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Sammanfattning 

Tillverkande industrier i Sverige står idag inför stora utmaningar för att kunna vara 

en stark aktör på marknaden. Den globala marknaden medför förändrade 

förutsättningar och hårdare krav samtidigt som Sverige har mycket höga 

arbetskraftskostnader. Hög kompetens inom ett företag och dess medarbetare är en 

avgörande faktor för att ett företag ska kunna bli framgångsrika.   

När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att 

träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. 

Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för 

att träna oerfaren personal till att snabbt börja arbeta produktivt. En annan anledning 

till att företagen behöver träna och instruera nya medarbetare är den höga 

personalomsättningen som råder i tillverkningsindustrin. Företagen anställer 

regelbundet personer med olika bakgrunder för att exempelvis ersätta förlorad 

kunskap.  

Syftet med fallstudien var att få en djupare förståelse för hur ett arbetssätt kan 

förkorta upplärningsprocessen för ny produktionspersonal och samtidigt säkerställa 

att arbetet utförs kvalitetssäkert. Målet med fallstudien var att komma fram till en 

tänkbar lösning för att motverka den långa upplärningsprocessen genom att 

presentera ett förslag på ett framtida arbetssätt vid upplärning som svara på studiens 

problemformulering: 

 

• Hur kan inlärningskurvan förkortas för ny produktionspersonal och samtidigt 

säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert?  

 

Författarna har, med hjälp av intervjuer och observationer, kartlagt den nuvarande 

upplärningsprocessen för att skapa sig en nulägesbild över det nuvarande arbetssättet 

vid upplärning. Teorier samlades in med hjälp av litteraturstudier för att öka 

kunskaperna om problemområdet. Cykeltidsmätningar genomfördes för att skapa 

kvantitativt underlag och metodstandarder som var nödvändiga för att kunna utföra ett 

experiment vid ett senare tillfälle. Experimentets syfte var att undersöka och testa det 

nya arbetssättet som senare skulle presenteras som en lösning på problemet. 

 

Förbättringsförslaget som författarna presenterar är ett framtida arbetssätt som 

inkluderar både planering och förberedelse inför en upplärning samt ett 

tillvägagångssätt vid upplärningen. Detta är en tänkbar lösning för att motverka den 

långa upplärningsprocessen för ny produktionspersonal och samtidigt säkerställa att 

arbetet utförs kvalitetssäkert. En analys mellan teorin och sammanställningen av 

intervjuerna och observationerna samt resultatet av experimentet ligger till grund för 

förslaget på det framtida arbetssättet vid upplärning. Förbättringsförslaget innehåller 

även olika förutsättningar som behövs för en lyckad implementering av arbetssättet.   
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Summary 

Manufacturing industries in Sweden are currently facing major challenges in order to 

be a strong player in the market. The global market entails changed conditions and 

stricter requirements, while Sweden has very high labor costs. High competence 

within a company and its employees are a key factor for a company to be successful. 

When manufacturing industries grows and the need increases, a critical need is 

created to train and instruct new employees to meet the customer requirements in a 

short time. Even so, companies find it difficult to know which training method is 

most suitable for to quickly training inexperienced personnel to work productively. 

Another reason why companies need to train and instruct new employees is the high 

personnel turnover that exists in the manufacturing industry. Companies regularly 

employ people with different backgrounds to, for example, replace lost knowledge.  

The aim of the case study was to gain a deeper understanding of how a working 

method can shorten the training process for new production personnel and at the 

same time ensure that the work is performed in a quality-assured manner. The 

ambition of the case study was to come up with a possible solution to counteract the 

long training process by presenting a proposal for a future working method for 

education that answers the study’s problem formulation:  

 

• How can the learning curve be reduced for new production personnel and at the 

same time ensure that the work is performed in a quality-assured manner? 

 

The authors have mapped the current training process by using interviews and 

observations to create an overview of the current working method for training. 

Theories were collected with the help of literature studies to increase knowledge of 

the problem area. The cycle time measurements were performed to create quantitative 

data and method standards that were necessary to conduct the experiment later on. 

The purpose of the experiment was to investigate and test the new working method 

that would later be presented as a solution to the problem.  

 

The improvement proposal presented by the authors is a future working method that 

includes planning, preparation and an approach for the training. This is a possible 

solution to counteract a long learning process for new production personnel and at the 

same time ensure that the work is performed in a quality-assured manner. An analysis 

of the theory and the compilation of interviews and observations will, together with 

the result of the experiment, form the basis of the proposal for the future working 

method for training. The improvement proposal also contains various of conditions 

that are needed for a successful implementation of the working method. 
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Abstract 

När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att 

träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. 

Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för 

att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. Upplärning är en process 

vars värde underskattas av företagen, och som därmed går miste om 

konkurrensfördelar som tillkommer vid en effektiv upplärning. 

Syftet med fallstudien är att få en djupare förståelse för hur ett arbetssätt kan förkorta 

upplärningsprocessen för ny produktionspersonal och samtidigt säkerställa att arbetet 

utförs kvalitetssäkert. Författarna kommer att kartlägga den nuvarande 

upplärningsprocessen med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

därefter analysera informationen och presentera ett förslag på ett framtida arbetssätt 

vid upplärning.  

Under studien har ett experiment genomförts för att testa ett arbetssätt för upplärning 

av ny produktionspersonal. Experimentet gav positiva effekter och tillsammans med 

analysen av data låg det som grund till förbättringsförslaget och viktiga 

förutsättningarna för en lyckad implementering.  

Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, Metodstandard, Training Within Industry, Job 

Instructions, Upplärning, Inlärningskurva, Lärstilar 



VI 

Förord 

Detta examensarbete är inom institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet i 

Växjö och omfattar 15 högskolepoäng. Det är en avslutande uppgift på vår 

högskoleingenjörsutbildning med inriktning Industriell ekonomi. Fallstudien har 

genomförts på IV Produkt i Växjö under vårterminen 2019. Arbetsuppgifterna under 

fallstudien har både delats upp och genomförts tillsammans. Det som delades upp har 

främst varit skrivandet där texten har kontrollerats av båda. 

Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till IV Produkt och samtliga medarbetare 

för all hjälp under arbetets gång. Utan deras samarbetsvilja hade denna studien varit 

omöjlig att genomföra. Ett extra stort tack vill vi rikta till David Sannéus och 

Andreas Johansson som har varit våra kontaktpersoner på företaget och bidragit med 

värdefull assistans. 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Revsul Dedic för ett mycket bra 

samarbete och exceptionell kunskapsförmedling under arbetets gång som har varit 

värdefullt för oss och vår väg till slutresultatet. Vi vill även rikta ett stort tack till 

Mirka Kans som har varit vår examinator och hjälpt oss med handledning under 

föreläsningar och seminarium.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra opponenter Samuel Anderzon, Leo 

Axelsson, Belmin Bahtic och Moa Josefsson som har bidragit med konstruktiv kritik 

genom att föreslå idéer och förslag på förbättringar under arbetets gång. 

 

 

Benjamin Hasanbegovic         &         Henok Merhawi 

Växjö, 28 Maj 2019 
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Ordlista 

Adept - En elev som ska lära sig något. 

 

CE - Conformité Européenne, en produktmärkning som innefattar hälso-, miljö- och 

säkerhetskrav på produkten. 

 

Handledare - En person som ska lära ut något. 

 

Inlärningskurva - Ett visualiseringshjälpmedel för att spåra förbättringar på en färdighet. 

 

JI - Job Instructions, en metod för att träna systematiskt. 

 

Kompetensmatris - Ett sätt att visualisera en grupps kompetens.  

 

LCC - Livscykelkostnader, alla kostnader för en produkt eller tjänst. 

 

Luftbehandlingsaggregat - En produkt som transporterar ut förbrukad luft från lokalen 

och ersätter den med ny uppfriskande luft utifrån. 

 

Metodstandard - En beskrivning av vad och hur ett arbete ska utföras samt hur lång tid 

det kommer att ta utföra. 

 

Standardiserat arbetssätt - Ett arbetssätt som i nuläget är det enklaste, säkraste och mest 

effektiva sättet att utföra ett arbetsmoment. 

 

TWI - Training Within Industry, ett utformat träningsprogram. 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel kommer bakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, mål och syfte samt avgränsningar för fallstudien att 

beskrivas och presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Tillverkande industrier står idag inför stora utmaningar. De behöver bedriva en 

kontinuerlig effektivisering av sin verksamhet för att möta kundens behov och 

samtidigt bli en stark aktör på marknaden. Den globala marknaden som svensk 

industri agerar på har medfört förändrade förutsättningar och hårdare krav 

(Bellgran & Säfsten, 2005). Företagen är utsatta för en hård konkurrens där de 

tävlar om vem som kan leverera mest och samtidigt tillfredsställa kunden. Korta 

ledtider och hög kvalitet till en låg kostnad är avgörande faktorer för att uppnå en 

önskad kundtillfredsställelse och bevara konkurrenskraften (Pascal, 2016). 

 

Enligt Svenskt Näringsliv (2015) har Sverige mycket höga arbetskraftskostnader 

i förhållande till konkurrentländer i Europa. Det skapar ett större krav på svenska 

företag att vara mer produktiva för att kunna fortsätta konkurrera på marknaden. 

För att uppnå en hög produktivitet gäller det att förändra det nuvarande sättet att 

tänka, agera och bygga processer. Bjurström (2016, s.217) citerar att “Först 

utvecklar vi människor, sedan bygger vi bilar”, ett citat taget av den japanska 

uppfinnaren Sakichi Toyoda. Citatet innebär att människor skapar processer, och 

om inte människorna utvecklas kommer processerna stå stilla. 

 

För att ändra människors beteende och få dem att utvecklas krävs det ibland att 

kulturen i ett företag förändras. Enligt Rother (2013) är kultur något som sker i 

det dagliga arbetet, något vi människor gör varje dag och accepteras som ett 

normalt beteende. Därav är det viktigt att klargöra vilken kultur, speciellt kring 

säkerhet och trygghet, som behövs för att säkerställa att varje individ presterar 

och skapar resultat (Rother, 2013).  

 

En organisation som vill växa genom att ständigt förbättras och nå önskade 

resultat, behöver ha systematiska tillvägagångssätt som styr de mänskliga 

förmågor. Genom att utforska varje medarbetares kunskapsgräns och ständigt 

utmana den, skapas en dynamisk lärandeprocess (Rother, 2013). Människan har 

en förmåga att lära sig och skapa förutsättningar för att lösa olika problem. Varje 

individ har stora resurser bestående av olika färdigheter, men klarar inte alltid av 

att själva utveckla sin potential. För att lyckas med sina mål, både yrkesmässiga 

och personliga, samt uppnå sina fulla potentialer behövs någon som ger stöd i en 

konstruktiv lärprocess (Berg, 2007).  

 

Hög kompetens inom ett företag och dess medarbetare är en avgörande faktor för 

att ett företag ska kunna bli framgångsrika. Det är kompetenta medarbetarna som 

skapar mervärde för företaget genom bland annat en högre produktivitet, 
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flexibilitet och kvalitet. Genom att ta tillvara på den befintliga erfarenheten inom 

verksamheten och kontinuerligt utveckla ny kompetens kan det resultera i stora 

konkurrensfördelar. Många företag besitter kompetenta och erfarna medarbetare 

men saknar underlaget att skapa en strategi för att behålla och utveckla denna 

kompetens (Hansson, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 

Människorna i ett företag har en stor betydelse för att en verksamhet ska 

utvecklas men de är samtidigt en kostsam resurs. Ett företag som vill upprätthålla 

en ekonomisk tillväxt och en effektiv produktion behöver optimera och träna 

medarbetarnas förmåga till att uppnå de uppsatta målen. Företagen är fyllda med 

kompetenta och hårt arbetande människor som vill att deras företag ska lyckas. 

Trots det finns en outtalad frustration över ett gap mellan det företaget 

åstadkommer och önskade resultat. Rother (2013) menar att det inte är 

människornas fel utan att problemet ligger i det bristande ledarskapet. Om ett 

företag ska röra sig framåt behöver medarbetarna känna av och förstå en 

situation för att därefter kunna reagera och agera på ett sätt som får 

verksamheten att utvecklas. 

 

När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av 

att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på 

kort tid (Graupp & Wrona, 2016). Trots det har företag svårt att veta vilken 

upplärningsmetod som är mest lämplig för att träna oerfaren personal till att 

snabbt börja arbeta produktivt (Bjurström, 2016). Det har medfört att flera 

företag har försökt att hitta olika genvägar när det gäller hur ny arbetskraft ska 

instrueras i det nya arbetet, vilket i slutändan har missgynnat verksamheten i 

form av kvalitetsbrister, omarbeten etcetera (Rother, 2013).  

 

Ett annat problem många tillverkande industrier har idag är hanteringen av hög 

personalomsättning (Arbetsmiljöverket, 2017). En stor personalomsättning 

innebär att företagen regelbundet anställer personer med olika bakgrunder, 

exempelvis för att ersätta förlorad kunskap eller när behovet i produktionen ökar. 

Dessa anställningar sker i större utsträckning via bemanningsföretag. En 

undersökning av Arbetsmiljöverket (2017) visar att anställda från olika 

bemanningsföretag får en bristande introduktion och instruktion på den nya 

arbetsplatsen. Företagen låter oftast befintlig personal, som har en längre 

erfarenhet av yrket, vara handledare trots att personen inte har någon vetskap 

eller metod om hur man förmedlar kunskaper till andra människor på bästa 

möjliga sätt. Graupp & Wrona (2016, s.44) menar att “If the worker hasn’t 

learned, the instructor hasn’t taught”, vilket innebär att om medarbetaren inte 

lärt sig, har instruktören inte lärt ut. Det gör att medarbetaren känner av en 

otrygghet på jobbet som i sin tur leder till att personen inte kan få ut maximal 

prestation av sitt arbete. Osäkerhet om arbetet leder också till en bristande 

kvalitet på produkten. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen har författarna kommit fram till 

följande problemformulering: 

 

• Hur kan inlärningskurvan förkortas för ny produktionspersonal och 

samtidigt säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert? 

1.4 Mål och syfte 

Syftet med fallstudien är att få en djupare förståelse över hur ett arbetssätt kan 

förkorta upplärningsprocessen för ny produktionspersonal och samtidigt 

säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert. Detta genom att kartlägga den 

nuvarande upplärningsprocessen med hjälp av kvantitativa och kvalitativa 

metoder för att senare lägga fram ett förslag på ett framtida arbetssätt för 

upplärning.  

 

Målet med fallstudien är att komma fram till en tänkbar lösning för att motverka 

den långa upplärningsprocessen för ny produktionspersonal genom att presentera 

ett förslag på ett framtida arbetssätt vid upplärning. 

1.5 Avgränsningar 

Fallföretaget består av flera manuella monteringsavdelningar och intervjuer har 

genomförts med olika personer från produktionen för att få en övergripande bild 

av problemet. Experimentet och observationerna är avgränsade mot en ny 

standardprodukt på fläktavdelningen. Detta för att underlätta undersökningen av 

experimentet eftersom det finns montörer som aldrig tidigare monterat denna 

produkt, men även då den tar mindre tid att utföra. Experimentet kommer enbart 

grunda sig mot en metodik, detta för att författarna måste ta hänsyn till 

tidsaspekten. Experimentet genomfördes på en montör som har erfarenhet av att 

montera mindre komplexa fläktprodukter men inte den nya standardprodukten. 

Sammanställningen av intervjuerna och observationerna samt resultatet av 

experimentet kommer ligga till grund för förslaget på det framtida arbetssättet 

vid upplärning. 
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2. Metodbeskrivning 

Detta kapitel är indelat i åtta delar och beskriver den metodik som har utnyttjats 

för att besvara studiens syfte. Inledningsvis presenteras studiens arbetsprocess, 

det vetenskapliga förhållningssättet, varefter forskningsansatsen och 

forskningsmetodiken. Vidare sker en genomgång av datainsamlingsmetoderna, 

granskning av metod, källor och avslutningsvis om forskningsetik 

2.1 Studiens arbetsprocess 

Studiens arbetssätt som presenteras i figur 1 nedan är uppdelad i tre faser. I den 

förberedande fasen ingår en litteraturstudie för att författarna ska förstå 

problematiken. Sedan sker en problemformulering där ett syfte och mål för 

studien lyfts fram, teoretiskt material samlas in och därefter utformas metodval 

och ett tillvägagångssätt. Vid insamlingsfasen sker en datainsamling och en 

sammanställning av grunddata. I analysfasen kommer grunddata som samlats in 

att analyseras för att sedan ta fram ett förbättringsförslag. Därefter följer en 

diskussion för att slutligen komma fram till slutsatser med studien. 

 

 
Figur 1. Studiens arbetsprocess.  

 

I figur 2 nedan presenteras en sammanfattning av metodbeskrivningen. 

 

 
Figur 2. Sammanfattning av metodbeskrivning. 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två vetenskapliga inriktningar som är relevanta för hur forskning och 

vetenskap bör bedrivas. Det krävs en god överblick över dessa förhållningssätt 

för att bedriva en framgångsrik och effektiv forskning (Patel & Davidsson, 

2011).  

 

Det finns två skilda tillvägagångssätt, ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt 

forskningsideal (Andersson, 2014). Positivismen förespråkar det 

naturvetenskapliga och tekniska idealet medan hermeneutiken förespråkar det 

humanistiska. Positivismen står för en objektiv forskarroll över den insamlade 

datan och grundar sitt tänkande på tydliga fakta. Hermeneutiken däremot står för 

en subjektiv forskarroll och ett tolkande tillvägagångssätt (Patel & Davidsson, 

2011).  

 

Då tiden är en avgörande faktor i fallstudien kommer författarna inte att tillämpa 

ett positivistiskt förhållningssätt. Författarna kommer endast att presentera ett 

förslag som företaget senare kan arbeta vidare på och då kan ett positivistiskt 

angreppssätt appliceras. Då fallstudien kommer att beröra människor och deras 

uppfattningar om upplärningen kommer författarna tillämpa ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Författarna kommer att göra en tolkning utifrån 

produktionspersonalens åsikter på det nuvarande arbetssättet.  

2.3 Forskningsansats 

Inom ett vetenskapligt arbete är relationen mellan teori och verklighet ett centralt 

problem. Det finns tre alternativa sätt för forskaren att relatera teori och empiri. 

