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Sammanfattning 
Sveriges industrier är ett starkt bidrag till den svenska välfärden och 
samhällsekonomin. Globaliseringen har lett till att strävan efter 
konkurrenskraft och ökad effektivitet i tillverkning har sökts genom 
outsourcing till lågkostnadsländer. Mellan åren 2009-2011 gick därför 6200 
arbeten förlorade i Sverige på grund av outsourcing. Trots detta börjar allt 
fler företag att flytta tillbaka och behålla tillverkningsprocesser i Sverige. 
Konkurrenskraft kan istället uppnås genom att utforma strategier för 
företagets egna tillverkningsprocesser, genom t.ex. Lean Production. Kritik 
har riktats mot Lean då implementeringen ofta misslyckas, vilket sker på 
grund av att Training within Industry är en fundamental grund som krävs för 
att Lean Production ska fungera. 

Variationer uppkommer på grund av att arbetet är ojämnt eller förändras, 
vilket oftast är orsakat av en ojämn planering. När en process innehåller 
variationer är riskerna stora att den producerar kvalitetsbrister och är 
ineffektiv. Kostnader för kvalitetsbrister kan bli höga samt tidskrävande då 
de kräver omarbete eller till och med kassationer. 

Syftet med fallstudien är att utforma TWI Job Instructions på en 
monteringsprocess. Detta för att framhäva den positiva inverkan dessa kan 
ha på hur personalen möter variationer och förändrade behov i processen. 

För att uppnå syftet har litteratursökningar i vetenskapliga artiklar samt 
litteratur gjorts. Observationer, intervjuer och tidsstudier gjorts på 
fallföretaget för att kunna utforma TWI Job Instructions. 

Resultatet för fallstudien är utformandet av TWI Job Instructions samt en 
standardisering av de verktyg samt muttrar/skruvar/brickor som behövs för 
varje moment i processen. Detta ska förbättra och förenkla upplärning samt 
göra att monteringsprocessen blir mer stabil för att underlätta för 
förbättringsarbeten.  
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Summary 
The industries of Sweden strongly contributes to its welfare and economy. 
Globalization has led to that the pursuit of competitiveness and efficiency in 
manufacturing has been sought after through outsourcing to low cost 
countries. Between the years of 2009-2011, 6200 jobs was lost in Sweden 
due to outsourcing. Despite this, more companies are moving and keeping 
their manufacturing departments in Sweden. Competitiveness can be 
achieved with designing strategies for the companies’ manufacturing 
processes with for example Lean Production. Criticism against Lean is that 
its’ projects often fail. This is because Training Within Industry (TWI) is a 
fundamental base for making Lean-methods work. 

Variations arise from the fact that the work is uneven or changing, which is 
usually caused by uneven planning. When a process contains variations, the 
risks are high that it produces quality defects and is ineffective. Costs for 
quality deficiencies can be high and time consuming as they require rework 
or even discarding. 

The purpose of the case study is to develop TWI Job Instructions for an 
assembly process. This to highlight the positive impact these could have on 
how the staff face variations and the changing needs in the process. 

In order to achieve this purpose, literature searches in scientific articles and 
literature have been made. Observations, interviews and time studies have 
been conducted at the studied company in order to design the TWI Job 
Instructions. 

The results of the case study is the development of TWI Job Instructions, as 
well as a standardization of the tools and nuts/screws/tiles needed for each 
moment of the process. This has been done to improve and simplify the 
training of new employees, and to make the assembly process more stable 
and to ease improvements. 
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Abstract 
När en process innehåller variationer är riskerna stora att den producerar 
kvalitetsbrister och är ineffektiv. Variationer kan orsakas av att operatörer 
arbetar på olika sätt och därför tar det olika tid för operatörerna att slutföra 
uppgiften. Oftast finns det även variationer i att slutföra uppgiften för 
samma operatör.  

Fallstudien är utförd med syfte att skapa djupare förståelse hur en förbättrad 
upplärning kan förenkla hanteringen av interna och externa variationer. 
Detta genom att utforma TWI-JI på en monteringsprocess.  

Genom att observera, intervjua och föra tidsstudier på fallföretaget togs en 
nulägesanalys fram. Genom att analysera den teoretiska samt empiriska data 
noggrant har de positiva effekterna av en implementering av en förbättrad 
upplärning tagits fram och diskuterats. 

 

 

Nyckelord: Training Within Industry, Job Instructions, Standardiserat 
arbetssätt, Variation, Lean Production. 
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Förord 
Studien genomfördes som examensarbete inom vår 
högskoleingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet är gjort hos Holtab som är ett 
företag i Småland och vi vill ägna ett stort tack till alla medarbetare som 
välkomnat oss och bidragit till att kunna utföra arbetet. Vi vill även rikta ett 
extra stort tack till de personer som hjälpt oss genom arbetet.  

Joakim Bjurström, som varit vår handledare vid Linnéuniversitetet under 
arbetets gång. Han har bidragit med sin stora kunskap inom ämnet som har 
gett oss trygghet inför uppgiften och hjälpt oss att driva vårt arbete framåt.  

Andreas Henningor, vår handledare och arbetsledare för TSS-avdelningen 
på Holtab, som med sin kunskap om företaget och processen bidragit med 
information som varit oerhört värdefull för arbetet. 

Mirka Kans, vår examinator som under arbetets gång har erbjudit flertalet 
seminarier och föreläsningar för att underlätta arbetet och finna den rätta 
strukturen på arbetet. 

Till sist vill vi tacka våra klasskamrater August Dahl och Rasmus Olofsson 
som har opponerat på vår fallstudie och givit oss tips och feedback under 
arbetets gång.  

 

 
 

Josephine Borensved, Rebecca Burtus Sevemar & Markus Hedlund 

 

Växjö, 21 maj 2018 
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Ordlista 
Adept - Ett annat ord för elev och är den person som ska lära sig något 

Coach - Den person som leder träningen 

Cykeltid - Tiden från början av en arbetsprocessförfrågan tills den är klar 

Extern numerisk flexibilitet - Flexibilitet i anställd extern arbetskraft 

Extern variation - Variation i t.ex. efterfrågan från kund 

Funktionell flexibilitet - Möjligheten att utföra flera olika arbetsmoment på 
arbetsplatsen. 

Intern numerisk flexibilitet - Flexibilitet i arbetstimmar t.ex. övertidsarbete 

Intern variation - Variation i de interna processerna, t.ex. 
leveransförseningar, sjukskrivningar, haverier 

JI - Job Instructions 

Kaizen - Ständiga förbättringar  

Kunskapsgräns - Gränsens för personens vetande, förståelse eller kunskap 

Ledtid - Tiden mellan kundorder till leverans 

Pacemakerprocess - Stegen i en process som tillägnas till en viss familj av 
produkter eller tjänster som svarar direkt på den externa kundens 
beställningar.  

Paradigm - En subjektiv “sanning” som uppstår när man har arbetat på 
samma sätt under en lång tid, utan att ifrågasätta sättets fundament. 

OJT - On-the-job training  

S-OJT - Structured on-the-job training 

TWI - Training Within Industry 

Upplärningstid - Tiden det tar att lära en medarbetare/ny arbetare ett 
arbetsmoment 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den svenska industrin är ett mycket betydande bidrag för den svenska 
samhällsekonomin och den gemensamma välfärden. Detta då den svenska 
industrin och de industrinära tjänsteföretagen står för närmare en miljon 
jobb och för över 70% av Sveriges samlade exportvärde (Regeringskansliet, 
2018). Industrin är också viktig för samhällsutvecklingen och bär på 
lösningar till stora samhällsutmaningar som exempelvis åldrande 
befolkning, urbanisering och klimatförändringar (Bengtsson och Damberg, 
2017). 

De senaste decennierna har den kraftiga globaliseringen lett till att 
handelsbarriärer har minskats och ett viktigt mål för att förbli 
konkurrenskraftig i denna miljö menar Alves och Alves (2015) är att sträva 
efter ökad effektivitet i tillverkande företag. Genom outsourcing av en intern 
aktivitet som t.ex. tillverkning, till en annan part, syftar företag till att 
exempelvis sänka kostnader för arbetskraft och öka effektiviteten, för att 
kunna bibehålla eller utveckla konkurrensfördelar (Van Weele, 2012). 
Mellan åren 2009-2011 gick 6200 jobb förlorade som resultat av 
outsourcing i Sverige (SCB, 2013). Effekten av outsourcing kan innebära en 
minskad nationell arbetsmarknad för människor med låg utbildningsnivå, 
däribland industriarbeten, på grund utav utvecklingsländernas konkurrerande 
löner (Becker, Ekholm och Nilsson Hakkala, 2011). Trots detta börjar allt 
fler företag flytta tillbaka produktionen till Sverige, vilket delvis beror på att 
industrijobben har blivit allt mer komplexa och kräver mer kunskap. Andra 
anledningar är att det är viktigt att hålla samman hela processen i företaget. I 
Asiens tidigare lågkostnadsländer stiger lönekostnader snabbt, samtidigt 
som kvalitets-, miljö- och ledtidsproblem som finns med outsourcing till 
dessa länder har lett till att svensk produktion av varor och tjänster fått allt 
högre konkurrenskraft (Bengtsson och Damberg, 2017). En stor utmaning 
för Sveriges industri är hur Sverige ska kunna förbli ett ledande industriland, 
med avseende på bl.a. hållbar- och resurseffektiv produktion och flexibla 
tillverkningsprocesser (Warrol, 2017). 

Konkurrenskraft i tillverkningsprocesser kan uppnås genom att utforma 
strategier för dem inom företaget. Dessa strategier kan utformas med hjälp 
av exempelvis Lean Production (Alves och Alves, 2015). Lean Production 
är ett verktyg som tillåter företag att bland annat se över tillverkning och 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet. Först 
redogörs bakgrunden och problematiseringen till ämnet som valts, vilket 
skapar förståelse för problemformuleringen. I kapitlet beskrivs även det 
syfte och mål som formulerats samt vilka avgränsningar examensarbetet 
har. 
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drift för att sedan eliminera slöserier och öka de värdeskapande momenten 
(Sisson och Elshennawy, 2014). Kritik mot Lean har dock riktats då 
Ivarsson et al. (refererad i Bjurström 2016, s 21) menar att endast 10% av 
företag med Lean-satsningar lyckas, 20% ser en liten skillnad och 70% ger 
inga resultat alls. Detta kan bero på att Lean har blivit ett slags modeord i 
näringslivet, där företag använder Lean som ett självändamål och ivrigt inför 
olika Lean-verktyg som ska hjälpa dem eller skapa en positiv förändring. 
Lean har därför tappat sin viktiga betydelse vilket är att kunna röra sig 
framåt med så få resurser som möjligt på så lite tid som möjligt (Dennis, 
2015; Bjurström, 2016). 

Anledningen till varför vissa Lean-satsningar inte når hela vägen är för att de 
saknar den grund som Training Within Industry-programmen skapade; 
självgående arbetare som utvecklas, har problemlösningsförmåga och som 
praktiserar Lean-metoder och tänkande i sitt vardagsarbete tillsammans med 
standardiserade processer (Graupp och Wrona, 2011). Training Within 
Industry (TWI) är därför en fundamental grund som krävs för att Lean ska 
fungera och utgör en stabil grund för att fortsätta arbeta med förbättringar 
(Dinero, 2005; Dennis, 2015). TWI Job Instructions (JI) är en av de fyra 
TWI-metoderna och har som mål att skapa instruktioner för bland annat 
operativa arbetsmoment. Syftet med TWI-JI är att medarbetaren ska lära sig 
hur jobbet utförs korrekt, säkert och ansvarsfullt samt att förkorta den 
normala upplärningstiden (Graupp och Wrona, 2011). TWI-JI är viktigt då 
anställda idag är mer rörliga och ofta byter arbetsgivare, jobb och karriär. 
För att människor ska vilja fortsätta växa och utvecklas på samma 
arbetsplats är det därför viktigt att arbeta med TWI-JI, då det skapar 
engagemang och trygghet på arbetsplatsen (Schmidt, 2007). 

1.2 Problematisering 

Variationer uppkommer på grund av att arbetet är ojämnt eller förändras, 
vilket oftast är orsakat av ojämn planering (Dennis, 2015). Variationer kan 
även orsakas av att operatörer arbetar på olika sätt och därför tar det olika tid 
för operatörerna att slutföra uppgiften. Oftast finns det även variationer i att 
slutföra uppgiften för samma operatör (Shaaban, McNamara och Hudson, 
2013).  

När en process innehåller variationer är riskerna stora att den producerar 
kvalitetsbrister och är ineffektiv (Bjurström, 2016). Denna ineffektivitet 
uppstår på grund av att variationerna kräver buffertar för att jämna ut 
variationerna i tid och efterfrågan. Dessa buffertar kan t.ex. vara lager, ledtid 
eller extra personal. Så länge dessa variationer inte elimineras så kommer 
processen förbli instabil och det är då inte möjligt att förbättra processen 
(Miller, 1998).  

Kostnader för kvalitetsbrister kan bli höga samt att det kan bli väldigt 
tidskrävande, då bristerna kräver omarbete eller till och med kassationer. 
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Därför är det ett stort fokus att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadie i 
tillverkningen, då kostnader för avvikelser stiger exponentiellt med tiden 
(Bergman och Klefsjö, 2012). 

1.2.1 Problemformulering 

Vilken påverkan kan en förbättrad upplärning ha för att möta interna samt 
externa variationer i en monteringsprocess? 

1.3 Syfte och Mål 

Syftet med fallstudien är att utforma TWI Job Instructions på en 
monteringsprocess. Detta för att framhäva hur det kan ha en positiv inverkan 
på hur personalen möter variationer och förändrade behov i processen. Detta 
för att öka leveransprecision och hjälpa företaget att nå övergripande mål. 

Målet med fallstudien är att utforma TWI Job Instructions på en 
monteringsprocess för lättare kunna bemöta variationer och förändrade 
behov i processen. 

1.4 Avgränsningar 

Holtab har ett flertal produktlinjer och en avgränsning har gjorts till en av 
deras standardprodukter. Denna standardprodukt valdes då den är den minst 
tidskrävande för operatörerna och gör att studien kan undersöka 
implementeringen av TWI-JI på ett mer korrekt sätt. 

En avgränsning i undersökningen och utformandet av TWI-JI har gjorts till 
monteringen av högspänning och lågspänning. Detta då det vore för 
omfattande att utforma TWI-JI på hela monteringsprocessen. Låg- och 
högspänningen är även de mest kritiska delarna av monteringsprocessen, där 
flest kvalitetsavvikelser kan uppstå och är de monteringarna som tar längst 
tid att lära sig. 
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2. Metodologi 

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är två metoder för bearbetning av 
data. De skiljer sig i hur studiens insamlade information genereras, bearbetas 
och analyseras. Det är därför lämpligt att anpassa forskningsmetoden efter 
den typ av undersökning som ska utföras (Patel och Davidson, 2011).  

En fallstudie görs utifrån en kvalitativ forskningsmetod och använder sig 
därför av forskning som inriktar sig på upptäckter, insikter och förståelse 
utifrån människors uppfattning av världen. Det är en undersökning av en 
specifik företeelse t.ex. ett program, händelse, person, institution eller social 
grupp. Forskaren väljer fallstudien som metod för att genom observationer 
kunna närma sig intresseområdet. En fallstudie tenderar också att fånga upp 
mer än vad t.ex. ett experiment och en surveyundersökning gör, vilket kan 
ge ett bredare fokus inom undersökningen. Fallstudie som forskningsmetod 
innebär att en plan konstrueras för att samla in, organisera och integrera 
information eller data som sedan resulterar i ett forskningsresultat. Valet av 
angreppssätt görs efter hur problemet har formulerats, vilka frågor detta 
skapar och hur slutresultatet ska se ut (Merriam, 1993).  

Den kvalitativa forskningsmetoden kan klassas som holistisk, vilket innebär 
att den utgår från mänskliga erfarenheter. Inom den kvalitativa 
forskningsmetodiken strävar forskaren efter att använda sig av beskrivande 
data och forskningen fokuseras på ett färre antal och försöker se det som 
anses vara unikt (Olsson och Sörensen, 2011). En kvalitativ metod 
möjliggör genom beskrivande data en större förståelse för sammanhanget. 
Denna metod innebär även en flexibilitet för forskaren då frågeställningar 
kan förändras eller läggas till under projektets gång (Holme och Solvang, 
2008). 

Den kvantitativa metoden innebär att forskaren utför mätningar vid 
datainsamlingen och utifrån detta genomför statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. En kvantitativ forskningsmetod är antingen deskriptiv eller 
hypotesprövande. En deskriptiv studie använder statistik för att beskriva 
insamlat material med siffror. Hypotesprövande studier använder statistik 
för att testa statistiska hypoteser. Denna metod används oftast vid orsak-
verkan samband mellan variabler och när en hypotes ska prövas (Patel och 
Davidson, 2011). 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som valts för att uppfylla 
fallstudiens mål och syfte. Här beskrivs även den metodik som använts 
och hur informationen har bearbetats. 
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Forskningsmetoden som kommer att användas för att utföra denna fallstudie 
är den kvalitativa forskningsmetoden. Fallstudien är avgränsad till ett 
företag och dess monteringsprocess, där samma personer inom processen 
kommer att vara föremål för undersökningen. Undersökningen som ska 
göras på fallföretaget innefattar ett urval av två operatörers samt 
arbetsledarens uppfattningar om nuläget för upplärningen. 
Jobbinstruktionerna som ska utformas samlas in utifrån observationer och 
intervjuer och de baseras därför på operatörernas och arbetsledarens 
uppfattningar av den studerade monteringsprocessen. Cykeltider kommer att 
mätas och jämföras för att kartlägga de variationer som finns och för att 
dokumentera hur lång tid ett visst arbetsmoment tar. De resultat som studien 
strävar efter att uppnå kommer att vara fallspecifika och är i stort beroende 
av sammanhanget för studien, nämligen att studien utförs på ett tillverkande 
företags monteringsprocess. Resultaten ska sedan kunna beskriva ett 
generellt problem som kan existera inom tillverkande företags 
monteringsprocesser. Då den kvalitativa forskningsmetoden är 
förändringsbar har den passat i denna studie. Detta då de olika effekterna av 
TWI-JI som har tänkt studeras har förändrats allteftersom att forskarna 
upptäckt nya intressanta resultat och funnit djupare problem som brister i 
upplärning kan orsaka. 

En kvantitativ studie av hur TWI-JI kan påverka monteringsprocessen på ett 
tillverkande företag anses inte möjligt. Detta då dessa instruktioner på grund 
av tidsbrist inte kan göras genom experiment eller genom 
surveyundersökningar på ett stort utval tillverkande företag. Det anses heller 
inte som en lämplig metod då införande av TWI-JI är tidskrävande och 
kräver god insikt i den undersökta processen samt djupintervjuer av olika 
slag. 

2.2 Vetenskapligt synsätt och angreppsätt 

Det vetenskapliga synsättet som används beskriver hur forskningen ska 
genomföras samt med vilka metoder forskaren kommer fram till resultatet 
och bevisar sin tes. Två huvudinriktningar inom vetenskapligt synsätt är 
positivism och hermeneutik (Thurén, 2007). Det finns tre olika sätt att dra 
slutsatser från den teori som undersökts, dessa är induktion, deduktion och 
abduktion (Patel och Davidson, 2011). 

Positivism innebär krav på logik och säkra empiriska bekräftelser av 
sanningsanspråk (Henricson, 2012). Enligt positivism finns det två säkra 
källor för absolut sanning: det som kan iakttas med våra fem sinnen och det 
som kan beräknas med logik. Känslor, auktoriteter och spekulationer innebär 
inte att någonting är sant, och är därmed falska påståenden. Därför ska en 
kritiskt granskning göras på alla påståenden och iakttagelser, och motbevisa 
alla de som inte går att säkerhetsställa med rimlig sannolikhet. För att kunna 
dra slutsatser ska faktan analyseras logiskt. För att öka faktans logik ska de 
kvantifieras. Detta för att kunna behandla dem matematiskt och statistiskt så 
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att slutsatser kan dras (Thurén, 2007). Forskning enligt det positivistiska 
sättet ska utföras med en hypotes som grundar sig i befintliga teorier. 
Genom vetenskapliga metoder ska denna hypotes undersökas och besvaras 
med hjälp av empiriskt material. Detta ska ge ett objektivt resultat, där 
forskarens åsikter inte förekommer (Denscombe, 2004). 

Hermeneutik är en samlingsbeteckning för en filosofi som studerar språk, 
kommunikation och tolkning samt förståelse av texter. Ett hermeneutiskt 
angreppssätt utgår från vad personen i fråga har för nutida och historiskt 
sammanhang, och vad detta sammanhang ger personen för tolkningar och 
förståelser av omvärlden från sin egna verklighet. Avsikten med detta 
perspektiv är att nå en fördjupad förståelse genom att fånga upplevelser samt 
uttrycka, tolka och förstå sammanhang med frågorna: vad, var, hur och 
varför. Genom detta kan människans livsvärld förstås genom språket, då 
förståelse för vad människans tankar handlar om kan nås. Denna metod kan 
användas vid tolkning av kvalitativa intervjuer, för att fördjupa förståelsen i 
vad intervjupersonen försöker förmedla i intervjun (Olsson och Sörensen, 
2011). En forskare som arbetar enligt ett hermeneutiskt synsätt bearbetar sin 
undersökning subjektivt, vilket innebär att denne utgår från sin egna 
förförståelse. Detta gör att hermeneutisk forskning ofta grundar sig i 
forskarens egna tankar och kunskaper, för att sedan bredda intrycket i 
undersökningen för att skapa en helhetsbild som kan relateras till 
forskningsområdet (Bryman, 2011). 

Fallstudiens vetenskapliga synsätt grundar sig bland annat i det resultat som 
undersökningen ska ge. Införandet av TWI-JI ökar stabiliteten på processen 
och ger större möjligheter till att möta interna och externa variationer. Det 
hermeneutiska synsättet kommer användas i denna fallstudie. Detta då det 
kommer att ske en tolkning av operatörernas samt arbetsledarens syn på 
upplärning samt utförandet av upplärningen. Ett positivistisk synsätt 
kommer inte att användas i fallstudien, på grund av tidsbrist. Detta då inget 
av det som undersöks anses vara sanningar, då det inte kan beräknas med 
logik och anses vara spekulationer. Fallstudien ska ses som grund att 
fortsätta bygga vidare på och vid vidare undersökningar kan ett positivistiskt 
synsätt tas i bruk. 

När forskaren börjar studera det valda ämnet i empirin för att beskriva det 
som en teori på ett passande sätt kallas det induktion. Det som kan vara 
komplicerat vid användandet av induktion är att en studie inte helt kan ta sin 
början i empirin, då forskare ofta behöver en del bakgrundskunskap om 
ämnet (Henricson, 2011). Vid användandet av induktion blir ofta teorierna 
mer påverkade av forskarens egna åsikter då forskaren formulerar teorierna 
och inte har grund i tidigare accepterad teori (Patel och Davidson, 2011).  

