Humans want to try by themselves first and think that 
reading instructions is time consuming. Other reasons to why instructions are not used 
are because they have the wrong level, are poorly updated and that they lead to a feeling 
of confinement. If the instructions are not being used it does not matter how well 
designed they are. This is the reason why the thesis not only discusses the design of the 
instructions but also the importance of commitment, motivation and how it should be 
implemented among the employees. 
By combining the three studies we have been able to draw a conclusion that answers our 
research question how instructions should be designed to best promote standardized 
work.  It has been shown in all studies of this thesis that most relevant is to involve the 
employees. The employee’s part of the instructions is thus discussed. The employee’s 
are the users and hence the experts and should therefore be used in the preparation and 
for updating the instructions. To not engage the employee’s in the instructions is leading 
to the instructions being useless. This is why the following suggestions are presented in 
the report. Directors and managers should demand the use of the instructions 
continuously. It is important for the employees to feel an ownership towards the 
instructions and this can be achieved by engaging them in the development process. 
Initial and continuous training should be established as well as an understanding of why 
an operation is performed. 
Once the commitment is secured, the instruction design is relevant for standardized 
work. The thesis presents the levels which the instruction should have and a reason why 
the headings what, how and why is important in the instruction. An instruction is almost 
always consisting of both a text and a picture, separately or in combination this leads to 
different functionalities. Studies in this thesis have therefore been made to attain 
understanding on the human beings way to learn and understand different designs. 
Other topics concern digital instructions, style of the text and images and their 
appearance. Digital instructions have its advantages in flexibility in terms such as 
updating and benefits of animations and pictures that can increase the understanding. 
However this type of instructions still meets resistance from users and senior managers. 
Our recommendation is thus to focus on the layout of the instructions, but the key lies in 
understanding the meaning of a commitment that permeates the company.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Dagens efterfrågan på marknaden förutsätter flexibilitet, korta ledtider och 
kundorderstyrning, vilket ställer krav på produktionen. Lean Production syftar till att 
eliminera resurser som inte skapar värde för kunden. Ett viktigt inslag i Lean Production 
är standardiserat arbetssätt som syftar till att använda det för tillfället bästa kända sättet. 
För uppnå detta finns diverse verktyg där instruktioner har en viktig roll. 
Instruktionerna ska tydliggöra standarden genom att med bild och text beskriva det 
bästa sättet att utföra de moment som ingår i viss arbetssekvens. Instruktionen ska syfta 
till att få en bättre kvalitet, effektivitet, säkerhet och ergonomi. 

Instruktioner kan utformas på olika sätt. De kan bygga på foton, skisser och text, vara i 
olika format och vara placerade i till exempel pärmar eller planscher vid varje 
arbetsstation. De kan också vara digitala. Men vare sig de är digitala eller i 
pappersformat måste någon utforma och uppdatera dem, medarbetarna eller högre 
chefer. Det stora problemet är dock att instruktioner inte används och får det genomslag 
de bör få för att leda till ett standardiserat arbetssätt. 

 
1.2 Syfte och problemformulering 
Trots att instruktionerna spelar en viktig roll i det standardiserade arbetssättet och 
underlättar för medarbetarna så tyder mycket på att de inte används och inte ger det 
genomslag de är avsedda att göra. Det är därför viktigt att hitta orsakerna till att 
instruktionerna inte används och att ha ett tydligt förslag på hur företag kan göra för att 
få medarbetarna att arbeta på det bästa sättet – det sätt som ska vara standarden.  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instruktioner ska vara utformade för ett 
standardiserat arbetssätt. I detta arbete vill vi därför undersöka hur det faktiskt ser ut 
idag och om det finns forskning kring hur instruktionerna bör vara utformade. Frågan 
som arbetet ska besvara är således: 
Hur bör instruktionerna utformas för ett standardiserat arbetssätt? 

För att besvara frågan har vi brutit ner den i mindre delar som sedan besvaras längre 
fram i uppsatsen. Utifrån dessa frågor har vi sedan dragit slutsatser som analyseras i 
arbetet. 

− Hur och varför ser instruktionerna ut som de gör idag? 
− Hur ser användadet av instruktionerna ut idag? 
− Hur tar människan in instruktioner?  
− Vem ska utforma instruktionerna och utifrån vad? 
− Hur uppdateras instruktionerna? 
− Hur tar man vara på information och kompetens som finns? 

 
1.3 Metod 
Denna uppsats är byggd på tre former av studier; litteraturstudie, fallstudier samt 
intervjuer. Litteraturstudien syftar till att dels få en bakgrund och förståelse för 
problemet genom att studera Lean Production och standardiserat arbetssätt. Med denna 
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bakgrund har vi studerat litteratur som ger kunskap om hur instruktioner utformas på 
bästa sätt, hur människan lär sig och förstår bilder och text, hur animeringar och digitala 
instruktioner uppfattas och hur en organisation kan ta vara på kunskap. 

För att kunna besvara uppsatsens samtliga frågeställningar gjorde vi fallstudier på 
Scania AB samt Volvo Construction Equipment AB. Fallstudierna bestod i att på plats 
observera produktionen, medarbetarna, instruktionerna och deras placering samt 
intervjua relevanta medarbetare på respektive företag. Detta för att förstå vilka 
framgångsfaktorerna är för utformning av instruktioner. Syfte och frågeställningar hade 
i förväg skickats till intervjuobjekten. Intervjuobjekten hade i sin tur tagit del av 
frågeställningarna och konsulterat ytterligare personer som var relevanta för våra 
frågeställningar. Anledningen till att fallstudierna gjordes på dessa företag är att Scania 
ligger i framkant vad gäller standardiserat arbete och att det på Volvo pågår ett stort 
projekt som syftar till att förbättra det standardiserade arbetet genom att implementera 
nya metoder på en lina. 
Ytterligare intervjuer har gjorts med personer med mycket kunskap om Lean Production 
i allmänhet och standardiserat arbete i synnerhet, samt konsulter specialiserade på 
digitala instruktioner: Mikael Brännmark, doktorand inom Lean Production vid skolan 
för ergonomi och hälsa på KTH, Niklas Modig, doktorand inom Lean Production med 
fokus på Toyota på Handelshögskolan i Stockholm samt Leif Gustavsson och Anders 
Wilhelmsson, VD respektive marknadschef på Binar Elektronik AB. 
Med hjälp av dessa tre studier, litteratur, fallstudier och intervjuer, har vi kunnat besvara 
alla våra frågeställningar och dra slutsatser av att se till framgångsfaktorer för 
instruktioner både ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. 

 
1.4 Disposition 
Uppsatsen består av en teoretisk del i form av litteraturstudier och en empirisk del i 
form av fallstudier och intervjuer. Den teoretiska delen börjar med en kort bakgrund till 
Lean Production och standardiserat arbetssätt som ligger till grund för att instruktioner 
används. Detta för att kunna beskriva problem med dagens instruktioner för att sedan 
beskriva hur utformningen av instruktionerna ska se ut för ett standardiserat arbetssätt. 
Vi har studerat hur människan lär sig och uppfattar information och vilken del 
medarbetare har i instruktionernas tillkomst. 
Efter den teoretiska delen av uppsatsen kommer den empiriska delen i form av 
fallstudier och intervjuer. I denna har de frågeställningar som inte täcks av litteraturen 
besvarats och de frågeställningar som täcks av litteraturstudien fått stöd. Vi har blandat 
de olika empiriska studierna i uppsatsen för att ge en helhetsbild av hur instruktioner 
ska utformas för det standardiserade arbetssättet. Teoretisk och empirisk del har samma 
disposition med beskrivning av problem, utformning av instruktionerna och 
medarbetarnas roll. Den empiriska delen har dock ingen inledande bakgrund då denna 
förklaras i teorin. 
Uppsatsen avslutas med en analys som besvarar alla frågeställningar, en kort slutsats om 
problemställningen, en kritisk granskning av uppsatsen och dess källor samt förslag på 
fortsatt forskning. 
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1.5 Avgränsningar 
Lean Production används idag inom många branscher. Vi avgränsar oss dock till 
fordonstillverkningsindustrin. Inom fordonsindustrin har vi valt att se till både 
montering och bearbetning där vi dessutom begränsat fallstudierna till den svenska 
marknaden. 

Vi har även valt att rikta in oss på instruktioner i form av metodstandarder som har som 
syfte att främja Lean Production i form av standardiserat arbetssätt. 

Användandet av digitala instruktioner är idag begränsat, varför detta arbete fokuserar 
mest på tryckta instruktioner. 
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2. Litteraturstudier 
Litteraturstudien syftar till att dels klargöra bakgrunden till varför ett företag använder 
sig av instruktioner i arbetet mot Lean Production och standardiserat arbetssätt. Vi har 
även studerat litteratur om hur människan lär sig och förstår bilder, text, animeringar 
och digitala instruktioner och hur en organisation tar vara på kunskap. Resultatet av 
studien presenteras nedan. 

 
2.1 Bakgrund till instruktioner – Lean Production  

2.1.1 Instruktionernas uppkomst 1 
Instruktioner och standardiserat arbetssätt kommer ursprungligen från teorin Lean 
Production. För att få mer förståelse för varför instruktionerna är viktiga och vad de är 
tänkta att främja i det standardiserade arbetssättet är det först viktigt att man förstår hur 
teorin är uppbyggd. Tanken bakom Lean Production är att man ska uppnå korta ledtider, 
sträva mot kundorderstyrning, göra av med mindre resurser och ha en flexibel 
produktion. Detta uppnås genom att arbeta med kontinuerliga flöden, korta 
omställningstider, undvika överproduktion och små mellanlager, vilket kräver att 
organisationen jobbar kontinuerligt och metodiskt med arbetssättet i fokus. Arbetssättet 
sätts i fokus bland annat genom ett standardiserat arbetssätt som ständigt modifieras. 