Genom att arbeta på ett deduktivt sätt kan man sägas följa bevisandets väg. Det 

innebär att exempelvis en forskare, utifrån allmänna principer och befintliga 

slutsater, tar fram en hypotes. Därefter utformas en studie som ska visa om 

hypotesen kan verifieras eller falsifieras utifrån det aktuella fallet. Ett deduktivt 

arbetssätt ökar objektiviteten i forskningen eftersom utgångspunkten blir från 

den befintliga teorin och inte från forskarens subjektiva uppfattningar. Däremot 

kan det eventuellt leda till en negativ påverkan när inga nya kunskaper upptäcks 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Induktion är motsatsen till deduktion och kännetecknas av att man följer 

upptäckandets väg. Vid ett induktivt arbetssätt genomförs en empirisk studie på 

forskningsobjektet utan att först studera en tidigare allmänt accepterad teori. 

Utifrån empirin kan forskaren formulera en ny teori. Risken med ett induktivt 

arbetssätt är att resultatet inte blir en säker kunskap. Dessutom är det 

ofrånkomligt att forskarens subjektiva åsikter kommer påverka resultatet (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Tillvägagångssättet vid användning av en abduktiv ansats kan förklaras som en 

kombination av induktion och deduktion. Den växlas mellan att formulera en 
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preliminär teori från enskilda fall (induktion) till att teorin testas på nya fall 

(deduktion). Därefter kan den ursprungliga teorin utvecklas baserat på nya 

upptäckter (Patel & Davidson, 2011). Syftet är att hitta den mest lämpliga 

lösningen till forskningen genom att ständigt utveckla teorin utifrån nya fall 

(Birkler, 2008). 

 

Författarna kommer till en början använda sig av kvalitativa metoder för att få ett 

perspektiv på problemet och utforma en hypotes. Problemet och hypotesen 

kommer sedan ligga i fokus för det teoretiska materialet som samlas in. Med 

hjälp av teorin kommer författarna få en bredare kunskap inom området för att 

kunna attackera problemet. Det gör att fallstudiens tillvägagångssätt kommer att 

likna en abduktiv ansats, det vill säga en kombination av induktion och 

deduktion. 

2.4 Undersöknings- och forskningsmetoder 

Varje undersöknings- och forskningsmetod beskriver hur information ska samlas 

in och analyseras. Vanliga kvalitativa metoder för datainsamling är intervjuer 

och observationer. Genom att använda dessa metoder kan en djupare förståelse 

för ett specifikt problem eller situation skapas. Det ger dessvärre mindre 

möjligheter att dra generella slutsatser i jämförelse med kvantitativa studier 

(Björklund & Paulsson, 2012). Fördelen med kvalitativa metoder är 

flexibiliteten. Beroende på hur undersökningen utvecklas går det att anpassa 

metoden efter situationen. Dessutom kan en kvalitativ metod kombineras och 

utnyttjas med exempelvis en kvantitativ metod för att skapa sig en mer 

fullständig bild (Eliasson, 2018). Enligt Björklund & Paulsson (2012) är det 

främst studiens syfte som avgör om huruvida en studie blir kvalitativ eller 

kvantitativ. 

 

Kvantitativa studier är en insamling av empirin bestående av numeriska data. 

Informationen studeras och omvandlas till siffror för att skapa ett underlag till 

forskaren. Den kvantitativa datan kan samlas in på olika sätt där de vanligaste 

metoderna är enkätundersökningar, experiment och statistiska analyser 

(Björklund & Paulsson, 2012). Enligt Eliasson (2018) är det komplicerat att 

komplettera en undersökning i efterhand vilket gör att förberedelsen är väldigt 

viktig i en kvantitativ studie. Eliasson (2018) påpekar också att valet av metod är 

väsentlig eftersom tillvägagångssättet bör besvara studiens problemformulering.  

 

En fallstudie är en undersökning av ett avgränsat område, exempelvis en grupp 

individer, en organisation eller en situation. Syftet med en fallstudie är att 

studera ett problemområde och skapa förändringar. Med hjälp av ett 

helhetsperspektiv och insamling av information, kan en fullständig bild skapas 

av den aktuella situationen (Patel & Davidson, 2011). 

 

Projektet kommer att baseras på en fallstudie där ett företag kommer att granskas 

och ett problemområde studeras. Då studien berör upplärning kommer en 
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kvalitativ och kvantitativ metod att tillämpas vid insamling av information. De 

kvalitativa metoderna kommer att användas i syfte för att få fram en nulägesbild 

medan den kvantitativa metoden ska användas som underlag till resultatet. 

Genom att använda sig av båda metoder kommer en djupare förståelse över 

problemet och situationen skapas för att sedan kunna besvara 

problemformuleringen. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling kan ske på olika sätt beroende på situation eller område. En 

litteraturstudie är en datainsamlingsmetod där information samlas in från skrivet 

och mångfaldigt material, exempelvis böcker och artiklar. Dessa källor kan 

innehålla sekundärdata vilket gör det mycket viktigt att vara kritisk vid en 

litteraturstudie på grund av att informationen kan vara vinklad eller inte 

heltäckande (Björklund & Paulsson, 2012).  

 

Intervju är en metod för datainsamling som innehåller ett möte med en eller flera 

personer, vanligtvis genom personlig direktkontakt eller via telefon. Syftet med 

en intervju är att samla in primärdata, det vill säga data som samlats in för att 

kunna användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson 2012). En intervju 

kan genomföras på många olika sätt, mycket beroende på intervjuns karaktär. 

Till exempel en kortare intervju brukar i regel vara mer strukturerad där det finns 

ett antal färdiga frågor. Anledningen är att säkerställa att alla frågeområden 

verkligen blir besvarade. En längre intervju däremot är vanligtvis ostrukturerad 

och låter de intervjuade att svara mer öppet på frågorna (Kylén, 2004). 

 

En observation är den mest grundläggande datainsamlingsmetoden för att bilda 

sig en uppfattning av det som händer just nu. Den kan genomföras med 

mänskliga observatörer där även tekniska hjälpmedel kan utnyttjas (Kylén, 

2004). Vid en observation vill man iaktta en miljö där en uppgift eller ett antal 

moment utförs av en person för att få specifik information om olika 

beteendemönster. (Bell & Waters, 2016).   

 

Experiment är en metod för att undersöka ett objekt och studera vilka variabler 

som har en påverkan på objektet. Det finns olika sätt att genomföra ett 

experiment men för att få ett bra resultat av undersökningen är det viktigt att 

hantera olika faktorer, speciellt individer och situationer. Det ska inte finnas en 

samverkan mellan faktorn och variabeln (Patel & Davidson, 2011). 

 

I denna fallstudie kommer samtliga metoder att användas. Vid insamling av 

teorin kommer författarna använda sig av litteraturstudie. Det empiriska 

materialet kommer att samlas in med hjälp av kvalitativa metoder, bland annat 

genom intervjuer med verkstadschef, arbetsledare, handledare och ny 

produktionspersonal på företaget. Observationer av montörernas arbetsmoment 

och handledning kommer att genomföras för att samla in mer information. Ett 



8 

Hasanbegović & Merhawi 

experiment kommer även att utföras eftersom det saknas kvantitativ data från 

företaget. 

2.6 Granskning av metoder 

Metoden för insamling av information måste alltid kritiskt granskas för att 

avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är för studien (Bell & Waters, 

2016). För att bedöma kvaliteten i ett vetenskapligt arbete används reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning där data ska 

vara oberoende. Under själva mätprocessen är det viktigt att arbeta metodiskt för 

att undvika felaktiga och missvisande mätresultat. En metod för att mäta 

reliabiliteten är test-retest. Testet innebär att insamlingen av data upprepas och 

ska ge ett repeterbart mönster (Kylén, 2004).  

 

Validitet beskriver värdet och relevansen av informationen som samlas in för 

studiens ändamål. Validiteten värderas utifrån om den insamlade informationen 

resulterar i bra slutsatser. I formella och strukturerade metoder är möjligheterna 

att uppnå en hög validitet mindre, mycket på grund av att uppläggningen är 

bestämd enligt vissa former (Kylén, 2004). En fråga som inte är reliabel saknar 

också validitet, men det betyder inte att en hög reliabilitet garanterar en hög 

validitet (Bell & Waters, 2016).  

 

För att garantera validitet i fallstudien kommer den insamlade teorin att kritiskt 

granskas för att kontrollera att informationen är lämplig för studiens ändamål. 

Intervjuer kommer enbart att utföras på personer som berör eller upplevt 

företagets nuvarande arbetssätt vid upplärning vilket gör att informationen från 

intervjuerna är lämpade för ändamålet. En noggrann förberedelse kommer ske 

innan mätningarna för att säkerställa att författarna har en god förståelse för 

problemet innan datainsamlingen sker. Båda författarna kommer medverka på 

varje intervju och observation samt experiment för att förhindra en enskild 

persons vinklig och tolkning, vilket ökar reliabiliteten i studien. För att förhindra 

att experimentet påverkas av olika förändringar kommer mätningen genomföras 

på en likadan standardprodukt utförd av samma montör. Rapportens innehåll 

kommer under arbetets gång granskas av examinator, handledare och 

opponeringsgrupp. 

2.7 Källor 

En källa är ett material där information hämtas ifrån och därför viktigt att under 

arbetets gång kritiskt granska och utvärdera källors trovärdighet. Källor går även 

att kategorisera i två olika kategorier utifrån den specifika studien (Blomkvist & 

Hallin, 2015).   

 

Ett klokt verktyg när man gör en källkritisk värdering är att följa den 

journalistiska principen. Den beskriver en checklista innehållande fyra kriterier:  

• Äkthet 
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• Närhet och beroende 

• Tendens  

• Representativitet  

 

Det första steget i checklistan är att undersöka källans författare och om 

uppgifterna går att kontrolleras. Därefter granskas informationens aktualitet och 

om uppgifterna är påverkade av andra källor. Sedan kontrollerar man om 

uppgiftslämnaren haft egna motiv för att förvränga uppgifterna. Slutligen 

diskuteras det om källmaterialet är av betydande i förhållande till ämnet som 

avhandlas (Blomkvist & Hallin, 2015). 

 

Det finns olika former av källor, antingen kan en källa vara primär eller 

sekundär. Utifrån arbetets syfte och frågeställningar sker en bedömning om vad 

som betraktas primär- respektive sekundärkällor. Primärkällor är empiriska 

material, sådant material som ligger nära forskningsobjektet och 

undersökningens syfte, exempelvis intervjumaterial. Sekundärkällor har inte lika 

tydligt samband till undersökningsobjektet och baserar sig på en 

primärkälla, exempelvis på tidigare forskning eller intervjuer (Blomkvist & 

Hallin, 2015).  

 

Både primär- och sekundärkällor kommer att användas under arbetets gång för 

att samla in information. Inledningsvis kommer största delen av datainsamlingen 

hämtas från sekundärkällor, det vill säga erhållen information från företaget och 

teori från olika litteraturer. Därefter kommer fokus flyttas allt mer till 

primärkällor för att kunna samla in anpassad information kring 

forskningsobjektet. Denna insamlingen kommer ske i form av observationer i 

monteringen och intervjuer med personalen. 

 

En källkritisk granskning kommer att genomföras på alla källor som används i 

rapporten för att säkerställa att informationen är lämplig och trovärdig för 

studiens ändamål. En metod som kommer att användas vid granskningen är den 

journalistiska principen. Den är passande för att få en källkritisk värdering. I 

första hand kommer akademiska källor, främst vetenskapliga böcker och 

tidskrifter, att användas. Vid insamling av det empiriska materialet från företaget 

kommer primärkällorna och informationen från dessa att granskas för att 

säkerställa att materialet inte är vinklad eller på något sätt ändrad för att gynna 

företaget. 

2.8 Forskningsetik 

Etiska och moraliska riktlinjer finns alltid i ett forskningsprojekt och är viktiga 

att ta i beaktning under ett projekt. Det kan exempelvis vara att informera om 

syftet med studien för den personen som kommer att intervjuas. Det är projektets 

författare som bär det slutliga ansvaret för att riktlinjerna följs och att inga 

rättsliga regler bryts (Bell & Waters, 2016). 
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Författarna kommer under projektets att följa de etiska och moraliska aspekterna. 

Allt material som författarna kommer ta del av har fått ett godkännande av 

fallföretaget för att användas till studiens ändamål. Personal som godkänt att 

delta i intervjuer, observationer och mätningar kommer att bli informerade om 

studiens syfte och ändamål  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras relevant teori som kommer ligga till grund för analys 

av den insamlade informationen och besvarandet av studiens syfte. 

3.1 Val av teori 

Den teori som presenteras kommer att ligga till grund för den analys som senare 

kommer ske utifrån den information författarna samlat in från fallföretaget. 

Teorin kommer även finnas som underlag för att öka författarnas kunskapsförråd 

och därmed kunna ta fram ett förbättringsförslag samt diskutera förslaget efteråt.  

 

Då fallstudien handlar om att effektivt ta in ny produktionspersonal och få dessa 

arbeta produktivt samt kvalitetssäkert kommer teori om detta att användas. Detta 

för att få en översiktlig förståelse över dessa begrepp. Teorin om slöseri ska ge 

författarna en insikt av vad ett företag går miste om när de inte utnyttjar en 

persons kunskap och kreativitet. Även en kort beskrivning om cykeltid kommer 

att infinnas eftersom författarna kommer att använda cykeltidsmätningar för att 

se skillnader vid utförandet av olika moment.  

 

En kultur är unik och skiljer sig alltid från olika företag. Det är något som 

accepteras som normalt beteende och berör medarbetare. Anledningen till att 

författarna valt att använda sig av denna teori är att olika inställningar och 

beteenden kan påverka det arbetssätt som idag råder på fallföretaget. Kulturen 

kan även påverka utmaningarna och motivationen hos medarbetarna. 

 

Teori om grottmänniskosyndromet kommer att beskrivas eftersom det är ett 

vanligt problem i flera verksamheter. Syndromet hämmar utvecklingen av 

medarbetarna och produktionen. 

 

Då författarna kommer att presentera ett förbättringsförslag på det nuvarande 

arbetssättet vid upplärning är standardiserat arbetssätt en lämplig teori att 

använda sig av. Förbättringsförslaget ska nämligen beskriva det säkraste och 

mest effektiva arbetssättet att utföra upplärningen på. Metodstandarderna 

kommer i sin tur användas vid utförandet av experimentet och är även en 

förutsättning för att uppnå ett standardiserat arbetssätt.  

  

Teori om inlärning kommer att användas för att författarna ska få en djupare 

förståelse vilken inverkan och effekt det kan har på individer. Varje person är 

unik och det är viktigt att ha i åtanke att alla lär sig på olika sätt.   

 

För att enklare kunna identifiera vilket arbetssätt vid upplärning som är vanligast 

har teorier om olika träningsmetoder tagits med. Detta för att författarna ska ha 

en insikt om vilka positiva och negativa effekter den befintliga träningsmetoden 

på företaget har.  
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Då fokuset i fallstudien är att effektivt ta in ny produktionspersonal har teori om 

TWI tagits med. Denna teori kommer att vara behövlig för att kunna konstatera 

skillnaden mellan hur företaget arbetar idag och vad de går miste om. Författarna 

kommer endast använda sig av Job Instructions i denna fallstudie vilket är ett av 

de fyra programmen i TWI. Anledningen till det är att Job Instructions innehåller 

viktiga aspekter som att planera och utforma instruktioner men även hur dessa 

ska läras ut. Teorin om 5S kommer att användas eftersom den är en viktig del i 

ett av stegen i Job Instructions som handlar om att organisera arbetsplatsen. 

Tidigare studier kommer även nämnas för att påpeka de positiva effekter 

metoden har åstadkommit. De resterande programmen i TWI är viktiga att ha i 

åtanke eftersom de relaterar till varandra och därför kommer dessa nämnas kort. 

3.2 Slöserier 

Inom en verksamhet finns det både värdeskapande och icke-värdeskapande 

aktiviteter. De icke-värdeskapande aktiviteterna adderar inte ett värde för kunden 

men kan delas upp i två kategorier, stödjande aktiviteter och slöserier. Stödjande 

aktiviteter behövs för att kunna utföra de primära aktiviteterna, det kan 

exempelvis vara att hämta material och verktyg för att kunna tillverka en 

produkt. Slöserier är onödiga aktiviteter och kan kategoriseras som outnyttjad 

kompetens, överproduktion, väntan, transport, överarbete, rörelser, produktion av 

defekta produkter och lager (Petersson et al., 2015).  

 

Outnyttjad kompetens är värsta formen av slöseri och handlar om att företagen 

inte använder medarbetarnas kompetens eller kreativitet. Det leder till att 

personalen slutar när de inte blir hörda eller sedda och inte kan utvecklas 

tillsammans med verksamheten (Petersson et al., 2015).   

3.3 Effektivitet 

Effektivitet behövs i ett företag som vill vara konkurrenskraftiga och 

framgångsrika. Enligt Bergman & Klefsjö (2012, s.468) kan effektivitet förklaras 

som “Hur väl processerna utnyttjar företagets resurser för att producera 

resultat”. Det innebär att ett företag behöver göra rätt saker på ett kvalitetssäkert 

och produktivt sätt för att kunna uppnå en hög effektivitet i processerna 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.1 Kvalitet 

Ett företag behöver alltid leverera produkter med god kvalitet, där produkten 

antingen kan vara en vara, tjänst eller upplevelse. Det är kunderna som bedömer 

vad som är god kvalitet och av den anledningen är det viktigt att företagen sätter 

kunden i fokus för att förstå deras perspektiv. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, 

s.21) kan kvalitet definieras som “en produkts förmåga att tillfredsställa, och 
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helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Genom att ha en hög 

produktionskvalitet med korta ledtider och låga kostnader kan kundernas krav 

uppfyllas (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.2 Produktivitet 

Produktivitet är ett mått på förmågan av att producera i förhållande till de 

resurser som används, exempelvis maskiner och medarbetare. Ett företag kan 

vara produktiva men samtidigt även ineffektiva. Det kan exempelvis vara att 

företaget producerar mycket av en produkt men att det är en annan produkt som 

efterfrågades. Mätningarna i produktivitet jämförs över tid för att undersöka ifall 

resultatet vid en förändring förbättras eller försämras. En ökad produktivitet kan 

exempelvis vara när en produktion använder mindre resurser men lyckas 

åstadkomma likvärdig producering som tidigare (Olhager, 2013). 

3.4 Cykeltid (c/t) 

Cykeltid är ett begrepp som anger den totala tiden för en process att bearbeta en 

produkt. Cykeltiden anger även hur lång tid det tar för en operatör att bli färdig 

med alla arbetsmoment innan det upprepas med nästa arbete (Rother & Shook, 

2003). 

3.5 5S 

För att skapa ordning och reda vid en arbetsplats är det lämpligt att använda 5S. 