Ett deduktivt angreppssätt innebär att utgångspunkten i studien ligger i 
tidigare teoretisk och empirisk kunskap. Utifrån tidigare teoretisk kunskap 
härleds olika hypoteser som lägger grunden för den empiriska 
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undersökningen. I resultatet jämförs empiri med teori för att kunna dra 
slutsatser (Patel och Davidson, 2011). 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Den första fasen 
innebär att en hypotes utformas och detta steg påminner om ett induktivt 
angreppssätt. I den andra fasen testas hypotesen på andra fall. Detta breddar 
och generaliserar hypotesen. Inom det abduktiva förhållningssättet blir 
forskaren inte lika begränsad som vid användning av enbart induktion eller 
deduktion. Riskerna med abduktion är att forskarens eget ställningstagande 
påverkar forskningen, detta oftast omedvetet (Patel och Davidson, 2011).  

Denna fallstudie kommer använda ett abduktivt angreppssätt, då studien 
grundar sig i observationer av processen där en viss problematik fanns och 
en induktiv undersökning inleddes. I vidare observationer formades en 
hypotes om att upplärningen och avsaknad av standardisering kunde vara 
problemet, vilket gjorde att teori samlades in för att uppnå större kunskap 
om hur problemet bör angripas. Denna kunskap har gett upphov till hur vi 
fortsatt samla in information om processen. Utifrån den teoretiska data som 
hämtats från artiklar och böcker kommer de beskrivna metoderna användas 
för att utforma TWI-JI på monteringsprocessen. 

Induktiv metod kommer inte att användas på grund av att teoretisk och 
empirisk kunskap krävs för att kunna bilda problemformuleringen samt syfte 
och mål. En deduktiv metod passar inte heller vår studie, då vi inte utgått 
från teorin och valt att applicera det på en slumpmässig monteringsprocess. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Information kan hämtas på många olika sätt för att besvara studiens 
frågeställningar. Denna information kan vara observationer, befintliga 
dokument, intervjuer, tester etcetera. Den metod som är lämpligast bestäms 
utifrån vilken som antas ge bäst resultat. Detta med hänsyn till de resurser 
och den tid som finns tillgänglig. Den forskningsmetod som används i 
studien påverkar vilken form som är lämpligast att användas (Patel och 
Davidson, 2011).  

Datainsamlingsmetoderna kommer från teoretisk kunskap om hur TWI-JI 
går till. TWI-JI kräver observationer av arbetet samt intervjuer med 
operatörerna som är inblandade i monteringsprocessen. De mätningar som 
ska göras efter implementering av TWI-JI görs med observation och 
tidtagning av cykeltider.  

Observationsstudier är en teknik för att samla in information kring hur en 
specifik uppgift eller moment utförs för att upptäcka specifika händelser, 
beteenden, rörelsemönster, samspel med mera. Innan observation bestäms 
som en del av datainsamlingen bör det vara bestämt vad man genom 
observationen är intresserad av att veta och varför det anses att observation 
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skulle ge denna informationen (Bell och Waters, 2016). Detta görs för att det 
med en observation är svårt att observera exakt allting som sker och för att 
det är lätt att lägga märke till olika saker (Olsson och Sörensen, 2011).  

Observationer kan genomföras direkt, indirekt eller genom deltagande. De 
kan även vara strukturerade eller ostrukturerade. Direkta observationer 
utspelar sig framför och omkring forskaren, de kan spelas in och då spelas 
upp flertalet gånger vilket gör att noggrannheten stärks. En direkt 
observation svarar på hur personen gör men inte varför personen utför det på 
ett visst sätt. Vid indirekta observationer observeras mätvärden på olika 
instrument, t.ex. EKG, bullermätare och termometer. Detta görs istället för 
att observera vad som sker (Olsson och Sörensen, 2011). Cykeltid kan 
samlas in för att observera hur lång tid som går från början av en 
arbetsprocessförfrågan till att produkten är klar (Bjurström, 2016). Det är ett 
vanligt verktyg att använda vid kartläggning av processer för att kunna 
genomföra nulägesanalyser (Rother och Shook, 2004). 

I en deltagande observation medverkar forskaren i en grupp eller 
organisations vardag och lyssnar, ställer frågor samt deltar för att skapa en 
förståelse kring gruppen/organisationen. Det som är viktigt att se upp med 
under en deltagande observation är att subjektivitet kan förekomma i och 
med att forskaren ofta deltar i den grupp/organisation som studeras under en 
lång tid  (Bell och Waters, 2016). Att observationen är strukturerad innebär 
att studien har ett utformat problem, och där situationer och beteenden är 
planerade i förväg. När observationen är ostrukturerad innebär det att 
observationen görs i utforskande syfte. Vilket görs för att få tillgång till så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde (Olsson och 
Sörensen, 2011).  

Det som fallstudien ska observera är monteringen av stationerna samt 
operatörernas arbetssätt på dessa. Detta då det inte går att utföra TWI-JI utan 
observationer. Observationerna kommer att vara strukturerade eftersom att 
syftet med observationerna kommer vara bestämt i förväg och på grund av 
att de kommer följa den mall som TWI-JI kräver. Observationerna kommer 
även att vara deltagande, då frågor behöver ställas kring hur arbetet i 
processen görs för att kunna kartlägga ett nuläge och för att kunna utforma 
instruktionerna. Målet med de observationer som gjorts är att kunna få en 
bild av nuläget för den undersökta monteringsprocessen, inte få en bild hur 
alla jobba med alla stationer, därför användas inte ostrukturerade 
observationer.  

Intervjuer som datainsamlingsmetod innebär att kunskapen nås genom att 
ställa frågor. Problemet bör vara klarlagt för att få ett bra resultat av 
intervjun. Det är även viktigt att tänka igenom hur intervjun ska analyseras 
och verifieras samt hur resultatet för intervjun ska redovisas. En 
standardiserad intervju innebär att intervjun är väl planerad och där 
situationen inte kan förändras mellan intervjupersonerna, detta för att minska 
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inflytandet intervjuaren har. Intervjuns struktur är antingen hög eller låg, är 
den hög innebär det att frågorna är strukturerade på ett sätt att de uppfattas 
likartat för olika intervjupersoner (Olsson och Sörensen, 2011).  

För att kunna skapa korrekta instruktioner kommer intervjuer ske med 
samma operatörer som observerats. Vilket är väsentligt då instruktioner inte 
kan skapas utan samråd med erfarna operatörer. Intervjuerna kommer att 
vara av hög struktur med hjälp av frågorna som finns i 
jobbnedbrytningskatan. Detta kommer att upprepas för varje arbetsmoment 
som kartläggs i processen, vilket skapar instruktionerna. Det möjliggör även 
att alla instruktioner baseras på de frågor som är korrekta enligt teori om 
TWI-JI. I fallstudien fungerar det inte med en låg struktur, då specifika 
frågor måste ställas till varje moment i processen för att svaren ska ha 
relevans för skapandet av instruktioner. Ingen öppen tolkning av svar på 
intervjufrågor kommer därför att utföras. 

2.3.1 Källor och källkritik 

Genom en källa kan information hittas. Det finns olika typer av källor t.ex. 
skriftliga och muntliga som beskriver något som hänt eller materiell som är 
ett fysiskt bevis på att något hänt. En källa kan även vara en bild, text, ljud 
eller film (Skolverket, 2017). En primärkälla är en källa där informationen 
uppstår under forskningens gång (Bell och Waters 2016). Metod för att 
samla in primärkällor varierar beroende på ifall det är en kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning. Primärdata från en kvantitativ undersökning kan 
innehålla statistiska data från en undersökning, och kvalitativ primärdata kan 
innehålla djupintervjuer (Olsson och Sörensen, 2011). En sekundärkälla 
baseras på en primärkälla, och innehåller information som samlats in av 
andra forskare, t.ex. vetenskapliga artiklar eller statistik från Statistiska 
centralbyrån (SCB, 2013). 

Källkritik är viktigt att utföra av källor för att öka reliabiliteten i 
undersökningen. Den analys som görs av materialet kan antingen vara en 
extern eller intern granskning. En extern granskning innebär att forskaren 
analyserar ifall källan är äkta, vilket betyder att den inte är förfalskad. Några 
aspekter som ska tas hänsyn till är ifall andra källor stödjer det som skrivits, 
har det rätt utformning och liknar andra liknande dokument samt ifall 
författaren kan kopplas till den plats och tidpunkt dokumentet skrevs. En 
intern granskning används oftast i mindre projekt och innebär att innehållet i 
dokumentet analyseras noggrant. De aspekter som tas hänsyn till inom den 
interna granskningen är bland annat vilket syfte källan har, vem som är 
upphovsman, vad är det för källa och ifall den är fullständig (Bell och 
Waters, 2016).  

Kvalitativa primärkällor såsom observationer och intervjuer har samlats in 
under forskningens gång av författarna själva för att samla in instruktioner 
från operatörer i processen. Detta görs för att kunna basera och utforma 
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TWI-JI efter det verkliga arbetssättet. Mätningar av cykeltider kommer även 
att göras av författarna och klassas som kvantitativ primärdata. De 
sekundära källorna som tas i bruk kommer från litteratur, vetenskapliga 
artiklar, statistiska rapporter och används endast till teori. För att arbeta med 
källkritik av de sekundära källorna har följande tagits i beaktning. Vid 
sökande av vetenskapliga artiklar har trovärdighet garanterats genom att se 
till att artiklarna är peer-reviewed. Detta för att se till att artikeln granskats 
vetenskapligt av oberoende part. Litteratur har hämtats från bibliotek, från 
föregående kurser och genom rekommendationer av handledare. Detta är 
viktigt för att garantera böckernas relevans för vårt arbete, samt att de är 
vetenskapliga. Olika litterära verk har använts för att hämta teori om TWI-JI 
för att se till att informationen som fåtts från litteraturen stämmer överens 
och därmed är korrekt. 

2.4 Informationsverifiering 

Reliabilitet och validitet är viktigt att beakta för att kunna verifiera 
undersökningen, med andra ord få ett sannolikt och objektivt resultat 
(Thurén, 2007). Enligt Henricson (2012) är det även viktigt att utvärdera 
reliabilitet och validitet för att se ifall de mätningar som gjorts faktiskt är 
användbara för undersökningen samt trovärdiga. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att de mätningar som har gjorts är 
korrekt utförda. En studie har hög reliabilitet om det är möjligt för någon 
annan utföra samma studie och få fram samma resultat (Thurén, 2007). 
Genom att välja rätt mätinstrument så kan mätningarna av den data som 
samlats in komma så nära det sanna värdet som möjligt (Patel och Davidson, 
2011). Vid strukturerade intervjuer och observationer finns det inte något 
mått att mäta på reliabiliteten och det är i dessa forskarens förmåga som 
avgör reliabiliteten. För att få en högre reliabilitet kan två observatörer eller 
intervjuare användas, som sedan sammanställer sina svar eller observationer. 
Ett annat sätt för att öka reliabiliteten kan vara att spela in en intervju så att 
den kan spelas upp vid senare tillfälle (Patel och Davidson, 2011). Genom 
att göra ett test-retest kan reliabilitet höjas, då testpersonerna efter en 
tidsperiod får göra om samma test och hög reliabilitet uppnås ifall resultaten 
överensstämmer (Bell och Waters, 2016). 

Fallstudiens reliabilitet säkras genom att observationer, intervjuer och 
mätningar kommer göras på samma monteringsprocess, samma produkt och 
med samma operatörer för att undvika att resultatet påverkas av några 
förändringar. Vilket gör att urvalet alltid är detsamma vid konstruktion av 
TWI-JI. Samtliga tre författare till denna fallstudie kommer att delta i 
observationerna och intervjuerna som behövs för att sammanställa TWI-JI. 
Detta gör att en enskild persons vinkling och uppfattning inte kommer 
representeras, vilket ökar reliabiliteten för insamlad information. Detta ska 
göras så att ett så trovärdigt resultat som möjligt kan fås, och som i största 
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möjliga mån ska spegla TWI-JI:s verkliga effekt för att få ett generellt 
applicerbart resultat.  

Inget test-retest kommer kunna utföras inom tidsramen för arbetet med 
upplärnings- och cykeltiderna vilket gör att ingen försäkran kan göras i 
denna studie kring reliabilitet från test-retest.  

För att verifiera informationen måste författaren utvärdera ifall den mätning 
som gjorts är det som studien är avsedd för att mäta, samt det använda 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som tänkts mätas. Detta innebär att 
utvärdera studiens validitet och det betyder att ifrågasättande måste göras 
kring ifall det finns anledning att ifrågasätta giltigheten i de mätningar som 
gjorts (Olsson och Sörensen, 2011). Det finns tre olika viktiga aspekter av 
validitet. Det första är innehållsvaliditet, vilket innebär att den som utför 
studien resonerar kring om mätmetoden rimligtvis kan ge den information 
som avses att mätas. Detta kan fås genom att resonera med sakkunniga 
personer. Med begreppsvaliditet undersöks ifall resultatet från mätningarna 
stämmer överens med andra mätmetoder som mäter andra, men rimligtvis 
närliggande saker. Det sista är kriterievaliditet som innebär att resultatet från 
en mätmetod jämförs med resultatet från en annan känd mätmetod som avser 
mäta samma sak (Henricson, 2014).  

Validitet för fallstudien garanteras genom att avgränsa studien till att en och 
samma produkts monteringsprocess mäts, vilket är det som studien har haft 
som intention att mäta. TWI-JI-metoden sker endast i samspel med erfarna 
operatörer och genom observation, vilket är en mätmetod som fastställts i 
samråd med handledare, och från tidigare teoretisk kunskap inom ämnet. 
Eftersom instruktionerna är till för operatörer som ska lära sig, måste de 
utformas av operatörer som kan arbetet och kan inte utformas på något annat 
sätt. Att gå bredvid, intervjua och observera samt utföra TWI-JI tillsammans 
med de operatörer som studien sker i samspel med är ett korrekt 
mätinstrument för studien. De tester som ska göras på cykeltid kommer 
göras tillsammans med tidtagning och observation på samma process som de 
studerats på, vilket mäter det som är intentionen och är det mätinstrument 
som är relevant för testerna. 
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2.5 Sammanfattning av metodval 

 

Figur 1. Sammanfattande bild över metodval. 
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3. Teori 

3.1 Lean Production 

Lean är ett sätt att tänka och praktisera sitt arbete på som får produkterna i 
en verksamhet att flöda genom de värdeskapande processerna. Det möjliggör 
också en företagskultur som arbetar med ständiga förbättringar för en ökad 
konkurrenskraft (Liker, 2009; Sisson och Elshennawy, 2014). Att förändra 
kulturen är därför den viktigaste grundstenen inom Lean och denna kultur 
utgörs av människorna som arbetar i organisationen. Arbetar verksamheten 
endast med verktygen som finns inom Lean, kommer det uppstå frustrerade 
arbetare som inte förstår varför och vad de gör (Graupp och Wrona, 2011). 
För att skapa en kultur som främjar ständiga förbättringar krävs det ledare 
inom företaget som engagerar sig och investerar i sin personal. Det innebär 
någonting så mycket djupare än att bara implementera några kraftfulla 
verktyg (Liker, 2009).  

Den grund som måste läggas för att arbeta med Lean Production är 
standardisering och stabilitet. Utifrån detta, kan vidare arbete utföras för att 
förbättra processer i företaget. Standard och stabilitet uppnås genom att 
reducera variationer i de 4M: Människa, maskin, material och metod 
(Dennis, 2015). 

3.1.1 Variation 

Att eliminera variationer är ett stort fokus inom Lean Production, då 
variationerna påverkar förmågan företaget har att skapa värde för kunden. 
Det finns alltid variationer i produktionen och dessa upptäcks då processerna 
undersöks tillräckligt noga. Det finns enligt Bjurström (2016) tre olika 
huvudområden inom variation och dessa är variationer i efterfrågan, 
variationer i flödet samt variationer i processen. 

Variationer i efterfrågan innebär kundens behov och är den variation som är 
svårast att få bukt på, då de oftast sitter djupt i kulturen i många 
organisationer. För att finna lösningar på dessa variationer så behöver 
organisationen agera på kundens faktiska behov. Detta kan bland annat 
göras genom att arbeta med enstycksflöde och göra processen mer 
flödeseffektiv (Bjurström, 2016). 

Variationer i flödet beror på det sätt som verksamheten byggt upp processen 
på. Detta kan t.ex. vara att verksamheten använder sig av ett tryckande flöde 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska grund, verktyg och tidigare 
forskning som är relevant för fallstudien. 
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som innebär att processen gör det som är tänkt att behövas (Bjurström, 
2016). 

Variation i processen kan innebära att det finns störningar i processen, vilka 
ofta syns i cykeltidsanalyser. Faktorer som stör kan t.ex. vara 
materialhantering eller att en kollega “bara tittar förbi”. Dessa störningar kan 
hanteras genom att skapa en så kallad “balanstjänst” som personalen turas 
om att sköta för att de ska kunna arbeta i lugn och ro. De arbeten som har 
många störningar outsourcas i många fall ut till låglöneländer för att de är 
felaktigt designade (Bjurström, 2016). 

Det kommer alltid att finnas variationer i processerna, men när de onödiga 
variationerna upptäckts och elimineras, så är de variationerna som finns kvar 
i processen kontrollerbara och inte längre oförutsägbara (Miller, 1998). 

3.2 Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar 

Ett standardiserat arbetssätt menar Dennis (2015) är en tydlig bild av ett 
önskat arbetssätt. Det är det arbetssätt verksamheten har fastställt som det 
enklaste, säkraste och mest effektiva sätt att utföra ett arbete på just nu, och 
som skapar stabilitet i processen. Att arbeta med en standard gör att 
avvikelser och variationer i processen lättare exponeras då det finns en 
uttalad standard för hur arbetet ska se ut som underlättar problemlösning och 
förbättring (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher och 
Alsterman, 2015). En standard utgör sedan en grund att kunna kartlägga 
förbättringsarbete som skett utefter (Graupp och Wrona, 2011). 

Målet med standardiserat arbetssätt är att uppnå ständiga förbättringar, 
Kaizen. Genom att ha ett standardiserat sätt att arbeta på så blir 
förbättringsmöjligheter enklare att identifiera och att genomföra (Dennis, 
2015). Vid skapandet av standardiserat arbetssätt är det viktigt att ha i åtanke 
att det inte bara finns ett enda sätt att utföra arbetet på och att det är 
operatörerna i processen som ska utforma standardiseringsarbetet då det är 
de som ska arbeta med det. Det standardiserade arbetssättet för processen 
kan även komma att förändras efter att personalen fortsätter att förbättra 
processen. Standardiserat arbetssätt skapar stabilitet i processen, genom 
repetitionen av arbetsmoment som sker. Det skapar även en lärande 
organisation, där en erfaren operatör lämnar över ett arbetssätt till en ny 
operatör, som i sin tur lämnar över samma arbetssätt till nästa, och så vidare. 
Detta gör att det bäst kända arbetssättet inte förändras (Petersson, Olsson, 
Lundström, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman, 2015).  

En standard skapar flera fördelar, men en särskilt viktigt aspekt av 
standardisering av processer är organisatoriskt lärande. Genom att 
standardisera en process, behålls sakkunskap, värdefull erfarenhet och 
expertis. Om en operatör skulle gå i pension eller sluta på arbetsplatsen, 
finns dennes kunskap bevarad i standarden för att kunna bygga vidare på. Då 
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en standard för ett arbetssätt uttrycker det bäst kända sättet att arbeta på 
enligt de som arbetar i processen, utgör det en god grund för att kunna lära 
upp nya operatörer på processen. Om en operatör bekantar sig med ett 
arbetssätt under sin upplärningsperiod, kommer det att falla naturligt för 
dem att fortsätta praktisera metoderna enligt standarden (Dennis, 2015). 

3.3 Training Within Industry (TWI) 

Training Within Industry-programmen innebär att samma mönster ska 
upprepas med samma metod vid varje tillfälle. Vilket gör att organisationen 
snabbare, bättre och med större kreativitet löser de problem som 
uppkommer. Varje TWI-program är en kata, och ordet kata står för ett 
repeterbart mönster som med träning blir det naturliga sättet att utföra 
uppgiften på (Bjurström, 2016). 

De fyra programmen inom TWI är:  
1. Job Instruction (JI) Training: Innebär träning av coacher så att de vet hur 

de ska lära upp adepter så att adepterna kan lära sig hur jobbet ska utföras 
säkert, korrekt och samvetsgrant. 

2. Job Methods (JM): TWI-JM handlar om att förbättra företagets 
produktivitet genom att utbilda anställda att förbättra det sätt som arbetet 
utförs på. Detta görs för att kunna producera större kvantiteter av 
kvalitetsprodukter på mindre tid, med den personal, maskiner och 
utrustning som finns tillgänglig (Soltero och Boutier, 2012). 

3. Job Relation (JR): Genom TWI-JR får medarbetarna tillgång till en 
problemlösningsmetod som fokuserar på mänskliga relationer. Det största 
värdet med TWI-JR är att det är en metod som är gjord för att ta hänsyn 
till mänskliga känslor (Soltero och Boutier, 2012). TWI-JR togs enligt 
Bjurström (2016) fram då det krävs ett stabilt verktyg som hjälper till att 
etablera och utveckla det förtroende som behövs i ett coach-adept-
förhållande. Detta då resultaten kommer genom människor, och det är 
därför viktigt att coachen lär sig att förebygga problem som kan 
uppkomma. 

4. Job Safety (JS): TWI-JS ger en systematisk metod att identifiera och 
eliminera faktorer som leder till arbetsskador. Enligt TWI-JS så sker inte 
arbetsskador slumpmässigt på en arbetsplats utan de orsakas av flera 
olika faktorer och dessa faktorer är: Produktdelar, material, 
utrustning/maskiner, arbetsmetoder eller arbetsmiljö. De kan också 
orsakas av människor på grund av deras mentala eller fysiska tillstånd 
och attityd till arbetet. TWI-JS lär arbetsledaren att analysera dessa 
faktorer för att identifiera och åtgärda orsaken till säkerhetsbristen. Precis 
som flera andra TWI-program så kan den här metoden beskrivas i fyra 
steg (TWI Institute Scandinavia). 
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Figur 2. Modifierad bild från Lean AB: Hur TWI-programmen ser ut. 