Lean Production illustreras ofta som ett tempel där ovan nämnda metoder och verktyg 
har sitt ursprung ifrån. Grunden för detta tempel är just standarder, se figur 1.  

 

 
Figur 1.  Beskrivning av uppbyggnaden av Lean Production genom ett leantempel.2 

 

2.1.2 Standarder inom Lean Production 
En standard är en överenskommen detaljbeskrivning på hur en verksamhet ska bedrivas. 
Denna standard måste formaliseras så att den kan spridas till alla inblandade parter.  
Standarden beskriver det bästa sätt man för tillfället känner till för hur ett arbetsmoment 

                                                
1 Blücher, D. & Öjmertz, B. (2008). 
2 Swerea IVF AB, 2012-02-23. 
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ska genomföras och till exempel hur material ska förvaras. 3  En standard är ett 
gemensamt arbetssätt som ska leda till att avvikelser lätt kan uppmärksammas samt 
underlätta ständiga förbättringar. Arbetssättet medför processtabilitet, lärande, revision, 
ständiga förbättringar samt träning och engagemang bland medarbetarna.4 
En standard innehåller olika delar; taktstyrning (produktionshastighet), arbetssekvenser 
och lager i process till exempel. Det är inom standarder för arbetssekvenser som vi 
finner instruktioner, eftersom bästa sättet för att göra det aktuella jobbet tydligt måste 
framgå.5 Standardiserat arbete är det lättaste, mest säkra och mest effektiva sättet man 
för tillfället känner till för att göra ett visst arbetsmoment. Det kallas det bästa kända 
sättet och är ett vanligt förekommande begrepp inom standardiserat arbetssätt. Enligt 
Toyota, varifrån stora delar av teorin bakom Lean Production härstammar, finns det 
dock inte ett bästa sätt att utföra arbetsuppgiften. Vidare menar Toyota att det är de som 
jobbar som ska göra förändringar och att anledningen till att använda sig av ett 
standardiserat arbetssätt är att tillhandahålla en bas som underlättar förbättringar.6  
 

2.1.2.1 Metodstandard 7 
Många delar i en verksamhet kan standardiseras. De standardiseringar som innefattar en 
standard på de manuella momenten i produktionsprocessen kallas metodstandard. Om 
man istället pratar om standarder för själva utseendet av produkten och toleranser ser 
man till konstruktionsunderlaget som beskrivs i en produktstandard. Produktens 
konstruktion kommer givetvis ha en stor påverkan på hur metodstandarden kommer att 
se ut. 

Att använda sig av en metodstandard har i huvudsak tre syften: säkerhet/ergonomi, 
kvalitet samt effektivitet. Metodstandarden ska vara ett verktyg för att kommunicera 
kunskap om hur arbetet ska utföras så att det görs på bästa sätt. I en verksamhet som ger 
utrymme för mer kreativitet och där fler oförutsedda händelser sker kan det vara svårt 
att ha en metodstandard. Dock kan denna komma att ha ännu större betydelse vid dessa 
tillfällen. Alla verksamheter har en viss del repetitiva arbetsuppgifter och 
metodstandarder kommer därför behövas både i verksamheter med mer utrymme för 
kreativitet och med större del repetitiva arbetsuppgifter. En metodstandard leder till 
mindre personberoende och fördelar som ökad förutsägbarhet, minskad sårbarhet, 
jämnare kvalitet och ökad kapacitet. 

 

2.1.2.2 Olika typer av instruktioner 

Det finns ett flertal diagram eller planscher som används för att underlätta det 
standardiserade arbetssättet. De kan vara utformade på olika sätt samt ha olika grad av 
detaljnivå. Diagrammen och planscherna har också olika form och format beroende på 
vad man vill uppnå. De kan vara i formatet A4 eller A3 och vara placerade på olika sätt 

                                                
3 Petersson P. et al. (2009). 
4 Pascal D. (2002). 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Petersson P. et al. (2009). 
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vid arbetsstationen. En instruktion ska vara enkel, inte bara för att den då är lättare att ta 
till sig utan också för att det gör den lättare att uppdatera. En tjock bok riskerar inte bara 
att förbli oläst, det är dessutom svårt att lägga märke till förändringar i den.8 

Det finns tre övergripande, kartläggande dokument som ska analysera och definiera en 
process för att identifiera förbättringspunkter. Den första är Production Capacity Chart 
som utvärderar kapaciteten i processen. Standardized Work Combination Table visar på 
arbetsmoment samt ordningsföljden på dessa, tid för respektive arbetsmoment och tid 
för operatör respektive maskin. Den visar dessutom interaktionen mellan operatörer och 
maskiner eller mellan olika operatörer. Denna instruktion gör även strävan efter 
förbättringar lättare genom att bryta ner operatörernas förflyttningar och relatera dem 
till tiden för maskinerna. Den sista av de tre övergripande dokumenten är Standardized 
Work Analysis Chart som hjälper till att effektivisera uppställning och träna 
medarbetarna. Denna instruktion innehåller uppställningen på stationen eller linan, 
processteg och tider för dessa, kritisk kvalitet och säkerhet samt standardiserat lager för 
PIA (Produkter i Arbete).9 

Den vanligaste instruktionen för att beskriva ett arbetsmoment i detalj är ett så kallat 
Job Element Sheet, som används för att instruera och beskriva arbetet. Detta dokument 
innefattar moment som ska göras, motiv till momentet, bilder och foton som belyser de 
centrala delarna och plats för revision. Dokumentet är indelat i olika sektioner som 
besvarar olika frågor samt innehåller bilder och rutor för fakta om detaljen eller 
serienummer. Exakt hur indelningen, avgränsningen och distributionen ska vara är dock 
inte fastställt. Den layout som detta dokument tillhandahåller är dock oanvändbar för att 
revidera och ta till vara på lärdomar, det är istället ett användbart verktyg i strävan efter 
standardiserat arbete.10 
 

2.2 Problem med instruktioner idag enligt teorin 
Ett stort problem idag är att instruktionerna inte används. Studier visar att man snarare 
tittar på instruktionerna efter att man har prövat själv och det visat sig att det inte 
fungerat, snarare än att titta på dem från första början. Vår studie visar att många istället 
gör på sitt eget sätt i en organisation där allt ska vara standardiserat.11 
Anledningen till att instruktionerna inte används är många. Vanligast är att 
instruktionerna tidigare visat sig vara felaktiga, förvirrande, svårtolkade, för auktoritära 
eller att de är skrivna alldeles för enkelt och istället undervärderar personen som ska 
tolka dem.12 Standardiseringar har också i många organisationer kommit att bli ett 
fenomen som istället för att leda till förbättringar leder till en känsla av instängdhet.13 

Det finns även forskning som visar att människor i allmänhet inte har svårt för att följa 
instruktioner baserat på deras utseende, men ändå inte följer dem. Istället är det, som 
ovan nämnt, vanligare att människor föredrar att pröva själva först. Man tycker många 
gånger att det är lättare att fråga någon eller experimentera själv för att få en uppgift 

                                                
8 Petersson P. et al. (2009). 
9 Pascal D. (2002). 
10 Ibid. 
11 Eiriksdottir, E. & Catrambone, R. (2011). 
12 Ibid. 
13 Pascal D. (2002). 
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gjord än att följa en instruktion. En förutsättning för att instruktionerna ska användas är 
att de är lätta att använda, samtidigt som man måste besegra människans ovilja att lägga 
ner tid på att lära sig uppgiften. 14  Forskning har visat att ju mer specifika 
instruktionerna är om hur man ska utföra uppgiften, desto bättre initial prestation. Det 
kommer dock som en direkt kostnad att det kognitiva engagemanget försvinner. Ju mer 
specifik information i instruktionerna, desto mindre anstränger sig individen att förstå 
varför något ska göras. Det finns anledningar att tro att detta kan bli ett hinder när 
personen i fråga stöter på ett problem som inte står förklarat exakt i instruktionen. 15 
Av olika anledningar har det alltså visat sig att människor främst använder sig av 
instruktionerna när de själva inte kan lista ut vad de ska göra. Men oavsett om 
anledningen är att instruktionerna är dåligt utformade och svåra att använda, att 
användaren inte är villig att lägga ner tillräckligt med tid eller vill lista ut uppgiften 
själv, så är det en utmaning att utforma och designa effektiva instruktioner. Vilken 
information som är nödvändig och hur man ska avgränsa instruktionerna har visat sig 
vara svårt att veta. En utmaning i uppgiften att utforma instruktioner är alltså att 
människan tycks föredra att använda den metod som involverar den minsta möjliga 
ansträngningen och ändå lösa uppgiften.16 

 
2.3 Instruktioners form och innehåll enligt teorin 

2.3.1 Textens utformning 17 
Det finns tre olika sätt att utforma texten i instruktioner: procedur-, princip- och 
exempelinstruktioner. Olika utformningar passar olika ändamål och kan kombineras för 
att få uppnå bästa resultat.  
Procedurinstruktioner som är de absolut vanligaste förklarar hur arbetsproceduren ska 
gå till, steg för steg och mer specifikt vilka handlingar som måste utföras för att komma 
vidare till nästa moment. Forskning visar att procedurinstruktioner med så detaljerade 
instruktioner som möjligt leder till ett bra initialt arbete, men att kunskap och förståelse 
faller bort.  