Det är en förutsättning som krävs för att kunna eliminera slöserier. 5S innehåller 

fem olika steg (Bergman & Klefsjö, 2012): 

1. Sortera är första steget i 5S och innebär att allt onödigt material på 

arbetsplatsen ska avlägsnas eftersom dessa sakerna inte fyller någon 

funktion.    

2. Strukturera är andra steget och syftar till att organisera arbetsplatsen på 

ett sätt som stödjer arbetsflödet. Det ska vara lätt att hitta och hämta 

saker. 

3. Städa är tredje steget och innebär att arbetsplatsen alltid ska vara ren och 

prydlig.  

4. Standardisera är fjärde steget och betyder att rutiner och regler fastställs 

för att skapa bästa möjliga arbetsplatsen för personalen.  

5. Skapa vana är sista steget och innebär att de tidigare fyra stegen ska 

följas samtidigt som de uppdateras med bättre standarder. 

3.6 Kultur 

Alla företag har en kultur som är unik för deras verksamhet. Kultur är något som 

sker i det dagliga arbetet, något vi människor gör varje dag och accepteras som 
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ett normalt beteende. För att ändra människors beteende och utveckla olika 

beteendemönster kan det krävas stora förändringar i en verksamhet, specifikt i 

ledarskapet. Ett sätt att göra dessa förändringar är att ha en daglig upprepning 

utifrån det beteende som önskas (Rother, 2013) 

3.6.1 Utmaning av kunskapsgräns 

Det finns en gräns för vad en person tror sig kunna eller anser är möjligt. Det 

gäller för ledare att hitta en balans i lärandet där medarbetare känner sig 

utmanade och motiverande för att de ska utvecklas och öka deras kunskaper. Om 

en utmaning är allt för orealistisk kan den kännas som överstimulerande och 

omöjlig att uppnå. Om utmaningen däremot är alldeles för lätt att uppnå skapar 

det bara en understimulans hos medarbetarna. För att hitta nya genombrott 

utanför medarbetarnas kunskapsgräns behöver utmaningen med andra ord vara 

lagom stor och befinnas inom den så kallade flow-kanalen. När personen väl 

flyttat sin kunskapsgräns så har personen lärt sig något nytt, det är då 

medarbetarna känner av en flow känsla vilket frigör rörelse och lärande 

(Csikszentmihalyi, 2008; Bjurström, 2016).  

 

 
Figur 3. Illustrerar flow-kanalen (Bjurström, 2016). 

3.6.2 Motivation 

Enligt Pink (2010) finns tre olika synvinklar på vad som skapar en motivation 

hos människor. Den första är drivkraften att prestera för att kunna överleva, 

exempelvis för att motverka din hunger och svält. Den andra är motivation som 

skapas från belöningar eller bestraffningar. Det kan vara att belöna eller bestraffa 

personal beroende på om de vill se mer eller mindre av prestationen. Det tredje 

synsättet är den motivation som skapas utifrån arbetet som utförs. Det är en 

förmåga som måste läras in och bygger på den kultur som skapas i 
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verksamheten. Kulturen bör innehålla tre olika begrepp och det är självstyrning, 

mästerskap och mening (Pink, 2010; Bjurström, 2016):  

• Självstyrning:  

Människor motiveras genom att få vara självständiga med exempelvis 

sina arbetsuppgifter och tider.  

• Mästerskap:  

Drivkraften och stoltheten som kommer ur känslan av att vara bra på sitt 

arbete.  

• Mening:  

Det måste finnas något meningsfullt i arbetet för att människor ska känna 

en långvarig motivation. Det ger en känsla av att få vara en del av något 

större där man är beredd att offra sig själv för att kunna prestera. Det ger 

en stor konkurrensfördel för verksamheten.  

3.7 Grottmänniskosyndrom 

Ett vanligt problem inom flera verksamheter är den platta organisationen och 

reduceringen av mellanchefer, enligt Bjurström (2016) kallas detta problem för 

grottmänniskosyndromet. Anledningen till den slimmade organisationen och 

reduceringen av mellanchefer är att företagen vill bli mer resurseffektiva och ta 

snabbare beslut. Dessvärre leder detta till att kvarvarande mellanchefer får ett 

betydligt större ansvar över stora grupper medarbetare. Detta gör att 

mellancheferna måste prioritera uppgifter och fokusera mer på att administrera 

de större grupperna av människorna än att fortsätta utveckla medarbetarna och 

produktionen (Bjurström, 2016). 

3.8 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt är ett önskat tillstånd som utgår från en metodstandard. 

Den beskriver ett gemensamt arbetssätt, exempelvis att utföra ett arbetsmoment, 

som i nuläget är det enklaste, säkraste och mest effektiva sättet. Det innebär att 

en standard inte är permanent utan förändras och utvecklas regelbundet när det 

tillkommer en förbättring. Ett standardiserat arbetssätt förenklar arbetet med 

ständiga förbättringar. När det finns olika standarder inom en verksamhet ökar 

möjligheterna att upptäcka avvikelser (Petersson et al., 2015). Ett standardiserat 

arbetssätt ska alltid testas och utvärderas först innan det implementeras (Olhager, 

2013).  

 

Det standardiserade arbetssättet är uppbyggt av tre element: takttid, 

arbetssekvens och standard-lager. Dessa har sitt ursprung från den tillverkande 

industrin men trots det kan ett standardiserat arbetssätt även anpassas inom andra 

industrier (Martin & Bell, 2011). Takttid innefattar den tid som behövs för att 

producera en produkt. En arbetssekvens beskriver vilken ordning ett arbete ska 

utföras. Standard-lager är det minsta möjliga lager som behövs för en operatör att 

utföra ett arbete utan att behöva avbryta sin process (Pascal, 2015). 
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3.8.1 Metodstandard 

En metodstandard är en förutsättning för att kunna förstå ett arbete och ger en 

grund för att kunna lära ut arbetet. Den beskriver vad och hur ett arbete ska 

utföras samt hur lång tid det kommer att ta. En metodstandard fungerar likadant 

som andra standarder, det vill säga uppdateras regelbundet för att hela tiden vara 

optimerad utefter den bästa kända arbetssättet. Med hjälp av metodstandarder 

förbättras bland annat säkerheten och kvaliteten inom en verksamhet. 

Metodstandarder är en nyckel till att eliminera mänskliga fel inom 

tillverkningsprocesser (Misiurek.B & Misiurek.K, 2017; Petersson et al., 2015).  

3.9 Inlärning 

En person som vill utvecklas behöver lära sig nya kunskaper. Tidigare var 

inlärning ett sätt där eleven lär in istället för att det är läraren som lär ut. Teorin 

om inlärning har utvecklats under åren och har blivit ett allt större begrepp. 

Numera är det allt mer övergripande och en process för lärande där kunskap 

utvecklas genom att erfarenhet omvandlas. Lärprocessen är ett sätt att skapa 

långvariga förändringar hos den lärande där iakttagelser och information från en 

aktivitet bearbetas och blir till nya färdigheter och kunskap för individen 

(Granberg, 2014). 

3.9.1 Inlärningskurva 

En inlärningskurva visar ett mönster av en mänsklig prestation i förhållande till 

tid. Då varje människa tar olika lång tid att lära sig utföra en specifik uppgift, 

kan en inlärningskurva göra att det enklare att följa personens prestation. 

Inlärningskurvan är ett visualiseringshjälpmedel för att spåra förbättringar på en 

färdighet genom att ta prestationen som en funktion av mängden övning. När 

prestationen förbättras med övning bildar det en jämn kurva, vilket innebär att 

personen börjar prestera på den förväntade nivån. Lutningen på kurvan indikerar 

på hur snabbt förbättringen sker hos personen. Ju brantare kurvan är, desto 

snabbare lär sig personen (Kirsner & Speelman, 2005). 

 

I figur 4 nedan visas två typer av inlärningskurvor där X-axeln representerar tid 

och Y-axeln representerar prestationen. I den första kurvan tar det lång tid innan 

personen börjar prestera och hamnar i ett “normalläge”, det vill säga den 

förväntade prestationen. Den långsamma början kan vara ett tydligt tecken på att 

personen har svårt att lära sig uppgiften men även att arbetet kan vara komplext 

att utföra. Den andra figuren visar en brantare kurva vilket indikerar på att 

personen snabbare gjort framsteg och lyckats prestera, eller att arbetet kan vara 

enkelt att utföra (Kirsner & Speelman, 2005). 
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Figur 4. Två typer av inlärningskurvor. 

3.9.2 Kolbs lärcykel 

Enligt David A. Kolb (1984) finns det fyra lärstilar som ligger till grund för 

inlärning. Varje individ har olika sätt att lära sig och genom att uppskatta sin 

egen inlärningsmetod kan personen komma fram till vilken lärstil som passar 

bäst. Uppskattningen behöver inte alltid resultera i en favoritstil utan en 

människa kan ha flera lärstilar och variera mellan dessa beroende på situation. 

Lärstilarna har ett samband i lärandet i form av två olika delar. Den konkret-

abstrakta dimensionen fokuserar på hur människor utvecklar ny kunskap genom 

olika begrepp eller upplevelser. Den aktiv-reflektiva dimensionen har en 

inriktning mot att skapa ny kunskap utifrån en observation eller ett experiment. 

De fyra lärstilarna beskrivs nedan och kan förknippas med ord som aktiv, 

reflekterande, logisk och praktisk (Kolb, 1984; Börjesson, 2009): 

• Konkret upplevelse:  

Aktiva personer föredrar att prova på allt utan att ha en uppfattning på 

förhand och på det viset lära sig. De blir lätt engagerade i upplevelsen 

och kommer gärna med idéer. Däremot har de svårt att lära sig vid 

exempelvis föreläsningar där de behöver sitta och lyssna till sig lärdomar. 

• Reflekterande observation:  

Det är en lärstil som passar reflekterande personer. De gillar att få 

observera en händelse grundligt för att därefter bilda sin egen uppfattning 

och lära sig. 

• Abstrakt tänkande:  

Lärstilen är för personer som behöver ha en logisk förståelse över saker 

och ting för att kunna lära sig. Det måste finnas ett samband till olika 

teorier. Det leder till att dem ifrågasätter en hel del, vilket kan upplevas 

som negativt i exempelvis en arbetsgrupp.   

• Aktivt experimenterande:  

Praktiska personer lär sig bäst när det, i teorin eller upplevelsen, 

innehåller saker som de kan ha användning av i praktiken, helst på en 

gång. Av den anledningen gillar de en lärandeprocess där det finns 

exempel att förhålla sig till. 
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Figur 5. Kolbs lärcykel (Börjesson, 2009). 

3.10 Olika träningsmetoder 

I en verksamhet finns det olika metoder som används för att träna upp deras 

nyanställda men även befintlig personal. Många av metoderna har dessvärre inte 

ett systematiskt sätt att träna sina medarbetare på och tre av dessa koncepten är 

gå bredvid, att berätta och att visa (Bjurström, 2016).  

 

Gå bredvid-konceptet är en av de vanligaste metoderna som används. Metoden 

innebär att adepten får sin träning genom att gå bredvid en handledare, oftast är 

en erfaren anställd, för att se hur arbetet utförs. Problemet är att denna metod 

saknar kontrollen över träningen. Det är osäkert kring vad och hur det lärs ut 

samt om adepten förstår det som lärs ut. Dessutom finns det ingen kontroll över 

hur länge medarbetaren behöver gå bredvid (Bjurström, 2016). 

 

Att berätta-konceptet är att adepten får sin träning genom att handledaren 

berättar om arbetsuppgiften. Det är ingen säker metod eftersom det är svårt att 

förklara en uppgift utförligt och endast med ord. Det är enkelt att viktiga detaljer 

inte berättas. Dessutom är det en utmaning för adeptens minne att hantera 

berättandet eftersom personen inte vet vad som kommer härnäst (Graupp & 

Wrona, 2016). 

 

Att visa-konceptet är en metod som även kan förekomma i att gå bredvid-

konceptet. Metoden innebär att handledaren visar adepten hur arbetet ska utföras. 

Det är inget säkert sätt att lära sina medarbetare på, adepten kopierar endast 

genomförandet och förstår inte uppgiften (Graupp & Wrona, 2016). 

 

Job Instructions däremot är en säker och beprövad metod. Den innebär att en 

handledare tränar upp en adept på ett systematiskt sätt. Metoden är en av de tre 
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grundläggande programmen inom träningsprogrammet Training Within Industry 

(TWI) och förklaras mer i kommande avsnitt (Bjurström, 2016).    

3.11 Training Within Industry (TWI) 

TWI introducerades första gången i en amerikansk industri under andra 

världskriget för att utbilda handledare och effektivt involvera nya personer inom 

industrin på kort tid. Det fanns ett stort och akut behov av att öka 

industriproduktionen. Problemet var att de nya personerna aldrig hade arbetat i 

en industri förut och på grund av det akuta behovet blev man tvungen att på 

kortast möjliga tid få ut maximal produktivitet från dessa personer. För att 

möjliggöra detta skapades tre grundläggande program för handledare: Job 

Instructions, Job Methods och Job Relations. Senare under åren tillkom även Job 

Safety (Graupp & Wrona, 2016).  

 

Training Within Industry är ett utformat träningsprogram för att utveckla 

kompetens hos handledare på områdena att instruera, bygga bra relationer med 

anställda, förbättra arbetsmetoder och säkerställa en god arbetsmiljö. Det 

underliggande syftet med TWI är att träna varje arbetare att maximalt utnyttja sin 

bästa skicklighet av personens individuella förmåga (Graupp & Wrona, 2016). 

 

Fyra programmen i TWI: 

• Job Instructions (JI): Denna metod hjälper att instruera en person hur ett 

arbete utförs korrekt, säkert och noggrant. Träningen sker endast mellan 

en instruktör och en adept (Graupp & Wrona, 2016). 

• Job Methods (JM): Det är en metod för att arbeta med kontinuerliga 

förbättringar genom att bygga upp kompetensen hos operatörerna och 

första linjens ledare. De instrueras i hur de ska bryta ner sitt arbete och 

systematiskt ifrågasätta varje detalj i arbetet för att skapa idéer för 

förbättringar. Syftet med programmet är att tillverka större mängder av 

kvalitetsprodukter på kort tid genom att utnyttja de personer, maskiner 

och material som just nu är tillgängliga (Graupp & Wrona, 2016).   

• Job Relations (JR): Denna metod är till för att instruera chefer för hur ett 

problem hanteras men även förhindras inom en organisation. Kärnan i 

programmet är att instruera grunderna för konsensusuppbyggnad och 

individuell problemlösning (Graupp & Wrona, 2016).  

• Job Safety (JS): Job Safety är en metod inriktat mot att bygga upp en 

säker arbetsmiljö. Denna metod är en ram för handledare att engagera 

medarbetare att identifiera potentiella faror i arbetet och eliminera dessa i 

samband med träningen (Boutier & Soltero, 2012).   

3.11.1 Job Instructions (JI) 

Job Instructions är en säker och beprövad metod för att träna systematiskt. Denna 

metod hjälper att instruera en person hur ett arbete utförs korrekt, säkert och 

noggrant. Metoden kombinerar alla viktiga delar av instruktion bestående av att 
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berätta, visa, prova och demonstrera. Det är viktigt att den som tränas får prova 

och demonstrera sin förmåga att lösa uppgiften (Bjurström, 2016). Flera 

arbetsledare har en attityd eller ett paradigm som säger att det är bäst att låta 

handledaren lära ut arbetet på sitt eget sätt för det är det enda sättet som fungerar. 

Dessa attityder och beteenden är kontraproduktiva arbetsbeteenden (Graupp & 

Wrona, 2016). 

 

Job Instructions är en metod som går att använda när det finns ett behov av att 

träna nya medarbetare att utföra ett arbete. Metoden bygger på att identifiera det 

optimala arbetssättet för att därefter använda det vid upplärning. Fördelen med 

Job Instructions är att de skapar stabilitet i processerna eftersom varje 

medarbetare tränas för att utnyttja det mest optimala arbetssättet. Det ger även 

goda förutsättningar för kommande förbättringsarbeten (Graupp & Wrona, 

2016).  

 

3.11.1.1 Gör redo att instruera 

Ett effektivt träningsprogram kräver fyra viktiga steg att angripa innan 

instruktioner kan börja delas ut. Dessa fyra steg är en vägbeskrivning på hur man 

gör sig redo att instruera. Enligt Boutier & Soltero (2012) är de fyra viktiga 

stegen:  

• Steg ett: Gör en tidtabell för träning 

• Steg två: Bryt ner jobbet  

• Steg tre: Gör allting redo 

• Steg fyra: Organisera arbetsplatsen 

 

 
Figur 6. Illustrerar hur man gör sig redo att instruera. 

 

3.11.1.1.1 Gör en tidtabell för träning 

En tidtabell för träning beskriver vem som ska tränas, för vilket arbete och vid 

ett angivet datum. Detta kommer leda till att träningen utföras enligt en plan och 

inte av en slump (Boutier & Soltero, 2012). 

3.11.1.1.2 Bryt ner jobbet 

Vid en jobbnedbrytning ska det mest optimala sättet att utföra arbetet 

dokumenteras och bli en standard. En jobbnedbrytning är en viktig del för att 

kunna genomföra en korrekt instruktion. Jobbnedbrytningen säkerställer att 

instruktionen sker enligt den bästa metoden att utföra ett arbete. Syftet med en 

jobbnedbrytning är inte att beskriva alla tänkbara steg och rörelse som är 

relaterat till arbetet utan endast beskriva ett moment i ett arbete som innefattar en 
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säkerhetsrisk, kvalitetsrisk och/eller tar tid att utföra. Med hjälp av en 

jobbnedbrytning ska viktiga steg (VAD), nyckelpunkter (HUR) och orsaker till 

nyckelpunkter (VARFÖR) identifieras (Misiurek, 2016; Boutier & Soltero, 2012). 

 

Viktiga steg (VAD) är något som tenderar att avancera arbetet eller för arbetet 

vidare. Det finns fyra steg på hur ett viktigt steg kan identifieras (Graupp & 

Wrona, 2016):  

• Steg ett: Börja med att utföra jobbet, sakta och noggrant tills du når ett 

segment som för arbetet framåt.  

• Steg två: En lämplig fråga att ställa till sig själv efter varje moment är: 

”har momentet avancerat?”. 

• Steg tre: Om det är fallet, fråga dig själv vad du precis har utfört. 

• Steg fyra: Skriv ner det i jobbnedbytningsmallen med en kortfattad fras 

som hjälp att förmedla momentet.  

 

Varje arbetsuppgift består av svåra och knepiga moment som tar tid att lära sig. 