 

3.3.1 TWI:s bakgrund 

Under andra världskriget var behovet av krigsmateriel stort i USA och för att 
möta detta behövdes industriarbetare utbildas till sin absolut fulla potential. 
Detta utgjorde tanken med att utveckla TWI-programmen (Graupp och 
Wrona, 2011). Programmen som utvecklades var enkla och koncisa program 
för att göra upplärning och jobbträning effektivare och för att lära arbetare 
de vitala delarna av arbetet. Dessa program sattes ihop genom att samla 
kunskap från erfarna, professionella coacher och resultatet var att de 
lyckades utbilda miljontals människor till arbeten de inte visste någonting 
om till produktiva och problemlösande anställda (Dinero, 2005). Coacherna 
inom TWI-programmen tränade adepter inom industrin, som i sin tur blev 
coacher som fick träna nya adepter (Graupp och Wrona, 2011). 

Efter andra världskriget förstördes inte USA:s industri som resterande 
länders, och därför utgjordes USA:s industri till den starkaste i världen. 
Detta gjorde att TWI-programmen lades ner då de inte längre ansågs 
behövas samt att det ansågs vara ett “krigstidsprogram” som efter kriget 
ansågs vara överflödigt, då den gamla arbetskraften återgick till arbete 
(Graupp och Wrona, 2011).  

När USA:s industri var stark och TWI-programmen lades ner, såg 
situationen i Japan annorlunda ut. På grund av förstörelsen av landets 
industrier som skett under kriget, tvingades de att se annorlunda på hur de 
arbetat förr. Japans industri tog då emot de TWI-metoder som använts av 
USA för att kunna bygga upp industrin igen. TWI lade här grunden till 
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Japans idag starka produktionssystem som beundras och studeras av många, 
och som skulle komma att utvecklas till det som idag kallas Lean Production 
(Graupp och Wrona, 2011). 

Inga förändringar har gjorts av TWI-programmen som används i Japan 
sedan de började användas på 1950-talet av t.ex. Toyota. Principerna i TWI 
sträcker sig över tid och kultur, då det implementerats i olika branscher, 
kulturer och alltid ger stora resultat (Graupp och Wrona, 2011). 

TWI-programmen skapar ledare som kan lära upp, söka efter alternativa och 
effektiva jobbmetoder, hantera konflikter och vet hur de ska överföra allt 
detta till nästa generation anställda. Detta bildar tillsammans en grund som 
Lean inte klarar sig utan, då det är en kultur som klarar av att hantera 
förändringar och som ständigt är i rörelse. När företag börjar använda sig av 
Lean så ses det oftast som en verktygslåda som det bara är att plocka av för 
att lösa problemen och grunderna som TWI skapade i den japanska industrin 
glöms då bort (Graupp och Wrona, 2011). 

3.3.2 TWI Job Instructions (JI) 

TWI-JI utformades för att skapa en stabil arbetsprocess samt arbetskraft och 
för att kunna göra det krävs att organisationen identifierar det bästa 
arbetssättet. Detta gör att TWI-JI är grunden till standardiserat arbetssätt. 
TWI-JI kräver även fortsatt upplärning utefter arbetssättet, vilket skapar en 
standardiserad upplärningsmetod. Stabiliteten kommer genom de 
repetitioner som måste göras för varje operatör och varje arbetsskift. TWI-JI 
ger fördelar från en standardiserad upplärning men även från de stabila 
processer som förbättringar kan byggas på (TWI Institute, 2018; Graupp och 
Wrona, 2011). 

TWI-JI är ett on-the-job training program (OJT) och genom att 
implementera detta kan organisationer skapa en överlägsen flexibilitet som 
skydd mot den ekonomiska osäkerhet som finns i dagens industriella miljö. 
TWI-JI är ett verktyg som är enkelt att applicera varje gång företaget 
behöver träna sina medarbetare på deras arbete (Soltero och Boutier 2012). 
TWI-JI var det första TWI-programmet som skapades, och resterande 
program bygger på det (Graupp och Wrona, 2011). 

I många fall vet anställda vad de har för arbetsuppgifter, men inte 
nödvändigtvis varför arbetsuppgifterna är utformade på ett visst sätt. Den 
ordentliga upplärning som fås genom TWI-JI leder till att nyanställda och 
anställda inte bara lär sig arbetssättet, utan orsakerna och nyckelpunkterna 
bakom varje arbetsmoment. När personer vet varför de utför jobbet, kan de 
börja utveckla ett bättre sätt att utföra arbetet på. TWI-JI skapar engagerade, 
självgående och problemlösande anställda med goda kunskaper om 
processen de arbetar i vilket möjliggör förbättringsarbete och därför anses 
TWI-JI som en konkurrensfördel gentemot andra företag (Bjurström, 2016). 
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Vid upplärning av en process, börjar coachen med att lära ut det minst 
komplexa, vilket tar bort svårigheten och nervositeten av att lära sig ett nytt 
moment. Detta gör att alla kan involveras i upplärningen. För den som ska 
lära upp, blir det enklare att lära upp för varje gång denne gör det. Coacher 
blir ofta så duktiga att de tar sig an ledarroller och tar mer ansvar för sitt 
arbete samt blir mer intresserade av företagets syfte och vision. På grund av 
detta är TWI-JI inte bara fördel för adepter, utan för hela organisationen, då 
det ger reducerad upplärningstid, mindre kasseringar och omarbeten, mindre 
olyckor samt ökad arbetstrivsel och engagemang (Lean, 2017; TWI 
Institute). 

Det amerikanska företaget Donnelly implementerade TWI-JI år 2005, där de 
initiala resultaten långt överskred företagets förväntningar. Efter en lyckad 
implementering så reducerades utbildningstiden från månader till dagar, 
samtidigt som personalomsättningshastigheten fortsatte vara låg. 
Återkoppling från de anställda löd att TWI-träningen gjorde deras arbete 
mindre stressfyllt (Graupp och Wrona, 2011). 

TWI-JI är som alla TWI-program en 4-stegsmodell: 
Steg 1: “Förbered medarbetaren” 
Metoden inleds med att coachen först ska få adepten att känna sig bekväm. 
Coachen ska i detta steg ta reda på vad adepten redan har för kunskaper om 
arbetet, och utefter det utforma instruktionerna (Graupp och Wrona, 2011). 
Det gäller för coachen att koppla ihop den kunskap adepten redan besitter 
med ny kunskap om jobbet. Det är i detta steg viktigt att få adepten 
intresserad av att lära sig jobbet och se till så att personen placeras ut i rätt 
position (Soltero och Boutier, 2012). 
Steg 2: “Presentera arbetsmomentet” 
I detta steg berättar, visar och instruerar coachen adepten i de viktigaste 
stegen. Dessa steg presenteras ett i taget. Detta görs sedan en gång till men 
coachen betonar då nyckelpunkterna för arbetet. Sedan repeteras jobbet ännu 
en gång, samtidigt som coachen talar om orsakerna bakom nyckelpunkterna. 
Det är här viktigt att coachen instruerar tydligt, fullständigt och tålmodigt 
men samtidigt ser till att adepten inte får mer information än vad den hinner 
förstå eller behöver. Detta steg finns även i de sämre versionerna av OJT, 
men i de sämre programmen finns ingen bekräftelse på att adepten faktiskt 
förstått jobbet (Soltero och Boutier, 2012). Fördelar med att ge orsakerna 
bakom nyckelpunkterna är att adepten kan förstå fördelarna med att utföra 
arbetssättet på det nya sättet, och kan då enklare acceptera och ta sig an den 
nya metoden. När personer förstår varför de gör något på ett specifikt sätt, är 
de mer benägna att arbeta enligt arbetssättet och minnas hur det skulle 
utföras. Det skapar även förståelse av vikten av en viss teknik och de 
konsekvenser som kommer utav att utföra arbetet på ett felaktigt sätt. På 
detta sätt engageras adepten i inlärningsprocessen, istället för att endast lära 
sig hur arbetet utförs (Graupp och Wrona, 2011). 
Steg 3: “Pröva på arbetsmomentet” 
I detta steg får coachen en uppfattning av hur mycket adepten har förstått av 
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arbetet genom att adepten själv får utföra momenten. Här är det viktigt att 
coachen korrigerar de fel som sker direkt. Adepten får också identifiera de 
viktiga stegen, nyckelpunkterna och tala om orsakerna till varför de är 
nyckelpunkter medan momenten utförs. Detta steg visar ifall adepten förstått 
de olika momenten av jobbet tillsammans med instruktionerna och inte bara 
imiterar coachen. Denna process upprepas till coachen med säkerhet kan 
säga att adepten förstår momenten (Soltero och Boutier, 2012). 
Steg 4: “Följ upp”      
I detta steget får adepten utföra momenten på egen hand och coachen talar 
om vem adepten ska gå till ifall adepten stöter på problem. Coachen 
stämmer också av med adepten ofta, och uppmuntra till frågor. I detta steg 
fasas coachningen ut och det bör finnas en noggrann uppföljning (Soltero 
och Boutier, 2012). 

3.3.2.1 Jobbnedbrytning 

För att TWI-JI ska fungera måste standarden och jobbet brytas ner 
(Bjurström, 2016). I en jobbnedbrytning ska jobbet beskrivas i tre nivåer. 
Dessa tre nivåer är: 1. viktiga steg, 2. nyckelpunkter och 3. orsaker till 
nyckelpunkter. De två sista stegen i jobbnedbrytningen ingår i det som kallas 
Key Point (KP) kata (Soltero och Boutier, 2012). 

1. Viktiga steg/Important step (IS) kata 
I denna del av nedbrytningen ställer coachen ett antal frågor till sig själv 
medan jobbet utförs. Dessa frågor är: Vad har jag gjort? Vad gör jobbet 
avancerat? Kan detta vara ett viktigt steg? 
Här, precis som i varje kata, upprepas mönstret ett flertal gånger. Detta då 
det genom repetition uppstår större förståelse av processen, och det 
uppkommer även lärdomar om vart frågorna bör ställas. Det viktiga i 
detta steg är att hitta de logiska delarna för att förenkla så mycket som 
möjligt för adepten. Det ska driva jobbet framåt eller addera värde till 
produkten, så att t.ex. plocka upp en borr anses inte vara ett viktigt steg.  

2. Nyckelpunkter 
Nyckelpunkterna uppkommer genom de viktiga stegen. En nyckelpunkt 
är den del av det viktiga steget som gör att momentet blir enklare att 
utföra eller som kan motverka att skada arbetarna på något vis, vilket 
medför så kallade försiktighetspunkter och så vidare. Denna del är 
troligtvis den del som är viktigast i jobbnedbrytningen, då de knep som 
den erfarna operatören har tydligt syns här.  
De frågor som ställs för att ta fram nyckelpunkter är: Varför gjordes 
momentet på detta sätt? Vad skulle hända ifall det inte gjordes exakt så? 
Vilket villkor möter momentet? Misslyckas eller lyckas momentet? 
Skadar det någon? Blir det enklare att utföra?  

3. Orsaker till nyckelpunkter 
För varje nyckelpunkt som uppkommer går det även finna en orsak. Ett 
exempel på hur ett jobbnedbrytningsblad kan se ut hittas i bilaga 1. 
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3.3.2.2 Jobbnedbrytning 

“If the worker hasn’t learned, the instructor hasn’t taught.”  
(Graupp och Wrona 2011, s 73) 

För att TWI-JI ska få en önskad effekt krävs ett starkt ledarskap och det är 
en fördel om företaget har en god företagskultur med avseende på mänsklig 
utveckling. Detta då de anställda ska kunna vända sig till sina arbetsledare 
med vetskap om att de har kompetens att förse dem med vad de behöver för 
att lyckas i sitt arbete. Om operatörerna inte har tillräckligt förtroende för 
sina arbetsledare, så finns det inga instruktionsmetoder i världen som kan få 
dem att följa det standardiserade arbetssättet (Graupp och Wrona, 2011). 
Detta starka ledarskap är även den största utmaningen för implementeringen 
av TWI-JI, då de flesta företagen har reducerat sina träningsprogram 
(Flinchbaugh, 2015). 

Det finns en risk att operatörerna efter ett tag faller tillbaka i sina gamla 
arbetsmetoder och att de återigen börjar arbeta på olika sätt. Detta kan 
komma av att t.ex. coachen inte har lärt ut ordentligt eller att uppföljningen 
inte fungerar som den ska (Graupp och Wrona, 2011). 

3.4 Coaching 

Coaching är ett redskap för utveckling av ledarskapet och har två syften. 
Dessa syften är att lära ut förbättringskatan och att säkerhetsställa att 
organisationen har bra ledare i framtiden (Bjurström, 2016). 

Coaching är någonting som sker individuellt då det är adeptens förmåga som 
ska utvecklas. Om coachingen görs i grupp blir det svårare för coachen att se 
den kunskapsgräns som finns på individnivå och vad som behövs för att 
varje adept ska fortsätta utvecklas. Det finns även andra risker med coaching 
i grupp, dessa kan t.ex. vara att en individ som inte mår bra, pressas att 
utmana sig själv ännu hårdare vilket bidrar till psykisk ohälsa. Det är även 
viktigt att förstå att om adepten inte lyckas, ligger hela ansvaret på coachen 
(Bjurström, 2016). 

För att kunna lära ut, finns det några särskilda krav på coachen. Dessa 
kraven är följande: 
Kunskap om arbetet; coachen måste känna till materialen, maskinerna, 
verktygen, processerna, arbetsmomenten och övriga tekniska kunskaper som 
krävs inom branschen.  
Kännedom om ansvaren; coachen måste känna till företagets regler, 
procedurer, säkerhetspolicies, de olika avdelningarna och hur de hänger ihop 
etcetera. 
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De resterande kraven fås av TWI-programmen, som gäller att coachen måste 
vara skicklig på att lära upp, förbättra metoder och att leda (Graupp och 
Wrona, 2011). 

För att förbättringskatan ska fungera på bästa sätt bör den kompletteras med 
coachingkatan. Detta då coachingkatan används för att lära ut 
förbättringskatan. Coachingkatan är en dialog mellan coachen och adepten 
och har ett specifikt mönster. Frågorna i mönstret upprepas till adepten varje 
dag till dess att det är invant och manus inte längre behövs. Att använda ett 
manus säkerställer att coachen använder rätt inlärningsmönster så att 
inlärningstiden kortas ner och adepten kan känna en säkerhet i att 
coachingcykeln är densamma varje gång (Rother, 2013; Bjurström, 2016).  

3.5 Förbättringskata 

Förbättringsarbeten leder ofta till splittrade förbättringsförsök och det är 
svårt att fokusera på vad som behövs göras. Genom att använda 
förbättringskatan så skapas en upprepande rutin och den kan användas på 
hela organisationen (Rother, 2013).  

 

Figur 3. Modifierad bild av förbättringskatans fyra steg. 
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Enligt Bjurström (2016) ingår det fyra olika steg i förbättringskatan. Dessa 
är: 
Steg 1. Ta ut riktning på lång och medellång sikt. 
Företagets första steg är att beskriva sina värderingar, syfte, behov och 
ambition. Värderingarna beskriver vad organisationen står för och ses som 
den grund som organisationen står på. Det syfte som organisationen har ska 
besvara frågan varför organisationen finns och ambitionen är ett mål dit 
organisationen vill nå. Behovet är den långsiktiga plan som finns för 
organisationen. Dessa beskrivs för att kunna formuleras till en utmaning. 
Genom att skapa en utmaning känner medarbetarna en större delaktighet och 
tillfredsställelse i arbetet. Denna tillfredsställelse och delaktighet 
uppkommer då medarbetarna känner att de arbetar mot ett tydligt mål. 
Utmaningen i sig ska vara konkret samt mätbar och ska inspirera 
medarbetarna att följa med på resan företaget ska göra. En utmaning kan 
t.ex. utformas som att företaget vill minska sin genomloppstid utan att 
kvaliteten ska försämras. 
Steg 2. Förstå nuläget. 
När företaget bestämt vad utmaningen är och vart verksamheten vill nå, görs 
en nulägesanalys. Nuläget beskriver vart verksamheten befinner sig just nu 
och hur det faktiskt ser ut. Nulägesanalysen görs på direkta observationer 
men det kan även behövas andra medel för processkartläggning såsom 
värdeflödesanalys eller statistisk uppföljning. Värdefull information kan 
även fås av intervjuer före, under och efter processen. Analysen är inte till 
för att lösa några problem som förs upp till ytan med observationerna, utan 
har som uppgift att skapa en förståelse varför det ser ut just som det gör. När 
ett nuläge beskrivs börjar företaget med att identifiera den process som 
hanterar kundernas verkliga behov, den så kallade pacemakerprocessen. 
Denna process behöver inte vara en flaskhals. Först studeras variationen i 
efterfrågan och hur väl processen hanterar denna variation. En tidsstudie kan 
göras för att få information om cykeltiderna, vilket beskriver hur ofta en 
processcykel upprepas. Genom att skapa en överblick över värdeflödet och 
få en fördjupad kunskap om pacemakerprocessen blir det enklare att följa 
upp de problem som uppkommer. Problem kan t.ex. vara variation i 
processen, flaskhalsar och buffertar. Förbättringar sker på processnivå så 
därför måste enskilda processer omstruktureras för att förbättra hela flödet. 
Detta görs med TWI-JM, som utvecklades för att kunna utveckla nya 
processer.  
Steg 3. Etablera ett måltillstånd 
Företagets tredje steg i förbättringskatan är att etablera ett måltillstånd på 
kort sikt. Ett måltillstånd är en beskrivning av vad som kommer att göras 
annorlunda i arbetssättet under den bestämda tidpunkten. Denna tidpunkt 
ska helst inte sättas längre bort än tre månader och har företaget ingen 
erfarenhet av att arbeta med måltillstånd ska det sättas närmare. Då det som 
förändras är någonting som medarbetarna gör så ska det även gå att filma. 
Ett tydligt måltillstånd gör att medarbetarnas kraft fokuseras i en bestämd 
riktning, vilket förändrar frågorna om vad ni kan göra till vad ni måste göra. 
Måltillståndet som sätts ska ligga strax bortom den kunskapsgräns som finns 
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hos medarbetarna, där de ska hela tiden känna sig utmanade och motiverade 
till att utföra arbete och utmana sina paradigm. Det är ledarna i 
organisationen som ska se till att alla medarbetare känner på detta sätt. 
Måltillstånd ska finnas för alla processer för att kunna ta organisationen åt 
samma håll. Det som är viktigt vid bestämmande av måltillstånd är att hitta 
det som är betydelsefullt i processen för den enskilde organisationen och då 
mäta det som anses meningsfullt för denna process. Måltillstånd varierar 
från organisation till organisation och det finns alltså ingen standard som 
kan användas för att visa hur ett måltillstånd ska se ut.  
Steg 4. Ta steg för lärande i form av experiment  
Fjärde steget i förbättringskatan är att utforma hypoteser över hur hindret 
ska arbetas bort. Det finns olika modeller som kan användas för att göra 
detta, en av dessa är PDSA, som står för Plan-Do-Study-Act. PDSA visar ett 
sätt att hantera kontinuerligt lärande (Bjurström, 2016). 

3.5.1 PDSA-cykeln 

När verksamheter arbetar med kvalitet och söker efter orsaker till variationer 
är det viktigt att problemet hanteras systematiskt och noggrant. Problemen är 
oftast många men det problem som ska angripas är det som är mest lönsamt. 
Förbättringscykeln som kallas PDSA kan användas för att angripa 
problemen som verksamheten hittat. Denna förbättringscykel består av 
planera, gör, studera och lär (Bergman och Klefsjö, 2012). 

I planeringsdelen av cykeln ska experimenten definieras. Det ska förklaras 
noggrant så att det inte uppstår några missförstånd. Det ska beskrivas vad 
som ska göras, vilka eller vem som ska göra det, hur länge det ska göras, 
vad som inte ingår i steget och så vidare. I denna del ska även en prognos 
om vad företaget tror ska hända göras. Detta görs för att kunna få fram den 
kunskapsgräns som finns. I nästa del, do eller göra-delen, genomförs det 
experiment som tagits fram. I detta steg är det inte själva resultatet av 
experimentet som är viktigt utan de lärdomar organisationen kan få av 
skillnaderna i prognosen som gjort och det som verkligen händer. Det är 
därför av stor vikt att alla delar dokumenteras. Genom att studera 
uppkommer saker som organisationen hade med i prognosen om vad som 
skulle hända, men även saker som inte tagits med uppkommer. Dessa som 
avviker från prognosen innehåller de lärdomar som är viktiga för att ta sig 
framåt (Bjurström, 2016). Den sista delen av cykeln, act-delen, är det som 
kopplar ihop cykeln. Här jämförs det som organisationen trodde skulle 
hända med det som verkligen hände, vilket skapar lärdomar. Lärandet som 
uppkommit genom processen kan då användas till att förändra målet, 
metoderna eller omformulera teorin helt (The W. Edwards Deming Institute, 
2018). 
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Figur 4. Modifierad bild av PDSA-cykeln. 

3.5.2 Spagettidiagram 

Ett spagettidiagram, eller spagettikarta, har som syfte att visualisera en 
process eller ett flödes transporter och rörelser. Detta för synliggöra slöserier 
i form av onödiga rörelser i verksamheten. När ett spagettidiagram skapas så 
görs först en layout-karta av verksamheten. Sedan kan fysiska förflyttningar, 
som dokumenteras som streck, följas genom flödet i detalj. Resultatet av 
spagettidiagrammet är oftast ett stort antal långa streck som kan vara svåra 
att tolka, men här är det möjligt att identifiera vilka förflyttningar som är 
onödiga (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher och 
Alsterman, 2015). 

3.6 Utmanande av paradigm 

Paradigm är ett annat ord för sanning, som i verksamheter uppstår när det 
har varit på ett visst sätt under en väldigt lång tid. Erfarenheter, rykten och 
beslut bidrar till att dessa paradigm aldrig utmanas eller ifrågasätts. För att 
nå nya resultat kan det vara viktigt att identifiera dessa paradigm och tänka 
över ifall de skulle kunna utmanas på något sätt. Klassiska exempel på 
paradigm kan vara att verksamheten uppfattar att arbetsmomenten måste 
utföras i vissa sekvenser eller att det behövs komplexa system för att hantera 
verksamheten. Orsaken till de problem, kostnader och störningar som 
upplevs i verksamheten är på grund av det paradigm som gäller och för att få 
ett annat resultat måste verksamheten lära sig att tänka på ett annat sätt. För 
att möjliggöra förbättrings- och utvecklingsarbete på företaget är det viktigt 
att börja med varför vissa arbetsmoment utförs. Kunskapen om varför vi gör 
som vi gör, utgör en grund för vidare utveckling (Bjurström, 2016). 

3.6.1 Motivation 

Det finns tre föreställningar om vad som skapar motivation enligt Pink 
(Refererad i Bjurström 2016, s 50). Den första är överlevnad och kan 
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innebära hunger, törst och förökning, vilket för de flesta är en självklarhet i 
Sverige och är därför en sällsynt motivationsfaktor att räkna med. Den andra 
motivationen kommer från belöning eller straff. Forskning visar dock att 
belöning inte duger lång sikt, då det ofta minskar motivationen och 
kreativiteten. Belöningen skapar smalare fokus och hämmar utmanande av 
paradigm. Den tredje motivationen kommer från det syfte arbetet ger vårt 
inre. Denna typ av motivation måste läras in, genom att bygga 
företagskulturen kring detta. Denna kultur ska innehålla självstyrning, 
mästerskap och mening.  