Principinstruktioner förklarar mer hur systemet är uppbyggt och fungerar. Instruktionen 
förklarar teorin för operationen, verkan och effekten av uppgiften samt hur olika 
parametrar påverkar uppgiften. Användaren blir mer förtrogen med hur systemet 
fungerar och förstår bättre varför saker och ting fungerar som de gör. Med 
principinstruktioner får användaren alltså större förståelse och blir bättre på att lista ut 
lösningar på problem som inte står med i instruktionen.  

Exempelinstruktioner är uppbyggda av exempel på hur uppgiften kan göras om flera 
olika alternativ kan väljas. Exempelinstruktionen för en fax kan till exempel vara att det 
står faktiska siffror på telefonnumret i instruktionen som visar hur man kan skicka iväg 
ett fax. Exempelinstruktioner är lätta att använda men innehåller inga förklaringar vilket 
gör att användaren endast kan utföra givna metoder. Studier har visat att människor 
tenderar att lita mer på exempel i instruktioner framför procedurinstruktioner, även när 

                                                
14 Eiriksdottir, E. & Catrambone, R. (2011). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. Om inget annat anges. 
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de explicit blivit tillsagda att lita fullt ut på procedurinstruktionerna. Detta visar att 
exempelinstruktioner är lättare att ta till sig. Ju mer likt exemplet är verkligheten, desto 
troligare är det att utförandet blir helt rätt utan större ansträngning från användaren. 
Dock försämras prestationen ju mer exempelinstruktionen skiljer sig från uppgiften och 
desto mer ansträngning krävs för att få uppgiften rätt.  

Sammanfattningsvis gör specifika instruktioner att människor litar mer på 
instruktionerna medan mer generella instruktioner kräver mer engagemang och 
eftertanke, vilket leder till bättre förståelse för uppgiften.18 Om man med instruktionerna 
ska uppnå initial prestation har det visat sig att specifika procedurinstruktioner 
tillsammans med exempel eller principer är det bästa. Om man istället vill uppnå ett 
lärande resultat och att användaren ska vara förberedd på nya problem och förstå 
uppgifterna ger generella instruktioner med principer och övningar det bästa resultatet. 
Se bilaga 1 för tabell om hur olika kombinationer av instruktioner främjar eller hämmar 
inlärning. 
 

2.3.2 Bilder 
För att en standard ska bli användbar ska den bland annat vara konkret, enkel, 
meningsfull och visuell. Bilder och ritningar kan användas för att visa hur händer och 
fötter ska röra sig, hur man ska hålla verktyg, korrekt hållning, ackumulerade lärdomar 
om arbetet och kritiska kvalitets- och säkerhetsaspekter.19 Istället för att med ord 
beskriva hur en detalj ska fästas i en fixtur är det mer effektivt att visa detta med bilder. 
Exempel på enkla monteringsinstruktioner är de som IKEA tillhandahåller, se figur 2.  

 

Figur 2.  Exempel på skissad visuell monteringsanvisning från IKEA.20 

 

Dessa instruktioner är ett bra exempel på den visuella delen. De är dock väldigt enkla 
och visar inte på detaljnivå hur man ska arbeta, vilket lämnar utrymme för avvikelser 
som kan påverka monteringstiden och därmed ändamålet med instruktionen.21  

                                                
18 Rasch, T. & Schnotz W. (2009). 
19 Pascal D. (2002). 
20 IKEA AB, 2012-02-15 
21 Petersson P. et al. (2009). 
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Instruktioner som är visuellt utformade visar sig ge självförtroende hos arbetsgruppen. 
På Toyota har visuella instruktioner inom det standardiserade arbetet visat sig vara ett 
slagkraftigt verktyg för säkerhet och ergonomi. En tydlig och synlig bild på 
arbetsstationen är en konstant påminnelse som får genomslag. 22  En pärm med 
instruktioner i en hylla har däremot sällan någon påverkan. 23 

 

2.3.3 Bilder i kombination med text 

Studier visar att instruerande texter i kombination med en instruerande bild ger högre 
grad av motivation. Kombinationen främjar också förståelsen och problemlösnings- 
förmågan.24 Det har även visat sig att en bild på det förväntade slutresultatet förbättrar 
resultatet.25 En viktig funktion för de instruerande bilderna är att ge kompletterande 
information som uteblir med endast text. Bilder kan till skillnad från texter tolkas 
väldigt snabbt och ge en grov bild av den information som ska förmedlas. 26  
Det finns dock annan forskning som tyder på att en bild tillsammans med en text kan 
försämra inlärning. Den forskning som talar emot bilder tillsammans med text menar 
bland annat att användaren inte fokuserar lika mycket på innehållet i texten om det finns 
en bild utan bara tittar på bilden vilket gör att texten blir helt onödig.27 Detta kan alltså 
leda till negativa konsekvenser då texten inte läses alls. Vissa individer kan också ha 
svårt att tolka instruerande bilder i kombination med text då detta ställer höga kognitiva 
krav.28 

Annan forskning visar istället att instruktioner som ska lära ut standarden blir bättre 
genom att eliminera den överflödiga bilden. Om bilden bara upprepar det texten 
förmedlar blir bilden ett hinder istället för ett hjälpmedel 29 
 

2.4 Digitala instruktioner 
Dagens samhälle blir alltmer digitaliserat. Mycket forskning idag handlar om hur skolor 
ska anpassa sin utbildning till denna utveckling och pedagoger har insett att en ny 
generation studenter kräver nya sätt att tänka. Forskning visar att digitala medier i 
undervisningen underlättar. Vetenskapliga diskussioner som en gång var begränsade till 
tryckta texter sprids nu i en mängd olika format. Korta videoklipp och visualisering har 
blivit en del av utbildningen och det har blivit nytt fokus på forskare som inser att nya 
verktyg ger nya möjligheter.30 Dagens unga generation blir alltså mer och mer van vid 
att ta till sig information via digitala medier och därför blir diskussionen kring digitala 
instruktioner inom produktion alltmer aktuell.31 

                                                
22 Pascal D. (2002). 
23 Blücher, D. & Öjmertz, B. (2008). 
24 Höffler T. N., Prechtl H. & Nerdel C., (2010). 
25 Eiriksdottir, E. & Catrambone, R. (2011). 
26 Schroeder S. et al. (2011). 
27 Rasch, T. & Schnotz W. (2009). 
28 Schroeder S. et al. (2011). 
29 Rasch T., Schnotz W. (2009). 
30 Burdick, A. & Willis, H. (2011). 
31 Sacks, R. Radosavljevic, M & Barak, R. (2010). 
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Digitala instruktioner inom produktion ger möjlighet till bland annat tredimensionell 
visualisering. Effektiv kommunikation är en av deras viktigaste funktioner och fördelar. 
Den svagaste länken just nu är att de bilder som idag finns är uppbyggda för att vara i 
tryckt form, vilket innebär att de digitala instruktionerna inte får den tyngd som de 
skulle kunna få. Elektroniska medier erbjuder också möjlighet till information i 
dynamiska vyer och databaser som även kan manipuleras och ifrågasättas av 
konsumenterna.32 

Figur 3. Exempel på en digital instruktion.33 

 

Med digitala medel kan man använda animerade bilder istället för statiska, vilket hjälper 
till att konstruera dynamiska mentala modeller. Det innebär i sin tur att man lättare kan 
utföra exakt vad som ska göras. Animerade bilder tillåter dock inte att användaren 
analyserar aktiviteten i lika stor utsträckning. Studier har visat att om man vill att någon 
ska utföra en uppgift på ett speciellt sätt utan att lära sig varför, så är animerade bilder 
det bästa. Dock har lite forskning genomförts på hur skillnaden mellan animerade och 
statiska bilder påverkar den kognitiva inlärningen i allmänhet, alltså den inlärning som 
ger kunskap och bidrar till eget tänkande.34 

Forskning kring digitala instruktioner tyder dock på att medarbetare idag kan föredra att 
ha instruktioner på fysiska dokument snarare än att ha instruktionerna digitalt. Att ha 
fysiska dokument kan leda till att det blir lättare för medarbetarna att uppdatera och 
göra ändringar i dokumenten då uppdatering digitalt kan anses tidsödande.35 

Digitala lösningar kan kontinuerligt tillhandahålla information och samordna ny 
information. Det möjliggör att alla på och utanför arbetsplatsen får insyn i eventuella 
förändringar. Och det kan minska behovet för chefer att lösa akuta problem och låter 
dem istället jobba på förbättringar. Olika forskare har sökt efter metoder på att införa 
digitala lösningar till produktion, inklusive användning av mobiltelefoner, bärbara 
datorer, läsplattor och annan hårdvara. Touchskärmar på vilka ritningar kan visas på 
plats innebär inga fysiska begränsningar för arbetstagaren och ger grundläggande 
                                                
32 Sacks, R. Radosavljevic, M & Barak, R. (2010). 
33 Binar Elektronik AB. (2012). 
34 Rasch, T. & Schnotz W. (2009).  
35 Abreu S. T. & Fabricio F. C. (2009). 
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funktioner av återkoppling online. Dock krävs det idag fortfarande ytterligare forskning 
innan ett fullskaligt system kan byggas, bland annat kring utmaningarna i att 
upprätthålla en uppdaterad modell.36 