Här ska handledaren identifiera dessa moment och olika nyckelpunkter (HUR) 

som finns för att utföra arbetet korrekt. En nyckelpunkt kan exempelvis vara en 

sak som minskar risken för en missuppfattning eller gör att adepten inte 

misslyckas med momentet. Det kan också vara saker som alla handledare 

uppfattar är svåra att komma ihåg eller tar tid att lära sig. Det finns tre typer av 

nyckelpunkter och är moment som (Misiurek, 2016; Boutier & Soltero, 2012): 

• Gör eller förstör jobbet. Det är moment som innefattar att arbetet lyckas 

eller förstör utförandet. 

• Skadar arbetaren. Moment som består av säkerhetsrisker 

• Gör jobbet enklare att utföra. Moment som inkluderar knep och tricks 

som förenklar utförandet. 

 

Nyckelpunkter går att identifieras med hjälp av följande sex steg (Graupp & 

Wrona, 2016):  

• Steg ett: Utför de viktiga stegen. 

• Steg två: När du utför det, återberätta de tre typerna av en nyckelpunkt: 

göra eller förstör jobbet, skadar arbetare och gör jobbet enklare att 

utföra  

• Steg tre: Om du identifierat något som möter en av de tre ovanstående 

typer, fråga dig själv: “varför gör jag det på detta sättet?” eller “vad 

skulle ske om jag inte gör det på detta sättet?”. (Svaret på dessa är även 

orsaken till nyckelpunkten). 

• Steg fyra: Bekräfta att detta är en nyckelpunkt genom att fråga dig själv 

vilka av de tre typerna av nyckelpunkter passar just denna. Ett exempel: 

“gör eller förstör detta momentet arbetet eftersom du inte kan gå vidare 

till nästa steg?”. 

• Steg fem: Om någon möter någon av de typerna av nyckelpunkter, skriv 

ner den nya nyckelpunkten av det viktiga steget i 

jobbnedbrytningsmallen. 

• Steg sex: Repetera steg två till fem tills du inte kan identifiera fler 

nyckelpunkter och sedan repetera samma procedur med varje viktigt steg.  
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När man har lyckats identifiera att en nyckelpunkt passar in med någon av de tre 

typerna, finns det alltid en orsak (VARFÖR) som bekräftar varför momentet 

måste utföras på ett visst sätt. Orsaken visar även vad som kan inträffa om det 

inte utförs på ett sådant sätt (Graupp & Wrona, 2016).  

 

 
Figur 7. Tre viktiga frågor att besvara vid en jobbnedbrytning. 

 

3.11.1.1.3 Gör allting redo & Organisera arbetsplatsen 

Göra allting redo för en instruktion innebär att verktyg och material ligger 

framme innan träningen. Detta motverkar att instruktionen inte avbryts halvvägs. 

Organisera arbetsplatsen innebär städa bort saker som kan distrahera adepten 

vid en instruktion (Boutier & Soltero, 2012). 

3.11.1.2 Hur man instruerar 

För att säkerställa att adepten snabbt förstår hur ett arbete ska utföras korrekt, 

säkert och noggrant bör en handledare använda sig av är Job Instructions fyra 

steg på hur man instruerar vid varje träningstillfälle. Stegen går att appliceras till 

alla jobb inom olika branscher och beskrivs mer i kommande stycken (Boutier & 

Soltero, 2012):  

• Steg ett: Förbered medarbetaren. 

• Steg två: Presentera arbetsmomentet. 

• Steg tre: Pröva på arbetsmomentet.  

• Steg fyra: Följ upp. 

3.11.1.2.1 Förbered medarbetaren 

Handledaren måste ta hänsyn till attityd och uppmärksamhet vid varje 

träningstillfälle för att säkerställa att adepten är mottaglig för att lära sig arbetet. 

I förberedelsen finns det fem punkter som handledaren behöver göra (Graupp & 

Wrona, 2016; Boutier & Soltero, 2012): 

• Få personen känna sig bekväm. Det är naturligt att en ny person känner 

sig nervös och osäker när de ska lära sig ett nytt jobb. Det kan i sin tur 
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leda till att adepten missar ett viktigt steg. Handledarens uppgift är att få 

adepten känna sig avslappnad och fokuserad till att lära sig arbetet genom 

att börja prata om allmänna saker med personen.  

• Förklara arbetet. Här ska handledaren säkerställa att adepten förstår 

arbetet som adepten senare blir tillfrågad att göra. Börja med att förklara 

namnet på arbetsuppgiften som adepten kommer att lära sig och därefter 

visa en färdig modul. Det gör att adepten får en bild på hur ett färdigt 

arbete ser ut och motverkar osäkerhet. 

• Ta reda på vad personen redan vet. Handledaren ska försöka kartlägga 

adeptens förkunskaper för att sedan kunna anpassa upplärningen efter 

personen. Här kan handledaren ställa frågor om adeptens erfarenheter 

som relaterat till arbetet.  

• Få adepten intresserad av att lära sig arbetet. Här ska handledaren få 

adepten intresserad genom att få personen att förstå vikten av att göra 

arbetet korrekt. Adepten måste få ett intresse för arbetet för att vara 

uppmärksam vid olika detaljer vid upplärningen.  

• Placera adepten i rätt position. Adepten ska befinna sig på den position 

där de kan observera och lyssna hur handledaren demonstrerar arbetet. 

3.11.1.2.2 Presentera arbetsmomentet 

Handledaren ska presentera arbetsmoment i tre steg utifrån viktiga steg, 

nyckelpunkter och orsaker till nyckelpunkter i arbetet (Graupp & Wrona, 2016; 

Boutier & Soltero, 2012): 

• Viktiga steg. Handledaren ska börja demonstrera ett viktigt steg i taget 

och samtidigt berätta vilket steg som utförs. Här kan handledaren börja 

med att berätta hur många viktiga steg som finns vid denna arbetsuppgift. 

Det gör att adepten får en klarhet av vad som förväntas men även att 

försöka behålla fokuset under ett visst antal steg. När arbetet 

demonstreras är det viktigt att handledaren: 

- Prata tydligt 

- Ha ögonkontakt med adepten för att säkerställa att de är 

uppmärksamma 

- Fråga adepten om de förstår vad som visas 

• Nyckelpunkter. Här ska handledaren utföra arbetet en gång till men denna 

gången presentera och betona nyckelpunkterna vid varje steg. De flesta 

personerna lär sig inte av att få arbetet demonstrerat endast en gång. 

Nyckelpunkter är färdigheter och insikter som får personer att bli erfarna.  

• Orsaker till varje nyckelpunkt. Slutligen ska handledaren demonstrera 

arbetet en tredje gång men denna gången presentera och betona orsakerna 

till varje nyckelpunkt. Om adepten vet orsaken till nyckelpunkten 

kommer personen enklare ihåg att utföra nyckelpunkten. Med andra ord, 

då adepten vet varför ett arbetsmoment genomförs på ett särskilt sätt 

kommer de även minnas att utföra momentet.  

• Kom ihåg: Instruera tydligt, fullständigt och tålmodigt, men ge inte 

adepten mer information än vad personen kan bemästra på en gång. 

Genom att handledaren instruerar enligt ovanstående säkerställs att 

adepten förstår instruktionen.  
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3.11.1.2.3 Pröva arbetsmomentet 

Pröva arbetsmomentet innehåller fyra steg (Graupp & Wrona, 2016; Boutier & 

Soltero, 2012): 

• Låt adepten utföra momentet. Här ska adepten endast utföra arbetet utan 

att behöva förklara vad, hur och varför. Handledaren ska enbart observera 

tyst utan att ge direktiv men ska omedelbart korrigera om adepten utför 

momenten felaktigt. Om adepten inte kan utföra ett moment av arbetet 

ska handledaren presentera arbetsmomentet igen och visa hur det ska 

utföras korrekt. Därefter ska handledaren låta adepten fortsätta 

demonstrera arbetet genom att använda den korrekta proceduren enligt 

jobbnedbrytningen. Processen upprepas tills handledaren kan säkerställa 

att adepten verkligen förstår arbetet utan instruktioner.  

• Låt adepten förklara varje viktigt steg samtidigt som de utför momentet 

igen. Då handledaren vet att adepten kan utföra arbetet fysiskt ska de 

även säkerställa att adepten kan genomföra det mentalt i sitt sinne och 

inte enbart kopierat handledarens rörelser. Handledaren ska låta adepten 

utföra arbetet en gång till men låta personen samtidigt förklara varje 

viktigt steg.  

• Låt adepten förklara varje nyckelpunkt samtidigt som de utför momentet 

igen. Detta kommer bekräfta att adepten förstår de centrala delarna i att 

utföra ett arbete korrekt. Under tiden då adepten utför proceduren ska 

handledaren använda sig av jobbnedbrytningen för att bekräfta att alla 

nyckelpunkter nämns. Vid denna punkt ska handledaren hjälpa adepten 

skilja på ett viktigt steg från nyckelpunkter genom att ställa ett par frågor. 

Till exempel: “Hur många nyckelpunkter fanns det i det första viktiga 

steget?”.     

• Låt adepten förklara orsakerna till varje nyckelpunkt samtidigt som de 

utför momentet igen. Detta steget bekräftar att adepten förstår varför 

arbetet måste utföras med hjälp av nyckelpunkterna. Denna förståelse 

göra att adepten kan behärska arbetet eftersom personen nu vet hur 

arbetet ska utföras noggrant och konsekvent.  

 

Kom ihåg: Se till att adepten förstår. Det är viktigt att handledaren inte antar att 

adepten kan arbetet, eftersom detta kan påverka upplärningen längre fram. 

Fortsätt tills du vet att de vet. Det gäller att handledaren har tålamod under denna 

process eftersom det inte finns en definierad siffra på hur många gånger adepten 

ska repetera arbetet. Den korrekta siffran är antalet gånger det tar för adepten att 

fullt förstå hur arbetet ska utföras. 

3.11.1.2.4 Följa upp 

Följa upp innehåller fem steg (Graupp & Wrona, 2016; Boutier & Soltero, 

2012):  

• Låta adepten arbeta självständigt. Handledarens uppgift vid denna punkt 

är att vara noggrann och tydlig med att ansvaret förflyttas över till 

adepten. Personen ska därefter bevisa att de kan utföra arbetet korrekt 

varje gång. Det är även viktigt att handledaren påpekar hur mycket arbete 
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adepten ska genomföra. Personen ska inte känna sig tvingad att skynda 

som kan leda till misstag och olyckor.  

• Visa vem adepten går till för hjälp. När adepten börjar arbeta 

självständigt och handledaren inte är tillgänglig för hjälp ska både 

handledaren och arbetsledaren utse en medarbetare som adepten kan 

fråga om hjälp.  

• Titta till adepten regelbundet. Hur ofta de ska titta till beror på arbetets 

komplexitet och risker. Den kritiska perioden då flest fel uppstår är 

nämligen i början av adeptens självständiga arbete.  

• Uppmuntra frågor. Flera medarbetare är rädda för att ställa frågor 

eftersom det kan ge intryck om bristande kunskap. Det är därmed viktigt 

att uppmuntra adepten att ställa frågor, speciellt frågor som kan förhindra 

att problem uppstår.  

• Extra träning och uppföljning. Även när adepten börjar bli mer erfaren 

bör handledaren ge personen extra träning och följa upp adeptens arbete. 

3.11.1.3 Handledare 

En handledare har som uppdrag att hjälpa andra människor att lyckas. Det kan 

vara att utveckla en individ eller att vara deras vägledare så att de kan uppnå 

deras mål. Varje individ har stora resurser bestående av olika färdigheter, men 

klarar inte alltid av att själva utveckla sin potential. En handledare behöver 

därmed uppmuntra individen och ge stöd i en konstruktiv lärprocess (Berg, 

2007).  

 

Enligt Graupp & Wrona (2016) finns det fem krav för en god handledare: 

• Kunskap om arbetet: Kunskaper om ett arbete är unikt för varje enskilt 

företag och kan endast förvärvas självständigt. Denna kunskap refererar 

till information om företagets material, produkter, tjänster, processer, 

utrustning etcetera.   

• Kunskap om ansvarsområden: Denna kunskap refererar till företagets 

policys, regler, avtal etcetera. Dessa grundregler är viktiga för en 

handledare som ska dirigera andra människor.  

• Skicklighet i att instruera: Denna skicklighet förvärvas med hjälp av Job 

Instructions och kommer hjälpa handledaren att utveckla medarbetare. Då 

handledaren förvärvat denna skicklighet kommer det hjälpa företaget att 

reducera defekter, omarbete, olyckor etcetera.   

• Skicklighet i att förbättra metoder: Denna skicklighet förvärvas med hjälp 

av Job Methods.  

• Skicklighet i att leda: Handledaren förvärvar denna skicklighet med hjälp 

av Job Relations. 

 

De två första punkterna är krav för att en handledare ska kunna lära ut ett arbete 

och förvärvas endast på det särskilda företaget medan de övriga kraven är 

skickligheter som erhålls av TWI-programmen (Graupp & Wrona, 2016). 
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3.11.2 Tidigare studier om Job Instructions 

En studie visar att en implementering av TWI, främst Job Instructions, har gett 

goda resultat. Under inledningen av 2000-talet började olika företag 

implementera TWI och lyckades vända nedåtgående spiraler. Det amerikanska 

företaget ESCO Turbine Technologies började använda sig av Job Instructions 

under tiden som deras försäljningar minskade och personal fick sluta från sina 

jobb. Företaget tränade cirka 60 medarbetare mellan åren 2002–2004 och 

skapade över 100st Job Instructions som dokumenterades i deras datasystem. 

Resultatet blev att ESCO tränade upp en flexibel och kompetent arbetskraft 

mycket snabbare än förut. Träningstiden reducerades från två månader till två 

veckor. Dessutom reducerades cykeltiderna med 64 % och omarbeten minskade 

med 76 %. Job Instructions blev inte bara en lösning på problemet utan hjälpte 

även företaget att växa (Graupp & Wrona, 2016).  

 

Ett annat amerikanskt företag som började implementera TWI och Job 

Instructions under inledningen av 2000-talet var Kinetico. Deras fokus var att 

börja införa metodstandarder som förklarar de bästa sättet att utföra ett arbete för 

att därefter kunna använda sig av Job Instructions. Tidigare hade företaget enbart 

enstaka dokumenterade metodstandarder vid deras avdelning för gjutning men 

inte på de andra monteringsavdelningar. Där hade de nya montörerna enbart fått 

en muntlig upplärning från olika erfarna medarbetare vilket hade skapat en 

variation i träningen. Job Instructions visade sig ge tidigt goda resultat genom att 

få igång ett tankesätt bland handledarna i hur de ska bryta ner ett jobb. Bland 

annat hade de nya produkterna flera delar och Job Instructions bidrog till att de 

nya montörerna snabbt kunde lära sig momentet (Jusko, 2008). 

 

Ett annat företag som har implementerat Job Instructions är Donnely. Företaget 

hade investerat i en automatisk maskin som skulle ha minskat produktionstakten 

och gjort det enklare för operatörerna, istället tog det dagar för att träna 

medarbetarna att använda dessa. För att bevisa värdet av maskinen använde sig 

företaget av Job Instructions i förhoppning av att förbättra träningsmetoderna. 

Genom att bryta ner viktiga element i jobbet lyckades företaget träna 

medarbetarna på enbart 30 minuter och dessutom utformade de även en 

påminnelse-mall med hjälp av nyckelpunkterna för att underlätta operatörerna. 

Tack vare detta investerade företaget i fler maskiner, de såg även en förbättring 

på produktiviteten och kvaliteten (Wagner, 2009).  

 

I en artikel skriven om att förbättra arbetssäkerheten i byggbranschen presenterar 

Misiurek. B & Misiurek. K (2017) att stora delar av lösningen ligger i TWI 

programmet. Flera dödliga olyckor sker på arbetsplatser årligen där de flesta av 

olyckorna beror på mänskliga fel. Tre av huvudorsakerna inom mänskliga fel är:  

• Brist på eller en dålig genomförd utbildning 

• Dåligt definierade och utvecklade metodstandarder 

• Brist på övervakning av anställda 
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Delar av TWI programmet har blivit implementerade i byggbranschen för att 

eliminera olyckorna som uppstår på grund av mänskliga fel. Det har gjort att 

olyckorna har reducerats men även att andra huvudområden i företagen har 

förbättrats resultatmässigt. Det har bland annat bidragit till en reducering av 

träningstid och ökning av produktion. TWI är anpassat för att kunna användas på 

alla områden som innehåller mänsklig arbetskraft (Misiurek. B & Misiurek. K, 

2017).  
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4. Genomförande 

Fallstudien genomfördes på IV Produkt i Växjö och företaget är idag 

marknadsledande inom utveckling och tillverkning av luftbehandlingsaggregat. 

Anledningen till denna fallstudie är att fallföretaget har upplevt att det tar lång 

tid för ny produktionspersonal att bli fullärda med den nuvarande 

upplärningsprocessen. Författarna har observerat och analyserat fallföretagets 

nuvarande upplärningsprocess för ny produktionspersonal med hjälp av 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Fokuset har varit att förkorta 

inlärningskurvan och samtidigt säkerställa ett kvalitetssäkert arbete genom att 

presentera ett förslag på ett framtida arbetssätt vid upplärning av ny 

produktionspersonal.  

 

Information från fallföretaget har bland annat samlats in med hjälp av intervjuer 

och observationer. Detta för att författarna ska skapa sig en nulägesbild över det 

nuvarande arbetssättet vid upplärning. Teorier samlades in under tiden med hjälp 

av litteraturstudier för att få en kunskap om problemområdet. Samtliga intervjuer 

genomfördes på plats hos fallföretaget med personer som för tillfället har eller 

har haft en anknytning till upplärningsprocessen. Informationen analyserades 

sedan utifrån den teori som samlats in.  

 

Författarna genomförde cykeltidsmätningar på en av fallföretagets nya 

standardprodukt på fläktavdelningen. Detta för att kunna skapa kvantitativt 

underlag och metodstandarder som företaget saknade. Cykeltidsmätningarna 

genomfördes på en erfaren och oerfaren montör där författarna tog tid på alla 

moment. Med hjälp av cykeltiderna kunde författarna se betydelsen av att inte 

träna en medarbetare korrekt, men även identifiera kritiska punkter i arbetet och 

därefter kunna skapa ett underlag för utbildningsmaterial. 

 

Utifrån cykeltidsmätningarna genomfördes ett experiment på motorkopplingen. 

Syftet med experimentet var att undersöka och testa det nya arbetssättet men 

även för att se om en korrekt träning ger positiva effekter. Motorkopplingen 

valdes eftersom momentet var kritiskt ur ett tids- och kvalitetsmässigt perspektiv.  