1. Självstyrning:  
Att som anställd få vara självständig i sina arbetstider, uppgifter, med 
kollegor och arbetssätt skapar motivation, då självständighet är viktigt för 
människor. I vissa verksamheter finns små ramar för självständighet och 
här gäller det att ta ställning för inom vilka ramar som arbetares 
självständighet kan finnas.  
2. Mästerskap: 
Känslan av att bli riktigt duktig på sitt arbete. Den driver engagemang, 
stolthet och motivation. Det är en känsla av att konstant kunna utvecklas 
och förbättras. Mästerskap kräver insatser i form av träning, testa gränser 
och göra framgång. Mästerskap kräver att man aldrig slutar sträva. 
3. Mening: 
Att sträva mot något meningsfullt är motiverande, då en meningsfullhet 
är långlivad och får en att känna sig som en del av något större. Att skapa 
mening i en verksamhet hos de som arbetar är därför en enorm 
konkurrensfördel som är svårt för konkurrenter att återskapa (Bjurström, 
2016). 

3.6.2 Flowupplevelse 

När en person är helt omfamnad av en 
aktivitet; när tid och rum försvinner och 
handlingar börjar att ske per automatik, 
så har personen uppnått vad 
Csikszentmihalyi kallar för flow. Det kan 
också beskrivas som upplevelsen av att 
följa en energiström utan någon 
ansträngning eller av att föras bort av en 
yttre kraft. När människor känner flow 
upplever de den största tillfredsställelsen, 
och blir helt absorberade av den uppgift 
de håller på med. Den vanligaste flow-
upplevelsen är när man läser en bok, där 
man blir så uppfylld av innehållet att 
världen runt omkring glöms bort 
(Csikszentmihalyi, 2004).  
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En flow-aktivitet innebär 
att det finns stora 
möjligheter till förbättring 
och ska locka till 
utveckling. Det är därför 
viktigt att göra framsteg för 
att kunna behålla flow för 
förblir man på samma nivå 
utan att ens utveckling 
korrelerar med ens ökade 
ansvar/utmaning, så blir 
man lätt uttråkad och lämnar flow-stadiet. Det kan därför vara svårt för ledarna i 
en organisation att se till att medarbetarna hela tiden är på en lämplig nivå där de 
känner sig utmanande och motiverande. Skulle medarbetarna utmanas för 
mycket (i relation till deras kompetens) skulle det ge upphov till ångest och de 
skulle då förmodligen leda till negativa konsekvenser (Csikszentmihalyi, 2004; 
Bjurström, 2016). 

3.6.3 System för beslutsfattande 

Teorin om att tänka snabbt och långsamt grundar sig i att hjärnan tros ha två 
system för beslutsfattande. Dessa två sätt kallas för “system 1” som innebär 
snabbt tänkande och “system 2” som innebär långsamt tänkande 
(Kahneman, 2012). 

System 1 är intuitiva och nästan automatiska tankar som ligger till grund för 
beslutsfattande. I detta system görs inga medvetna resonemang, och 
ansträngningen att tänka är knapp eller ingen alls. Ett exempel på hur system 
1 kan observeras i praktiken är vid enkla matematiska beräkningar. För att 
lösa 2+2 = x så är svaret nästan uppenbart och att veta att 2+2=4 är en 
inlärd färdighet (Kahneman, 2012). 

System 2 innebär ansträngande tankeaktivitet, där uppmärksamhet och 
koncentration måste riktas mot beslutsfattandet. Detta krävs t.ex. vid mer 
komplicerade beräkningar, såsom 17 x 24 = x, där vi måste använda oss av 
multiplikationsmetoder eller huvudräkning för att komma fram till svaret, då 
det i de flesta fall inte kommer automatiskt till oss (Kahneman, 2012). 

Båda systemen är igång konstant, där system 1 mottar intryck och genererar 
intuitiva reaktioner på dem i form av så kallade ”beslutsförslag” till system 
2. System 2 överväger de automatiska känslor, intryck, intentioner och 
avsikter som kommer med förslagen. Om system 2 godkänner förslaget, 
förvandlas det till övertygelser och viljor. I vanliga fall antar system 2 
förslagen och godkänner dem då vi ofta litar på våra intryck och automatiska 
reaktioner, då det kräver mindre energi av oss. De som använder sig av 
system 2 för att kontrollera sina beslut och svar är oftast personer som är 
engagerade i frågan eller som ofta ställer sig skeptiska till sin intuition. 
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System 2 kan alltså resonera, men är i många situationer endast bekräftande 
till system 1 och tas inte i sitt fulla bruk  Genom att utmana de inlärda 
tankebanorna och sätt att utföra uppgifter på, kan alternativa beslut eller 
lösningar på problemen uppstå, för att uppnå nya resultat. Det är även 
möjligt att bygga upp ett automatiskt igenkännande för i vilka situationer 
som behöver ifrågasätta intuitionen (Kahneman, 2012).  

3.7 Flexibilitet i arbetskraft 

En arbetskrafts flexibilitet kan beskrivas som förmågan att rotera anställdas 
uppgifter och arbeten, samt antal arbetstimmar och antal anställda som 
fördelas på dessa uppgifter och arbeten. Syftet med detta är att kunna 
bemöta varierande behov hos kunder och organisationer, då det kräver 
processer som kan leverera högkvalitetsprodukter på ett snabbt och flexibelt 
sätt. För att produktionstekniker som t.ex. Lean Production ska kunna 
användas effektivt, krävs uppbackning i form av operatörer som är väl 
upplärda och flexibla mellan uppgifter och arbeten. Detta innebär att alla 
operatörer har god kunskap om multipla processer och finns tillgängliga för 
att rotera mellan dem för att uppfylla efterfrågan. Genom att lägga grunden 
till arbetssätt som Lean Production, kan tillverkande företag på lång sikt 
skapa hållbara konkurrensfördelar (Fraser och Hvolby, 2010). 

Funktionell flexibilitet innebär förmågan att kunna variera arbetare och 
arbetsuppgifter, och definieras enligt Atkinson (1987; Refererad i Kok och 
Lighthart 2014, s 3) som “deploy his or her skills across a broader range of 
tasks”. Detta innebär att en operatör får upplärning kring flera olika 
arbetsmoment, för att t.ex. kunna ersätta en operatör på grund av sjukdom 
eller för att möta variation i efterfrågan utan att behöva anställa nya 
operatörer. Detta ska möjliggöra att man ska kunna matcha arbetsinsatser 
mot förändringar i efterfrågan, produktionsmetoder eller teknik. Genom att 
organisationen får denna flexibilitet, kan de reducera ledtid och antal 
produkter i arbete, vilket leder till förbättrad kundservice och kundnöjdhet. 
Samtidigt som organisationen förses med en effektiv användning av både 
arbetskraft och utrustning (Fraser och Hvolby, 2010). 

Införandet av funktionell flexibilitet i en arbetsstyrka kan kompletteras med 
införandet av numerisk flexibilitet. Numerisk flexibilitet definieras enligt 
Atkinson (1987) som “the ability of firms to adjust the number of workers, 
or the level of worked hours, in line with changes in the level of demand for 
them” (Refererad i Kok och Lighthart 2014, s 4). Numerisk flexibilitet kan 
vara både intern och extern. Intern numerisk flexibilitet innebär förmågan att 
kunna anpassa mängden resurser de lägger på arbetet genom att ändra 
timmarna som den existerande arbetskraften arbetar. Övertidsarbete, 
deltidsarbete och flextimmar faller alla inom denna kategori. Intern 
numerisk flexibilitet tillåter organisationer att anpassa sina resurser inom 
arbetskraften snabbt för att möta det behov som finns. Intern numerisk 
flexibilitet är det snabbaste sättet att försäkra sig om att arbetskraftens 
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timmar matchar arbetsbelastningen och det kräver lägre 
koordineringskostnader än att anställa och avskeda medarbetare. Extern 
numerisk flexibilitet betyder att antalet arbetare anpassas genom att 
existerande arbetskraft kompletteras genom att anställa extern arbetskraft. 
Dessa förändringar kan innebära tillfälliga arbetare från arbetsförmedlingar 
på dagarbete eller behovsarbete, men även tillfälliga arbetare på 
visstidskontrakt. Jämfört med intern numerisk flexibilitet tar detta längre tid 
att få tillgång till och dess koordineringskostnader är högre, men det stöttar 
en mer väsentlig förändring i storleken och varaktigheten av 
arbetskraftstimmar (Kok och Lighthart, 2014). 

Det tåls att tilläggas att en del arbetsuppgifter, så kallade kritiska uppgifter, 
är väldigt specifika och kan då bara utföras av certifierad eller specialiserad 
personal. Att mer personal ska komma upp till denna specialiserade nivå 
kostar pengar och tar lång tid. De arbetsuppgifter som inte kräver någon 
specialiserad kunskap kan tränas på utan att själva uppgiftens utförande 
riskeras. Genom att träna flera operatörer på de icke-kritiska 
arbetsuppgifterna, kan organisationen öka kapaciteten på de kritiska 
uppgifterna utan att kvalitén riskeras. Det ökar även organisationens 
flexibilitet då fler tränas på de icke-kritiska uppgifterna och organisationen 
får då en möjlighet till att balansera arbetsuppgifterna (Bjurström, 2016).  

3.8 Alternativa upplärningsmetoder 

Det finns ett antal olika träningskoncept som används i dagens verksamheter 
för att lära upp medarbetare. Ett av dessa är gå bredvid-konceptet som 
innebär att den nya medarbetaren får sin träning genom att få en handledare 
som anses vara en erfaren anställd. Den nya medarbetaren går bredvid 
handledaren under en tid för att se hur jobbet utföras. Detta är en metod som 
saknar kontroll över vad och hur det lärts ut, det är även svårt att veta om det 
som lärts ut har uppfattats av den som går bredvid. En annan risk med denna 
metod är att det är svårt att säga hur länge medarbetaren behöver gå bredvid. 
Ett annat koncept är att berätta, detta konceptet innebär att handledaren 
berättar instruktioner om hur arbetet ska utföras. Detta koncept är svårt då 
det med ord är svårt att beskriva hur arbetet ska utföras. Det är även svårt för 
den nya medarbetaren att förstå vad som kommer sedan och de utsätter 
minnet för stora utmaningar (Bjurström, 2016). 

Dessa metoder har stora risker då det ofta sker saker som verkar 
komplicerade och viktiga detaljer missas då. Den nya medarbetare kanske 
kan kopiera den rörelsen som gjorts men det finns en stor risk att den inte 
förstått eller kan uppgiften. Det är även svårt att kontrollera att den träning 
som gjorts har fungerat (Bjurström, 2016). 
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3.8.1 On-the-job training 

I On-the-job training sker träningen i den verkliga arbetsmiljön medan 
adepten gör jobbet, och det sker en och en. OJT training har som syfte att 
genom mer erfarna medarbetare träna upp nyanställda (Read och Kleiner, 
1996). Soltero och Boutier (2012) menar att OJT har sitt fäste i lärlingskapet 
men deras likheter slutar även där. Det har dock funnits en missuppfattning 
att OJT ska göras direkt efter ett lärlingskap, vilket det inte ska. 

Det kan finnas svårigheter med att välja en handledare att träna upp 
nyanställda, dessa kan bland annat vara att handledaren inte är tränad i att 
lära ut uppgiften och gör då att handledaren inte känner någon motivation till 
uppgiften (Read och Kleiner, 1996). 

3.8.1.1 Structured on-the-job training 

Structured on-the-job training (S-OJT) är en arbetsmetod som skapade på 
1980-talet och har starka influenser från TWI Job Instructions och är ett 
OJT-program. Tanken bakom programmet var att hjälpa organisationer 
svara på nya krav för att kunna uppnå högre nivåer av kvalitet och 
produktivitet. S-OJT presenterar en definierad uppgift av jobbet som 
adepten förväntas att utföra, och inte ett helt jobb i sig (Jacobs och Bu-
Rahmah, 2012). 

För att S-OJT ska fungera behöver adepten vara motiverad inför träningen 
samt att coachen förväntas ha tillräcklig kunskap om uppgiften för att kunna 
lära ut den. Fördelar med S-OJT är bland annat att det inte behövs några 
speciella resurser såsom klassrum eller internetuppkoppling. Problem som 
uppstår vid inlärningen tas även itus med direkt, då coachen är med adepten 
under hela upplärningen (Jacobs och Bu-Rahmah 2012). 

3.8.2 Lärlingskap 

Lärlingskap kan ge affärsmässiga fördelar såsom ökad lönsamhet och ökat 
humankapital för verksamheten enligt Kenyon (2005). Lönsamheten höjs 
genom att lärlingskap ger en förbättrad konkurrenskraft, produktivitet, 
kvalitet och effektivitet samt reducerar kostnader. Det förbättrar även 
medarbetarnas tillfredsställelse och karriärutveckling. Genom en 
lärlingsutbildning får lärlingen en bred och djup kunskap som hjälper dem 
att med mer entusiasm och mer inriktat utveckla produkt- och tjänsteutbudet 
mer. Detta bidrar då till företagets konkurrenskraft. Den största svagheten 
menar Soltero och Boutier (2012) är att det tar lång tid innan en medarbetare 
når full kompetens över processen. Handledaren besitter ofta stor och bred 
kunskap men genom lärlingskap är det svårt att lära ut den. 
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4. Genomförande 
Denna fallstudie genomfördes under våren 2018. Projektets uppdragsgivare 
är Holtab som är beläget i Tingsryd, Småland. 

För att få en fördjupad förståelse för projektet kommer ett antal 
företagsbesök att göras. Samtidigt kommer ett antal strukturerade intervjuer 
göras med operatörerna samt arbetsledaren på processen. Parallellt görs en 
litteratursökning angående Lean, standardiserat arbetssätt, TWI och olika 
upplärningsprogram.  

Teorin har samlats in genom vetenskapliga artiklar och litteratur om 
ämnesområdet. Teorin ska öka förståelsen för den empiri, resultat och 
diskussion som finns i fallstudien. Den finns även med för att öka 
tillförlitligheten. 

Lean Production har använts i fallstudien för att öka förståelsen för det fokus 
på att hantera variationer som finns inom Lean. Det har även använts för att 
förstå kopplingen mellan Lean och TWI och varför det är viktigt att arbeta 
med. 

Då arbetet handlar om variationer och hur dessa kan förbättras genom en 
bättre upplärning så har även teori om variationer tagits fram. Detta för att få 
en bild av variationer faktiskt är samt mer lite kort om mer “vanliga” 
lösningar. 

Standardiserat arbetssätt har använts för att det är en stor del av 
förbättringsarbete inom organisationer. Det har även kopplingar till Lean då 
det för upp problem till ytan som gör att variationerna lättare hanteras och 
baseras på fakta. TWI-JI är även grunden för ett standardiserat arbetssätt. 

Teori om TWI har tagits fram för att förstå konceptet och för att fördjupa 
kunskaperna av vad det är som missats då organisationer endast använder 
sig av Lean Production och inte använder sig av TWI. Fokus ligger i arbetet 
på TWI-JI, som handlar om att utforma instruktioner för att kunna lära ut ett 
arbete enklare. De andra programmen såsom, Job Safety, Job Methods och 
Job Relations är viktiga att ha i betänkande när man arbetar med Job 
Instructions och därför har även en mindre beskrivning av dessa gjorts. När 
arbete med JI görs så krävs en jobbnedbrytning för att instruktionerna ska 
kunna göras korrekt och därför har även teori om detta undersökts. Det har 
även undersökts vilka kritiska faktorer som finns när företag inför TWI-JI 
för att få en bild av vad som kan vara det mest utmanande med arbetet. 

Coaching anses vara en viktig del för att få TWI att fungera, då det genom 
ett bra ledarskap skapar en förmåga att använda TWI-programmen. För att få 
information om varför coaching är så viktigt har teori om coaching samt 
coachingkatan undersökts. 
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När förbättringsarbete görs på ett företag kan förbättringskatan göras samt 
att förbättringskatan är en del av coaching, och därför har teori om detta 
ämne bearbetats. För att förstå den nulägesanalys som görs i 
förbättringskatan har även teori uppsökts om PDSA-cykeln och 
spagettidiagram. För att få förbättringsarbete att fungera är det även viktigt 
att tänka på människors motivation, hur besultfattande och hur en lärande 
organisation fungerar, därför har även dessa aspekter undersökts. 

Då Holtab vill kunna använda sig av samma personal så krävs det lösningar 
genom att vara flexibel i arbetskraft för att möta deras variationer i 
efterfrågan. Därför har denna teori undersökts för att finna hur företag på 
bästa sätt gör och hur det kan ha kopplingar till hur företag lär ut. 

Sist presenteras alternativa träningsmetoder som hittats. De som hittats är de 
vanligaste som “gå bredvid” och “att berätta”. Vilka har tagits med för att få 
en bakgrund till hur mycket teori som kunde hittas om den metod som 
Holtab själva använder sig av och vilka positiva samt negativa effekter som 
finns. Ett annat träningsprogram som sökningarna i teorin gav är ett program 
som kommit ur TWI och som på många sätt kan förknippas med TWI. Ett 
annat är lärlingskap som är ett vanligt upplärningssätt i många industrier. 
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5. Empiri 

5.1 Företagsbeskrivning 

Fallstudien är gjord på Holtab som har sitt huvudkontoret och fabrik beläget 
i Tingsryd, Småland. De har även försäljningskontor i Malmö, Kungsbacka, 
Mönsterås, Töreboda, Helsingfors (Finland) och Kolding (Danmark). Holtab 
utvecklar, producerar och levererar transformatorstationer, teknik hus och 
lågspänningsställverk för kraft- och signalöverföringar i främst 
Skandinavien. De erbjuder transformatorstationer som fungerar både 
inomhus och utomhus och kan även vara mobila. 

Holtab arbetar inom fyra marknadssegment och dessa är inom energi, 
förnybar energi, infrastruktur och industrin. Marknadssegmentet inom 
energi har funnits sedan start, 1973, och kunderna är elnätsbolag runtom i 
norden. 2010 började Holtab satsa på fler marknadsegment, dessa var inom 
förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi, infrastruktur, såsom 
järnvägar, hamnar och flygplatser och inom industrin. 

De har en stor marknadsandel i Sverige och är en stor aktör på 
elnätsmarknaden i Norden. 10% är export, och sker framförallt till Danmark 
och Finland. Under åren har export skett till omkring 40 länder genom andra 
företag, t.ex. SAAB eller ABB. Holtab omsätter omkring 400 miljoner 
kronor och har idag 150 st anställda 

5.2 Upplärning hos Holtab idag 

 

Nyanställd	 Gå	bredvid;	
observera	och	testa	

Börjar	med	
lågspänningsdelen	 Anses	vara	upplärd	

I detta kapitel beskrivs den empiriska data som samlats in på 
fallföretaget. Inledningsvis görs en företagsbeskrivning, sedan kommer 
det beskrivas hur upplärningen ser ut på arbetsplatsen just nu samt deras 
företagsklimat. Kapitlet presenterar även en nulägesanalys av 
fallföretaget. 
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Figur 5. Hur upplärningen ser ut på Holtab idag för en nyanställd. 

Den produkt som nyanställda får börja arbeta på hos Holtab är TSS-
stationen och det är den som undersöks i denna studie. Detta då det är den 
minst komplicerade produkten Holtab arbetar med samt att det inte krävs 
någon speciell utbildning. 

I dagsläget tillämpas “gå bredvid”-metoden vid upplärning av nyanställda, 
vilket innebär att adepten får gå bredvid operatörerna som arbetar på TSS-
stationen och observera arbetssättet samt prova själv i efterhand. Vem av 
operatörerna adepten får gå bredvid kan variera under upplärningstiden, då 
samma operatör kanske inte är tillgänglig under hela tiden. 

Det finns få hjälpmedel som operatören kan använda eller som kan ges till 
adepten i dagsläget för att underlätta upplärning på TSS-stationerna. Det 
finns endast enstaka bilder finns på hur vissa skruvar ska dras enligt kundens 
önskemål som adepten kan titta på. TSS-stationen innehåller även ett 
elschema där adepten kan kontrollera så kablarna sätts korrekt och en 
orderspecifikation där de olika komponenterna i TSS-stationen listas upp. 

Upplärningstiden varierar efter adeptens individuella förmåga. Upplärning 
brukar ta minst två veckor och efter detta finns ingen riktig begränsning. Det 
finns heller inte några specificerade krav för att säkerhetsställa att adepten är 
upplärd, utan oftast brukar operatören som lär upp rådgöra med 
arbetsledaren för att bedöma ifall adepten kan få börja arbeta självständigt. 
Här utgår de då från arbetsledarens och operatörens erfarenheter av arbetet. 
Om det tar en adept väldigt lång tid att lära sig försöker arbetsledaren ge 
denne det stöd den behöver, men till en viss gräns. Denna gräns är inte 
definierad, och då brukar brukar operatören som lär upp diskutera med 
arbetsledaren ifall adepten kanske inte är anpassad för just det arbetet. 

När adepten börjar arbeta självständigt börjar de oftast med monteringen av 
lågspänningen. Detta för att kunna få fortsatt stöd genom att operatören som 
lär upp arbetar på andra delen av stationen. Om adepten känner sig osäker 
efter att ha börjat arbeta självständigt, är samtliga 16 operatörer som arbetar 
på avdelningen bekanta med hur jobbet ska utföras. Därför är alla dessa 
tillgängliga som stöd ifall osäkerheter kring arbetsmomenten uppstår. 

Fördelarna som finns med den nuvarande upplärningsmetoden menar 
arbetsledaren, är att operatörerna har en frihet att bilda en egen uppfattning 
om hur arbetet kan utföras enligt hur denne själv upplever är enklast. Det tar 
heller inte speciellt lång tid att förbereda inför upplärningen av en 
nyanställd, varken för operatören som ska lära upp eller för adepten som ska 
läras upp. Den nuvarande metoden innebär även att de flesta som arbetar på 
stationen kan hjälpa till att lära upp. En operatör ansåg att det var värdefullt 
att få gå bredvid olika operatörer som adept då man får en bred tillgång till 
olika tips och tricks. Dessa tips kan t.ex. vara att en person vid varje 
delmontering samlar skruvar, muttrar och brickor i en burk för att slippa gå 
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fram och tillbaka till hyllorna. På grund av enkelheten i “gå bredvid”-
metoden, har det möjliggjort att många har kännedom om hur TSS-stationen 
byggs. Idag har de möjlighet till att rotera personal från den s.k. 
specialavdelningen samt de mer komplicerade stationerna på samma 
avdelning, då de som arbetar där har arbetat på TSS-stationen. De har även 
möjlighet till att flytta över personal från lågspänningsavdelningen, då de 
förra året lärde upp 3-4 stycken operatörer därifrån för att kunna möta 
belastningen vid högsäsongen bättre. Vid de tillfällen roteringen inte 
fungerar, som t.ex. när de nämnda avdelningar själva har mycket att göra så 
får operatörerna samt arbetsledaren arbeta övertid. Arbetsledaren försöker 
hela tiden planera in så att de ligger i fas med beställningar, för att slippa 
övertider och förflytta personal. Detta då det minskar motivation och tar tid 
från mer komplicerade arbeten. 