 
2.5 Medarbetarna 

2.5.1 Engagemang 
De flesta tycker det är roligt att utvecklas och är intresserade av att lära sig sitt jobb 
bättre. Om man gör något väldigt ofta, blir man bättre på att göra det och tiden som 
behövs för att utföra en specifik arbetsuppgift minskar. När människor dessutom bryr 
sig om sitt jobb och trivs på sin arbetsplats leder det till ännu bättre resultat. Människan 
har en inre instinkt till att hela tiden utvecklas och tankarna kring hur man ska förbättra 
sin egen prestation leder därför till nya lösningar på problem.37   

De nyckelprinciper som Lean bygger på, med standarder som följd, förutsätter att 
medarbetarna följer dessa standarder. Det bygger i sin tur på engagerade medarbetare. 
Den struktur som standarden i och med instruktionerna bidrar till, kan leda till ett ökat 
engagemang då det minskar graden av tvetydighet mellan roller och uppgifter och den 
negativa påverkan detta får på engagemanget. Instruktionerna kan också leda till att 
arbetsuppgifterna blir avkvalificerade och minskar medarbetarnas egen bedömning 
vilket påverkar deras engagemang negativt. De arbetssätt som Lean medför leder i sig 
inte till vare sig mer eller mindre engagemang hos medarbetarna. Däremot har 
personalpolitiken och de sätt som ledning och chefer implementerar, designar och driver 
dessa arbetssätt en påverkan på graden av engagemang.38  

 

2.5.2 Att ta till vara på kunskap – teorier om Knowledge Management 

Först när kunskap har gjorts om till information för att skapa ett mervärde så gör den 
nytta. För att skapa ett kunskapsramverk som kan ge denna nytta krävs en del 
grundförutsättningar som organisationskultur, ett individuellt värdesystem, standarder 
och initiativ från högre instans i form av en teknologisk infrastruktur. 39  Inom 
Knowledge Management finns det teorier om hur denna tillgång i form av kunskap som 
finns hos de anställda ska tas tillvara för att skapa bättre förutsättningar för företaget. 
Det finns två huvudaspekter att ta hänsyn till inom Knowledge Management. För det 
första så ska hänsyn tas till mycket mer än bara tekniken för att underlätta 
kunskapsförvaltningen, det är människorna och kulturen på arbetsplatsen som är de 
drivande krafterna och avgör om kunskapsförvaltningen blir en framgång. För det andra 
kan en tonvikt på tekniken leda till en för snäv syn som hämmar utvecklingen av 
kunskapsförvaltningen.40 

För att kunna få värde i denna förvaltning av kunskap är det inte bara avgörande att på 
ett effektivt sätt förvärva kunskapen, utan att också kunna överföra kunskap till de som 

                                                
36 Sacks, R. Radosavljevic, M & Barak, R. (2010). 
37 Schank, R. C. (1995). 
38 Angelis J., et al, (2011). 
39 Liebowitz J., Megbolugbe I. (2003). 
40 Rubenstein-Montano B.et al. (2001). 
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behöver den. De resurser och den kunskapsbank som redan finns inom organisationen 
måste utnyttjas mer effektivt. Det finns också faktorer som spelar in på beslutet om 
kunskapsförvaltning ska ske öga mot öga, fysiskt nedskrivet eller genom teknikstyrda 
interaktioner. Personer med stor självsäkerhet har lättare att förmedla kunskap öga mot 
öga samtidigt som andra finner det lättare att förmedla kunskap elektroniskt. De 
upplevda fördelarna och kostnaderna kan skilja sig mycket mellan fysisk interaktiv 
kunskapsförvaltning och elektronisk. Trots den ökande användningen av elektronik och 
teknik vid kunskapsförvaltning så är förvaltningen som sker öga mot öga fortfarande en 
oumbärlig metod. 41  Hur dessa system för rapportering som leder till kunskaps-
förvaltning ska vara uppbyggda är alltså inte självklart. Det är svårt att få snabb 
återkoppling och enkel rapportering. Dagens decentraliserade organisationer gör heller 
inte utformandet av kunskapsramverk enklare.42 
 

2.5.3 Vem som ska skapa instruktionerna 
Skapandet av en instruktion bör göras i ett antal steg. Första steget är att få hela 
organisationen att förstå vikten av en standardisering innan medarbetarna i sin tur kan 
börja utforma en första grov instruktion. Detta grova utkast måste sedan testas innan 
momentet ska tidsättas.43 

Grunden för att instruktioner ska användas är att skapa ett engagemang kring dem. För 
att skapa ett riktigt engagemang är det viktigt att få medarbetarna att förstå varför man 
gör en instruktion. Om inte medarbetarna engageras och instruktionen istället skapas av 
någon som inte är direkt delaktig i de aktuella aktiviteterna så kan den få dåligt 
genomslag. Att en högre instans, en stödfunktion eller en chef skapar instruktionerna 
brukar alltså vara negativt. Att engagera medarbetarna leder inte bara till motivation, de 
är även de mest sakkunniga som kan formulera instruktionerna på det bästa sättet. Att 
de som ska utföra jobbet även utformar instruktionerna leder alltså till att det blir 
förankrat hos medarbetarna och att instruktionerna blir lätta och får rätt 
detaljeringsgrad.44 För att detta ska gälla krävs dock att den anställde får klara direktiv 
när något har gått fel eller måste förbättras i instruktionen, dessutom måste personen i 
fråga vara tillräckligt engagerad.45 

Skapandet av instruktionen kan dock inte enbart göras av medarbetarna. Även om de 
har mest kunskap om det aktuella momentet så kan högre nivåer ha en bättre överblick 
och förståelse för hur en aktivitet kommer att påverka nästa. Det är alltså en viktig 
balans mellan att skapa engagemang och utnyttja kompetens, samtidigt som högre 
nivåer måste övervaka och se till helheten. För att ta vara på både kompetens och en 
mer övergripande bild kan medarbetarna utforma förslag som sedan högre chefer 
godkänner så att instruktionen utformas i samråd dem emellan.46 
  

                                                
41 Sheng W., Raymond N. A. (2010). 
42 Andersson J. et al. (1994). 
43 Ibid. 
44 Petersson P. et al. (2009). 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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3. Fallstudier och intervjuer 
Fallstudier och intervjuer syftar till att både komplettera den kunskap som inte har 
kunnat finnas genom litteraturstudier men också att styrka forskningen i litteraturen. 
 

3.1 Problem med instruktioner idag 
Att instruktioner inte används och att det är ett problem är allmänt känt.47 Problemen är 
bland annat att de ligger i en pärm någonstans och dammar, att personen som ska 
använda dem inte har informationen lättillgänglig eller att informationen i standarden 
inte är helt uppdaterad.48  
Den bästa arbetsinstruktionen är den som inte behöver skrivas överhuvudtaget. Istället 
ska arbetsplatsen vara utformad så att medarbetaren intuitivt förstår hur det 
standardiserade arbetet ska utföras. Instruktionen blir istället att till exempel varje 
verktyg har sin bestämda plats i en bestämd ordning. I praktiken är detta dock svårt.49 
Det svåraste med instruktionerna är att finna rätt nivå för alla inblandade. För att 
bemästra detta är det viktigt att se till kompetensen ute på golvet. Det är också viktigt att 
ställa sig frågan var felen uppkommer. Där det blir fel är antagligen instruktionen 
skriven på fel nivå för ändamålet och för dem som ska läsa och förstå den.  Det är också 
en svårighet att kunna motivera varför ett moment görs på ett visst sätt. Först när det är 
motiverat kan instruktionen börja användas.50 
 

3.2 Olika detaljeringsnivåer av instruktioner 

3.2.1. Övergripande instruktion 51, 52 

Instruktioner finns på flera nivåer, övergripande-, detaljerade- och förtydligande 
instruktioner, alla dessa med olika detaljeringsgrad. Den gemensamma aspekten för alla 
nivåer är att de beskriver alla moment som ska utföras, i den sekvens de ska utföras.  
Den övergripande instruktionen sitter intill varje arbetsstation och utformas oftast på ett 
papper i A3-format. Utformningen på denna ser oftast likadan ut men kan ha olika namn 
som Positionsstandard eller OIS (Operator Instruction Standard), se figur 4 på nästa 
sida. 
 
 

 
  

 

                                                
47 Brännmark, M. KTH, 2012-01-25. 
48 Gustavsson, L. Binar Elektronik AB, 2012-02-20. 
49 Ibid. 
50 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
51 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. Om inget annat anges. 
52 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. Om inget annat anges. 
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Figur 4 Exempel på en övergripande instruktion, se bilaga 2 för fullständig OIS. 53 

 
Denna övergripande instruktion beskriver i en rubrik varje moment som ska utföras för 
aktuell station utan vidare förklaring eller bilder. Den beskriver en persons arbete under 
en cykel för en eller fler produkter och varianter. Varje moment står i turordning för i 
vilken ordning varje moment ska utföras, tiden det tar att utföra respektive moment och 
den totala cykeltiden för hela sekvensen. Olika produktvarianter och modeller kan vara 
skrivna i en och samma instruktion men är det större skillnader i metod ska dessa vara 
beskrivna i olika dokument.  

En viktig aspekt i utformandet av den övergripande instruktionen och användandet av 
denna är att ha 100 procent beläggning. Takttiden ska stämma överens med tiden att 
utforma arbetsmomentet efter den utformade standarden. Har man inte 100 procent 
beläggning finns det en risk att instruktionerna och standarderna inte följs. 
Instruktionerna måste alltså utformas och vara anpassade till aktuell takttid. 
För att på ett överskådligt sätt påvisa grad av värdeskapande som varje moment utgör 
används ett antal färger. Grönt beskriver en värdeskapande aktivitet, gult beskriver en 
nödvändig aktivitet och röd beskriver väntan, förluster eller oergonomi. Detta ska alltså 
ge en överblick över hur aktiviteterna är fördelade och vilka som verkligen ger värde för 
kunden i slutändan. I slutet på denna instruktion finns en sammanfattning som ska 
klargöra just detta för hela linan, se figur 5. 