 

Resultatet av analysen låg sedan som underlag för förslaget på det framtida 

arbetssätt vid upplärning. Författarna har dessutom tagit fram olika 

förutsättningar som fallföretaget behöver arbeta med för att förbättringsförslaget 

ska kunna ge goda resultat.  
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Figur 8. Visar genomförandeprocessen i fallstudien. 
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5. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras en övergripande information om fallföretaget och en 

produktbeskrivning. Författarna presenterar även kort om den avdelning som 

kommer observeras. 

5.1 Företagsbeskrivning 

IV Produkt grundades år 1969 och är idag ett marknadsledande företag inom 

utveckling och tillverkning av energieffektiva luftbehandlingsaggregat. De 

senaste åren har deras omsättning ökat varje år och en målsättning för företaget 

är att uppnå en omsättning på en miljard kronor till år 2020. Företaget strävar 

efter en bra utveckling av inne- och utemiljön där belastningen på miljön och 

hälsan minimeras. De produkter som tillverkas ska bidra till en hållbar och 

ekologisk utveckling. IV Produkt har som affärsidé att vara ett företag som 

arbetar med ett helhetsperspektiv och vill att deras produkter ska göra skillnad 

för kunderna och miljön.  

 

Den ständiga tillväxten har medfört att IV Produkt har spenderat stora delar av 

resurserna på att bygga ut verksamhetens lokaler och anställt mer personal till 

produktionen. I dagsläget arbetar cirka 260 personer i produktionen, vilket är en 

genomsnittlig ökning med 17 personer per år sedan år 2010. 

 

 
Diagram 1. Antal anställda i produktionen på IV Produkt sedan år 2010.  

 

IV Produkt tillverkar kundspecifika produkter, det innebär att kunden 

konstruerar luftaggregatet efter deras behov innan ordern beställs. Detta har 

medfört att produktionen består av flera manuella monteringsavdelningar då 

luftaggregaten består av många olika moduler. Hela luftaggregatet sätts senare 

ihop i en slutmontering. Företaget lägger stort fokus på LCC, vilket innebär att 

de ser sina produkter som en långsiktig investering. Alla 

luftbehandlingsaggregaten är dessutom CE-märkta.  
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5.1.1 Produktbeskrivning 

Den huvudsakliga uppgiften hos ett luftbehandlingsaggregat är att reglera 

inomhustemperaturen i lokaler. Det sker genom att transportera ut använd och 

förbrukad luft från lokalen och därefter ersätta den med ny uppfriskande luft 

utifrån. IV Produkt erbjuder flera olika typer av luftbehandlingsaggregat och i 

den nedanstående figuren visas ett av företagets luftbehandlingsaggregat, 

modellen heter Envistar Flex.  

 

 

Figur 9. IV Produkts Envistar Flex. 

 

I figur 10 nedan visas tvärsnittet av en Envistar-serie och pilarna indikerar på 

frånluft eller tilluft. Den gula pilen är luften från lokalen som går ut från 

byggnaden, vilket den bruna pilen sedan hänvisar. Ny uppfriskande luft går in 

aggregat som den blåa pilen visar och värms antingen upp eller kyls ner för att 

sedan gå in i byggnaden vilket den röda pilen sedan hänvisar.  

 
Figur 10. Tvärsnittet av en Envistar-serie. 
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De två orangea pilarna visar positionen på fläktarna i luftbehandlingsaggregatet. 

Det är monteringen på en av dessa fläktar som kommer att observeras i 

fallstudien. Fläktens centrala uppgift i aggregatet är att få luften i byggnaden i 

rörelse och göra sig av med gammal luft men samtidigt ta in ny frisk luft i 

lokalen. Den standardprodukt som observerats heter OJ-fläkt. Fläkten är relativt 

ny i produktsortimentet och är ingående komponent i ENF, Stora Sidan och Line 

aggregaten. En färdigmonterad OJ-fläkt visas nedan i figur 11.  

 

 
Figur 11. En OJ-Fläkt från sidan. 

5.2 Nulägesbild av fläktavdelningen 

Den monteringsavdelning som observerats är fläktavdelningen och den består av 

tolv montörer, åtta på dagskift och fyra på kvällsskift. Fläktavdelningen 

innehåller åtta monteringsstationer och är uppdelad i fyra sektioner: ENF, Stora 

Sidan, Topp & Kompakt och Line. Dessa fyra sektioner har fått deras namn 

utifrån monteringsavdelningar dit fläktarna skickas efter att de har blivit 

monterade. På fläktavdelningen utförs endast montering manuellt och 

arbetsuppgifterna sker individuellt. Den beräknade tid på hur lång tid det tar att 

utföra arbetet står i varje arbetsuppgift. Figur 12 nedan visar en översiktsbild på 

fläktavdelningen.  
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Figur 12. Fläktavdelningen 

 

När ett arbete registreras hämtas en fläkt på en av lagerna och placeras på 

monteringsstationen. Efter att monteringen av fläkten är utförd sker en 

slutkontroll på en av provkörningsstationerna och därefter rapporteras arbetet i 

systemet. 
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6. Data 

I detta kapitel kommer författarna presentera den data som samlats in från 

fallföretaget utifrån kvantitativa och kvalitativa metoder. Författarna kommer 

även att presentera cykeltidsmätningarna och experimentet som genomfördes 

6.1 Nuvarande upplärningsprocess 

Verkstadschefen har ansvaret över att anställa montörer till produktionen och är 

även den personen som välkomnar de nyanställda. Under första dagen delas ett 

informationshäfte ut till varje nyanställd där det framgår fakta om bland annat 

företaget, regler och policy som ingår i anställningen. Dessutom delas ett start-kit 

ut med kläder, skor och verktyg. Därefter får den nyanställda träffa sin 

arbetsledare som förklarar sin roll i arbetet och visar arbetsplatsen. Arbetsledaren 

lämnar senare över hela ansvaret till handledaren. Baserat på intervjuer med 

verkstadschef, arbetsledare, handledare och nya montörer har författarna fått 

uppfattningen om att den nuvarande upplärningsprocessen ser ut enligt figur 13 

nedan. 

 

 
Figur 13. Illustrerar den nuvarande upplärningsprocessen.  

 

Handledaren är en montör som har arbetat på företaget under en längre period 

och är intresserad av att ta sig an uppgiften att lära upp den nya personen. 

Arbetsledaren gör en bedömning av handledarens kunskap och erfarenhet för att 

undersöka om personen är lämplig för att lära upp den nyanställda. Denna 

bedömning gör man utifrån hur handledaren arbetar för tillfället. Handledaren får 

ingen utbildning eller instruktion på hur man ska lära upp en ny person. Under 

första veckan av upplärningstiden blir handledare helt fristående från sina 

arbetsuppgifter för att enbart fokusera på att lära ut. Efter andra eller tredje 

veckan börjar handledaren successivt återgå till sina arbetsuppgifter beroende på 

hur arbetsledaren och handledaren upplever att adepten klarar av att arbeta 

självständigt. Den fristående montören/handledaren har en timlön på ungefär 300 

kr/timmen och ska omsätta cirka 2400 kr/timmen.  

 

Handledaren har fria händer att strukturera upp processen för upplärning. Det 

finns inga instruktioner eller manualer från företaget som bör eller måste följas. 

Inledningsvis brukar handledaren ha en grundläggande introduktion om 
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arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Därefter övergår upplärningen till den 

praktiska delen och handledaren börjar med att gå igenom förberedelser innan 

monteringen av luftaggregatet kan starta. Metoder som tillämpas vid 

upplärningen är gå bredvid- och att visa-konceptet, detta varierar beroende på 

vem som handleder. Oftast får adepten gå bredvid handledaren och observera 

arbetsmomenten för att därefter utföra momentet likadant. I enstaka fall får 

adepten börja prova montera och samtidigt bli instruerad av handledaren. 

Upplärningen sker till en början på endast ett produktsortiment, detta för att 

adepten ska kunna repetera liknande moment och lära sig grundprinciperna. En 

utbildning om ritningarna genomförs senare i processen av företagets tekniker. 

 

I dagsläget kan upplärningstiden variera från tre till sex månader. Detta varierar 

dels beroende på kunskapen och den individuella förmågan hos adepten. Varje 

person har olika bakgrunder och erfarenheter, vilket kan göra att olika moment 

kan ta längre tid att läras beroende på person. Dessutom beror upplärningstiden 

på vilken monteringsavdelning adepten hamnar på. Ena avdelningen kan ha få 

och enkla varianter av moduler, medan på andra avdelningar kan det finnas svåra 

och komplexa varianter.  

 

Det är handledaren och arbetsledaren som gör senare bedömningen om adepten 

är upplärd. Bedömningen sker utifrån om adepten anses kunna arbeta 

självständigt och handledaren kan återgå till sina arbetsuppgifter. Det finns 

därmed inte några specifika krav för att säkerställa att personen är upplärd. När 

adepten börjar arbeta självständigt och det uppstår en osäkerhet kan personen 

alltid vända sig till närmaste montör för att fråga om hjälp. Alla montörer vid 

arbetsstationen är tillgängliga för stöd om det uppstår en osäkerhet kring 

arbetsmomentet. Montörerna visar adepten hur momentet ska utföras och 

adepten försöker memorera tillvägagångssättet.  

 

Vid olika observationer och intervjuer har det även framgått att IV Produkt inte 

har en metodstandard på hur arbetet ska utföras. De montörer som observerats 

genomför arbetsmomenten på skilda sätt utifrån ett arbetssätt som passar de 

själva bäst. Det finns endast en arbetsritning på hur produkten ska se ut när den 

är färdig. Dessa arbetsritningar skrivs ut från en dator vid monteringsavdelningen 

för att ha en utgångspunkt i arbetsuppgiften.  

  

IV Produkt ställer inga krav eller utmaningar när adepten förväntas kunna 

montera på egen hand. Företaget ser anställningen utifrån ett långsiktigt 

perspektiv, där adepten får den tid att ta emot och bearbeta information för att 

klara av arbetet. Arbetsledaren har mindre avstämningar kontinuerligt med 

adepten och handledaren ute i produktionen för att kunna följa utvecklingen. 

Därefter gör arbetsledaren en utförlig uppföljning tillsammans med adepten efter 

ungefär en månad för att se hur arbetet fungerat.  

 

En montör har själv ansvar för att utföra en egenkontroll på luftaggregatet och 

vid datorn görs även en slutkontroll på produkten innan den skickas iväg till 

slutmonteringen. Det finns ingen instruktion på hur egenkontrollen ska gå till 
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utan det är något adepten får memorera vid upplärningen. Om det sker ett fel 

som är orsakat av en montör brukar luftaggregaten fastna på el-sidan eller 

emballeringen. Det sker stickprovskontroller på enstaka luftaggregat varje 

måndag för att säkerställa kvaliteten på montörernas utförande. Informationen 

om fel går oftast till arbetsledaren som sedan meddelar montören eller brukar 

personen som upptäckt felet gå till montören. Avvikelserapporter om att det 

blivit ett fel finns vid stationen men det används sällan eftersom det uppfattas 

som tidskrävande. 

6.1.1 Produktionspersonalens åsikter 

Fördelarna med den nuvarande metoden vid upplärning är friheten att strukturera 

upplärningen menar en av handledarna. En ny montör upplevde att observera de 

olika momenten var värdefullt för att få en bild på hur det ska monteras. Utifrån 

detta kunde montören senare bilda en egen uppfattning och testa vilket arbetssätt 

som passar personen bäst eller kopiera handledarens arbetssätt. En annan fördel 

flera nya montörer upplever är tillgången till hjälp, frågor eller tips vid 

osäkerhet. Arbetsledaren anser att en fördel som nyanställd har är att de får 

arbeta i lugn och ro utan att några krav eller utmaningar ställs på personen. 

Orsaken till det är att mycket information måste bearbetas och memoreras i 

början av upplärningsprocessen. Några tidmätningar på den nya montören görs 

inte förrän efter tre till fyra månader.   

 

De svårigheter flera nya montörer upplever är den omfattande informationen att 

ta in. Anledningen till detta är att handledaren visar eller berättar ett 

arbetsmoment och adepten behöver memorera det. Ett luftaggregat kan innehålla 

flera olika moment och steg vilket gör att informationen blir svår att komma 

ihåg. Dessutom har IV Produkt en stor produktflora, vilket innebär att momenten 

och stegen är olika beroende på luftaggregatets storlek och specifikationer. På 

grund av den överflödiga informationen upplever många nya montörer en 

osäkerhet under en lång period och behöver fråga om hjälp flera gånger. 

 

En annan svårighet som både handledare och nya montörer påpekar är att det inte 

finns någon specifik instruktion eller manual att utgå efter. Arbetsritningen på 

luftaggregatet är det enda hjälpmedlet och den har inte mycket värde för adepten 

i början av upplärningsprocessen. Den förklarar inte ordningen på hur arbetet ska 

utföras utan endast hur luftaggregatet ska se ut när den är färdigmonterad. Detta 

har medfört att montörerna i produktionen utför sina arbetsuppgifter på skilda 

sätt. En ny montör menar att det har skapat en otydlighet i upplärningen eftersom 

det har varit svårt att skilja på vad som är rätt eller fel i utförandet. Det är ett 

vanligt fall när nya montörerna börjar arbeta självständigt och frågar närmaste 

kollega om hjälp istället för handledaren. En ny montör påpekar även att 

arbetsledare har en inställning av att ingen arbetsmetod är fel då resultatet blir 

detsamma. En annan montör upplevde en sämre planering under upplärningen 

eftersom montörens handledare skulle sluta efter första veckan. Det gjorde att 

den nya montören fick en annan handledare som hade ett annat arbetssätt. 
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Då IV Produkt arbetar tvåskift har det även framgått att en nyanställd inte fått 

följa hela steget av monteringen på en modul. Om adepten inte hinner montera 

modulen under sitt arbetspass, vilket sker väldigt ofta i början av upplärningen, 

tar nästa montör över arbetet vid skiftbytet. Det gör att adepten i sin tur kan börja 

montera mitt i en modul som den tidigare montören inte hunnit färdigt, vilket 

skapar oklarheter och det tar tid innan adepten får en tydlig bild på hur det ska se 

ut. Detta har även medfört att adepten tränas på moment som personen redan kan 

och onödig tid läggs ner. Under en intervju med en ny montör framgick det även 

att de inte visste vad konsekvenserna kan bli om ett fel inte upptäcks vid 

slutkontrollerna.  

6.2 Organisation inom produktion 

IV Produkt har i dagsläget fyra verkstadschefer varav tre av dessa är även 

arbetsledare ute i produktionen. Det finns en verkstadschef för respektive 

avdelning, dessa är: detalj, montage, el och logistik. Vid montageavdelningen 

finns det tre arbetsledare som hjälper till och underlättar arbetet för 

verkstadschefen. En av arbetsledarna har ansvaret för ungefär 60 personer i 

produktionen medan de andra två ansvarar för cirka 25 personer vardera. 

Verkstadscheferna och arbetsledarna deltar i en daglig styrning där de planerar 

produktionen för dagen, till exempel om det behövs förstärkning av personal på 

en avdelning. De går även igenom föregående dagar för att se om det har 

inträffat något oväntat som kan och bör förhindras i framtiden. Figur 14 nedan 

visar ett organisationsschema över produktionen.  

 

 
Figur 14. Organisationsschema över produktionen 

 

Arbetsledarna har ansvaret över att hantera olika typer av störningar och problem 

i produktionen. De har veckomöte med olika monteringsavdelningar där de 

förklarar hur avdelningen ligger till och vad som ska göras. De diskuterar och 

löser problem som skett i produktionen samt presenterar hur det går för företaget 

med bland annat med orderingångar och faktureringar. Under mötet delas även 

veckolistan ut där veckans arbetsuppgifter för monteringsavdelningarna framgår. 
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Mot slutet på fredagar har montörerna eget ansvar att genomföra en städning vid 

monteringsstationen enligt metoden 5S för att allt ska vara i ordning till 

kommande vecka. 

6.2.1 Mätning av prestation 

Arbetsledarna använder sig av ett produktivitetstal för att mäta prestationen av 

personalen i produktionen. Produktivitetstalet ger en större förståelse för hur det 

går för arbetsgruppen men även individuellt bland personalen. Dessutom blir det 

enklare för arbetsledaren att kontrollera om det skett störningar i arbetet. Under 

veckomötet får personalen information om produktiviteten från arbetsledaren. 

 

Produktivitetstalet innebär att arbetsledaren har sammanställt den rapporterade 

tiden kontra närvarotiden hos varje grupp eller enskild montör. 

Produktivitetstalet som eftertraktas är 1.0 och den talar om att gruppen eller 

montören ligger på rätt produktivitetsnivå. Hamnar de under 1.0, exempelvis 0.5, 

innebär det att gruppen eller montören arbetar för långsamt medan 1.5 talar om 

att de arbetar alldeles för fort. 

6.3 Cykeltider 

Då det inte fanns tillgång till kvantitativt underlag och en metodstandard från IV 

Produkt genomfördes cykeltidsmätningar. Syftet med att undersöka cykeltiderna 

var att se innebörden av att inte träna en ny medarbetare korrekt, men även för 

att identifiera kritiska punkter i arbetet och därefter kunna skapa ett underlag för 

utbildningsmaterial.  

 

Författarna började med att utforma en metodstandard över alla moment och steg 

på OJ-Fläkten baserat på hur en erfaren montör arbetar. En cykeltidsmätning 

genomfördes på den erfarna montören för att kunna ha som referens senare, 

mätningen går att se i tabell 1 nedan. Observationen på den erfarna montören går 

att se i bilaga 3.  

 

Tabell 1. Cykeltid på OJ-Fläkt. 

Moment Mätning 1 

Förberedande 8.8 minuter 

Dämpare & glidskena 2.8 minuter 

Fläkt & dämpare 4.9 minuter 

Dukstos 5.7 minuter 

Kittning 2.7 minuter 
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Vrida motorn 6.6 minuter 

Kantlist 2 minuter 

Motorkoppling 5.8 minuter 

Slangkoppling 2.1 minuter 

Rörkoppling 3.4 minuter 

Provkörning 8.9 minuter 

Totalt (c/t) 53.7 minuter 

 

Cykeltidsmätningen genomfördes senare på en oerfaren montör som aldrig 

tidigare monterat en OJ-Fläkt förut. Vid denna mätningen fick adepten utföra 

monteringen efter en övergripande instruktion av handledaren. Under 

monteringen hade adepten tillgång till en handledare som stöd vid problem. 

Resultatet av mätning 2 går att se i tabell 2 nedan. Observationen över alla 

moment går att se i bilaga 4.  