Holtab upplever att svårigheterna som finns med upplärningen just nu är att 
de inte har någon specifik manual eller grund att gå efter. Detta upplevs 
försvåra upplärningen då de olika foton, elscheman och orderspecifikationer 
som finns tillgängliga inte har mycket värde för adepten i början av 
anställningen. Operatörer har berättat att de kände en viss osäkerhet när de 
fick börja arbeta självständigt, då det är mycket att ta in och kan därför bli 
överväldigande. Det som en operatör beskrev som specifikt förvirrande var 
alla olika skruvar och muttrar som krävdes till olika delar av monteringen, 
då det blev svårt att hålla koll på. De kunde även känna att det var obekvämt 
att avbryta andra operatörer i deras arbete för att ställa frågor eller be om 
hjälp, särskilt under högsäsong (april-oktober). Ett annat problem som 
Holtab upplever finns med den nuvarande “gå bredvid”-metoden är att de 
operatörer som ska lära ut kan ha svårt att formulera sig och förklara allt 
som verkligen görs i arbetet så adepten tar till sig och förstår. Detta då 
arbetsmomenten är självklara och går på automatik för dem som arbetar på 
TSS-stationen. Instruktioner eller en manual hade kunnat ge operatörerna 
som ska lära upp en pedagogisk styrka att luta sig tillbaka på. Här anser 
arbetsledaren att deras energi kunnat besparas, då de inte hade behövt lägga 
den på hur de förklara arbetet då de hade kunnat kolla på instruktionerna. 

Holtab anser att en förbättring av det nuvarande upplärningsmetoden kan 
göras genom att utforma instruktioner eller en manual för hur arbetet ska 
utföras. Det är viktigt för att kunna anställa ny personal och kunna ge dem 
en upplärning där de kan garantera att de faktiskt lär sig arbetsmomenten 
ordentligt. Det skulle även användas som ett verktyg för att kunna lära 
befintlig personal på andra avdelningar hur arbetet utförs på TSS-stationen 
för att kunna rotera den personal som finns på företaget. Detta ifall 
olycksfall eller sjukdom drabbar den arbetsstyrka de har på stationen i 
dagsläget. Holtab anser därför att det hade varit värdefullt att kunna ta in 
arbetsstyrka från andra avdelningar på företaget, vilket möjliggörs genom att 
träna upp fler operatörer på TSS-stationen. 
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I dagsläget kan operatörerna som arbetar på TSS-SFK flyttas över till de mer 
komplicerade stationer under lågsäsong (november-mars). Hittills har det 
skett till viss del, och mottagandet av detta är bra då operatörerna får lära sig 
mycket nytt och på så sätt utvecklas. 

5.3 Holtabs företagsklimat 

Visionen Holtab har är “Upplev kraften i Holtab. Företag och Teknik i 
världsklass”. Teknik i världsklass innebär att Holtab är noggranna med 
material och leverantörers kvalité. Detta då de köper in mycket tekniska 
produkter av andra aktörer som sätts in i deras egna produkter och 
tillsammans utgör en funktion. Företag i världsklass är någonting som 
medarbetarna ska uppleva och förmedla till sin omgivning. 

Syftet Holtab har är att tillverka och utveckla nätstationer och 
ställverksprodukter åt företagskunder inom elkraftområde. Ett starkt syfte 
för dem är att de finns i Tingsryd och med sin tillväxt vill bidra till 
Tingsryds tillväxt. 

Grunden till de värderingar Holtab har är kunskap, service och samarbete. 
Detta är någonting som medarbetare, kunder och intressenter alltid kan 
förvänta sig. Holtab anser att det är viktigt att ta hjälp av partners så att de 
tillsammans kan utveckla processerna, kommunikationen och på så sätt 
värna om miljön, hälsan och säkerheten men även vara kompromisslösa när 
det gäller kvalitén. 

Det behov som finns hos Holtab är att mer flexibelt kunna rotera personal på 
företaget, för att möta de olika variationerna i efterfrågan. Det är även att 
kunna lära upp nyanställda snabbt och ordentligt. 

Deras ambition är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och växa i sin 
yrkesroll. Detta är för att de anser att det är genom att utveckla sina 
medarbetare och verksamheten som resultat uppkommer. 

Måltillståndet Holtab har utformat är att omsätta 450 miljoner kronor år 
2018. 

5.4 Nulägesanalys 

Den montering som kartlagts är på stationen TSS-SFK och på denna produkt 
är det idag två operatörer som arbetar. Operatörerna på Holtab har friheten 
att använda flextimmar, och kan på så sätt bestämma när den vill börja samt 
sluta arbetsdagen. Operatörerna arbetar på fyra stationer i taget och ibland 
arbetar de tillsammans på olika delmonteringar och ibland delar de på två 
stationer var. Stationerna är beräknade att ta 6,9 timmar per station att 
montera. Denna tid är uppmätt på en annan TSS-modell men har sagts gälla 
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dessa också. Avdelningen i sig består av ett större antal stationer som byggs 
på liknande sätt men är mer komplexa. 

Planeringen på hur många stationer som behöver göras per vecka sker en 
gång i veckan. Holtab har dagliga operativa möten där de inom de olika 
avdelningarna diskuterar med hjälp av en visualiseringstavla hur de ligger 
till i timmar på stationerna, ifall det skett några olyckor och ifall det finns 
några andra störningar i arbetet. De flesta störningar som tas upp på dessa 
möten försöker de lösa själva på en gång för att problemet ska åtgärdas fort. 
De använder sig av Lean 5S på Holtab där de städar och fyller på 
komponenter varje fredag efter det operativa mötet.  
 
Efter de operativa mötena inom avdelningarna har arbetsledare tillsammans 
med andra avdelningarna ett möte där de diskuterar hur väl de bland annat 
möter den förväntade leveransprecisionen till kund men även 
underleverantörernas leveransprecision till Holtab. 

Tavlorna som används till de operativa mötena för arbetsledarna 
observerades och där framgick att Holtabs verkliga leveransprecision den 
veckan låg på 97 % samt att de hade en önskad på 100 %. Leverantörernas 
leveransprecision låg på 87 % den veckan observationerna gjordes, vilket de 
ansåg vara ett problem då det gör att Holtab i sin tur hamnar efter i sin 
produktion. 

Det spagettidiagram som gjorts har följt en operatör som arbetade på två 
stationer. 

 
Figur 6. Spagettidiagram på två stationers högspänningsmontering. 
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En stor del av rörelserna som gjordes var mellan stationerna och den 
plockvagn som finns samt mellan de två stationerna som arbetades på. 
Plockvagnen innehåller de delar som ska monteras in i stationen och dessa 
rörelser anses därför inte speciellt onödiga. Det gjordes även många rörelser 
mellan verktygsvagnen, plockvagnen och stationerna. Dessa anses inte heller 
onödiga då de behöver göras för att hämta de olika bitsen som behövs till 
skruvdragaren. Ett antal av rörelserna var för att hämta olika glömda 
komponenter till monteringen. 

Cykeltider på högspänningen har mätts på två olika stationer på en operatör, 
dessa cykeltider visas i tabell 1. 

Tabell 1. Cykeltider på högspänning 

Moment Mätning 1 Mätning 2 

Förberedande 
steg 

10 minuter 10 minuter 

Brytarpaket 11,5 minuter 17 minuter 

Manöverdon 5 minuter 8 minuter 

Isolera och jorda 6 minuter (Inte hela 
momentet) 

5 minuter (Inte hela 
momentet) 

PEX-hållare 11 minuter 6 minuter 

Totalt 43,5 minuter 46 minuter 
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Cykeltider på lågspänning har mätts på fem stationer på två operatörer, dessa 
cykeltider visas i tabell 2.  

Tabell 2. Cykeltider på lågspänning 

Moment Mätning 
1 

Mätning 2 Mätning 3 Mätning 4 Mätning 5 

Förmontage jordplint 
och jordning mot traf 

+ jordning 

14,5 
minuter 

5,34 
minuter 

3,30 
minuter 

6,34 
minuter 

4,23 
minuter 

Lågspänning 14,61 
minuter 

7,24 
minuter 

5,33 
minuter 

5,15 
minuter 

7,17 
minuter 

Jordning 4,39 
minuter 

5,33 
minuter 

3,56 
minuter 

4,16 
minuter 

4,52 
minuter 

RY-hållare 11 
minuter 

- - - - 

Mätvärdeinsamling 19,5 
minuter 

2,50 
minuter 

(inte hela 
momentet) 

1,08 
minuter 

(inte hela 
momentet) 

1,49 
minuter 

(inte hela 
momentet) 

0,55 
minuter 

(inte hela 
momentet) 

Totalt 59,5 
minuter 

20,41 
minuter 

13,27 
minuter 

17,14 
minuter 

16,47 
minuter 

Mätningen på lågspänningen har inte många variationer vilket tyder på att 
arbetssättet på denna monteringsdel är mer stabil samt att det finns ett 
utstakat arbetssätt för hur jobbet ska utföras. Det finns ett par moment, både 
på hög- och lågspänning som saknar cykeltider samt ett par som saknar 
cykeltider för hela momentet, vilket är på grund av tidsbrist. 

Andra observationer har även gett att Holtab inte har någon rutin på hur 
arbetet ska utföras, då olika operatörer observerats göra på olika sätt. 
Avsaknaden av rutin gjorde även att operatörerna ett par gånger fick testa sig 
fram i hur monteringen skulle ske och frågade även andra operatörer om 
hjälp. Detta ledde till att fel begicks och att operatören fick montera om 
komponenten. De operatörer som ställdes frågan om hjälp visste inte heller 
med säkerhet hur komponenten skulle monteras. Alla moment som 
observerats på stationen finns i bilaga 4. 

Observationer har även gjort på vilken skruvdragare, skruv, mutter och 
bricka som behöver användas vid varje moment. Detta gjordes då 
operatörerna tyckte att det var svårt att komma ihåg vilken komponent de 
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skulle använda vid vilket tillfälle, då de började arbeta på Holtab. De olika 
skruvarna, muttrarna, brickorna samt vilken skruvdragare som används lär 
de sig genom att gå bredvid. Observationer gjordes att operatörerna hade 
idag kunskap om varför vissa brickor används vid vissa tillfällen, t.ex. att en 
taggbricka används för att få bättre kontakt och hade heller inga svårigheter 
att hitta rätt komponenter. 

Vid intervju så har det framkommit att Holtab idag har svårigheter att 
producera i den takt som behövs för att möta behovet, speciellt under 
högsäsong. Det finns samtidigt en önskan att fortsätta utvecklas och bli 
större. För att kunna nå detta behöver en förändring ske i hur de möter sina 
variationer samtidigt som en önskan om att expandera anläggningen finns. 
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6. Analys 

6.1 Förbättring av dagens upplärning på Holtab med hjälp av TWI-JI 

Varje gång en adept ska läras upp på högspännings- och lågspänningsdelen 
av monteringen kan TWI-JI användas som stöd för upplärning. Detta kan 
skapa en kortare och mer gedigen upplärningsprocess där adepten inte bara 
får tillgång till vad som är arbetsmomentet, utan även nyckelpunkterna i 
arbetet och orsakerna bakom dessa. Detta ger möjligheter för att skapa en 
arbetskraft som är engagerad och problemlösande med goda insikter i 
processen de arbetar i från början (Bjurström, 2016). 

Den 4-stegsmodell som TWI-JI använder sig av fungerar som stöd att gå 
efter vid upplärning av adept på hög- och lågspänning (Soltera och Boutier, 
2012). Detta är värdefullt då det idag inte finns något för operatören som ska 
lära upp att utgå från. Operatörerna på Holtab som får lära upp i dagsläget 
har god insikt i processen och har arbetat i den en längre tid, det är därför 
lätt att bli blind för viktiga saker eftersom att processen är så självklar för 
dem. En 4-stegsmodell med tydliga instruktioner för hur och vad coachen 
ska lära ut eliminerar den blindheten, samt det stressmoment som kan 
komma av att lära upp en adept utan någon riktig manual eller stöd av något 
slag. 

Holtab har idag ingenting som förbereder handledaren på vad som ska läras 
ut och de har heller ingenting som förbereder adepten. Genom första steget 
av TWI-JI där coachen ska förbereda medarbetaren får coachen möjlighet 
att placera sig på den kunskapsnivå som coachen anser att adepten ligger på 
(Soltero och Boutier, 2012). Detta steg är även värdefullt på grund av att 
adepten vid många tillfällen kan få gå bredvid olika operatörer, det kan då 
bli svårt för dem att bedöma på vilken kunskapsnivå adepten befinner sig på. 

Idag finns inga underlag annat än elscheman att gå efter, vilket är en väldigt 
liten del av processen och ger inte heller adepten så mycket då denne inte 
har kännedom om processen ännu. Då det inte heller krävs någon el-
utbildning för att arbeta med stationerna så är det heller inte säkert att 
adepten kan den svenska elstandarden som Holtab går efter. Med hjälp av 
instruktioner för låg- och högspänning kan de förmedla all viktig kunskap i 
processen till adepten. Detta görs i det andra steget där coachen presenterar 
arbetsmomentet och då har ett tydligt underlag att gå efter för att 
pedagogiskt kunna förmedla sin kunskap kring vad, nyckelpunkter samt 
orsaker till adepten (Graupp och Wrona, 2011). 

Kapitlet kommer att beskriva den insamlade data och informationen från 
företaget i jämförelse och analys med den teoretiska data. Fokus ligger på 
vilka effekter TWI-JI kan ha för upplärning, arbetsprocesser och 
arbetskraften. 
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Genom TWI-JI uppstår tydliga kriterier för när adepten är upplärd och när 
denne får arbeta självständigt. Detta genom det tredje steget i TWI-JI, där 
adepten får pröva på arbetsmomentet. Coachen kan här säkerhetsställa att 
adepten lärt sig samt förstått och inte bara kopierar hur coachen utfört 
arbetet (Soltero och Boutier, 2012). Holtab har idag inga medel för att 
kontrollera att adepten är fullt upplärd eller har förståelse för processen. Det 
finns heller ingen definierad gräns för när adepten får börja arbeta 
självständigt. Istället för dagens osäkra bedömning kan de genom TWI-JI se 
till att adepten har förstått vad, nyckelpunkter och orsaker som krävs för att 
utföra arbetet korrekt, samvetsgrant och säkert. Detta gör även att coach 
eller arbetsledare aldrig behöver vara oroliga att de släpper en nyanställd 
innan den har förståelse för processen. Det skapar även självsäkerhet hos 
adepten när denne börjar arbeta självständigt i processen, då coachen kan 
korrigera adepten direkt ifall denne har missuppfattat något då coachen finns 
med och stöttar adepten under hela processen (Soltero och Boutier, 2012). 

Det finns idag ingen uppgift på exakt hur lång upplärningstiden är utan 
Holtab anser att det behövs ungefär två veckor för adepten att få en 
kännedom om processen, och då får adepten börja arbeta självständigt på 
lågspänningsdelen. Med TWI-JI finns denna gräns för när adept anses vara 
upplärd, vilket gör att upplärningstiden blir mätbar. I många fall kan även 
upplärningstiden reduceras (Lean, 2017). 

6.2 Lean production 

Holtab strävar efter en snabb tillväxt med ungefär den arbetskraft de har men 
ser brister i den upplärningsmetod de använder sig av. De ser ett behov av 
att bygga ut och arbeta snabbare för att få plats med fler stationer för att 
möta upp den ökande efterfrågan som finns, men har i dagens läge ingen 
möjlighet till det. Genom att skapa stabilitet i arbetskraften och 
arbetsmetoderna kan förbättringar i processerna ske, vilket skulle innebära 
att lösningar inte behöver sökas i utökande av yta. Dessa lösningar kan vara 
olika verktyg inom Lean Production, men för att Lean ska fungera så behövs 
grunden som TWI-JI skapar (Graupp och Wrona, 2011). Holtab arbetar idag 
genom att förbättra sina processer genom operativa möten, där de försöker 
finna lösningar på de problem som uppstår på en gång. De använder sig även 
av 5s för att skapa stabilitet. 

Lean Production är ett kraftfullt verktyg att använda för att förbättra 
processer, men det kräver stabilitet och standardisering i de 4M:en (Dennis, 
2015). TWI-JI bidrar till en standardiserad metod för människor att arbeta 
utefter, då instruktionerna lär upp adepter utifrån rådande standardiserade 
arbetssätt. 
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6.3 Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar 

En jämförelse av de cykeltider som observerats i empirin har gjorts för att 
synliggöra variationerna i processen. Dessa mätningar gjordes för att se om 
det efter implementering av TWI-JI finns några förändringar i cykeltiderna 
och om variationerna blir färre. 

 
Figur 7. Visar variationerna i cykeltiderna på högspänningen. 

 
Figur 8. Visar variationerna i cykeltider för lågspänning. 

De olika arbetssätten visar sig även i de variationerna i cykeltider som mätts. 
Dessa variationer uppstod på grund av onödiga väntetider på material eller 
pauser i arbetet som inte alla operatörer hade. En del av de variationerna 
som syns i figur 7 och 8 beror även på att tiden inte tagits på hela momentet. 
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på hur monteringen ska ske. Detta då det noterades att det gjordes ett antal 
onödiga rörelser i form av att hämta glömda verktyg och komponenter, 
såsom skruvar och muttrar. 

Det finns idag inget standardiserat arbetssätt på Holtab, vilket kommer av att 
operatörerna på Holtab har olika uppfattningar kring hur och i vilka 
sekvenser arbetet ska utföras. Operatörerna hade även svårigheter i att veta 
exakt hur komponenterna skulle monteras i stationen och det observerades 
att de ett par gånger fick testa sig fram då kunskapen om hur det faktiskt 
skulle göras inte fanns på plats. Detta har troligtvis uppstått på grund av att 
de blivit upplärda av olika operatörer som även dem har egna övertygelser 
om hur arbetet ska utföras. Operatörerna besitter även egna tips och tricks 
som för arbetet framåt eller gör det enklare. Att få olika information från 
olika operatörer kan även anses lite förvirrande för en nyanställd, då det är 
svårt att avgöra vilket som är rätt. TWI-JI skulle eliminera denna förvirring 
som det innebär att gå bredvid olika operatörer som arbetar olika. Det ger 
även en större kontroll över vad och hur det lärs ut och hur mycket adepten 
verkligen uppfattat, vilket inte fås genom “gå bredvid”-metoden. En 
standard för upplärning uppstår genom TWI-JI där coachen alltid lär upp 
adepterna efter samma modell och arbetssätt (Graupp och Wrona, 2011). 

Med ett standardiserat arbetssätt blir arbetet enklare, effektivare och säkrare. 
Avsaknad av standard resulterar i att de nyanställda i sin tur skapar ett eget 
sätt att utföra jobbet på, vilket resulterar i att alla operatörer fortsätter att 
arbetar olika. TWI-JI möjliggör sammanställning av nyckelpunkter som för 
jobbet framåt, kan förstöra jobbet, skada arbetaren eller göra jobbet enklare 
(Bjurström, 2016). Då olika operatörer besitter olika värdefulla kunskaper, 
kan dessa kunskaper och tips samlas in för att utforma TWI-JI. På så sätt 
skapas en standard för det bästa arbetssättet just nu, och när ett bättre 
arbetssätt hittas, kan TWI-JI uppdateras. En standard möjliggör ett 
organisatoriskt lärande, där all värdefull kunskap som operatörerna besitter 
bevaras inom organisationen och standardiseras in i det arbetssätt som ingår 
i upplärning av alla adepter. På detta sätt försvinner inte erfarenhet och 
expertis när en person avgår, utan finns bevarat i arbetssättet med hjälp av 
TWI-JI. Om en adept blir upplärd efter detta arbetssätt på Holtab, kommer 
det att finnas kvar i dennes vidare arbetsvanor på processen (Dennis, 2015). 

Idag finns ingen gräns för hur lång tid upplärningen är eller hur lång tid 
upplärningen får vara innan det kan anses ta för lång tid. Genom att skapa en 
standard för upplärning, som uppkommer genom TWI-JI och användning av 
coachingkatan, där coachen följer samma mönster kan en ungefärlig tid eller 
arbetsinsats som krävs fås för att lära upp en adept (Bjurström, 2016). 

Intervjuerna som gjordes redovisade att operatörerna hade svårigheter med 
vilka verktyg och muttrar/skruvar/brickor som behövs för att montera 
stationerna i början av sin arbetsperiod, vilket gjorde dem osäkra och tog 
onödig tid. Då det är många olika verktyg och muttrar/skruvar/brickor som 
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används för att montera ihop produkten kan det vara svårt att hålla koll på 
allting. En förenklande standard av detta hade varit värdefullt då mindre 
energi kan läggas på att hitta rätt verktyg/skruv/mutter, och istället läggas på 
inlärningen av processen. 

6.4 Kunskapsgränser 

Det finns idag en kunskapsgräns hos operatörerna på Holtab. Detta då 
operatörerna har god kännedom om vad de ska göra när de monterar, men 
har mindre kännedom om vad de olika komponenterna har för funktion för 
kund samt varför momenten är viktiga. Samtidigt besitter arbetsledaren en 
god kännedom om alla produkter samt syftet bakom dessa arbetsmoment 
och vad de skapar för värde för kund. Dessa skillnader kan bero på att det är 
svårt att lära ut den kunskap som de operatörer som arbetat där en längre tid 
besitter genom att använda “gå bredvid”-metoden. Detta då alla 
arbetsmoment är självklara och inövade för dem, vilket gör att reflektion 
över varför och viktiga nyckelpunkter inte sker, eftersom att det aldrig 
ifrågasätts. Genom att skapa riktlinjer på hur operatörerna ska lära ut är det 
enklare att se till att inga viktiga steg missas och det skapar även en större 
förståelse hos adepten för hur processen fungerar. TWI-JI kan tillsammans 
med coaching utmana denna kunskapsgräns som finns mellan operatörerna 
på TSS-SFK och arbetsledaren (Bjurström, 2016). 

Att gå som lärling skulle även det bidra till att adepten får en bättre 
förståelse för vad de ska göra samt värdet för kund men det är ett mer 
tidskrävande verktyg där det tar längre tid för adepten att uppnå full kunskap 
om processen (Kenyon, 2005: Soltero och Boutier, 2012). 