Figur 5.  Exempel på hur värdeskapande visualiseras, se bilaga 2 för fullständig OIS.54 

 

                                                
53 Bild från Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
54 Ibid. 
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Samtidigt som den övergripande instruktionen är en bra ledning i vad som är 
värdeskapande och vilka moment som bör komprimeras så kan den också vara 
missvisande. Den kan alltså vara ett bra verktyg för förbättringar men kan också leda till 
feltolkningar. Takttiden kan minskas utan att de värdeskapande aktiviteterna ökar 
relativt de icke-värdeskapande aktiviteterna. En minskning av takttiden är positiv även 
om den relativa skillnaden mellan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter 
minskar, vilket instruktionen inte tydligt framhäver. Instruktionen fyller, med denna 
utformning, alltså inte enbart sitt syfte att minska icke värdeskapande aktiviteter. 
 

3.2.2 Detaljerad instruktion 55, 56 
En mer detaljerad instruktion sitter precis som den mer övergripande instruktionen vid 
varje arbetsstation. Detaljerade instruktioner kommer dock oftast i formatet A4 och är 
fler till antalet då varje rubrik på den mer övergripande instruktionen utgör varsin 
detaljerad instruktion. Dessa är ofta placerade i en pärm på respektive arbetsstation. 
Denna typ av detaljerad instruktion brukar benämnas Elementblad. 
Elementbladen är en detaljerad arbetsinstruktion som ska innehålla all information för 
att utföra arbetet säkert, med rätt kvalitet, och på rätt tid, allt efter standarden. Den utgör 
den minsta delen av den totala cykeltiden. Elementbladet används för att beskriva den 
bästa kända överenskomna metoden, för upplärning, uppföljning och som verktyg för 
problemlösning om fel uppstår. 

För att få en så användbar, beskrivande och förståelig instruktion som möjligt ska 
Elementbladet bestå av de tre rubrikerna vad, hur och varför. Vad beskriver vilket 
arbetsmoment som ska utföras, hur beskriver hur detta moment ska utföras och varför 
beskriver varför momentet ska utföras, se figur 6. 

 

 
 

Figur 6. Exempel på hur vad, hur och varför är utformat, Figuren är en del av  
   ett elementblad, se bilaga 3 för hela elementbladet. 57 

 

                                                
55 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. Om inget annat anges. 
56 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. Om inget annat anges. 
57 Bild från Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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Att i instruktionen beskriva varför ett moment ska utföras är en grund för att 
instruktionen ska få genomslag och bidra till motivationen och förståelsen. Varför ett 
moment ska utföras kan tyckas självklart men i många fall är det mer komplext än så 
och för att få förståelse och motivation är detta mycket viktigt. Ett moment är inte alltid 
självförklarande och varför ett moment ska göras på ett visst sätt kan grunda sig i krav 
från andra delar av verksamheten eller utbytbarheten av personal och detaljer. Rubriken 
varför beskriver också vad som händer om man inte gör på ett visst sätt. En bild kan 
även användas för att tydliggöra denna rubrik. Allt som står på elementbladen ska vara 
av sådan karaktär att det är känt för alla. Kunskap som inte går att lära sig utantill hör 
inte hemma på elementbladen. Sådan information kan dock vara oundviklig vad gäller 
till exempel serienummer. 

Rubrikerna vad, hur och varför består annars i huvudsak av text. Instruktionen för vad 
som ska göras under det specifika momentet ska vara kort och koncis. I beskrivningen 
hur detta ska utföras kan det däremot vara lite mer text, även i den förklarande rubriken 
varför kan texten bestå av en lite längre beskrivning.  

Är det ett moment som talar för sig självt behöver det inte finnas med i instruktionen. 
Informationen ska alltid hållas nere i denna typ av instruktion. Elementbladet består 
dessutom alltid av förklarande bilder. Bilder är ofta fyra till antalet och ska främst 
komplettera rubriken hur, se bilaga 3 för exempel. 

Att utforma instruktionen på detta sätt är det för tillfället bästa kända sättet. Dock kan 
denna mall leda till att sättet att utforma instruktionen blir för låst och minskar 
utrymmet och försvårar arbetet mot bättre sätt att utforma instruktioner. 
 

3.2.3 Förtydligande instruktion 
För att få en ännu tydligare instruktion och därmed underlätta efterlevnaden av 
standarderna kan elementbladen tydliggöras ännu mer. Detta görs genom en så kallad 
SOP (Standard Operation Procedure). Denna är liksom den detaljerade instruktionen i 
form av en A4 som sitter synligt vid varje arbetsstation. Den förtydligande instruktionen 
består av sex bilder som ska komplettera elementbladet och tydliggöra och belysa de 
mest kritiska momenten i den aktuella aktiviteten med fokus på säkerhet och kvalitet. 
Bilderna på denna instruktion ska vara ännu mer avskalade än i elementbladen och 
belysa det viktigaste, 58 se bilaga 4.  

Bakgrunden till denna instruktion kommer från rapporterade interna och externa fel 
samt klagomål från kund. Interna fel är inrapporterade inom aktuell lina eller inom den 
aktuella arbetsplatsens väggar. Externa fel kommer inom organisationen men utanför 
arbetsplatsens väggar och klagomål kommer från externa kunder. Dessa lärdomar 
samlas ihop och är det återkommande fel och brister skall dessa uppmärksammas och 
elimineras med hjälp av den förtydligande instruktionen. För att fånga upp dessa fel 
samlas de i ett felrapporteringssystem och rapporteras kontinuerligt. SOP:n ska alltid 
vara uppdaterad och därför ska de moment som inte längre leder till avvikelser och fel 

                                                
58 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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tas bort från denna instruktion för att ersättas med bilder som beskriver de mest 
relevanta och kritiska momenten som för tillfället är kända.59 
 

3.3 Instruktionernas form och innehåll 

3.3.1 Text 

Det är viktigt att samordna språket och se till att använda samma begrepp i varje 
instruktion över hela organisationen. Begreppen som används ska förankras bland 
medarbetarna. Om en ändring görs i en instruktion och ett nytt begrepp införs är det 
viktigt att det förankras så att inte missförstånd uppstår. Men även om språket 
samordnas i hela organisationen är det viktigt att det inte blir för standardiserat utan 
istället är beskrivande. 
Det mest relevanta i texten måste alltid komma först. Det första eller de första orden är 
mycket viktiga i beskrivningen, eftersom intresset avtar längre in i texten. Förkortningar 
ska alltid undvikas, även om de förkortar textlängden, tydligheten är alltid viktigare.60 

 

3.3.2 Skisser och fotografier 

Det är viktigt att instruktionen innehåller en bild. Bilden ska fokusera på det som är 
väsentligt i instruktionen och utgå ifrån den vinkel som momentet verkligen kommer 
göras ifrån. Skissade bilder får bättre genomslag än fotografier, även om skissen blir 
mer otydlig. Det beror på att den skissade bilden verkligen visar det väsentliga i 
arbetsmomentet eller på detaljen från den vinkel som verkligen är relevant. Det som 
talar emot skisser är att de är tidsödande att ta fram och att det i större utsträckning 
kräver kompetens från en extern part än vad ett foto gör.61 
Är en bild gjord digitalt i form av ett foto så ska den inte behöva ha pilar. Har bilden 
pilar som ska visa på det mest väsentliga så är bilden inte utformad på det bästa sättet, 
från den bästa vinkeln, med det relevanta i fokus. Volvo hävdar dock att strävan efter en 
instruktion med bilder utan pilar är ouppnåeligt. Om pilar behövs för ett förtydligande 
ska de användas i instruktionen. Vilken form och färg pilarna ska ha är inte 
standardiserat eller fastställt med forskning. Ofta är de röda eller gula, efter 
produktionsteknikernas tycke, se figur 7 på nästa sida. De beskrivande rotationspilarna 
är dock ett undantag. De pilarna bör se likadana ut för att inte skapa förvirring, vanligt 
är att de är gula med svart kontur.62, 63 

                                                
59 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
60 Ibid.  
61 Ibid. 
62 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
63 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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 Figur 7. Exempel på foto med förklarande pil.64 

 
För att ytterligare belysa det viktigaste i ett visst moment kan bilden behandlas på olika 
sätt. Bilderna kan skalas av så att bakgrunden tas bort för att inte ta fokus från det 
viktigaste. Denna bildbehandling kan göras bland annat i ett program som heter GIMP, 
men numer finns det även funktioner för detta i Word och Excel. Denna avskalning av 
bilden görs främst för den instruktion som ska förtydliga då bildformatet passar just den 
instruktionens ändamål.65 
 

3.4 Digitala instruktioner  
Det blir mer och mer vanligt med digitala lösningar. Varje station får då sin egen 
dataskärm och systemet möjliggör att informationen alltid är uppdaterad. Man kan 
anpassa instruktionerna efter vilken montör som ska utföra arbetet, på så sätt ser man till 
att det alltid är rätt nivå på instruktionerna och det höjer motivationen till att använda 
dem.66 

Med digitala lösningar kan man programmera så att det automatiskt kontrolleras att 
föregående moment är rätt utfört innan man kan fortsätta med nästa moment. På så sätt 
förhindrar man avvikelser och spill. Möjligheterna med digitala instruktioner är 
oändliga. Så fort datorerna är på plats har man möjlighet att programmera och ändra 
instruktionerna för att hela tiden underlätta arbetet för montören.67 
Idag är det bland annat en kostnadsfråga. För en del företag är det helt enkelt för dyrt 
och inte möjligt att införa digitala instruktioner. Det som också talar emot digitala 
instruktioner är att verkstadsindustrin inte är en bra plats för digital utrustning. Det är en 
smutsig och hårdhänt miljö och idag finns ingen bra teknik som klarar den miljön.68 Det 
upplevs också som krångligt att uppdatera systemen, varför det finns de som prövat 
digitala instruktioner tidigare och nu ändå återgått till tryckt form. Att införa digitala 
instruktioner igen verkar dock som ett alternativ längre fram, när det är mer utvecklat 
och beprövat.69 

                                                
64 Fritt från Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
65 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
66 Gustavsson, L. Binar Elektronik AB, 2012-02-20. 
67 Ibid. 
68 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
69 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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3.5 Medarbetarna 

3.5.1 Processen för att utforma instruktioner 
Utformningen av instruktionerna ska börja med en beskrivning av nuläget, vilket följs 
av träna att följa, efterfråga och sist förbättra, se figur 8. 