 

Tabell 2. Cykeltid på OJ-Fläkt. 

Moment Mätning 2 

Förberedande 14.3 minuter 

Dämpare & glidskena 5.3 minuter 

Fläkt & dämpare 8.2 minuter 

Dukstos 10.7 minuter 

Kittning 7.5 minuter 

Vrida motorn 8.7 minuter 

Kantlist 6.6 minuter 

Motorkoppling 18.3 minuter 

Slangkoppling 5.4 minuter 

Rörkoppling 3.8 minuter 

Provkörning 12.6 minuter 

Totalt (c/t) 101.4 minuter 
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Cykeltiden vid den första mätningen slutade på 101.4 minuter och momentet 

som tog längst tid att utföra för montören var motorkopplingen.  

6.3.1 Experiment 

Syftet med experimentet är att undersöka och testa det nya arbetssättet som 

författarna tagit fram. Utifrån den första cykeltidsmätningen visade det sig att 

motorkopplingen var ett av de kritiska momenten i arbetet. Om kopplingen 

skulle utföras fel hade fläkten inte kunnat starta efteråt och ett omarbete hade 

behövts. Det gör att motorkopplingen är ett kritiskt moment ur ett 

kvalitetsmässigt perspektiv för att den innehåller väsentliga steg som måste 

utföras korrekt. Med hjälp av de två tidigare cykeltidsmätningar kunde 

tidsskillnaderna i utförandet av de olika momenten presenteras i ett diagram, 

vilket går att se i diagram 2 nedan. Detta för att tydligare kunna fastställa vilket 

moment som uppfattas kritiskt ur ett tidsperspektiv.  

 

 
Diagram 2. Visar skillnaderna i utförandet av de olika momenten på OJ-Fläkten.  

 

Utifrån diagram 2 går det att fastställa att motorkopplingen är ett kritiskt 

moment i arbetet ur ett tidsperspektiv. I figur 15 nedan visas baksidan av en OJ-

Fläkt och inuti det blåa motorlocket sker motorkopplingen med de två gråa 

sladdarna som hänger utanför.  
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Figur 15. OJ-fläkt bakifrån. 

 

I figur 16 nedan visas en korrekt utförd motorkoppling. Den översta gråa sladden 

visar styrsladden som kopplats ihop med de gröna uttagen. Den nedersta gråa 

sladden visar kraftkabeln som kopplats ihop med de gråa uttagen och den gula 

sladden som tillhör kraftkabeln är jordkabeln som kopplats ihop med det gula 

uttaget.  

 

 
Figur 16. En korrekt genomförd motorkoppling. 

 

Motorkopplingen bröts därför ner i en jobbnedbrytning och besvarades med vad, 

hur och varför. Vid den första mätningen på adepten lyftes nyckelpunkter vid 
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motorkopplingen fram som personen upplevde var svåra. Med hjälp av en 

erfaren montörs arbetssätt togs fler nyckelpunkter fram som exempelvis för 

arbetet framåt eller kan förstöra jobbet. Dessa nyckelpunkter blev en del av 

jobbnedbrytningen som handledaren senare använde för att träna adepten. För att 

säkerställa att adepten skulle få bättre förutsättningar innan nästa mätning fick 

handledaren instruktioner av författarna enligt Job Instructions fyra steg Hur 

man instruerar. Handledaren fick dessutom en mall som ett hjälpmedel vid 

upplärningen där de fyra viktiga steg vid en instruktion stod beskrivna. Vid 

upplärningstillfället blev adepten instruerad av handledaren tills personen förstod 

hur momentet ska utföras på ett korrekt sätt. Jobbnedbrytningen på 

motorkopplingen går att se i tabell 3 nedan.   

 

Tabell 3. Jobbnedbrytning på motorkopplingen. 

VAD HUR VARFÖR 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

 
Ett logiskt segment av 

operationen när något händer för 

att föra arbetet framåt 

 Någonting i ett steg som kan: 
1. Göra jobbet ✅ 

2. Förstöra jobbet ❌ 

3. Skada arbetaren 💀 

4. Göra jobbet enklare att utföra, 

t.ex. knep, tricks, speciell 
tajming, speciell 

information🔎  

  

 
Orsaker till nyckelpunkter 

1. Öppna motorlock 1. Använd skruvdragare🔎 

2. Kontrollera innehåll ✅ 

1. Sparar tid 

2. Inga skador på uttag 

2. Koppla styrsladd 1. Kontrollera styrsladd❌ 

2. Skruva fast med en 

halvbåge❌ 

3. Använda 

skruvmejsel🔎 

4. Enl. kopplingsschemat 

för MX✅ 

5. Kontrollera & dra i 

sladdarna🔎 

1. Undvika defekt 

sladd 

2. En spänd sladd 

förstör kopplingen 

3. För att öppna 

styruttag 

4. Fläkt ska starta 

5. Säkerställa koppling 

& att sladdar sitter 

fast 

3. Klippa kraftkabel 1. Använd kabelskalare & 

skala varsamt❌ 

2. Skala av gråa skalet ✅ 

3. Skala av svarta skalet 
✅ 

4. Skala av jordkabel ✅ 

1. Inga skador på 

sladd 

2. Ta fram de svarta 

sladdarna 

3. För att möjliggöra 

kopplingen 

4. För att möjliggöra 

kopplingen 
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4. Koppla 

kraftkabel 

1. Använda 

skruvmejsel🔎 

2. Koppla sladd & uttag 

med samma siffra✅ 

3. Koppla gula jordkabel i 

det gula uttaget✅   

4. Kontrollera & dra i 

sladdarna🔎  

1. För att öppna 

kraftuttag 

2. Fläkt ska starta 

3. Fläkt ska starta 

4. Säkerställa koppling 

& att sladdar sitter 

fast  

5. Stänga motorlock 1. Använd skruvdragare🔎 
2. Kontrollera gråa kablar 
❌ 

1. Sparar tid 

2. Lösa kablar förstör 

kopplingen 

 

Efter upplärningen genomförde adepten enbart motorkopplingen på nytt. 

Handledaren fanns återigen med som stöd om det skulle bli något problem vid 

utförande. Resultatet av mätning 3 går att se i tabell 4. 

 

Tabell 4. Cykeltid på motorkopplingen.  

 

Moment Mätning 3 

Motorkoppling (c/t) 10.1 minuter 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer författarna att analysera den insamlade datan från 

fallföretaget och jämföra med den mot teorin. Analysen kommer till största del 

baseras på Job Instructions inflytande vid upplärning. Författarna kommer även 

analysera cykeltidsmätningarna och experimentet. Resultatet av analysen 

kommer sedan ligga som underlag för förbättringsförslaget. 

7.1 Nuvarande upplärningsprocess 

Den höga tillväxttakten IV Produkt har haft de senaste åren har medfört att 

företaget behövt anställa och hyra in arbetskraft via bemanningsföretag för att 

möta den ökade efterfrågan. Dessvärre tar det lång tid innan de nya montörerna 

är upplärda med den nuvarande upplärningsprocessen. Det kostar företag mycket 

pengar i form av personal- och intäktskostnader eftersom de frigör en resurs för 

att lära upp de nya montörerna. I den nuvarande processen sker inte heller någon 

bedömning över hur lång upplärningstiden är. Det kan ta upp till sex månader 

innan en nyanställd anses vara upplärd och ligger på en förväntad 

prestationsnivå. Den nuvarande upplärningstiden kan illustreras med hjälp av en 

inlärningskurva som visas i figur 17 nedan.  

 

 
Figur 17. En illustration på den nuvarande inlärningskurvan bland ny 

produktionspersonal. 

 

Den nuvarande upplärningsprocessen upplevs som slöseri i form av outnyttjad 

kompetens eftersom det tar månader innan den nya montören bedöms upplärd 

och kan utnyttja sin egen förmåga att lösa uppgifter. Kreativitet och kompetens är 

två värdefulla egenskaper hos en människa som företag bör ta till vara på. Vid 

den nuvarande upplärningen använder handledarna vanligtvis gå bredvid- eller 
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att visa-konceptet. Dessa ineffektiva metoder förhindrar adepten från att använda 

sin kreativitet vid upplärningen vilket medför att det tar lång tid att förstå 

innebörden av arbetsuppgiften (Bjurström, 2016). Varje person är unik och lär 

sig bäst på olika sätt, det nuvarande konceptet som används kombinerar bara ett 

fåtal lärstilar. Enligt David A. Kolb (1984) finns det flera olika lärstilar som en 

handledare måste ta hänsyn till vid en upplärning. Boutier & Soltero (2012) 

menar bland annat att Job Instructions kombinerar alla dessa lärstilar och viktiga 

delar av en instruktion när handledaren låter adepten berätta, visa, prova och 

demonstrera sin förmåga att lösa arbetsuppgiften. Det skapar i sin tur även ett 

engagemang från båda parter i upplärningen vilket frigör ännu mer kunskap. 

Metoden säkerställer att nyanställda får en noggrann upplärning som hjälper dem 

att förstå arbetet. 

 

I den nuvarande upplärningsprocessen har handledaren ett stort ansvar att få 

adepten att lära sig arbetsmomenten utan några specifika hjälpmedel från 

företaget. Det finns ingen tillgång till en metodstandard som beskriver hur ett 

arbete ska utföras eller en manual som handledaren kan följa för att lära upp en 

nyanställd. Handledaren är oftast en erfaren montör som har en god kunskap om 

arbetsmomenten. Dessvärre har många erfarna medarbetare svårigheten att 

förmedla sitt arbetssätt eftersom det uppfattas som en självklarhet för dem. Det 

enda hjälpmedlet som finns tillgång till är arbetsritning men den är väldigt svår 

att förstå som nyanställd. En ritningsutbildning kommer även senare i processen 

och sker inte under de första veckorna. Boutier & Soltero (2012) påpekar att med 

en jobbnedbrytning får handledaren tillgång till ett hjälpmedel att använda sig av 

vid upplärningen. Istället för att låta handledaren försöka förmedla arbetssättet 

med egna ord har personen en trygghet att luta sig mot. Den fyra stegs modell 

som presenterades för hur man instruerar gör att handledaren även får tillgång 

till en manual att använda sig av vid varje träningstillfälle. Detta underlättar inte 

enbart för handledaren utan även för adepten som ska lära sig hur 

arbetsmomentet ska utföras korrekt, säkert och noggrant. 

   

Handledaren får i dagsläget ingen utbildning eller instruktion på hur de ska gå 

tillväga för att lära upp den nya montören. Då handledaren inte får en utbildning 

på hur de ska lära ut blir det även svårt för handledaren att veta vilken nivå 

upplärningen ska ske. Det sker ingen form av kartläggning på kunskapsnivån hos 

den nya montören mer än en anställningsintervju av verkstadschefen. Graupp & 

Wrona (2016) menar att förbereda medarbetaren innebär att handledaren kan 

göra en kartläggning om vilka förkunskaper adepten redan besitter och anpassa 

upplärningen därefter. Att enbart låta adepten gå bredvid handledaren gör det 

nämligen svårt att bedöma kunskapen hos personen. 

 

IV Produkts arbetsledare mäter idag produktiviteten bland monteringsgrupper 

och montörer genom att ta fram ett produktivitetstal som bör ligga på 1.0. 

Anledning till det är för att få en vetskap om hur arbetet går för grupperna och 

montörerna. Denna mätning sker dock inte på de nya montörerna förrän tre till 

fyra månader. Företaget lägger även stor vikt på kvalitet eftersom deras 

produkter är CE-märkta. De låter varje montör genomföra en egenkontroll. 
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Denna egenkontroll och viktiga kvalitetsaspekter är något adepten måste 

memorera under upplärningen eftersom det inte finns någon instruktion vid 

arbetsstationen. Varje medarbetare har även eget ansvar att använda 5S för att 

skapa en stabil och ordningsam arbetsplats något inget arbetsledarna 

kontrollerar. Under en intervju med en ny montör framgick det även att personen 

inte fick förklarat vad konsekvenserna kan bli om ett fel inte upptäcks. Misiurek. 

B & Misiurek. K (2017) nämner att mänskliga fel har störst inverkan på 

förekomsten av olyckor. Gruapp & Wrona (2016) menar att när handledaren får 

presentera arbetsmomentet och förklara nyckelpunkterna och orsakerna till 

dessa får personen en bild över konsekvenserna i arbetet och på det viset 

motverka fel.  

 

Under inledande skede av upplärningen blir handledarna fristående från deras 

arbetsuppgifter för att därefter successivt återgå. Det finns ingen definierad gräns 

på hur länge de är fristående utan det beror helt på hur snabbt adepten lär sig och 

kan börja arbeta självständigt. Bjurström (2016) nämnde att risken vid att gå 

bredvid- konceptet är det inte finns en kontroll över hur länge medarbetaren 

behöver gå bredvid. Boutier & Soltero (2012) menar att en tydlig gräns om när 

adepten anses upplärd kan definieras med Job Instructions, vilket gör att 

bedömningen av upplärningstiden blir synlig och i bästa fall kan förkortas. Job 

Instructions bildar nämligen en rutin som följer samma mönster vid upplärning, 

vilket kan tydliggöra en approximativ tid som krävs för att lära upp en 

nyanställd. Dessutom är en tidtabell ett bra hjälpmedel för både handledaren och 

adepten för att få en tydlig plan på vad adepten ska tränas på och samtidigt 

säkerställa vad adepten redan kan. 

 

Handledaren använder i dagsläget ingen metod för att kontrollera adeptens 

förmåga att arbeta självständigt. Arbetsledaren gör endast avstämningar med 

adepten och tillsammans med handledaren gör de senare bedömning om adepten 

kan arbeta självständigt. Att låta adepten pröva på arbetsmomenten gör att 

bedömningen för handledaren betydligt enklare. Adepten skulle lära sig 

innebörden av arbetsmomenten fortare genom att förklara nyckelpunkterna i 

arbetet och orsakerna till dessa. Att förstå nyckelpunkterna skyndar även på 

mognadsprocessen och transformerar erfarenheten snabbare och jämnare, vilket 

gör att adepten inte behöver spendera veckor, månader eller år för att förstå 

saker. Det gör att adepten inte enbart lär sig vad som ska göras, vilket sker i den 

nuvarande upplärningsprocessen (Boutier & Soltero, 2012). 

7.2 Standardiserat arbetssätt och metodstandard 

En av anledningarna till den långa upplärningstiden är avsaknaden av ett 

standardiserat arbetssätt. Det finns inga metodstandarder som beskriver exakt hur 

företagets olika luftaggregat ska tillverkas utan personalen har endast en 

arbetsritning att följa. Enligt Petersson et al. (2015) är metodstandard en 

förutsättning som behövs för att kunna lära ut. Arbetsritningen beskriver endast 

vilka komponenter som ska ingå, olika mått och hur modulen ska se ut när den är 
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klar. Det leder till att montörerna utför arbetet på helt olika sätt och det blir svårt 

att konstatera det optimala sättet att utföra ett arbete.   

 

Det är arbetsledarens ansvar att utse en montör som handledare och den 

bedömningen sker utefter hur montören arbetar för tillfället. Även om montören 

använder bra arbetsmetoder är det inte med säkerhet att personen har den 

förmågan att lära ut sitt arbetssätt. Det sker nämligen ingen utbildning från 

företaget på hur handledaren ska lära ut. Handledarna har fria händer att 

strukturera upp processen för upplärning vilket innebär att en adept kan bli 

upplärd på flera olika sätt. Adepten har en handledare att gå bredvid men skulle 

den personen inte vara tillgänglig kan det skapa en oreda. Detta då de andra 

montörerna kan förmedla en annan information till adepten vilket då skulle skapa 

en otydlighet. Enligt Graupp & Wrona (2016) skulle otydligheten med att gå 

bredvid olika handledare försvinna då Job Instructions skapar ett standardiserat 

arbetssätt där handledarna utnyttjar samma princip och metod vid varje 

upplärning. Det gör att handledarna enklare kan säkerställa vad som ska läras ut 

och hur det ska genomföras. Dessutom blir bedömning på hur mycket adepten 

begripit tydligare, vilket inte är lätt att konstatera med att gå bredvid-konceptet 

eftersom adepten är tvungen att memorera momenten.    

 

Liknande problem uppstår när adepten börjar arbeta självständigt och ska fråga 

medarbetare om hjälp. Då medarbetaren utför arbetet annorlunda jämfört med 

handledaren gör det att adepten har svårt att tolka vad som anses rätt eller fel. 

Detta gör att adepten får dra egna slutsatser vilket skapar en osäkerhet som kan 

resultera att upplärningen tar längre tid och även leder till att fel uppkommer mer 

frekvent (Misiurek, 2016). Utan en metodstandard från företaget gör att adepten 

är tillåten att bilda ett eget arbetssätt, vilket leder till en ond cirkel där alla 

montörer genomför arbeten på skilda sätt. Enligt Petersson et al. (2015) är 

metodstandard en förutsättning som behövs för att en adept ska kunna förstå 

arbetet. Den beskriver nämligen vad och hur ett arbete ska utföras och ger en 

grund för handledaren att kunna lära ut arbetet. Misiurek (2016) påpekar att en 

standard som utövas av varje montör är resultat av en Job Instructions. Alla 

montörer får även en möjlighet att bidra med åsikter, kunskap och knep för att 

skapa en jobbnedbrytning. Det leder till att montörerna utformar det mest 

optimala arbetssättet för tillfället som adepten senare kan tränas på och det 

skapar även möjligheter att förbättra den nuvarande standarden (Graupp & 

Wrona, 2016). Liker (2009) menar att en standard frigör även organisatoriskt 

lärande inom verksamheten där alla montörer får vara med och bidra, detta gör 

att kunskap och erfarenhet bibehålls inom arbetssättet även om en arbetskraft 

försvinner. 

7.3 Organisationsstruktur 

Den nuvarande organisationsstrukturen inom produktionen medför att 

arbetsledarna har stora grupper medarbetare att administrera över. Det beror till 

stor del att företaget växt fort under de senaste åren och fokuset har snarare varit 
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att ta in ny produktionspersonal för att möta efterfrågan än att utveckla 

organisationsstrukturen. Dagens organisationsstruktur på IV Produkt kan 

beskrivas som ett grottmänniskosyndrom. Det finns till exempel idag 

verkstadschefer som har dubbla roller som både verkstadschef och arbetsledare. 