6.5 Flexibilitet i arbetskraft 

När Holtab har extern och intern variation använder de sig av övertid samt 
att rotera personal på samma avdelning som TSS-stationen. Nackdelen med 
att använda personalen från den egna avdelningens mer komplicerade 
stationer är att de då måste ligga före i planeringen, vilket det inte finns 
några garantier till vid tillfällen då TSS-stationen kräver mer arbetskraft. I de 
fall rotation av personal inte går får de som arbetar på TSS-stationen jobba 
med låg kapacitet, vilket skapar stress och gör att de inte klarar av att få ut 
ordrar i tid. Att implementera TWI-JI skulle kunna vara en fördel för att då 
kunna träna upp medarbetare från andra avdelningar för att möta externa 
eller interna variationer. Detta genom att operatörer får tränas på mindre 
kritiska arbetsmoment för att kunna skapa en jämnare arbetsbörda 
(Bjurström, 2016). Detta hade skapat en så kallad funktionell flexibilitet med 
ett större antal operatörer som har kännedom om flera arbetsuppgifter. 
Genom att använda sig av detta hade de kunnat sänka övertidstimmar och 
reducera de tillfällen där de behöver arbeta med låg kapacitet, vilket i 
längden kan sänka ledtider för produkten och minimera stresspåslaget som 
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uppkommer av att ligga efter i planeringen (Atkinson, 1987; Refererad i 
Kok och Lighthart 2014, s 3). 

Intern numerisk flexibilitet existerar idag på företaget i och med att det i viss 
mån finns flexibilitet med övertidstimmar och flextimmar, som kan anpassas 
vid den operativa styrningen. Detta utgör goda möjligheter för att kunna 
möta dagliga krav på arbetsinsatser. TWI-JI hade kunnat möjliggöra för att 
anställa och enkelt kunnat lära upp adepter som arbetar vid behov, under 
visstid (t.ex. högsäsongen april-oktober) eller på deltid för att möta de 
variationer som finns i intern och extern efterfrågan, vilket hade kunnat 
skapa en extern numerisk flexibilitet. 

6.6 Förbättringskata 

Holtab har beskrivit sina värderingar, sitt syfte, sina behov samt sin ambition 
som är förbättringskatans första steg. I dessa har kunder, leverantörer och 
medarbetare ett stort fokus för att de ska kunna utveckla sina processer till 
det mest optimala. Holtab har däremot inte formulerat någon utmaning, 
vilket kan göras för att öka motivationen hos medarbetarna och få dem att 
arbeta mot ett gemensamt mål (Bjurström, 2016). Holtabs måltillstånd idag 
är att nå upp till 450 miljoner kronor i omsättning och är ett så kallat 
monetärt mål som sträcker sig över deras produktionsår. Detta måltillstånd 
är detsamma för alla processer inom organisationen och de har inget 
speciellt måltillstånd på avdelningen som observerats. Det är ledarskapets 
ansvar på Holtab att ett måltillstånd sätts strax bortom den kunskapsgräns 
som finns hos operatörerna, då de hela tiden ska känna sig utmanande. 
Måltillståndet ska även vara något som förändras i arbetssättet och som går 
att filma (Bjurström, 2016). 

Nulägesanalysen som gjorts har visat att det finns ett behov av att bättre 
kunna möta externa och interna variationer, vilket kan nås med hjälp av 
TWI-JI som experiment för att lyckas överkomma dessa hinder. TWI-JI kan 
på kort sikt ge en bättre upplärningsmetod och ett standardiserat arbetssätt, 
och utifrån detta kan nya måltillstånd gällande Lean Production och ständiga 
förbättringar etableras. För att ta steg framåt kan PDSA-cykeln användas, för 
att enklare strukturera upp och kunna mäta de förändringar som sker 
(Bjurström, 2016: Fraser och Hvolby, 2010). 

6.7 Coaching 

Holtab använder sig idag av operatörerna på stationen som handledare när 
en nyanställd börjar. De använder sig inte av samma handledare under hela 
upplärningen utan det är den operatör som finns tillgänglig vid tillfället. 
Detta gör att upplärningen inte följer någon struktur och adepten lär sig olika 
beroende på vilken av operatörerna den går bredvid. Att adepten får gå 
bredvid olika operatörer kan anses vara en fördel då det idag är det enda 
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sättet för operatörerna att ta del av de tips och tricks som finns på stationen. 
Med hjälp av TWI-JI kan de som är tilltänkta att coacha på Holtab få 
underlag till att kunna lära upp adepter samt att de tips och tricks som finns 
samlas på ett och samma ställe (Soltero och Boutier, 2012; Bjurström, 
2016). Det skulle också göra att coachen lättare kan uppfatta den 
kunskapsgräns som adepten har för att kunna fortsätta utveckla adepten 
(Bjurström, 2016). 

Den struktur som saknas i coachningen idag, då de inte arbetar utefter 
samma sätt, kan upprättas med hjälp av TWI-JI då det ger coachen kunskap 
om arbetsmomenten som de kanske inte besitter idag (Graupp och Wrona, 
2011). 

Det finns idag ingen uppföljning ifall adepten behöver fortsatt stöd av 
handledaren. Stöter adepten på problem tar de oftast hjälp av andra på 
avdelningen eller arbetsledaren för att lösa dem. Genom att använda sig av 
sista steget i TWI-JI, följ upp, så har coachen gett adepten riktlinjer för vad 
adepten ska göra ifall problem uppstår (Soltero och Boutier, 2012). 

6.8 Utmanande av paradigm 

Ett paradigm som idag råder hos Holtab är att den kunskap adepten får är 
helt baserad på vilka den går bredvid, uppfattningen är att detta gör att du 
som adept får tillgång till massa olika tips och tricks. Detta paradigm gör att 
upplärningen blir mycket individuell, då det inte är säkert att alla adepter får 
gå bredvid samma operatörer. Holtab kan med TWI-JI röra sig mot en mer 
organisatorisk upplärning då adept garanterat får lära sig alla tips, tricks och 
övriga delar av jobbet som är viktiga (Dennis, 2015). Att förändra synsättet 
på hur upplärningen ska gå till med hjälp av TWI-JI leder till ett skifte i 
paradigm, eftersom att uppfattningen av hur upplärningen ska gå till 
förändras. 

Ett annat paradigm som finns hos Holtab är att arbetsmomenten utförs av 
ren vana, utan att riktigt tänka på syftet bakom varje arbetsmoment. 
Monteringen av TSS-SFK ska ta 6.9 timmar, vilket inte utmanas även att 
dessa tider har mätts på en annan liknande produkt. Dessa tider får troligtvis 
finnas kvar på grund av den inställningen som finns gentemot produkten, då 
det är den enklaste produkten att montera. Genom att utmana detta med 
TWI-JI kan Holtab uppnå nya resultat, då det tar fram varför 
arbetsmomenten utförs (Bjurström, 2016). 

Paradigm som finns kan utmanas genom att operatörerna börjar att 
ifrågasätta sina inlärda tankebanor på hur de arbetar med stationerna och 
börja använda sig av system 2 istället för att system 1. Detta kan skapa 
förutsättningar för att hitta nya lösningar på problem eller nya arbetssätt 
(Kahneman, 2012). För att uppnå nya resultat så behöver detta utmanas. 
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TWI-JI ger ett nytt sätt att se på upplärning, vilket förhoppningsvis kan driva 
nya idéer och tankebanor. 

6.8.1 Motivation 

Att arbeta med medarbetarnas upplevelse av företaget är viktigt för Holtab, 
vilket deras vision och värderingar uttrycker. TWI-JI kan bidra till att 
förbättra medarbetarnas trivsel, engagemang och stressnivå vilket betyder att 
det kan vara viktigt för att förbättra deras upplevelse av sitt dagliga arbete 
(TWI Institute). 

I dagsläget motiveras operatörerna till utveckling och mästerskap i och med 
att de får tillfällen att lära sig mer komplicerade arbetsmoment på andra 
stationer och avdelningar för att nå en högre kunskap inom organisationen. 
Genom detta drivs engagemanget hos operatörerna samt att de får testa sina 
gränser, vilket skapar en motivation till att fortsätta utvecklas. TWI-JI kan 
användas till att träna personal att kunna arbeta med ett brett spektrum av 
arbetsuppgifter, vilket breddar kompetens och stärker medarbetarens 
kunskap inom företaget. Att ständigt få lära sig nytt och utvecklas inom flera 
områden kan göra att operatören känner ett mästerskap kring sin breda 
kompetens (Bjurström, 2016). 

Då de har en viss flexibilitet i arbetstider och hur de vill arbeta skapar även 
detta motivation i form av självstyre, eftersom att operatörerna får jobba 
relativt självständigt genom detta (Bjurström, 2016). Med hjälp av TWI-JI 
kan självständighet för adepter etableras tidigt på Holtab, då denne snabbt 
blir självgående i monteringsprocessen. 

Mening kan uppnås på grund av att användningen av TWI-JI ger adepten 
information innehållande orsaker till varför momenten utförs samt 
nyckelpunkter, och inte bara vad som ska göras. I dagsläget ges operatörerna 
endast information om vad eftersom att de inte anses behöva veta mer, men 
för att skapa ett meningsfullt arbete kan det vara viktigt att förklara 
orsakerna bakom varje moment. Orsaker kan handla om säkerhet, kvalité 
eller kundönskemål och är hursomhelst viktiga att veta för att förstå varför 
olika delmoment är viktiga för slutprodukten (Bjurström, 2016). 

6.8.2 Flowupplevelse 

Att bli utmanad och få lära sig nytt kan leda till flowupplevelse, men för att 
det ska möjliggöras i en organisation ska möjlighet till utveckling och 
förbättring alltid finnas (Csikszentmihalyi, 2004). På grund av att det under 
högsäsong endast ligger fokus på att klara av arbetsbördan, finns det här 
inga möjligheter till utveckling eller förbättringar och därför hämmas 
flowupplevelsen. Det är dock svårt för organisationer att alltid kunna 
möjliggöra detta eftersom att det är svårt att känna till var varje individuell 
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operatörs kunskapsgräns befinner sig och vad denne finner utmanande. 
Under månaderna med lågsäsong får operatörerna möjligheter till att utmana 
sig själva och sin kunskap, vilket kan bidra till flow. 

De möjligheter de har idag att flexa personal från mer komplicerade 
stationer till TSS-stationen kan hämma känslan av flow. När operatörer 
besitter en avancerad kunskap som kommit av att operatören kontinuerligt 
utvecklats på Holtab, kan flowupplevelsen hämmas när operatörer får kliva 
ner i svårighetsnivå för att det t.ex. saknas personal eller är högt tryck på 
TSS-stationen (Csikszentmihalyi, 2004). 

Genom att använda TWI-JI kan flow skapas för de operatörer som finns på 
TSS-SFK, då de kan få fortsatt möjlighet att rotera till de mer komplicerade 
stationerna där de kan utföra de uppgifter som inte kräver någon 
specialkunskap (Bjurström, 2016). 
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7. Resultat 

7.1 Jobbnedbrytningar och instruktioner 

 

Figur 9. Hur upplärning ser ut med TWI-JI. 

Den nedbrytning som gjorts i fallstudien har utformats utefter de 
observationer som gjorts på högspännings- och lågspänningsdelen av 
monteringen. Dessa observationer finns i bilaga 4. Nedbrytningarna har 
gjorts i olika nivåer, där de jobbnedbrytningarna som finns i huvudfokus i 
denna fallstudie är riktade till operatörer som redan arbetar på stationen. 
Dessa har gjorts för att skapa ett standardiserat arbetssätt som operatörerna 
ska arbeta samt träna upp utefter och kan därför verka svåra för någon som 
inte besitter kunskap om processen. För de djupare nivåerna som är tilltänkta 
att användas till nyanställda, finns i bilaga 5 och 6. 

När nedbrytningarna gjordes observerades även väntetider mellan olika 
moment. Detta försöker reduceras genom att förändra i vilken ordning 
arbetsmomenten genomförs i instruktionerna. 

De jobbnedbrytningar som gjorts ska sedan användas av operatörerna som 
instruktioner. Där operatörerna hela tiden kan känna ett stöd i att inga delar 
av momenten missas och att adepten lär sig korrekt. Dessa kan även 
användas som hjälp då de vill lära upp personal från andra avdelningar för 
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Detta kapitlet presenterar resultatet av fallstudien som tagits fram genom 
analysen av den insamlade empiriska data och teoretisk data. 
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att kunna rotera och möta de variationer och förändrade behoven som finns i 
processen. 

7.1.1 Jobbnedbrytning av högspänning 

Arbetsmoment: Högspänningsdel visas nedan i tabell 3. 
Tabell 3. Arbetsmoment på högspänningsdel. 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

Ett logiskt segment av 
operationen när något händer för 
att föra arbetet framåt 

Någonting i ett steg som kan: 

1. Gör jobbet  

2. Förstör jobbet  

3. Skada arbetaren  
4. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 

tricks, speciell timing, speciell info  
5. Kursivt = ytterligare nedbrytning  

Orsaker till 
nyckelpunkter 

1. Förbered jobbet 
1. T-nummer  

2. Ring efter brytarpaket  

3. Ring efter trasformator  

4. Ta bort underluckor  

5. Hämta brytarrör  

6. Starta produktion i systemet  

7. Hämta brytarpaket  

1. Rätt komponenter  
2. Spara tid 
3. Reducerar väntan. 
4. Underlättar hela 
arbetet 
5. Förbered nästa 
steg 
6. Mäta arbetstid 
7. Förbered nästa 
steg 

2. Brytarpaket 1. Brytarrör (Yttersta hålet för vattenfall, 

innersta för EON)   

2. Rätt håll: plåt mot plåt  

3. Vinkla BP vid placering  

1. Husbredden 
varierar 
2. Kan bara 
monteras åt rätt håll 
3. Förenklar 
placering BP 

3. Manöverdon 
1. Rör mot rör  

2. Nollställ  

1. Ansluta till BP, 
splint i mitten 
2. Säkerhet för kund 

4. Isolera & jorda Jorda: 

1. Lämna en jordskena lös  

2. Röda  

Jorda: 
1. Förenklar 
jordanslutning 
2. Undvika 
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3. Jordanslutningsbult 
Isolator: 
4. Vila på skruv (+platta) 
5. Använd stege 
 

kortslutning   
3. Säkerhet för kund 
Isolator: 
1. Förenklar 
2. Förenklar, 
säkerhet 

5. Pexhållare 1. Kantlist 
2. Förmontera en sida löst 

1. Reducerar skador 
på kablar  
2. Förenklar 
kabelanslutning 

 

7.1.2 Jobbnedbrytning av lågspänning 

Arbetsmoment: Lågspänningsdel visas nedan i tabell 4. 

Tabell 4. Arbetsmoment på lågspänningsdel. 
 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

Ett logiskt segment av operationen när 
något händer för att föra arbetet framåt 

Någonting i ett steg som kan: 

1. Gör jobbet  

2. Förstör jobbet  

3. Skada arbetaren  
4. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 

tricks, speciell timing, speciell info  
5. Kursivt = ytterligare nedbrytning  

Orsaker till 
nyckelpunkter 

1. Förmontage jordplint & 
jordning mot traf 1. M6  

2. Trafjordning  

3. Röda  

1. För att plinten ska 
sitta rätt  
2. För arbetet vidare 
3. Säkerhet och 
kvalité 

2. Lågspänning 
1. Övre bultar  

2. Använd pall  

1. Förenklar 
2. Förenklar och 
säkerhet 

3. Jordning 
Röda  

Säkerhet och kvalité 

4. RY-hållare 
Montera kabelfäste löst  

Motverka omarbete 
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5. Mätvärdesinsamling 
1. Enligt kopplingsschema  

2. Pall  

1. Motverka 
omarbete och 
säkerhet 
2. Förenklar och 
säkerhet 

7.2 Standardisering av verktyg 

En standardisering av vilka verktyg och tillbehör som ska användas vid varje 
moment har gjorts och finns i bilaga 7. Detta har gjorts för att underlätta för 
nyanställda att hitta rätt komponent då det finns många att hålla reda på och 
olika komponenter behövs vid olika moment. 

7.3 Förbättringskata 

 
Figur 10. En sammanfattning av förbättringskatan som gjorts hos Holtab 

 
För att få en bättre struktur på det förbättringsarbete som utförts på Holtab i 
denna fallstudie har förbättringskatan använts. 

7.3.1 Utmaning 

Utmaningen som utformats för fallstudien är att Holtab med samma personal 
och samma yta ska kunna nå högre omsättning och tillväxt. 

Utmaning	
• Samma	personal	och	samma	yta	men	kunna	nå	högre	omsättning	

Nuläge	

• Cykeltider	
• Spagettidiagram	
• Observationer	
• Intervjuer	

Etablera	
måltillstånd	

• Utmana	arbetssätt	
• Kunna	korta	ner	cykeltider	

Experiment	
• Mer	strukturerad	upplärning	
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7.3.2 Etablera måltillstånd 

Måltillståndet Holtab har sträcker sig över ett helt produktionsår och därför 
utformades det för fallstudien ett nytt måltillstånd som sträcker sig över 
några månader och är en förändring i arbetssättet. Det förändrades även då 
det inte ansågs utmana operatörerna bortom deras kunskapsgräns. 
Måltillståndet utformades med hänsyn efter det behov som finns på Holtab 
samt den utmaning som utformats för fallstudien. 

Måltillståndet som utformats för Holtab är att utmana den upplärningsmetod 
som råder på företaget för att kunna korta ner cykeltiderna. 

7.3.3 Experiment 

Författarna tror att det måltillstånd som utformats, kan nås med hjälp av en 
mer strukturerad upplärning. Detta då nyanställda enklare skulle komma in i 
processerna, ett standardiserat arbetssätt skulle skapas och operatörer som 
redan arbetar på Holtab kan få läras upp på fler processer. 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet som studien kommit fram till kan sammanfattas som: 

Operatörerna har idag ingenting som förbereder handledaren på Holtab för 
vad som ska läras ut eller på vilken nivå upplärningen ska läggas. De har 
heller inga riktlinjer hur de ska lära ut eller vad som ska läras ut, utan det 
som finns som stöd är elscheman. Det finns heller inga kriterier som visar 
när en adept är fullt upplärd och kan börja arbeta självständigt, utan den “gå 
bredvid”-tid som uppskattats är ca 2 veckor, och efter detta får operatör 
börja jobba självständigt på lågspänningsdelen men anses inte upplärd på de 
övriga momenten. Det finns inte heller någon uppföljning av adepten, vilket 
gör att ifall det uppstår problem kan det vara svårt för adepten att veta vem 
som har den rätta kunskapen för att lösa problemet på bästa sätt. 

Holtab använder idag sina operativa möten för att finna lösningar på 
problem som uppstår i sin produktion samt Lean 5S. De ser att förbättringar 
måste göras i tillverkningsprocesserna, då det inte finns möjlighet att utöka i 
yta samt att de vill kunna anställa nya operatörer. 

Idag finns inget standardiserat arbetssätt på Holtab, varken i hur 
operatörerna arbetar eller i vilka sekvenser de arbetar, vilket leder till att 
olika moment prioriteras utefter vad operatören själv anser är viktigt. De 
olika arbetssätten grundar sig troligtvis i att de har blivit upplärda på olika 
sätt och av ett antal olika operatörer. Detta gör att det blir svårt att veta vilket 
sätt som är rätt eller vilket sätt som gör arbetet enklare. Det gör också att de 
små tipsen och tricksen som en del av operatörerna har bara förs vidare till 
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viss personal. Det varierande arbetssättet visar sig i variationer i cykeltider. 
Spagettidiagrammet som gjordes visar också ett antal onödiga rörelser för att 
hämta glömda verktyg och komponenter till stationerna, vilket också 
uppkommer vid en brist på standard. Detta försvårar förbättringsarbeten och 
elimineringen av slöserier för Holtab. Det gör det även svårare för 
operatörerna att skapa ett arbetssätt som är det bästa just nu. 
Arbetsmomenten utförs idag av ren vana av operatörerna, vilket gör att det 
aldrig ifrågasätts och förbättringsmöjligheter hämmas. Detta märks tydligt 
på de tider monteringen får ta, då de inte är mätta på rätt process. Det blir 
därför svårt för Holtab att utvecklas och nå nya resultat. 

En kunskapsgräns finns mellan operatörer och arbetsledare, där operatörerna 
inte vet alla orsaker till nyckelpunkterna i arbetsmomentet eller vad 
produkten har för funktion för kund. Denna kunskapsgräns finns troligtvis 
där på grund av svårigheter att lära ut den kunskap som operatörerna besitter 
med hjälp av “gå bredvid”-metoden. En annan faktor kan även vara att 
inställningen till TSS-produkten är att det är den enklaste produkten att 
montera och man behöver endast veta vad som ska göra, och att man därför 
lägger litet fokus på att ge en gedigen upplärning. 

Vid hög efterfrågan får operatörer från de mer komplicerade stationerna från 
avdelningen eller från lågspänningsavdelningen roteras till TSS-SFK. 
Förflyttningarna går dock endast göra ifall de andra stationerna ligger före i 
sin planering, vilket det aldrig finns garantier för. Utan förflyttningarna får 
de arbeta övertid eller med för låg kapacitet vilket skapar stress och minskar 
motivation hos operatörerna. Behövs större arbetsinsats för att ligga i fas 
använder de sig av övertid.  
 
Dagens upplärning sker individuellt genom “gå bredvid”-metoden. Varje 
adepts upplärning varierar efter vilka operatörer som finns tillgängliga för att 
lära upp processen under adeptens första tid på Holtab. Detta skapar 
individuella förståelser och upplevelser. Idag utmanas inte heller deras sätt 
att se på upplärning för att söka alternativa lösningar. 

Det är viktigt för Holtab att arbeta med medarbetarnas upplevelse och 
trivsel. Motivationen och utvecklingen drivs idag på genom att operatörer 
får testa att arbeta med montering av produkter på svårare avdelningar. 
Självständighet finns i deras arbete genom de flextider Holtab erbjuder samt 
att operatörerna får utföra arbetet i den sekvens som de vill. Motivationen 
hämmas dock av att operatörerna saknar vetskap om hur viktigt deras arbete 
är för kund eller varför momentet utförs på ett visst sätt. 