Figur 8. Ordningen för vilken instruktionen ska utformas.70 

 
En beskrivning av nuläget görs av gruppen som ska jobba med det aktuella 
arbetsmomentet och alla inblandade skift under ledning av teamledare. Arbetet börjar 
med att identifiera de stationer som ska standardiseras. Därefter identifieras de element 
som ska utföras och vilken ordning som är den mest optimala. Detta görs genom att fler 
operatörer eller montörer från olika skift studeras och intervjuas för att finna den bästa 
standarden som faktiskt är förankrad bland medarbetarna. Dessa element är sedan 
grunden för den övergripande instruktionen. Den instruktionen kommer i sin tur vara 
basen till de detaljerade instruktionerna, som de förtydligande instruktionerna till sist 
bygger på. Se bilaga 5 och 6 för illustration av hur instruktionerna är uppbyggda.71, 72 

Idag har man insett vikten av att alla som ska använda en instruktion måste vara överens 
om att den är rätt utformad och att det som står faktiskt är det bästa sättet att utföra 
arbetet på. Majoritetsbeslut tas sedan i gruppen. Efter att majoritetsbeslutet har tagits är 
det viktigt att övertala och motivera hela gruppen om att den standard man kommit fram 
till är den mest optimala. Instruktionen godkänns sedan av produktionsledaren eller 
produktionsteknikern som då också kontrollerar språk och layout, så att alla 
instruktioner får samma utseende inom företaget. Produktionsledaren är ansvarig för att 
medarbetaren formulerar instruktionen och det är medarbetaren själv eller teamledaren 
som faktiskt utfärdar instruktionen. En produktionstekniker är alltså med och vidimerar 
att det sätt som kommer att ligga till grund för instruktionen verkligen är bästa sättet att 
utföra momentet. Produktionsledaren kontrollerar också att instruktionen faktiskt följer 
produktstandarden.73, 74 

Nuläget beskrivs också genom att filma alla moment. Detta görs även för tidssättning, 
vidare analys och för att underlätta förbättringar. Ett system som heter AviX kan vara 
ett kraftfullt verktyg för analys av moment och tidsstudier och utformning av de 
dokument som utgör instruktionerna. Varje element beskrivs sedan i detalj och en 
layout över området, medarbetarens rörelser och PIA (Produkter i Arbete). Elementen 

                                                
70 Fritt från Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
71 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
72 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
73 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
74 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
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som har identifierats sammanställs på OIS:en (den förtydligande instruktionen) och 
detaljbeskrivs sedan på respektive elementblad. 75   
Alla operatörer tränas sedan att följa de instruktioner som tagits fram efter bästa 
standard. En station får aldrig bemannas av en operatör som inte är helt införstådd med 
innebörden av varje instruktion.  

Nästa steg i användandet i instruktioner är att det som en ledare vill ska hända även 
tydligt måste efterfrågas av denne. Slutar ledaren att efterfråga kommer även 
medarbetarna sluta följa instruktionerna. Detta gäller inte bara mellan operatör och 
teamledare utan även mellan teamledare och produktionsledare, produktionsledare och 
flödeschef och flödeschef och fabrikschef. Efterfrågan sker idag genom att en 
jobbobservation utförs en gång per skift av teamledare, fyra gånger i veckan av 
produktionsledare, en gång i veckan av flödeschef och en gång i veckan av fabrikschef. 
Viktigt i detta är att få fram budskapet att cheferna ska hjälpa och förbättra och inte 
kontrollera operatörerna.76   
 

3.5.2 Engagemang 
För att ändra på människors inövade beteenden och attityder är det viktigt att vara 
tydlig. Att motivera varför en standard med sin instruktion ser ut som den gör så att den 
efterföljs är viktigt. En grund för att få medarbetare att följa en standard är förståelsen. 
Att få medarbetarna att förstå varför de gör detta och varför det är bästa sättet för 
medarbetaren leder till engagemang. I förståelsen har förklaringen till varför ett moment 
görs som det gör en stor betydelse. Förståelsen är en förutsättning för engagemanget. 
Denna förklaring till varför ett moment utförs återfinns i instruktionen elementblad.77 
Att förankra det standardiserade arbetet och instruktionerna uppifrån organisationen och 
ner är viktigt för engagemanget och förtroendet. Engagemanget för instruktioner och 
arbetet med dem måste komma från högre chefer och ledningen. Det är en förutsättning 
för att instruktionerna ska få genomslag eftersom det ger incitament. Förankringen görs 
genom kontinuerligt revision av verkstadschef, flödeschef, produktionschef respektive 
teamledaren. Revision och uppföljning är nyckeln till att instruktionerna får genomslag, 
men är också tänkt som diskussionsunderlag. Om man slutar med uppföljning leder det 
till att instruktionerna får mindre betydelse för medarbetarna. 
Att fånga upp alla förslag till förändring är viktigt för att skapa delaktighet hos 
medarbetarna, att lyfta fram dem och deras engagemang. Det är viktigt att alltid fånga 
upp förslag till ändringar, även om förändringen i praktiken inte leder till en förbättring. 
Detta gäller om det under en tid inte kommer så många förbättringsförslag från 
medarbetarna.78 

På Scania används en metod som kallas metod för förankring. Den används även på 
Volvo och syftar till att förankra instruktionerna och göra så att de efterföljs. Det görs 
genom att på varje instruktion som har utformats ska respektive involverad medarbetare 

                                                
75 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
76 Ibid. 
77 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
78 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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sätta sin signatur eller en stämpel som bevis på att instruktionen är godkänd och 
begripen.79, 80 
 

3.5.2.1 Ägarskap 
Det viktigaste vad gäller instruktioner är enligt Scania ägarskapet. Instruktionerna ska 
ha ett ägarskap och det är ägaren som ansvarar för sin instruktion. Ägaren ska vara den 
som arbetar med momentet. Det som dock kan ställa till med problem är att det inte är 
den som har bäst kunskap om momentet som har ägarskapet för den instruktion som ska 
utformas. Är man samma antal i gruppen som antal stationer så delas ägandeskapet ut 
till var och en.81 

 

3.5.3 Förutsättningar för användandet av instruktioner 

3.5.3.1 Utbildning 
Människor är olika och instruktionerna måste passa alla. Vissa vill ha bild, en del vill ha 
text medan andra vill få instruktionen muntligt. Därför är utbildning en fördel.82 En 
förutsättning för instruktionerna och det standardiserade arbetssättet är kontinuerlig 
träning. Detta innebär att en person utbildas på en ny position i en ny standard för att 
säkerställa att alla har förstått, de menar att coachning och utbildning är en 
förutsättning. Vid nyanställning bör den nyanställda gå en introduktionsutbildning för 
att förstå vikten av en standard och också få mer insikt i sitt nya jobb. Dessutom bör 
företaget även jobba med utbildning i avvikelsehantering. Denna utbildning är proaktiv 
och pågår varje dag. Detta kan vara en källa till uppdatering eller ett sätt att testa en ny 
standard för en ny instruktion.83  

Även om det finns instruktioner vid varje lina underlättar det för montören om personen 
har gått en introduktionskurs, som en slags inskolning. Den nyanställda blir då 
introducerad i det språk som används i instruktionerna och får större förståelse i vikten 
av att faktiskt följa en instruktion. Det finns fyra steg i operatörsträningen, 1. Förbered 
operatören, 2. Demonstrera och instruera, 3. Träning och 4. Uppföljning. 84 
Första steget innebär att man förbereder och motiverar operatören till att använda 
instruktionerna. Det är också ett sätt att känna av förkunskaperna som operatören har för 
att på så sätt kunna se till att hon eller han är på rätt nivå för att kunna läsa av och förstå 
hur instruktionerna fungerar. Steg två är att demonstrera vad som ska göras utefter 
ledorden vad, hur och varför. Tanken är att man tar ett ledord i taget, repetitionen av det 
som ska göras underlättar att komma ihåg det, samt understryker vikten av ledorden. 
Därefter är det viktigt att operatören får träna. I steg tre låter man alltså operatören 
utföra jobbet själv och samtidigt ber man denne att förklara vad, hur och varför. Sista 