En arbetsledare är själv ansvarig för över 60 personer vilket kan bidra till hög 

stress. Denna struktur kväver utvecklingsarbeten och medarbetarnas kompetens 

eftersom uppföljningar tar mycket längre tid. Med den nuvarande 

upplärningsprocessen får adepten endast korta avstämningar och en utförlig 

uppföljning sker inte först efter en månad. Dessa förutsättningar är inte optimala 

för en ny produktionspersonal som kommer in vilket kan bidra till längre 

upplärningstid. Bjurström (2016) menar att företag snarare bör använda sig av 

den gamla hierarkiska modellen av chefer. Den kommer innehålla fler nivåer av 

chefer och ledare men hur mycket företaget vill investera beror på hur snabbt de 

vill utvecklas. Tydligare roller kommer ge rätt förutsättningar för både 

uppföljning och träning, vilket kommer det leda till att medarbetare snabbare 

utvecklas med organisationen. 

7.4 Kultur 

I dagsläget finns det ett tydlig beteende från IV Produkt när de anställer ny 

produktionspersonal. Handledarna får ett stort ansvar av arbetsledarna att lära 

upp de nyanställda och strukturera upp hela upplärningsprocessen på egen hand i 

tron om att det är de mest optimala arbetssättet. Samtidigt finns det en inställning 

bland företagets arbetsledare som säger att ingen arbetsmetod är fel om resultatet 

blir detsamma. Dessa inställningar har inte förändrats eftersom de har följt med 

under en längre tid. En av anledningarna till detta är att företaget har expanderat 

och ökat i omsättning de senaste åren, vilket har medfört att det inte har varit 

deras huvudfokus att utveckla processen för upplärning. För att kunna uppnå nya 

resultat, specifikt inom upplärningsprocessen, bör företaget börja ifrågasätta 

dessa beteenden och inställningar (Rother, 2013). 

7.4.1 Utmaning av kunskapsgräns 

IV Produkt ställer för tillfället inga specifika krav eller utmaningar som måste 

uppfyllas av adepten innan de får montera på egen hand. Arbetsledaren ser 

istället upplärningsprocessen ur ett långsiktigt perspektiv. Adepten förväntas 

endast vara lyhörd under upplärningen för att bearbeta informationen. En 

upplärningsprocess som använder gå bredvid eller att visa- konceptet blir inte 

utmanande för adepten och kan uppfattas som enformig. Upplärningsprocessen 

behöver snarare ligga på en lagom nivå för adepten, det vill säga i flow-kanalen. 

Det är när en utmaning ligger inom flow-kanalen som en flow känsla frigörs 

inom adepten och ett lärande skapas (Csikszentmihalyi, 2008; Bjurström, 2016). 
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7.4.2 Motivation 

IV Produkt har idag inget standardiserat arbetssätt som förenklar arbetet, vilket 

gör att montörerna har ett stort ansvar över att strukturera deras arbetsuppgifter 

utifrån en arbetsritning. Enligt Pink (2010) kan detta skapa en motivation hos 

medarbetarna när de får bestämma själva över deras arbetsuppgifter och tider. 

Dessutom kan en motivation skapas när de lyckas göra ett bra arbete. Nackdelen 

med det stora ansvaret kan bli att arbetet saknar något meningsfullt när 

medarbetarna endast vet vad som ska göras men inte hur eller varför. Detta gör 

att medarbetarna snarare känner av en frustration och söker sig till något mer 

motiverande (Pink, 2010). 

7.5 Cykeltider och experiment 

Vid den första mätningen fick adepten enbart en övergripande instruktion av 

handledaren på hur monteringen skulle utföras. Under observationen märktes en 

tydlig brist på rutin och kunskap hos adepten i utförandet av de olika momenten. 

Adepten fick utföra monteringsmomenten i sin egen ordning, vilket medförde att 

adepten fick prova sig fram ett par gånger. Det ledde i sin tur till att adepten 

monterade fel och handledaren fick ingripa för att korrigera felet. Handledaren 

hjälpte enbart till genom att visa hur momentet skulle utföras och kontrollerade 

aldrig om adepten förstod uppgiften. Det skulle medföra att adepten troligtvis 

skulle utföra momentet likadant även nästa gång, detta på grund av att adepten 

inte vet innebörden till varför momentet ska utföras på ett visst sätt.  

 

Utifrån den första cykeltidsmätningen visade det sig att motorkopplingen var ett 

av de kritiska momenten i arbetet, både ur ett tids- och kvalitetsperspektiv. Den 

tog bland annat längst tid att utföra men den innehöll även viktiga steg för att få 

fläkten att fungera. Om kopplingen genomfördes fel hade fläkten inte att kunnat 

starta och ett stort omarbete hade behövts genomföras i efterhand. 

Motorkopplingen bröts därför ner i en jobbnedbrytning för att låta handledaren 

ha tillgång till ett hjälpmedel och lära upp adepten att utföra momentet korrekt. 

Jobbnedbrytningen gav handledaren en bild av vilka steg som är viktiga att 

förmedlas till adepten vilket är väldigt enkelt att missa vid att gå bredvid och att 

visa konceptet.   

 

Genom att noggrant gå igenom de fyra stegen för hur man instruerar med 

handledaren samt dela ut en manual medförde att handledaren hade kunskap om 

hur instruktionen skulle gå tillväga. På det viset uppfyller handledaren alla tre 

kraven för att genomföra en korrekt instruktion. Tidigare har handledarna enbart 

haft kunskap för arbetet och ansvarsområdet men inte haft kunskap om hur 

arbetet ska förmedlas. Under upplärning fick adepten både utnyttja sin kunskap 

och kreativitet att lösa uppgiften, vilket inte skedde innan den första mätningen. 

Upplärningen pågick tills handledaren kunde säkerställa att adepten kan utföra 

momentet korrekt både fysiskt och mentalt.  
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Diagram 3 nedan tydliggör tidsskillnaderna av alla tre mätningar på 

motorkopplingen. Mätning 1 är tiden det tog för den erfarna montören att utföra 

motorkopplingen och mätning 2 är tiden det tog för den oerfarna montören att 

första gången utföra kopplingen. Mätning 3 är den oerfarna montörens tid att 

utföra motorkopplingen efter träningen.   

 

 
Diagram 3. Illustrerar skillnaderna på motorkopplingen.  

 

Med hjälp av Job Instructions gav det nya arbetssättet en positiv effekt och det 

syntes tydligt vid utförandet att adepten förstod innebörden av uppgiften. Job 

Instructions medförde till att adepten fick en bättre kontroll över arbetet och 

förstod vilka kvalitetsaspekter som fanns vid varje moment. Vid första försöket 

behövde adepten 18.3 minuter för att genomföra motorkopplingen medan vid 

den andra mätningen blev adepten klar på 10.1 minuter. Det skiljer enbart 4.3 

minuter mellan den andra mätningen och den erfarna montören, vilket är väldigt 

nära samma prestationsnivå. Under träningen fick adepten demonstrera och 

förklara nyckelpunkterna vid motorkopplingen samt orsakerna till dessa. Detta 

gjorde att adepten fick en bättre förståelse över varje moment. Dessa stegen med 

demonstrering och förklaring av adepten repeterades vid varje arbetsmoment och 

gav endast positiva tidsskillnader. 
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8. Förbättringsförslag  

I detta kapitel kommer författarna presentera ett förslag på ett framtida 

arbetssätt vid upplärning utifrån teorin och den analys som skett i tidigare 

kapitel. Dessutom kommer olika förutsättningar för en lyckad implementering av 

förslaget presenteras. 

8.1 Förslag på framtida arbetssätt vid upplärning 

IV Produkt saknar en tydlig struktur för den nuvarande upplärningen. Det leder 

till att handledaren får bära ett stort ansvar över att lära upp en nyanställd. För att 

skapa rätt förutsättningar, både för den nyanställda montören men även för 

handledaren, har författarna kommit fram till följande förslag enligt figur 18 som 

visas nedan. Med detta förslag skapas en dragande upplärningsprocess från 

arbetsledare och handledare ner till den nya montören. Den inkluderar en 

planering och förberedelse inför en upplärning samt ett tillvägagångssätt vid 

upplärning. 

 

 
Figur 18. Visar en struktur på upplärningsprocessen.  
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8.1.1 Gör redo att instruera 

Arbetsledaren ska tillsammans med handledaren inleda upplärningsprocessen 

med att planera och göra redo att instruera enligt Job Instructions fyra steg. 

Figur 19 som visas nedan sammanfattar kärnan av att planera upplärningen och 

bör följas steg för steg enligt cirkeln.   

 

 
Figur 19. Illustrerar tillvägagångssättet hur man gör redo att instruera. 

 

Det första steget är att forma en planeringstabell och ett exempel visas i tabell 5 

nedan. 

 

Tabell 5. Ett exempel på planeringstabell (Boutier & Soltero, 2012).  

 
 

Planeringstabellen ska beskriva vem som ska tränas, för vilket moment och vid 

ett angivet datum. Efter varje träningstillfälle ska handledaren göra en 

bedömning på personens skicklighetsnivå på den specifika arbetsuppgiften.  

 

I det andra steget ska arbetsledaren och handledaren skapa en jobbnedbrytning 

på de arbeten som adepten senare ska tränas på. Tillsammans ska de utse de 

arbetsuppgifter som är mest lämpliga att börja träna på och därefter göra 

jobbnedbrytningar på dessa. En jobbnedbrytningsmall går att se i tabellen nedan.  



53 

Hasanbegović & Merhawi 

 

Tabell 6. Jobbnedbrytningsmall (TWI Institute, 2019).  

JOBBNEDBRYTNINGSMALL 

Operation:  _______________________________________________________ 

Del:  ___________________________________________________________ 

Verktyg & 

Material:  _________________________________________________ 

  

VAD HUR VARFÖR 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

 
Ett logiskt segment av operationen 

när något händer för att föra arbetet 
framåt 

 Någonting i ett steg som kan: 
1. Göra jobbet ✅ 

2. Förstöra jobbet ❌ 

3. Skada arbetaren 💀 

4. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 
tricks, speciell tajming, speciell 

information🔎  

  

 
Orsaker till 

nyckelpunkter 

      

      

      

 

Först ska arbetsledaren och handledaren observera moment som innehåller 

säkerhetsrisker. Om det inte finns några säkerhetsrisker i arbetet går de vidare till 

kvalitetsrisker innan de slutligen observerar moment som tar lång tid att utföra. 

Om ett moment innehåller alla tre kategorierna kan de kombineras i 

jobbnedbrytningen men det är viktigt att det finns ett sammanhängande flöde i 

mallen. Även om säkerhetsrisken kommer i steg fyra ska adepten inte börja 

tränas på det steget utan det måste finnas ett flöde från start till stopp, detta för 

att adepten ska kunna förstå hela momentet. Under en jobbnedbrytning ska 

arbetsledaren och handledaren identifiera viktiga steg (VAD), nyckelpunkter 
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(HUR) och orsaker till nyckelpunkter (VARFÖR) i momentet. Viktiga steg är 

något som tenderar att avancera arbetet eller för arbetet vidare. Nyckelpunkter är 

de momentet i arbetet som uppfattas som svåra och knepiga att lära sig. Dessa 

nyckelpunkter har även en orsak som ligger bakom det som förklarar varför det 

måste utföras på ett visst sätt. Arbetsledaren och handledaren har till uppgift att 

identifiera dessa och de kan bli identifierade med hjälp av att bryta ner jobbet 

som presenterades i teorin (3.11.1.1.2).  

 

I det tredje steget handlar det om att göra allting redo för en instruktion. Här ska 

handledaren ta fram de verktyg och material som krävs för att utföra 

instruktionen, detta för att säkerställa att instruktionen inte avbryts halvvägs. På 

toppen av jobbnedbrytningsmallen finns det plats för att skriva ner verktyg och 

material för det specifika arbetet.  

 

I det fjärde och sista steget ska handledaren organisera arbetsplatsen som 

adepten ska tränas på. Här är det ett bra tillfälle att använda sig av 5S för att 

skapa en prydlighet vid arbetsplatsen. En prydlighet vid arbetsplatsen främjar en 

hög standard av arbete eftersom det inte kommer finnas främmande material 

eller papper som distraherar eller påverkar upplärningen.  

8.1.2 Hur man instruerar 

En korrekt instruktion kräver att handledaren har kunskap om hur den ska gå 

tillväga och att använda sig av är Job Instructions fyra steg på hur man 

instruerar. Det är viktigt att som arbetsledare gå igenom dessa punkter med den 

som tillsätts bli handledare, detta för att säkerställa att handledaren vet hur 

instruktionen ska utföras men även veta viktiga saker att ha i åtanke. En manual 

som handledaren kan använda sig av vid upplärningen som ett hjälpmedel finns i 

bilaga 2. Figur 20 som visas nedan sammanfattar kärnan av hur en god 

upplärning ska gå tillväga och bör följas stegvis enligt cirkeln. Den bör sättas 

upp inom räckhåll vid den arbetsstation upplärningen ska ske för att handledaren 

ska komma ihåg proceduren.  
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Figur 20. Illustrerar tillvägagångssättet för hur man instruerar.  

 

I det första steget ska handledaren förbereda den nya montören.  

 

 
Figur 21. Visar tillvägagångssättet för att förbereda montören. 

 

Handledaren ska börja med att avdramatisera nervositet och osäkerhet hos 

adepten genom att få personen känna sig bekväm och mottaglig för att lära sig. 

Därefter ska handledaren förklara jobbet med att visa en färdig modul och 

beskriva vad den uppfyller för funktioner. Samtidigt ska handledaren kartlägga 

kunskapsnivå hos adepten genom att ställa frågor relaterat till det jobbet som ska 

utföras. Ett exempel på en fråga kan vara: “tycker du om att meka med bilar?”, 

denna fråga tar upp både verktygs- och monteringskunskaper. Denna information 

hjälper handledaren att accelerera träningen eller sakta ner och vara mer tydlig 

med instruktionerna för att lära ut arbetet korrekt. Handledaren ska även försöka 

väcka ett intresse för arbetet hos adepten. Det kan exempelvis vara att genom 

förklara vad konsekvensen blir om arbetet utförs felaktigt. Intresset byggs även 

upp genom att låta handledaren förklara hur deras ansträngning, oavsett hur liten 

den är, passar in i den färdiga produkten. Därefter ska handledaren positionera 

adepten i rätt position inför nästa steg. Ett mer utförligt tillvägagångssätt visas i 

teorin (3.11.1.2.1).  

 

I andra steget ska handledaren presentera arbetsmomentet.  

 

 
Figur 22. Illustrerar tillvägagångssättet för att presentera arbetsmomentet.  
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Handledaren ska med hjälp av jobbnedbrytningen som tagits fram tidigare 

demonstrera arbetet tre gånger och samtidigt förklara viktiga steg (VAD), 

nyckelpunkter (HUR) och orsaker till nyckelpunkter (VARFÖR). Som handledare 

är det viktigt att vi denna punkt instruera tydligt och korrekt för att adepten ska 

förstå samt bibehålla ett tålamod under proceduren. Under tiden ska handledaren 

uppmuntra frågor för att säkerställa att adepten har hängt med och förstått 

arbetet. En snabb genomgång av viktiga steg, nyckelpunkter och orsaker till 

nyckelpunkter kan vara tillräckligt för någon som har erfarenhet av yrket. Om 

personen är helt obekant med arbetet bör dessa instruktioner repeteras enligt 

ovanstående. Ett utförligare tillvägagångssätt går att se i teorin (3.11.1.2.2). 

 

I det tredje steget ska den nya montören pröva arbetsmomentet.  

 

 
Figur 23. Visar tillvägagångssättet för att pröva arbetsmomentet. 

 

När handledaren har säkerställt att adepten vet VAD, HUR och VARFÖR arbetet 

utförs ska adepten öva på momentet minst fyra gånger. Första gången ska 

adepten endast demonstrera momentet utan att behöva förklara något. Därefter 

ska adepten demonstrera momentet igen men då förklara alla viktiga steg (VAD). 

Samma procedur fortsätter med nyckelpunkter (HUR) och orsaker (VARFÖR). 

Det är viktigt att handledaren under tiden observerar tyst och låter adepten utföra 

proceduren men ska omedelbart korrigera om adepten utför momenten felaktigt 

och förklara vad som blev fel. En viktig punkt är att handledaren, under 

träningen, ska kontrollera kunskapen hos adepten genom att vara uppmärksam 

på vad adepten säger och gör för att därefter assistera när det behövs. När 

adepten är klar med hela arbetet ska handledaren även undersöka arbetet 

noggrant för att ge feedback. Denna noggrannhets koll på arbetet visar adepten 

vikten av kvaliteten på arbetet. En annan viktig punkt är proceduren ska fortsätta 

tills handledaren kan säkerställa att adepten vet hur momentet ska utföras 

korrekt. En mer utförligare procedur visas i teorin (3.11.1.2.3). 

 

I det sista steget ska både handledaren och arbetsledaren följa upp arbetet. 
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Figur 24. Illustrerar tillvägagångssättet för att följa upp arbetet.  

 

Även om instruktionen genomfördes korrekt och tydlig är det omöjligt att förutse 

vilka effekter detta kan ha på arbetet. Handledaren ska låta adepten arbeta 

självständigt och visa vem personen ska gå till för hjälp. Där är det viktigt att 

visa den montören jobbnedbrytningsmanualen för att säkerställa att de ger 

korrekta instruktioner och inte lär ut på ett annat sätt. Handledaren och 

arbetsledare ska titta till adepten regelbundet i början och kontrollera personens 

arbete och att det utförs korrekt enligt metodstandarden. Det är viktigt att ha i 

åtanke att det tar tid att bli erfaren, men att följa adeptens prestation över en 

tidsperiod gör att arbetsledaren och handledaren kan påskynda processen med 

hjälp av att fasa ut mer träning. Det leder till att upplärningsprocessen påskyndas 

och adepten kommer närmare den förväntade prestationsnivån. De ska även 

uppmuntra adepten till att ställa frågor för att förhindra att problem uppstår. När 

adepten börjar bli mer säker på arbetet ska uppföljningen trappas ner. 

 

“Om adepten inte lärt sig, har handledaren inte lärt ut”, detta nyckelbegrepp 

befinner sig på slutet av manualen och ska framhäva vikten av att instruera 

korrekt och tydligt. Handledaren bär ansvaret för att adepten ska genomföra 

arbetet korrekt. 

8.2 Förutsättningar 

För att kunna implementera förslaget i föregående avsnitt behöves rätt 

förutsättningar. Dessa förutsättningar är behövliga för att förslaget på det 

framtida arbetssättet vid en upplärning ska kunna ge goda resultat. 

8.2.1 Kultur 

En kultur spelar en viktig roll för att förbättringsförslaget ska kunna ge positiv 

effekt. Det finns olika beteenden och inställningar bland olika företag som 

behöver identifieras och bearbetas. Förbättringsförslaget kan upplevas väldigt 

onaturligt till en början och kommer behöva tid för att det ska accepteras som en 
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normal procedur. Ledarna har därför ett stort ansvar att identifiera olika faktorer 

som kan påverka förbättringsförslaget. 