Det är idag svårt att bibehålla flowupplevelsen på Holtab under högsäsongen 
då de har stort fokus på att klara av det ökade trycket. Flowupplevelsen kan 
även hämmas av att högre utbildad personal får montera TSS-SFK. 
Upplevelsen av flow blir dock större då de vid lågsäsong har möjlighet att 
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utveckla operatörerna på TSS-SFK genom att förflytta dem till 
specialavdelningarna. 
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8. Diskussion och rekommendationer 

8.1 Resultatdiskussion 

Att använda “gå bredvid” som en metod till upplärning är enkelt då det inte 
är en särskilt resurskrävande metod. Det krävs inga förberedelser eller någon 
bestämd person som ska handleda och det är också därför Holtab använder 
sig av metoden. Det är en ostrukturerad upplärning som inte har någon 
standard för vad som är viktigt att lära ut eller något bevis på att personen 
har förstått momenten. Det finns heller inget som säger när adepten är färdig 
med “gå bredvid”-metoden och egentligen är redo att börja arbeta 
självständigt. När en person inte är säker på sitt arbete kan detta leda till t.ex. 
omarbete, osäkerheter och mindre motivation. TWI-JI skapar en standard för 
hur upplärningen ska ske, vilka moment, nyckelpunkter och orsaker som 
adepten ska lära sig och vad som krävs för att en adept ska få arbeta 
självständigt. TWI-JI skapar även möjligheter till uppföljning som ser till att 
adepten alltid bär på tillräcklig kunskap och vet vem som adepten ska gå till 
ifall problem uppstår. Holtab saknar idag en mätbar upplärningstid, vilket 
kan förändras med hjälp av TWI-JI. 

Idag arbetar Holtab med operativ styrning och Lean 5S, men ser vidare 
behov av förbättringar för att kunna möta den ökande efterfråga som råder. 
Istället för att söka förbättringar genom investeringar i utökande av yta, kan 
TW-JI hjälpa Holtab att stabilisera processens människa och metod. Detta 
för att kunna bygga på förbättringsarbete av processen med t.ex. Lean 
Production-verktyg. 

Då TWI-JI har utformats med hjälp av operatörerna så är det deras arbetssätt 
som skapar standarden och ett standardiserat arbetssätt anses vara grunden 
till att utveckla en process. Detta på grund av att det standardiserade 
arbetssättet fungerar som en karta över dagsläget för processen, och utan 
denna insikt är det mycket svårt att hitta konkreta förbättringar eller 
alternativa arbetssätt. Instruktionerna är baserade på operatörernas kunskap 
och det finns därför möjligheter för dem att engagera sig i vidare 
förbättringsarbete. Då det finns en standard, kan dessa förbättringar göras 
mätbara vilket gör att framstegen blir tydliga. Genom att ge alla adepter på 
Holtab samma möjligheter och verktyg att lära sig och förstå processen på 
ett standardiserat vis, skapas ett organisatoriskt lärande som ger en god och 
trygg grund för alla att stå på. När kompetensen är inom organisationen och 
inte enbart individen, så skapar detta förutsättningar att säkerställa att alla 
jobbar på det bäst kända arbetssättet. Det leder till att värdefull kunskap inte 

I detta kapitel kommer fokus ligga på att diskutera och ge förslag till 
förbättring baserat på information som presenteras i fallstudien. 
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försvinner om en medarbetare på Holtab skulle gå i pension eller sluta på 
arbetsplatsen. 

Att standardisera och stabilisera processer är nödvändigt för att möjliggöra 
ett fortsatt förbättringsarbete på Holtab. Detta för att bättre kunna möta 
variationer i efterfrågan och hantera interna variationer som t.ex. 
sjukskrivningar, leveransförseningar och liknande störningar som drabbar de 
interna processerna och ställer krav på operatörernas arbetskraft och 
arbetsinsats. Det skapar också värdefull konkurrenskraft gentemot andra 
företag. 

TWI-JI kan användas för att utöka den kunskapsgräns som finns på TSS-
stationen. Detta görs då instruktionerna som skapas innehåller nyckelpunkter 
samt orsaker bakom arbetsmomenten som lätt förbises i “gå bredvid”-
metoden. Genom instruktionerna, förbättringskatan och PDSA-cykeln 
skapas samtidigt en dialog med medarbetarna som gör det enklare för 
coachen att hela tiden ha koll på operatörernas kunskapsgränser samt vilket 
stöd de behöver för vidare utveckling inom organisationen. För att 
kunskapsgränsen ska kunna utökas krävs även att uppfattningen som finns 
till produkten förändras och för att göra det krävs det att ledarskapet tar ett 
ansvar. 

Genom TWI-JI skapas ett nytt synsätt och uppfattning kring hur upplärning 
kan utföras på Holtab. Dagens individuella, simpla upplärning blir istället 
organisatorisk, standardiserad och ges stor betydelse. Förhoppningsvis, så 
kan utmanandet av ett paradigm leda till att fler paradigm inom 
organisationen utmanas för att hitta nya lösningar i olika delar av arbetet och 
organisationen. Detta sker på grund av att när system 2, eller långsamt 
tänkande, som finns för beslutsfattande börjar tas i arbete blir det enklare att 
fortsätta använda sig av det finns behov av att söka alternativa beslut eller 
tankar. Detta kan ge upphov till nya resultat på Holtab. 

Genom TWI-JI kan upplevelsen av att arbeta på Holtab förbättras, då det 
kan öka trivsel och engagemang samt sänka stressnivån på arbetet. 
Operatörernas motivation kan förbättras genom att Holtab ökar 
operatörernas delaktighet i processen och möjligheter till att påverka den, 
vilket kan göras genom att operatörerna t.ex. utformar de standardiserade 
arbetssätten och får komma med förbättringsförslag under operativ styrning. 
På detta sätt ger TWI-JI en motivation till att förbättra och förenkla arbetet 
och processen, vilket leder till att operatörer tar mer ansvar för sitt arbete. 
God insikt och kunskap om arbetet tillsammans med en stark motivation att 
förbättras skapar en förmåga att lösa problem där de uppstår och ger en 
känsla av att vara duktig på det man gör. Mening är en viktig faktor att föra 
in i det vardagliga arbetet då tydlighet kring den viktiga roll operatörerna har 
måste finnas för att de ska förstå vad deras insats verkligen har på 
verksamhetens tillväxt. Detta skapar yrkesstolthet och ett starkt syfte att 
prestera, vilket ger stark motivation i långa loppet.  
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Eftersom att TSS-SFK är den lägsta nivån i komplexitet kan det vara svårt 
att undvika att ta in operatörer från specialavdelningen och de svårare 
stationerna på avdelningen. Det kan dock bidra till att dessa operatörer 
hamnar utanför sin flowupplevelse, då det är en enklare arbetsuppgift och 
utmaningen blir mindre. Det kan därför vara bättre att leta efter möjligheter 
att använda personal från andra avdelningar och då använda TWI-JI för att 
lära upp de mindre komplicerade delarna av arbetet. Detta för att lättare 
kunna möta upp variationerna men samtidigt få operatörerna att fortsätta 
utvecklas på arbetet genom att utmana deras kunskapsgränser och skapa en 
flowkänsla. 

Holtabs utmaningar handlar främst om monetära mål, vilket nödvändigtvis 
inte är någonting som motiverar alla anställda, utan främst de på lednings- 
och arbetsledarnivå. Detta då det inte blir självklart hur medarbetarna direkt 
bidrar till tillväxten, och skapar på så sätt inget personligt engagemang. 
Genom förbättringskatan kan Holtab formulera en årlig utmaning i mindre 
delar, som t.ex. ett måltillstånd att korta ner cykeltider en viss procentandel 
genom att arbeta med TWI-JI. På så vis kan ledningen skapa förståelse för 
operatörerna kring hur det kan påverka sitt vardagliga arbete. Detta för att ge 
en helhetsbild av vad deras bidrag gör för verksamheten, vilket anses viktigt 
för att driva organisationen framåt. På detta sätt kan operatörerna blandas in 
i förbättringskatans utmaningar och fortsätta genomföra experiment som 
TWI-JI för att kunna möta övergripande mål för företaget. De kan även 
fortsätta söka förbättringar för att bättre kunna möta interna och externa 
variationer. 

8.2 Rekommendationer 

• Instruktionerna som gjorts för låg- och högspänning ska användas 
tillsammans med 4-stegsmodellen för TWI-JI. Då instruktionerna 
skapats för att eliminera de väntetider som uppmätts så 
rekommenderas även att de operatörer som arbetar inom processen 
ska börja arbeta efter instruktionerna. 

• Standardiseringen av verktyg och tillbehör bör placeras vid hyllorna 
där dessa kan hämtas. Detta för att ta bort det svåra momentet under 
upplärningen som innebär att hitta rätt tillbehör och verktyg för att 
montera ett visst delmoment. 

• Fortsätt att använd operativ styrning och utnyttja det tillfället till att 
skapa förutsättningar för att operatörer ska vilja fortsätta förbättra 
och utveckla det standardiserade arbetssättet. Genom att fråga 
medarbetare vid dessa möten ifall förslag till förbättringar eller 
förenklingar finns, bjuder de in till diskussion, främjar öppenhet och 
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visar medarbetare att deras åsikt är viktig. Det är även ett sätt att 
stimulera deltagande och prestation samt belysa att operatörer har 
makten över instruktionerna. Arbetssättet kan sedan testas och läras 
ut till kollegorna. Detta möjliggör utveckling av processen, då 
individuella förbättringsförslag kan nå ut till alla som arbetar inom 
processen och hjälpa dem att nå nya resultat. De operativa mötena 
kan även användas för att rotera personal dag för dag, istället för 
veckovis. Detta för att komma närmare de problem samt variationer 
som finns. 

• Holtab behöver själva få en bild över TWI-JI samt coaching för att få 
en uppfattning av hur verktyget används på ett effektfullt sätt. TWI-
JI som metod kräver mycket av ledarskapet och organisationen, 
vilket är beskrivet i teorikapitlet. Anledningen till att författarna tror 
att Holtab har goda möjligheter till att arbeta med sina operatörer på 
detta sätt, är för att de har en väldigt öppen och lättsam kultur där de 
är öppna till vilka problem och utmaningar de står inför.  

• Holtab bör utforma ett måltillstånd tillsammans med operatörerna, 
som är inom de närmsta 3 månaderna och helst närmare i tid. Där 
kan ledarskapet genom att operatörerna får göra en prognos över vad 
de tror kommer hända ta reda på de kunskapsgränser som finns. 
Detta kan även göras för att lättare motivera operatörerna till att 
kunna förändra arbetssättet de har idag. 

• Arbetsledaren bör ta nya cykeltider på monteringarna på stationen, 
gärna innan implementering av instruktionerna för att kunna se den 
förändring som kan uppstå här. Sedan rekommenderas även att ta en 
ny cykeltid för hela stationen, då den nuvarande är tagen på en annan 
produkt. Detta för att kunna underlätta förbättringsarbetet och mäta 
framgångar som görs. 

• Följ upp hur instruktionerna har förenklat/försvårat 
upplärningsmomentet. Detta bör göras innan några andra 
förbättringar sker och före någon investeringar i t.ex. expansion för 
att se den verkliga effekt som TWI-JI har. Inför företaget flertalet 
förbättringar samtidigt är det svårare att urskilja vilken 
förbättringsåtgärd som verkligen gett resultat. 

8.3 Metoddiskussion 

Fallstudien har gjorts på ett enda företag, vilket kan påverka det resultat som 
uppnåtts. Detta då  ytterligare källor i form av liknande företag hade 
bidragit med fler perspektiv på problemet och lösningen som tagits fram för 
studien. Intervjuer har endast gjorts med två anställda på Holtab, vilket kan 
ge ett vinklat intryck av hur processen fungerar. Genom att intervjua fler 
montörer på andra avdelningar hade validiteten ökat för fallstudien. En ökad 
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validitet hade även fåtts ifall fler mätningar av cykeltiderna gjorts på 
processen. 

En förbättring som kunde gjorts är att författarna skulle definierat var 
processen börjar och var den tar slut tidigare, då det hade förenklat de 
tidsstudierna som gjordes. En förbättring av kommunikationen mellan 
författarna och montörerna hade därför givit ett mer rättvist resultat över hur 
lång tid varje moment verkligen tar. De variationer som finns i cykeltider är 
därför mer eller mindre observerade av arbetsledare och 
författarna, snarare än bevisade tidsmässigt.  

Den huvudsakliga svagheten i studien är att slutsatserna endast är teoretiska, 
eftersom att TWI-JI:s effekter inte kunnat mätas i studien. Detta på grund av 
att fokus har legat på nedbrytning av processen, skapandet av instruktioner 
samt vilka teoretiska effekter TWI-JI kan ha på arbetskraft, processer och 
upplärning. De teoretiska effekterna grundar sig i tidigare studier av ämnet 
och ett starkare resultat hade inneburit mätning av verkliga effekter. 

Nedbrytningar av jobbet har gjorts med hjälp av två olika montörer, samt 
med input från arbetsledare. Kartläggning av hög- och lågspänningsdelen 
har gjorts vid flera tillfällen av samtliga författare med samtliga montörer på 
processen. Med hjälp av arbetsledare har författarna sett till att 
nedbrytningarna stämmer överens med den verkliga processen. Alla tre 
författare har deltagit vid varje besökstillfälle på Holtab och i de 
nedbrytningar, spagettidiagram och tidsstudier som har gjorts. Alla 
strukturerade intervjuer har formulerats i samråd samt har genomförts 
tillsammans. TWI-JI har utformats med stöd av handledare från universitetet 
och tillsammans med arbetsledaren för processen. Detta för att 
säkerhetsställa att våra instruktioner fungerar enligt den valda metoden. 
Arbetsledaren har använts som stöd för att kontrollera att instruktionerna 
samt standardiseringen av verktyg och komponenter stämmer överens med 
det verkliga utförandet av processen. 

Svagheter med TWI-JI som metod är att de positiva effekter som påpekas i 
studien inte är effekter som uppkommer på en gång. Det kan därför göra det 
svårt att förstå dess syfte och uppskatta vilka positiva effekter en lyckad 
implementering medför på lång sikt. Då upplärningsprocessen för TWI-JI är 
repeterande i sin natur kan metoden anses bli tjatig, vilket kan leda till att 
man minskar antal repetitioner efter ett tag. Tappar man detta, tappas även 
det kraftfulla med verktyget. TWI-JI kräver även stor insats från arbetsledare 
samt engagemang från operatörer och adepter, vilket är svårt att uppnå om 
man inte förstår syftet med TWI-JI.   
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9. Slutsatser 
Fallstudiens syfte har varit att utforma TWI Job Instructions för att framhäva 
dess positiva inverkan på hur personalen möter de variationer som finns i 
processen. Resultatet av fallstudien har kommit från företagsbesök med 
intervjuer, observationer samt tidsstudier. Nedan presenteras den potentiella 
positiva inverkan TWI-JI kan ha hos tillverkande företags 
monteringsprocesser och hur det kan användas för att bättre möta interna 
och externa variationer enligt denna fallstudie samt hur det kan användas 
som konkurrensfördel och för att stärka svensk industri. 

Förbättring av upplärning sker då operatörerna redan som nyanställd får 
en god kännedom av processen, vilket leder till en ökad 
problemlösningsförmåga och självständighet i arbetet. Det underlättar även 
för operatören som ska lära ut då TWI-JI följer en tydlig 4-stegsmodell som 
anpassas efter adeptens kunskaper. Det ger även ett tydligt pedagogiskt 
underlag med vad, nyckelpunkter samt orsaker där all nödvändig kunskap 
om processen förmedlas. TWI-JI ger tydliga kriterier när adepten är fullt 
upplärd och är redo för att arbeta självständigt. Det kan också användas som 
ett verktyg för att kontrollera att adepten är fullt upplärd. Detta eliminerar 
oro för att adepten inte lärt sig ordentligt samt oro för att fel ska begås. 
Upplärningstiden kan även reduceras med hjälp av TWI-JI, vilket minskar 
den arbetsinsats som krävs av företaget för att lära upp en adept.  
 
Istället för att investera i större yta, nya maskiner eller liknande som binder 
kapital kan företag arbeta med utveckling av deras befintliga anläggning. 
För att kunna arbeta med Lean Production krävs stabilitet i 4M, vilket TWI-
JI bidrar till genom stabilitet i människor och metod. TWI-JI lägger därför 
en grund samt förutsättningar för att kunna arbeta med Lean 
Production-verktyg som kan utveckla och förbättra företagets 
tillverkningsprocesser för att eliminera interna variationer som t.ex. slöserier 
och bättre möta externa variationer som t.ex. variation i efterfrågan. 

Genom TWI-JI skapas ett standardiserat arbetssätt där det bästa kända 
arbetssättet hos operatörerna samlas in. Detta gör att operatörerna får större 
möjligheter till att kunna förbättra processen och kunna bemöta 
variationerna på ett bättre sätt. Genom att använda sig av den standard som 
skapas genom TWI-JI rör sig en organisation från individuellt lärande till ett 
organisatoriskt lärande där all värdefull kunskap ingår i upplärningen och 
inte försvinner med operatörer som byter arbetsplats eller går i pension. 
Standardisering av upplärning och arbetssätt gör att de interna variationerna 
som finns är lättare att identifiera samt hantera och processen kan 
stabiliseras. Detta leder till att problem lättare förs upp till ytan och att det i 
sin tur kan göras förbättringar. Det skapar en stabil arbetskraft och process 
som kan möta interna och externa variationer.  
 
Med TWI-JI kan kunskapsgränser för processerna utmanas, genom att 
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adepten får kännedom om nyckelpunkter och orsaker redan från början ger 
detta goda kunskaper om processen de arbetar i. TWI-JI ger även coachen 
en överblick om vilken kunskapsgräns adepten har, vilket gör att coachen 
kan utmana denna för att stimulera fortsatt utveckling för adepten. 
 
Paradigm uppstår på grund av att det är ett sätt man arbetat efter under en 
väldigt lång tid och det ifrågasätts därför inte. När ett system eller arbetssätt 
aldrig ifrågasätts eller görs annorlunda, kan man inte förvänta sig att nya 
resultat och lösningar kan hittas. Ifrågasättandet av paradigm kräver system 
2:s tankebanor vilket är energikrävande men kan ge värdefulla nya sätt att se 
på situationer och arbetssätt. TWI-JI kan användas för att utmana paradigm 
för upplärning. Den rådande synen på hur upplärning ska utföras är att den 
inte kräver så mycket förberedelse och att en operatör med kännedom om 
processen kan lära upp. De lär sig genom “trial and error” och genom att få 
göra själva. Detta ger en individuell upplärning vilket ger operatörer 
individuell kunskap som baseras på vilka som lärt upp den på processen. 
Utmaningen är att istället göra upplärningsmomenten organisatoriska och 
likadana för alla, då upplärning är viktigt för att skapa standardiserat 
arbetssätt och operatörer som från början får tillgång till all kunskap om 
processen samt tips och tricks. 

TWI-JI möjliggör funktionell samt numerisk flexibilitet inom 
organisationer. Detta då upplärning kan göras av ett stort antal medarbetare 
på anläggningen och av visstids-, deltids- eller behovsanställda. Detta kan 
bredda ett stort antal arbetares kompetens över ett brett spektrum av 
arbetsuppgifter. På detta sätt kan arbetskraft anpassas utefter det interna 
behov som finns för att kunna möta extern och intern variation på grund av 
t.ex. förändringar i efterfrågan, vabb eller sjukskrivningar. TWI-JI kan 
användas för att bredda operatörernas kompetens, och det får fördelar för 
både individen och organisationen. Genom att låta operatörer testa och lära 
sig nya arbeten kan de ständigt utmana dem att utvecklas och lära sig nytt, 
vilket stimulerar till flowkänsla och motivation. Det är även väldigt 
värdefullt för organisationer att kunna ha en flexibel arbetskraft för att kunna 
bemöta variationer.  
 
Implementering av TWI-JI kan bidra till ökad trivsel, engagemang och 
minskad stress för de anställda. Med hjälp av TWI-JI kan motivation ökas 
genom att stärka medarbetarnas mästerskap och känsla av mening med 
arbetet. På grund av att TWI-JI skapar självgående och problemlösande 
operatörer kan självstyre skapas, där adepter får ta större ansvar över sina 
arbetsuppgifter på grund av den självständighet de har. 

9.1 Sammanfattning av slutsatser 

TWI Job Instructions kan användas som ett verktyg för att skapa en 
arbetskraft som är problemlösande, självgående och engagerade. Det skapar 
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ett standardiserat arbetssätt och möjliggör arbete med Lean Production och 
ständiga förbättringar. Det reducerar upplärningstid och förenklar 
upplärningsmomentet för att kunna anställa ny arbetskraft. Det möjliggör att 
operatörer från olika avdelningar kan lära sig ett bredare spektrum av 
arbetsuppgifter inom organisationen för att kunna möjliggöra flexibilitet i 
arbetskraft. Det utmanar kunskapsgränser hos operatörer och 
paradigmskiften i uppfattning av hur upplärning ska ske på företag. Vid 
lyckad implementering skapar det nöjda och motiverade arbetare som gärna 
stannar kvar och utvecklas inom företaget, vilket ger lägre 
personalomsättning och tillgångar i form av kompetenta och erfarna 
anställda. Att bygga en stabil arbetskraft med hjälp av TWI-JI kan hjälpa 
företag att enklare kunna hantera sina interna och externa variationer på 
detta sätt. 

Det är kraftfullt att arbeta med att bygga en stabil och nöjd arbetskraft som 
kan möta interna och externa variationer då det är en stark konkurrensfördel 
gentemot andra företag. Det är en konkurrensfördel eftersom att en stabil 
arbetskraft, till skillnad från t.ex. tekniska lösningar, är något som 
konkurrenter aldrig kommer kunna kopiera eller identiskt efterlikna. Den 
blir helt företagsunik och kan alltid fortsätta förbättras och utvecklas. Detta 
är viktigt för att svensk industri ska kunna fortsätta vara en stark aktör på 
den globala industrimarknaden. Det möjliggör tillväxt samt att företaget kan 
behålla sina interna processer, i detta fall tillverkningsprocesser, i Sverige. 
Detta är viktigt eftersom att den svenska industrin är en starkt bidragande 
faktor till mängden jobbmöjligheter, välfärd och samhällsekonomin i stort. 
Hade fler tillverkande företag i Sverige arbetat med TWI Job Instructions 
och standardiserat arbetssätt för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar 
och behov av Lean Production-verktyg hade det kunnat leda till effektivare 
tillverkningsprocesser, och en fortsatt stark svensk industri. 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Förutsättningar för lyckad implementering av TWI-JI. Vi har berört att 
ledningen har en viktig roll i detta, men exakt vad krävs av dem? Vilka 
övriga svårigheter och hinder finns det för implementering av TWI-JI? Vart 
finns dessa hinder, i företagskulturen, produktionsprocessen eller kanske i 
andra delar av organisationen? 