                                                
79 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
80 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
81 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
82 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
83 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09. 
84 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21. 
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steget i operatöresträningen är att uppmuntra frågor, stämma av och coacha när det 
behövs men låta operatören jobba självständigt.  
Efter utbildningen ska deltagarna bland annat kunna tillämpa de fyra stegen i 
operatörsträningen med målet att alla operatörer kan och förstår innehållet i 
instruktionerna. När man inte längre behöver stöd och coachning och är klar med steg 
fyra i utbildningen är man redo att lära ut till andra. Det är alltså operatörerna själva 
som lär varandra. Det är därför viktigt att man går om operatörsträningen om det visar 
sig att man inte följer instruktionen på rätt sätt, eller om ett element i instruktionen 
ändras. Operatörsträningen bör även ges till tillfällig personal då man aldrig ska 
bemanna en station med operatörer som inte kan jobbet så som det är beskrivet i 
instruktionen.85 

Att träna operatörerna är det absolut bästa och snabbaste sättet att få folk kunniga inom 
sitt jobb. Efter finanskrisen 2009 var det en period då företag snabbt behövde få in mer 
personal och alla dessa kunde inte få utbildning. Det visade sig vara mindre gynnsamt 
och man insåg vikten av att alla nyanställda går utbildningen för att på så sätt främja 
användandet av instruktioner.86 
 

3.5.3.2 Hur människan lär sig 
Hjärnan är uppdelad i två delar, en höger och en vänster hjärnhalva. Den vänstra är den 
analyserande delen och används då en text eller bild ska analyseras. Den högra är den 
aktiva delen och den del av hjärnan som används då man aktivt utför något. När man 
tittar på en instruktion är det alltså den vänstra delen av hjärnan som används och det är 
först när man aktivt utför arbetet som den högra delen börjar arbeta. Forskning visar att 
det tar längre tid för hjärnan att överföra information från vänster till höger hjärnhalva 
än tvärtom. Det innebär alltså att man rent psykologiskt bör låta en person som ska 
utföra ett arbete pröva på det helt själv först och aktivera den högra hjärnhalvan 
eftersom det sedan är betydligt lättare att ta till sig en instruktion med den vänstra 
hjärnhalvan. Detta är lättare att förstå om man exempelvis tänker sig att man ska lära sig 
cykla. Att först få ett papper med instruktioner och bilder på exakt hur man ska göra, 
steg för steg, innebär inte att man automatiskt kan cykla och hålla balansen när man väl 
sätter sig på en cykel. Trots att man i teorin vet hur man ska göra, tar det lång tid för att 
kroppen faktiskt förstå hur den ska göra i praktiken. Gör man istället tvärtom och prövar 
att cykla först i några minuter så är det betydligt lättare att förstå och förbättra sin 
cyklingsteknik när man sedan får läsa och få förklarat för sig hur man egentligen ska 
göra. Har man instruktionerna som stöd är det alltså att rekommendera att ha någon 
slags utbildning först som aktiverar den högra hjärnhalvan innan man introducerar 
standarden.87  
Enligt Modig är istället frågan hur mycket man ska låta den enskilda individen öva själv 
och få sig en egen bild av uppgiften innan man ger denne en standard. Han menar på att 
det hela beror på hur väl en uppgift ska kommas ihåg, större förståelse kräver längre 
övning innan man faktiskt får se instruktionen. Dessutom så finns det olika syften med 
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instruktioner, antingen är de ett stöd för att underlätta en uppgift, eller så är de som 
”checkpoint” – ett sätt att se att ett moment är avklarat så att du faktiskt får gå vidare till 
nästa steg utan att faktiskt förstå varför. Beroende på vad standaren är till för så är det 
olika viktigt att få folk att förstå vad de gör. Ju mer tid man låter folk få utbildning och 
ju mer man involverar dem, desto mer får man ut av standarderna.88 Montörerna eller de 
medarbetare som ska använda instruktionerna måste få en chans att tänka rätt. Då måste 
de även få en chans att tänka själva. Så fast man som chef vet att ett visst moment borde 
göras på ett speciellt sätt undviker man ibland att skriva för snäva restriktioner. 
Montören tillåts göra på sitt sätt, och när det sedan blir fel har han eller hon lärt sig av 
sina misstag, vilket kan vara viktigt för att montören ska känna delaktighet med 
instruktionerna. 89 

 

3.5.4 Uppdatering och att ta till vara på kunskap 
Som tidigare nämnt, att när en standard skapas så är det den person som bäst vet hur 
arbetet ska utföras som är bäst lämpad att skriva instruktionen. Detsamma gäller 
uppdateringar. En person som dagligen arbetar vid en lina har betydligt bättre insyn i 
hur arbetet och instruktionen kan förbättras än någon som sitter på ett kontor och jobbar 
med något annat. När en uppdatering görs måste alla i teamet vara överens om att detta 
är det bästa sättet för instruktionen, sedan är det produktionsledaren som godkänner 
den.90, 91  

Som nämnt är de som är bäst på att hitta det bästa sättet medarbetarna på golvet och 
därför är det en fördel om förändringar från dessa främjas. Förändringar i 
instruktionerna gör produktionsteknikerna efter förslag från teamledare, operatör eller 
produktionsteknikerna själva. Detta sker genom att skriva förslagen på en tavla som 
sitter centralt vid linan. Förslagen förankras sedan i gruppen, testas därefter för att sedan 
ändras av produktionsteknikerna. Om det råder oenighet om vilken metod som är den 
bästa så brukar ofta majoritetsbeslut ligga till grund för uppdateringen av 
instruktionen.92  

Tidigare har dessa förslag inte uppmärksammats på samma sätt vilket har lett till att 
uppdateringar inte gjorts lika effektivt. I och med att förslagen synliggjorts på tavlan 
observeras förändringar och förslag lättare.93 Förutom att synliggöra och skapa ett 
forum för att ta vara på kunskapen för att förbättra och uppdatera är det viktigt att få 
stöd uppifrån. Uppdatering och att uppmärksamma förslag på förbättringar är ett 
omfattande arbete och kräver förståelse och stöd från högre chefer.94 Det är viktigt att 
inte heller förändra för ofta just på grund av att det är ett så omfattande arbete och för 
att standarden måste hinna förankras i gruppen.95 

                                                
88 Modig, N. Handelshögskolan, 2012-02-22. 
89 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
90 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09 
91 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
92 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
93 Andersson, P. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
94 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
95 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09 
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Standardiserat arbetssätt genererar avvikelser och att logga dessa är en förutsättning i 
utveckling av instruktioner.96 Man kan till exempel använda ytterligare en tavla som ska 
vara ett verktyg för att fånga upp just avvikelser. Tavlan är utformad som ett diagram 
med de fyra M:en: människa, maskin, material och metod samt fem varför. Tavlan ska 
inför gruppen vara ett dynamiskt redskap för att förmedla kunskap när en avvikelse har 
uppstått och leda till förbättringar i standarden och instruktionen. Förutom detta bör 
fokus inte ligga på att dokumentera avvikelsen utan att utforma instruktionen så att felet 
inte återupprepas. För andra förändringar eller förbättringar finns vanligtvis ingen 
lathund eller specifika rutiner för att fånga upp dessa.97 
 
  

                                                
96 Johansson, F. Volvo Construction Equipment AB, 2012-02-21 
97 Runge, D. Scania AB, 2012-02-09 
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4. Analys och resultat 
I denna avslutning sammankopplas och diskuteras de resultat vi har fått från vår 
litteraturstudie, våra fallstudier samt intervjuer. 
 

4.1 Problem idag 
Genom litteraturstudier, fallstudier och intervjuer har det visat sig att instruktioner inte 
används idag. Litteraturstudien tyder på att människor vill pröva själva först då de anser 
att det är tidsödande att läsa instruktionerna. Felaktig nivå, icke uppdaterade och för 
auktoritära instruktioner leder bland annat till en känsla av instängdhet hos användaren 
vilket kan vara en anledning till att de inte används. Fallstudier visar att det är just från 
de här infallsvinklarna som instruktionerna utformas idag. 
 

4.2 Instruktionernas innehåll, struktur och utformning 
Litteraturstudier kring denna uppsats tyder på att en variant av principinstruktioner med 
rubriken varför, tillsammans med procedurinstruktioner med rubrikerna vad och hur, är 
framgångsrikt både för initialt arbete och för uppgifter som kräver vidare kunskap och 
förståelse. Dock råder det oenigheter kring om detta upplägg på instruktionen faktiskt 
lär användaren något. Annan litteraturstudie säger nämligen att detta upplägg bara är 
användbart vid ett standardiserat arbete, utan vidare förståelse. Rubriken varför öppnar 
upp för förståelse men om kunskapen räcker för att lösa andra problem som uppstår är 
tveksamt även enligt fallstudier. De visar istället att det är en fördel om så är fallet men 
att utformningen i huvudsak är till för ett initialt arbete.  

Fallstudier visar att användandet av en bild på det färdiga föremålet underlättar 
förståelsen för uppgiften och ger en snabbare tolkning av informationen i instruktionen. 
Forskningen är dock tvetydig. En del forskning säger att en bild tillsammans med text 
försämrar inlärningsprocessen på grund av att man tar bort fokus på innehållet i texten. 
Just för att läsaren ska orka läsa hela texten, vilket eliminerar ovan nämnt problem, är 
dagens instruktioner utformade med en så kort text som möjligt tillsammans med de 
slagkraftiga bilderna. Bilderna i sin tur fokuserar på det som är väsentligt i instruktionen 
och utgår från den vinkel som momentet görs ifrån. Litteratur nämner inget om fördelar 
kring skissade eller fotograferade bilder utan understryker bara vikten av att bilderna är 
tydliga. Enligt intervjuer får dock oftast skisser bättre genomslag trots att de blir 
otydligare än ett fotografi. Skisser är emellertid, enligt fallstudier, väldigt tidsödande att 
ta fram och kräver en större kompetens vilket i sin tur leder till att fotografier ändå är 
mer användbart och det som ska användas i instruktionen. Se bilaga 3 för exempel på 
hur Volvo utformat en instruktion med detta utseende.  