TWI-JI löser endast en del av problemet. Vad är nästa steg efter 
implementering? TWI-JI utgör en grund att bygga förbättring på. Många 
företag använder sig endast av TWI-JI av de TWI-program som finns, men 
finns möjlighet och behov av att arbeta med övriga program också?  Vilka 
behov av Lean-verktyg förs upp till ytan efter implementering av TWI-JI? 
Detta måste undersökas för att kunna arbeta med ständiga förbättringar 
(Kaizen), vilket är syftet med att införa ett standardiserat arbetssätt.  
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Förbättringskatan kan användas för att finna nästa steg utifrån företagets 
utmaningar.  
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BILAGA 2: Intervju med arbetsledare 
1. Vilken metod har ni idag för upplärning? 

Det är att man får gå med, vad ska man säga, learning by doing.  
Ø Bredvid gående liksom? 

aaa 
Ø Är det så liksom att personen visar, sen får den göra eller att 

man? 
Ja, oftast är det väl så, men det kan givetvis variera beroende på 
den som lär ut också. Oftast är det ju så att man visar först och sen 
får dom prova själva.  
  

2. Finns särskilda "medel" för att underlätta upplärningen, t.ex. 
dokument, instruktioner, foton som visar vissa moment m.m.? 
Vi har något enstaka men inte mycket. Finns en del foton på hur vissa 
skruvar ska dras enligt hur kund vill ha det. 
 

3. Hur lång är själva upplärningstiden? 
Det beror ju också på personen som kommer hit, hur snabbt man lär sig 
själv. Så allt från två veckor till, ja. Det finns ingen gräns egentligen. Får 
man inte någon som är sämre på att ta till sig, då kan det ju ta lång tid. 

Ø Men då får de det stödet? 
Ja, det måste vi ju försöka ge dem. Till en viss gräns givetvis, sen 
får man kanske inse att den personen inte är anpassad för detta 
arbetet.  

  
4. När får operatörerna börja arbeta självständigt? Finns särskilda 

krav som måste uppfyllas för att en operatör ska anses redo att 
arbeta själv, eller har ni en viss upplärningstid som gäller alla? 
Frågar ni operatörerna? Frågar ni den nyanställda? 
Nej, det finns inga särskilda krav, jag försöker ju vara där ute och titta 
och sen hör man ju med operatörerna de jobbat med och sådär.  
Sker ett kort avbrott  
Sen hör man ju med de personerna de gått bredvid och hör hur det 
fungerat och hur lång de har kommit och sådär. Sen kan man börja att 
släppa dem så de kan göra en halv station själv kanske. Då jobbar de ju 
fortfarande ihop med någon men de gör en del själv och sen gå vidare.  
  

5. Vem brukar lära upp? Är det du eller är det operatörerna? 
Nej det är inte jag. Det är ju dem som håller på med de stationerna. Oftast 
är det ju på TSS-gruppen som vi tar in för de är lättast att lära sig. Nu har 
de två operatörerna som är där idag inte varit där så länge, så de har inte 
varit med och lärt upp så många. De har ju själva precis blivit upplärda 
kan man säga. Men det är ju där vi försöker slussa in folk 

Ø Tror du att de är de två operatörerna på stationen som 
kommer få lära upp? 
De kommer de säkert att få göra.  
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Kort paus - talar om annat  
  

6. Finns det hjälp tillgängligt ifall en ny operatör känner sig osäker när 
denne börjat få arbeta självständigt? 
Ja men det har vi, vi är ju 16 stycken där ute så att man kan säga så att 
alla de andra kan ju också TSS. Mer eller mindre. Just dessa SFK som vi 
tittar på nu, har ju de andra gjort så mycket, men principen är ju 
densamma. Vilket är en stor fördel. 
 

7. Vilka fördelar anser du vara med den upplärning ni har idag?  
Ja, vilka fördelar vet jag inte riktigt. 

Ø Kanske att det är enkelt? Man kanske inte behöver förbereda 
så mycket?  
Det är det ju, jag lägger ju det i knät på någon annan. Sen kanske 
det inte är någon fördel, men för mig är det ju det. Jag slipper ju 
ha hand om det själv. Sen är det ju också så, att även om vi 
bygger stationerna på ett visst vis, så har ju alla sina egna avarter 
på hur man bygger. Det beror ju lite på vem man bygger med, hur 
den personen kommer att bygga sen, sen hittar man ju sitt eget vis 
sen. Men man lär ju sig hur den personen man går jämte bygger. 
Tar man en annan då, kanske den personen bygger på ett annat 
sätt, sen efter ett tag hittar man ju sitt eget sätt.   

Ø Om man kommer som ny, då går man alltid efter samma 
person hela tiden du lärs upp eller är det olika?  
Det behöver det inte vara. De kan vara sjuka eller man ändra om 
lite men det behöver inte vara samma hela tiden.  

  
8. Vilka nackdelar/svårigheter anser du vara med den upplärning ni 

har idag? 
Det är ju det vi är inne på. Vi har ingen anvisning, vi har inget papper att 
såhär gör vi, utan vi får ett ellinjeschema, det vet ni ju idag vad det är och 
det är där man tittar och på orderspecen. Och kommer man in som ny så 
säger det ingenting.  
Nej, vi förstod ju inte riktigt heller, haha.  
Nej, det gjorde inte jag riktigt heller och jag hade jobbat som elektriker i 
15 år men aldrig med sånt här eller inom industri så. Så när jag kom hit 
och skulle börja bygga stationer, jag var lika nollad som vem som. För att 
vi har ingenting att gå på. 
  

9. Vilka förbättringar skulle kunnas göras för att komplettera/istället 
för upplärningen ni har idag? 
Ja, det är ju det vi pratar om. Sen hade det ju varit av värde för 
operatörerna att ha instruktioner att luta sig tillbaka på när de ska lära en 
ny person att utföra jobbet, då det kan vara svårt att förklara 
arbetsmomenten pedagogiskt. Istället för att lägga energi på hur de ska 
förklara arbetet, kan de använda sig av instruktioner som stöd. 
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10. Om någon skulle bli sjuk, t.ex. i denna situation när en operatör 
skadade handen, vilka är det som rycker in och jobbar på TSS-SFK 
då? 
Det beror på, om vi har någon att ta in. Vissa dagar får operatör 2 vara 
själv där, och så är det ju lite. Nu, jag har ju 16st och då planerar vi efter 
den kapaciteten. Är någon sjuk, så får jag inte in någon extra person, utan 
då får vi jobba för honom också. 

Ø Ni planerar dag för dag? 
Nej, vecka för vecka. 

Ø Men jag tänkte, är det kapaciteten som bestämmer hur ni 
allokerar personalen? Inte kanske att det är ingen som kan 
SFK-huset och det är därför ni kanske måste hålla den? 
Nej, vi gör tvärt om. Kapaciteten bestämmer inte, vi bestämmer 
kapaciteten. Vi sitter på onsdagen, planerar in nästa vecka. Då har 
vi fyra grupper med fyra personer i varje, eller just nu är de tre på 
TSS, där ska vi ha in folk nu. En fast och en under sommaren. Då 
är det 160 timmar, det är vad de får lägga in. Mindre gör inte 
jättemycket men de får inte lägga in mer. Då när en är borta, t.ex. 
när operatör 1 gick hem, ah ledsen men då får man bita ihop. Sen 
givetvis om en grupp har mindre att göra eller kommer längre 
fram och ligger före så kan man säga att de kan hjälpa till där de 
saknas då, om den tiden finns att ge gruppen. Det är sånt jag sitter 
och kollar hela tiden. Lite av poängen med det här är att också 
kunna använda instruktioner för att kunna flexa lite för att kunna 
få en multifunktionell arbetskraft som lätt kan, om någon blir 
skadad eller behöver gå hem, och man måste skicka ut en station 
imorgon, att man kan med instruktionskorten använda dem för att 
träna upp fler personer olika moment, det är lite poängen också. 
Jag ville bara tillägga det hehe.  

  
11. Har ni någon avdelning förutom de på de större husen på TSS-

avdelningen som skulle kunna rycka in på TSS-husen, t.ex. 
långspänningen? 
Ja, vi har ju lite sånna. Vi har ju dem i specialhallen, dom är vana vid att 
bygga stationer och där har ju jag idag sex stycken som kommer från min 
avdelning som flyttat ner dit för inte så längesen. Tre utav dem är ju två 
år sen, och de sista tre är bara ett år sen. Dom kan ju TSS, om det skulle 
knipa. Sen har jag ju haft, förra året, tror jag det var tre eller fyra från 
lågspänningen, som jag hade inne, som fick lära sig TSS eftersom att de 
är lättast, så satte vi dem där så de fick lära sig. Då kan man flytta nytt 
folk till de här om det skulle bli så. 

Ø Går dem bredvid då? 
De har fått gå bredvid ett litet tag. Sen är det en kille på 
lågspänningen som kommer från TSS också, som är överflyttad 

Ø Gjorde ni det förebyggande då? typ att det kan behövas en 
dag? 
mhm.  
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12. Vi vill bara dubbelkolla, för vi har diskuterat detta med dig förut. 

När vi var här första gången med Jocke, så pratade vi lite om såhär 
att det skulle kunna vara viktigt då ni växer väldigt mycket, vad har 
ni för utmaningar just nu med er tillväxt personalmässigt? 
Nu har vi ju växt, när jag kom hit 2014 så omsatte vi 282 miljoner. Förra 
året omsatte vi 418 miljoner. Målet i år är ju 450 miljoner, vilket innebär 
att vi måste fylla på med personal. Då kommer vi in på helt andra saker, 
t.ex. yta. Jag börjar se att de 16 vi har idag, jag kan trycka in två till. Sen 
börjar vi gå på varandra. Ytan börjar bli en fråga också.  
 

13. Hur gör ni när ni har högsäsong? 
Övertid och försöker planera i förväg 
 

14. Måste man vara elektriker för att utföra detta arbete, vilken 
förkunskap annars? 
Nej, du behöver inte vara utbildad elektriker då TSS-SFK bara ska 
monteras ihop. Den är så pass enkel att sätta ihop jämfört med de större 
stationerna som tar tio- och hundratals timmar att göra, och man behöver 
endast veta vad man gör, inte riktigt varför. 
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BILAGA 3: Intervjufrågor till operatörer  
1. Hur blev du upplärd?  

Jag gick bredvid, sedan började jag göra lågspänningen själv och sen när 
man kände att man kunde det gick man vidare till högspänningen. 
 

2. Hur bestämde man att du fick gå vidare till nästa del? 
Jag tror det var jag själv som frågade och kände att jag ville. 
 

3. Kände du att du fick stöd när du började gå ensam? 
Ja, det fanns hela tiden någon att fråga ifall det var något. 
 

4. Vad tyckte du var svårt när du kom in som ny och skulle läras upp? 
Operatör: Man känner sig väldigt osäker när man börjar gå själv, då det 
är mycket att ta in som blir överväldigande. Man får därför springa och 
avbryta folk i deras arbete och det känns obekvämt ibland. Detta gjorde 
att jag kände mig lite förvirrad i början av upplärningen och när jag fick 
börja gå själv. 
 

5. Fanns det någonting som var speciellt svårt när du var ny? 
Jag tyckte det var väldigt svårt att komma ihåg alla muttrar, det är olika 
på olika stationer så det var många att hålla reda på. 
 

6. Tyckte du det var jobbigt när man gick bredvid olika? 
Ja, alla gör ju olika så det blev lite förvirrande. Men samtidigt så lär man 
sig väldigt mycket tips och tricks på hur man kan utföra arbetet. 
 

7. Hur känns det när ni får rotera till de andra stationerna? 
Det är väldigt roligt. Ju mer man kan lära sig desto bättre. Det är lite 
krångligare elscheman men man får gå bredvid innan för att lära sig.  
 

8. Hur känns det när ni är för lite personal? 
Det är stressigt och man känner en stor press på sig när man inte hinner 
med.  
 
8a. Får man jobba övertid vid dessa tillfällen då det är extra mycket 
och ni är färre personal? 
Ja, vid högsäsong så får man ibland 4 h i produktionsövertid, dessa 
timmar måste man jobba men får lägga hur man vill. Säg att man får 4 h i 
4 veckor, då kan man välja att lägga ut dessa 16 h övertid på en vecka 
eller jobba lite extra varje vecka. Man får även jobba lördagar ifall man 
vill. Annars är det frivilligt om man vill jobba övertid. 
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BILAGA 4: Observationer på monteringen 
Högspänning 

Vad - Vad har jag gjort? Vad 
gör jobbet avancerat? Kan 
detta vara ett viktigt steg? 

Nyckelpunkter - En 
nyckelpunkt är den 
del av det viktiga 
steget som gör att 

momentet blir 
enklare att utföra 

eller som kan 
motverka att skada 
arbetarna på något 

vis 

Orsaker - För 
varje 

nyckelpunkt som 
uppkommer går 
det även hitta en 
orsak till dessa 

Tidsstudier 
(min) 

1. Ta bort underluckor Ställ underluckor 
längs väggen som 
inte ska öppnas. 

Skapa utrymme 
att arbeta på. 

 

2. Registrera produktionen i 
datasystemet 

Kontrollera t-
nummer på B.P så de 

stämmer överens.  

Registrera för  2-3 minuter 
(steg 1-2) 

3. Hämta B.P med gaffeltruck  Hämta två st 
samtidigt och placera 

under traversbana 

Sparar tid c/t = 7 min 

4. Ta ur splintrar ur brytarrör 
på B.P 

   

5. Sätt fast brytarrör i B.P Detta kan göras efter 
att BP placerats i 

huset? 

  

6. Hämta och fäst traverssele 
på B.P 

Att selen sitter på rätt 
sätt 

Säkerhet - kan 
annars ramla ner 

 

7. Använd travers för att lyfta 
in BP i TSS-huset  

För att använda 
travers krävs speciell 

utbildning 

Måste hissas ner snett 

För att få plats i 
TSS-huset 

 

8. Placera BP rätt i TSS huset BP ska föras så att 
det har framsidan åt 

vänster sett framifrån 

Titta efter 
manövrerdonhålet, 

placera BP:s framsida 

Går inte montera 
annars 
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mot det. 

9. Dra sex skruvar på BP:s 
vänster och höger sida 

   

10. Ta bort traverssele BP ska sitta fast 
innan detta görs 

Säkerhetsrisk 
annars 

 

11. Gå in från traversrummet 
och dra 9 skruvar i BP 

  Steg 4-11  
c/t(1) = 11.5 

min 

c/t(2) = 17 
min (notera 
variation) 

12. Dra fast skruv som 
säkringshållaren/överpaketet 

ska vila på 

   

13. Hämta stege    

14. Sätt dit 
säkerhetshållaren/överpaketet 

   

15. Skruva fast 
säkerhetshållaren 

   

16. Hämta 3 
jordskenor/jordplintar  

   

17. Dra åt muttrarna 2 på av 
jordskenorna/jordplintarna 

och låt en vara lös 

   

18. Hämta muttrar, 
fjäderbrickor, plattbrickor, 

taggbrickor 

Storlek M12   

19. Placera in den med lösa 
muttrar i hålet högst upp 

Rödmarkera när 
skruvar är dragna - 

jordmarkering 

För att se om 
skruvarna har 
flyttat på sig 

under leverans - 
kvalitetskontroll 

 

20. Placera in med dragna 
muttrar längst ner, bakom och 

Rödmarkera när 
skruvarna är dragna - 

För att se om 
skruvarna har 

steg 16-20 
c/t(1)= 6 



LXXVIII 
Josephine Borensved, Rebecca Burtus Sevemar och Markus Hedlund 

framför BP jordmarkering flyttat på sig 
under leverans - 
kvalitetskontroll 

min 

c/t(2) = 5 
min 

21. Placera kantlist Runt kabelhålet in till 
traf.rummet  

För att inte skada 
kablarna 

 

22. Hämta pexhållare    

23. Pexhållare: 
3 st M8x25 
“Plattan” 

3 st M8 spännbrickor 

Montera ihop muttrar 
i pexhållare innan 

fastskruvning 

Sparar tid  

28. Skruva fast pexhållare i 
BP-väggen 

  Steg 22-28 
c/t(1) = 11 

min 

(inkl. tid f. 
vita dosan 

c/t= 27 min) 

c/t(2) = 6 
min 

29. Hämta manöverdon    

30. Ta loss mutter, cylinder, 
splint och platta ur 

manöverdon 

För att kunna placera 
in hålet, och sedan 

sätta ihop med 
brytarröret 

  

31. Placera in manöverdon i 
det utgjorda hålet i HS  

   

32. Fäst manöverdon i 
brytarröret med splinten 

   

33. Ställ in manöverdon med 
hävarm 

Ska vara på 0:an Ska vara säkert 
att arbeta för 

kund 

Steg 29-33 

c/t(1) = 5 
min 

c/t(2) = 8 
min 

34. Montera in 
jordanslutningsbult 

Rödmarkera För att se om 
bulten förflyttats 
under leverans  
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Lågspänning 

Vad Nyckelpunkter Orsak Cykeltider 

1. Registrera i datasystem Kontrollera T-
nummer 

  

2. Gå till 
lågspänningsavdelningen 
och hämta LS för hand  

Kontrollera T-
nummer 

Så att det inte 
blir fel 

 

3. Hämta traverssele    

4. Fäst sele i LS  Viktigt att selen 
fästs korrekt av 
säkerhetsskäl. 

  

5. Passa in LS på rätt 
plats 

Utbildning krävs 
för travers 

  

6. Skruva fast LS i de 
övre hålen  

   

7. Ta bort traverssele    

8. Skruva fast LS nere    

9. Öppna upp hål till 
skruv nedtill på LS 

  Steg 2-9 
c/t(1) = 19 

minuter 

10. Hämta 3 jordskenor    

11. Hämta muttrar, 
skurvar, planbricka, 

taggbricka 

Ska finnas 1 
galvad M12 och 

en galvad 
planbricka 

Ska klara av att 
vara utomhus 

 

12. Fäst jordskena 1 med 
bultar på  

Rödmarkera 
dragen bult 

  

13. Fäst jordskena 2  Måste fästa 
denna innan 
jordskena 3  

Rödmarkera 
dragen bult 

Kommer inte åt 
att dra skruvar 

annars 
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14. Fäst jordskena 3 i 
PEN-skenan 

Rödmarkera 
dragen bult 

  

15. Dra åt bultar i 
jordskena 1, alla utom 

fjärde nedifrån 

  Steg 10-15 
c/t(1) = 14.5 

min 

16. Hämta plywoodtavla    

17. Passa in och skruva 
fast 

Använd pall Ergonomi  

18. Sätt fast jordskylt   Steg 16-18 

c/t (1) = 4.5 min 

19. Hämta pappershållare    

20. Skruva fast 
pappershållare 

   

21. Hämta hållare till pex-
kablar 

Dra bultar från 
traf.rummet 

 c/t för 
hämta+montera 
RY-hållare = 11 

min 

22. Öppna kopplingsdosa    

23. Dra av plasthölje från 
LS - står 1,5 mm2 Max 

10 A 

   

24. Hämta kabel som ska 
in i kopplingsdosa 

   

25. Klipp av kabeln i rätt 
längd 

   

26. Skala av ca 7 cm på 
höljet runt kabel så att 

sladdarna syns 

   

27. Koppla in i 
kopplingsdosa 

Finns 
specifikation på 
vilken sladd som 

ska vart, 

För att få mer 
kontakt 
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färgerna följer 
en standard som 
elektriker kan 

Jordning är alltid 
gul/grön 

 

Kopparn ska 
böjas  

 

Kabeln måste 
komma 

underifrån 

Måste komma 
underifrån för 

annars kan 
kondens komma 

in i 
kopplingsdosan 

28. Skruva fast sladdarna 
i kopplingssdosan 

   

29. Skruva tillbaka lock 
till kopplingsdosa 

   

30. Hämta fästgrej till 
kabel 

Så att den inte 
ska åka runt 

  

31. Borra hål för fästgrej    

32. Ta av hölje runt kabel 
på i andra änden 

   

33. Placera sladdarna i 
L1, L2, L3 och PEN-

skena 

Finns 
specifikation på 
vilken sladd som 

ska vart, 
färgerna följer 

en standard som 
elektriker kan 

 

Jordning är alltid 
gul/grön 

 Steg 22-33 

c/t(Andreas) = 
15 minuter 
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BILAGA 5: Jobbnedbrytning av Starta produktion i 
systemet 
 

JOB INSTRUCTION UPPDELNINGSARK 
Arbetsmoment: Högspänning 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

Ett logiskt segment av operationen 
när något händer för att föra arbetet 
framåt 

Någonting i ett steg som kan: 
1. Gör eller förstör jobbet 
2. Skada arbetaren 
3. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 

tricks, speciell timing, speciell info 

Orsaker till 
nyckelpunkter 

1. Kom in i rätt system 1. Anställningsnummer 
2. “Planerad” 

- Krävs för 
åtkomst 
- För att hitta rätt 
produkt 

3. Kontrollera T-nummer Mot TSS-produkt Rätt produkt 

4. 0.01 Bokför Blir pågående 
produktion 
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BILAGA 6: Jobbnedbrytning Manöverdon 
 

JOB INSTRUCTION UPPDELNINGSARK 
Arbetsmoment: Högspänning 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

Ett logiskt segment av operationen 
när något händer för att föra arbetet 
framåt 

Någonting i ett steg som kan: 
1. Gör eller förstör jobbet 
2. Skada arbetaren 
3. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 

tricks, speciell timing, speciell info 

Orsaker till 
nyckelpunkter 
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BILAGA 7: Standardisering av verktyg och tillbehör 

Högspänningsdel 

Moment Verktyg Tillbehör Antal 

Brytarpaket - plåt mot 
plåt 

Skruvdragare M5torx 5st på höger, 1 på 
vänster 

Brytarpaket Skruvdragare M5torx 9 

Pexhållare - förmontera 
  

6 

  

Bultar M8x25 + 
spännbricka 

6 

  

Kabelhållare  3 

  

Stor platta för kablar 1 

Jordskenor Mutterknackare Taggbricka 1 

  

1235 bult 1 

  

M12 bult 1 

  

M12 mutter 1 

  

M12 fjäderbricka 1 

Isolator    

Toppen 
 

M10 spännbricka 1 

Botten 
 

M12  1 

  

Bricka 1 

  

fjäderbricka 1 
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Lågspänningsdel 

Moment Verktyg Tillbehör Antal 

Jordningsplint Mutterknack M12 galvad 2 

  

Kontaktmutter 1 

  

Spännbricka 2 

  

Mutter 2 

Jordningsskena till traf Mutterknack M10 (på jordningsplinten) 1 

  

M12 (på trafo) 1 

Lågspänning Mutterknack M825 Bult 4 

  

M825 mutter 4 

  

Bricka  4 

  

fjäderbricka 4 

Jordning (PE-skenan) Mutterknack M825 1 

  

Spännbricka 1 

  

Mutter 1 

Jordning (Jordplinten) Mutterknack M825 1 

  

Spännbricka 1 

  

Mutter 1 

Mätvärdesinsamling Skruvdragare M5torx 4 

 

 

 

 