Instruktioner finns idag i både tryckt och digital form. Fallstudier har gjorts på platser 
med tryckta instruktioner, som är vanligast idag. Allt tyder dock på att samhället går 
mot mer digitalisering och att inlärningsprocessen och förståelsen underlättas med bland 
annat animerade bilder. Därför bör man redan nu förbereda sig för en digital framtid. 
Digitala instruktioner öppnar för att anpassa nivån på instruktionen efter användaren. 
Just nivåanpassning har enligt alla studier visat vara ett problem med instruktionerna 
idag. Studier kring denna uppsats har dock visat att det fortfarande finns tekniska 
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svårigheter och ett visst motstånd till digitala lösningar, bland både användare och 
chefer.  
Oavsett om instruktionen är i digital eller tryckt form så ska den enligt fallstudier vara 
indelad i olika nivåer, med mer detaljer och specifik information för varje nivå. Se 
bilaga 6 för exempel på hur detta ser ut hos Volvo. Det är även det bästa kända sättet 
just nu enligt litteraturstudier. Alla studier visar på att takttider och andel värdeskapande 
aktiviteter ska vara tydliggjorda i instruktionerna. Instruktionerna ska bara innehålla 
information som är känd för alla och av sådan form att medarbetarna till slut kan dem 
utantill. Språket bör vara standardiserat så att inte missförstånd uppstår, det mest 
relevanta i texten ska komma först och förkortningar ska undvikas.  
 

4.3 Engagemang och kompetens  
Om man bara ser till hur människans hjärna är uppbyggd lär man sig en uppgift som 
bäst om man själv får pröva att utföra den, ju mer detaljerat du ska kunna en uppgift 
desto mer tid behöver du för övningen. När du först utför uppgiften och sedan läser en 
instruktion som mer specifikt förklarar hur du ska utföra den har du lättare att ta till dig 
informationen och följa instruktionerna. Enligt denna vetskap är utbildningar en stor del 
i ett standardiserat arbetssätt med instruktioner. Det understödjer även fördelarna med 
utbildning som setts under fallstudier. Det stöds ytterligare av studier som visat att 
övningar tillsammans med instruktioner generar det bästa resultatet om man vill att 
användaren ska lära sig och förstå uppgiften. 

En annan del som visat sig vara viktig för användandet av instruktionerna, från alla 
studier, är engagemang hos medarbetarna. Alla studier tyder också på att detta främst 
gagnas av att högre nivåer på företaget efterfrågar en aktiv användning av 
instruktionerna. Ägarskap och förståelse för instruktionerna ökar dessutom 
engagemanget. När det väl genomsyrar organisationen så kommer instruktionerna att 
användas och enligt teorin främja det standardiserade arbetssättet. Enligt fallstudier 
jobbar man idag aktivt med just detta på företagen.  
Enligt litteraturstudier är det den person som bäst kan jobbet som ska utforma och 
uppdatera instruktionen, alltså medarbetaren, men med stöd från högre nivåer. Allt detta 
skapar inte bara den bästa instruktionen, det främjar också engagemanget och känslan 
av ägarskap som krävs för att instruktionerna ska användas. Att ta vara på kunskap är 
alltså en framgångsfaktor för både uppdatering och användning av instruktionen. Det är 
svårt att ta vara på kunskap men vad som krävs är en efterfrågan uppifrån i 
organisationen samt att göra tekniker för uppdateringar lättillgängliga. För att man i 
verkligheten ska få medarbetarna att känna det engagemang som belyses i litteraturen, 
görs revision kontinuerligt av högre uppsatta i organisationen; verkstadschefen, 
flödeschefen, produktionschefen och teamledaren. Denna uppföljning är enligt 
fallstudier nyckeln till att instruktionerna får genomslag. Vidare skapar företagen 
engagemang hos medarbetarna genom att lyfta fram och fånga upp förslag till 
förändringar på instruktionen. 
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5. Slutsats och diskussion 
Detta kapitel delas in i tre delar. Problemställningen besvaras i slutsatsen och 
uppsatsen granskas sedan kritiskt för att avsluta med förslag på vidare forskning. 
 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur instruktioner ska vara utformade 
för ett standardiserat arbetssätt. Resultatet av denna forskning har kommit från 
litteraturstudier, fallstudier samt intervjuer. 

I det standardiserade arbetssättet har några viktiga framgångsfaktorer i arbetet med 
instruktioner synts tydligt. Detta har visat sig främst vara faktorer som inte utgår från 
instruktionens utseende och form utan istället handlar om organisationen och 
medarbetarna. Först när dessa faktorer är fastställda har det visat sig finnas vidare 
faktorer som även de leder till effektiva instruktioner. Nedan följer de 
framgångsfaktorer som har framkommit ur denna forskning för att utforma instruktioner 
inom ett standardiserat arbetssätt. 
 

Framgångsfaktorer för instruktioner 
Engagemang 

§ Ledning och chefer efterfrågar instruktionernas användning kontinuerligt. 
§ Medarbetarna ska känna ett ägarskap genom att själva utforma instruktionen. 
§ Initial och kontinuerlig utbildning. 
§ Förståelse för varför ett moment utförs. 

 
Uppdatering och ta till vara på kunskap 

§ Uppdateringar ska komma från medarbetarna på golvet i första hand. 
§ Högre nivåer ska efterfråga och uppmuntra alla förslag och idéer. 
§ System för att ta vara på kunskap måste göras lättillgängliga.  

 

Utformning 
§ Instruktionerna ska delas in i olika nivåer med olika detaljeringsgrad. 
§ Instruktionerna ska innehålla de förklarande rubrikerna vad, hur och varför. 
§ Bilder bör användas och då vara tydliga, avskalade foton med relevant fokus. 
§ Texter ska vara korta, språket standardiserat och förkortningar bör undvikas. 

 
 

5.2 Kritisk granskning 
Uppsatsens resultat har kommit från litteraturstudier, fallstudier och intervjuer där viss 
fakta har understötts av både teori och empiri medan andra delar endast har kommit från 
det ena eller det andra. De delar som endast har kommit fram empiriskt skulle kunna 
granskas mer kritiskt då urvalet kan vara för litet och vinklat. 
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Detta leder in på vidare metodkritik i form av att fallstudierna endast har gjorts på två 
företag inom samma bransch som båda är influerade av samma teorier och trender. 
Dessa kan även ha för liten grad av självkritik och lyfter fram information som kan 
anses vinklad till deras fördel. 
De intervjuobjekt som har använts i form av experter på standardiserat arbete har dock 
varit oberoende från företag. Intervjuerna skulle dock kunna vara fler till antalet av fler 
oberoende personer för att styrka reflektioner som annars kan vara personliga. 

Gällande intervjun med Binar Elektronik AB i undersökningen kring digitala 
instruktioner ska dessa granskas kritiskt då detta är ett företag som har sina egna 
intressen. Deras uttalanden kan därför vara vinklade för att sätta Binar Elektronik AB 
och digitala instruktioner i en positiv dager. 

 
5.3 Framtida forskning 
Denna uppsats har ämnat undersöka hur instruktioner bäst utformas för ett 
standardiserat arbetssätt. Dock har uppsatsen inte tagit upp frågan om instruktioner 
verkligen leder till att främja ett standardiserat arbetssätt, som enligt dagens teori 
främjar Lean Production. Vidare forskning bör därför reda ut huruvida instruktioner 
verkligen leder till förbättringar mot Lean Production eller ej. 
Digitala instruktioner har vid denna uppsats bara granskats ytligt. Denna form på 
instruktion kan komma att ha de egenskaper som vi har identifierat som 
framgångsfaktorer och bör därför undersökas ytterligare. 

Instruktioner ska främja standardiserat arbetssätt och undvika avvikelser. Detta skulle 
även kunna hjälpa i arbetet mot standarder i ett miljöperspektiv. Därför skulle 
kommande forskning undersöka instruktioners roll och möjligheter inom miljöarbete. 
För att ta lärdom av andra branscher skulle vidare studier kunna göras med samma 
problemformulering inom branscher som drivs av hårdare regleringar. Detta skulle 
kunna vara produktion inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin eller 
flygtillverkning. 
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7. Bilagor  
Bilaga 1. Komplettering till textens utformning 

Ovan ser man hur olika kombinationer av instruktionerna procedur-, princip- och 
exempelinstruktioner får för negativa och positiva konsekvenser 
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Bilaga 2. Exempel på övergripande instruktion i A3-format – OIS 
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Bilaga 3. Exempel på detaljerad instruktion – Elementblad 
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Bilaga 4. Exempel på förtydligande instruktioner – SOP 
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Bilaga 5. Exempel på metod för att ta fram OIS och Elementblad 
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Bilaga 6. Nivåuppbyggnad för instruktionerna 
Ett tempo i OISen beskrivs mer detaljerat i Elementbladet, hela elementbladet beskrivs 
sedan med 6 bilder i ett SOP. 

 
      
 

 
 
 