8.2.2 Krav för handledaren 

För att kunna ge adepten rätt förutsättningar måste handledaren uppfylla tre krav. 

Det räcker inte med att en handledare är en anställd montör med gedigen 

erfarenhet. För att anses vara en god handledare måste personen ha kunskaper 

om arbetet och kunskaper om sitt ansvarsområde samt ha en skicklighet i att 

instruera. Skickligheten i att instruera förvärvas med hjälp av vetskap om hur 

man instruerar som presenterades tidigare. De två första kraven däremot är 

något som förvärvas på företaget som personen arbetar på. 

8.2.3 Kompetensmatris 

För att kunna utforma en planeringstabell behöver företaget använda sig av en 

kompetensmatris. Med hjälp av en kompetensmatris kan företaget bedöma vilken 

kunskap som behövs för att kunna klara av att utföra arbetet. Det är viktigt att 

utvärdera den nya medarbetarens kompetens i förhållande till att utföra arbetet 

korrekt. Det kan finnas kriterier för medarbetarna som till exempel liftutbildning 

för att kunna utföra ett arbete. Dessa kriterier bör därför användas i 

kompetensmatrisen för att enklare kunna matcha rätt kunskap mot arbetet. 

8.3.4 Metodstandard 

Om metodstandarder saknas bör företag i första skede observera en montörs 

utförande för att därefter skapa en metodstandard över varje moment, ett 

exempel går att se under bilaga 4. En metodstandard krävs för att kunna utforma 

en jobbnedbrytning eftersom den nämligen beskriver alla steg för att utföra 

arbetet. Den hjälper även nya medarbetare att få en översiktlig bild på arbetet 

och kan användas som ett hjälpmedel om en osäkerhet uppstår. Metodstandarder 

är även förutsättningen för ett standardiserat arbetssätt som följs av varje 

medarbetare. 

8.3.5 Organisationsstruktur  

Om ett företag vill fortsätta expandera måste de ge sina befintliga och nya 

medarbetare rätt förutsättningar för upplärning, träning och uppföljning. Ett sätt 

att åstadkomma detta är att skapa en lämplig organisationsstruktur gentemot 

produktionspersonalen. En platt organisationsstruktur som är formad för att vara 

resurseffektiv är inte lämpad för kompetensutveckling bland medarbetare. En 

ensam person kan inte förväntas administrera en grupp medarbetare som 

överstiger 20 personer och samtidigt fokusera på att följa upp medarbetarnas 

arbete, ge de korrekt träning och feedback. Företag bör istället tänka långsiktigt 
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och ha någon form av gruppledare som administrerar över maximalt tio personer 

för att främja en god kompetensutveckling bland produktionspersonal. 
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9. Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer författarna diskutera metodiken i fallstudien och 

förbättringsförslaget som presenterats tidigare. 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna har under fallstudien använt sig av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder vid insamling av data. Metoderna har bidragit till att författarna fått en 

tydlig förståelse över problemet och att tillräckligt med relevant data har samlats 

in för att kunna besvara studiens problemformulering och presentera ett 

lösningsförslag. Kombinationen mellan metoderna har hjälpt författarna att 

uppnå ett mer trovärdigt resultat.  

 

Under fallstudien har författarna använt sig av både primär- och sekundärkällor. 

De primära källorna innefattar intervjuer, observationer och mätningar som 

genomförts i syfte med att förstå nuläget. För att sedan förstå problemen med det 

nuvarande arbetssättet och komma med förslag på ett framtida arbetssätt har 

författarna använt sekundära källor. De sekundära källorna har bestått av 

litteraturer, internetreferenser och vetenskapliga artiklar. Om fallstudien skulle 

göras om på nytt rekommenderar författarna att använda fler vetenskapliga 

artiklar för att uppnå en högre validitet och reliabilitet. Anledningen till det är för 

att få en djupare förståelse över konsekvenserna och möjligheterna med det 

resultat som författarna har presenterat.  

 

Intervjuer har genomförts med sju representanter från produktionen på 

fallföretaget där respektive person har haft eller för tillfället har en anknytning 

till upplärningsprocessen. Detta gör att informationen från dessa representanter 

är lämpade för studiens ändamål. Med hjälp av dessa intervjuer fick författarna 

en större spridning på svaren vilket gjorde att en generell och tydlig nulägesbild 

av problemet kunde skapas. Genom att använda sig av ostrukturerade intervjuer 

gav det även möjligheterna för författarna att ställa följdfrågor som gav mer 

specifika svar. Vid varje intervju fick författarna även tillåtelse av 

representanterna att spela in samtalet. Det gjorde att författarna inte behövde 

lägga stort fokus på att anteckna svaren under intervjun utan kunde fokusera mer 

på innehållet. Det medförde att inga egna tolkningar behövde göras efter 

intervjun utan författarna kunde lyssna igenom samtalet igen vid behov. Denna 

metoden motverkade oklarheter och skapade en tydligare bild. Om författarna 

fick möjligheten att göra om studien skulle de har intervjuat fler handledare för 

att öka validiteten i arbetet. Dessutom skulle validiteten öka ytterligare om 

författarna hade haft möjligheten att även intervjua helt nya montörer. De 

montörer som blev intervjuade har arbetat på fallföretaget under två till tre 

månader vilket bör tas i beaktning.   

 

Fallföretaget hade ingen dokumenterad process för upplärning eller tillgång till 

kvantitativt underlag som var relevant för författarna. Det gjorde att författarna 
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behövde lägga ner extra tid på observationer och utförandet av ett experiment för 

att skapa ett förslag. Observationen och cykeltidsmätningarna genomfördes 

enbart på en monteringsavdelning och på en specifik produkt men av två olika 

montörer. Experimentet genomfördes endast på en montör.  

 

Monteringsavdelningen och montörerna blev informerade i förväg om studiens 

syfte. Båda författarna har medverkat under alla intervjuer, observationer och 

under experimentet, vilket har säkerställt reliabiliteten i arbetet. Validiteten 

försäkrades genom att båda författarna noggrant planerade vad som skulle mätas 

och observeras men även hur det skulle gå tillväga. Experimentet utfördes med 

hjälp av en erfaren montör/handledare för att säkerställa att jobbnedbrytningen 

var lämplig och stämde överens med verkligheten. Författarna saknade dessvärre 

kunskap och erfarenhet om olika konsekvenser som kan uppstå vid utförandet av 

experimentet vilket bör tas till hänsyn om studien skulle utföras igen. En svaghet 

är även att det var första gången författarna utförde en jobbnedbrytning vilket 

kan ha påverkat träningen då den inte är helt enligt principen. Att genomföra 

jobbnedbrytningar kräver kunskap och träning för att den ska bli helt korrekt.   

 

En svaghet med experimentet är att träningen är utförd på en montör som har 

erfarenhet av att montera mindre komplexa fläktar, men inte på den nya 

standardprodukten. Fallföretaget hade nämligen inte tillgång till en helt ny 

montör på fläktavdelningen som kunde användas vid experimentet. Detta bör tas 

i beaktning eftersom träningen utformades efter montörens kunskapsnivå. Även 

resultatet av experimentet kan påverkas på grund av att montören hade kunskap 

om att montera. Dessutom baserades metodstandarden efter en erfaren montörs 

arbetssätt vilket inte behöver vara det bästa sättet att utföra ett arbete. Här hade 

författarna velat använda Job Methods men på grund av tidsbrist kunde inte detta 

ske. 

9.2 Resultatdiskussion 

Författarna anser att målet och problemformuleringen i studien är besvarade med 

det förbättringsförslag som presenteras. Med hjälp av att kartlägga det nuvarande 

arbetssättet vid upplärningen samt utföra ett experiment på det föreslagna 

arbetssättet medförde att författarna fick en förståelse över hur olika arbetssätt 

påverkar upplärningen, vilket svarar mot syftet i studien.  

 

Genom att följa förbättringsförslaget kommer företaget arbeta på ett systematiskt 

sätt som säkerställer att de nya medarbetarna tränas efter samma principer och på 

det mest optimala arbetssättet. Arbetssättet som presenterades tidigare inkluderar 

både planering och förberedelse inför en upplärning samt ett tillvägagångssätt 

vid upplärning. Dessa tre viktiga pusselbitar är något som inte används vid den 

nuvarande upplärningsprocessen men de är väsentliga för att processen ska följa 

en röd tråd och garantera rätt förutsättningar för en effektiv upplärning. 

Tillsammans med förslaget på det nya arbetssättet tillkommer även olika 

förutsättningar som behövliga för en lyckad implementering. Förslaget och 
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förutsättningarna gör att företagen kan förbättra den nuvarande 

upplärningsprocessen men även utveckla den dagliga verksamheten.  

 

En ostrukturerad upplärningen bidrar till att det tar lång tid för nya montörer att 

bli fullärda och nå den förväntade prestationsnivån. Den största orsaken till detta 

problem är de bristande förberedelserna innan den nya montören ska läras upp. 

Att utse en erfaren person, som oftast inte har en utbildning att lära ut, som 

handledare är ett vanligt fall bland flera olika industrier och branscher. Den 

största anledningen till detta är att cheferna ser en genväg med att utse en erfaren 

person som handledare i tron om att det är bästa sättet vid en upplärning. 

Riskerna med att utse en erfaren person som handledare är att det inte finns en 

säkerhet att personen kan förmedla arbetet vidare, utan arbetet uppfattas som en 

självklarhet för dem.  

 

Brist på instruktioner och hjälpmedel för handledaren gör att de får fria händer 

att strukturera upp upplärningsprocessen. Det leder till att handledaren oftast 

använder gå bredvid eller att visa koncepten. Dessa ineffektiva metoder 

säkerställer inte att de kritiska momenten lärs ut eller om adepten förstått arbetet. 

Dessa metoder leder oftast till att adepten lär sig enbart VAD som ska göras men 

inte HUR och VARFÖR ett arbete ska utföras. Okunskap om arbetet kan leda till 

skador, kvalitetsbrister och olyckor som genererar kostnader för företaget. Att 

istället ge nya medarbetare förutsättningar för korrekt träning kan bidra till att 

verksamheter effektivt kan utnyttja den nya arbetskraften. Det leder till att 

företaget kan stärka deras förmåga att vara lönsamma och fortsätta att expandera. 

Utvecklingen av företaget kan i sin tur bidra till att fler jobb i verksamheten 

skapas och på så sätt även för samhället.  

 

På grund av det nuvarande arbetssättet vid upplärning har fallföretaget även 

skapat en “ond cirkel” ute i produktionen. Det finns inget standardiserat 

arbetssätt vilket gör att varken handledaren och montörerna har tillgång till 

metodstandarder som förklarar hur ett arbete bör utföras. Det har medfört att 

företaget uppmuntrat montörerna att genomföra sina arbetsuppgifter på olika sätt 

utifrån en arbetsritning. Med det nuvarande konceptet att låta adepten gå bredvid 

eller att visa gör att det hela tiden skapas nya arbetssätt ute i produktionen. Det 

bidrar till stora variationer vid utförandet av en arbetsuppgift eftersom inget 

arbetssätt anses vara fel. Framtida förbättringsarbeten hämmas av variationerna i 

arbetssätten eftersom den kräver att processerna är stabila. Ett sätt att ta sig ur 

denna onda cirkeln är att börja arbeta med jobbnedbrytningsmetodiken som 

presenterades i förbättringsförslaget. Fördelen är att flera montörer kan 

engageras och komma med förslag på hur momentet ska utföras på ett korrekt 

sätt, vilket i sin tur skapar ett organisatoriskt lärande. Kunskap och erfarenhet 

kommer då bevaras inom verksamheten eftersom arbetssättet dokumenteras i 

jobbnedbrytningen och därefter används för att lära upp nya medarbetare. 
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9.2.1 Göra redo att instruera  

Genom att införa Job Instructions fyra steg göra redo att instruera skapas en 

bättre struktur på upplärningsprocessen och de nya montörerna får bättre 

möjligheter att snabbare lära sig arbetet. Förutom det skapas även ett 

engagemang bland både arbetsledaren och handledaren för att utforma en tydlig 

plan. Det medför att ansvaret för upplärningsprocessen inte enbart befinner sig 

på handledarens axlar. Idag finns ingen bedömning på hur lång upplärningstiden 

är och dessutom kostar det företaget att frigöra en resurs i form av en handledare. 

Att införa en planeringstabell gör att arbetsledaren kan följa prestationen på 

adepten under upplärning samt säkerställa att personen tränas på lämpliga 

arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur till att arbetsledaren och handledaren har en 

större kontroll på upplärningsprocessen, vilket gör att bedömningen av 

självständigt arbete blir betydligt enklare vid senare skede. Detta då 

arbetsledaren vet prestationsnivån på adepten och vad personen har tränats på 

utifrån planeringstabellen. Planeringstabellen ger även förutsättningar för att 

upplärningsprocessen ständigt rör sig framåt, detta då tabellen säkerställer att 

adepten inte tränas på moment som personen redan kan. Adepten kan då utmanas 

att ta sig an svårare arbetsuppgifter betydligt tidigare vilket kan skapa en flow-

känsla i upplärningen som bidrar till ett ökat lärande. Det kan även bidra till en 

kompetensutveckling som konstant är i rullning då personen tränas på att hantera 

flera arbetsuppgifter som i sin tur bidrar till en flexiblare personal.  

 

Handledaren får i dagsläget varken några instruktioner eller hjälpmedel vid 

upplärningen. Det enda hjälpmedlet som finns är arbetsritningen men den 

beskriver inte hur arbetsuppgiften ska utföras korrekt. Problemet med 

arbetsritningen är att den är svårtolkad som ny montör och är inte till någon bra 

nytta vid upplärningen, ritningsutbildning sker dessutom längre fram i 

upplärningsprocessen. Ett bra sätt att förbereda inför upplärningen är att tillämpa 

jobbnedbrytningar på olika arbetsuppgifter, detta gör att handledaren får tillgång 

till ett hjälpmedel som de sedan kan använda sig av vid upplärningen. Med hjälp 

av jobbnedbrytningen kommer adepten tränas på de svåra och kritiska momenten 

i ett arbete som innehåller säkerhets-, kvalitets- och tidsaspekter. Detta gör att 

upplärningen får ett syfte och vilket är att träna den nya medarbetaren att 

snabbare komma ihåg att utföra ett arbete korrekt, säkert och noggrant. Genom 

att enbart låta adepten gå bredvid eller kopiera ett arbetssätt gör att personen 

varken vet syftet med arbetsuppgiften eller riskerna med arbetet. Att lägga fokus 

på dessa tre aspekter motverkar inte enbart kostnader för företaget utan även 

olyckor och haverier med den produkt man levererar till kunden. Till exempel 

levererar fallföretaget luftbehandlingsaggregat som är kopplat mot människors 

hälsa då de är i behov av en bra innemiljö för deras välmående. Ett haveri kan 

påverka hälsan men de kan även orsaka förödande olyckor. Detta då 

luftaggregatet oftast monteras högst upp i byggnaden, och om det exempelvis 

sker ett elfel kan en brand uppstå vilket kan skapa en stor katastrof. Misiurek.B 

& Misiurek.K (2017) påpekade bland annat att mänskliga fel har störst inverkan 

på förekomsten av olyckor. Därav bör företag lägga stort fokus på att nya men 
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även befintliga medarbetare utför arbetet korrekt för att motverka att sådana 

förödelser.  

 

Jobbnedbrytningen innehåller bland annat nyckelpunkter i ett arbete och dessa är 

otroligt kraftfulla att identifiera och förmedla vidare. Nyckelpunkter kan 

innehålla olika knep och tricks som montörer lär sig med tiden i arbetet. Dessa 

kan dock identifieras tidigare som handledare genom att engagera fler montörer 

vid jobbnedbrytningen. Detta skapar i sin tur ett engagemang bland montörer ute 

i produktionen. Att förmedla dessa nyckelpunkter direkt vid upplärningen och 

samtidigt förklara orsakerna till dessa leder till att adepten snabbare kommer nå 

den förväntade prestationsnivån. Detta då adepten inte själv behöver fundera ut 

knep som gör det enklare utan personen har då tränats på det bästa arbetssättet.  

 

Det amerikanska företaget Donnely är ett av många företag som har tillämpat 

Job Instructions. De använde jobbnedbrytningsmetoden eftersom de upplevde att 

deras nuvarande träningsmetoder inte var optimala. Jobbnedbrytningen 

resulterade i att operatörerna lärde sig arbetet på 30 minuter istället för flera 

dagar som det tidigare hade tagit. Dessutom blev det även en förbättring i 

produktiviteten och kvaliteten. Donnelys implementering är ett exempel på att en 

jobbnedbrytning faktiskt fungerar i verkligheten. 

 

Att göra allting redo och organisera arbetsplatsen är två väsentliga steg även 

om de anses vara självklara. Genom att förbereda alla verktyg och material innan 

instruktion gör att handledaren kan fokusera på att enbart lära ut korrekt. Det är 

viktigt att adepten får en fullständig bild på hur momentet ska utföras under 

träningen och för att motverka avbrott bör handledaren därmed förbereda allt 

innan instruktionen. Första intrycket varar längst och ett positivt första intryck av 

arbetsplatsen kommer ge ett bra exempel för den nya montören att upprätthålla. 

Att organisera arbetsplatsen med hjälp av 5S kommer också förhindra att 

främmande material eller papper ligger framme vid en instruktion. 

9.2.2 Hur man instruerar 

Genom att tillämpa Job Instructions fyra steg hur man instruerar kommer 

handledaren träna adepten på ett systematiskt sätt. I dagsläget finns varken några 

instruktioner eller hjälpmedel för handledaren vid upplärning vilket bidrar till en 

varierande och osäker upplärning som inte garanterar att adepten förstått arbetet. 

Att som handledare ha vetskap om dessa fyra steg och följa den manual som 

presenterades tidigare kommer då leda till en säkrare upplärning och bedömning 

av adeptens kunskap vid utförandet. Fördelen med dessa fyra steg är att 

handledaren förmedlar och skapar en förståelse hos adepten om vad, hur men 

även varför ett arbete ska utföras, vilket är otroligt värdefullt för att personen ska 

snabbare lära sig arbetet. Nackdelen med att följa dessa fyra steg är att det kan 

kännas ansträngande för handledaren då den kräver tålmodighet under processen. 

Arbetsledaren bör därför motivera handledaren genom att förklara vikten och 

innebörden av att följa dessa fyra steg.  
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Att förbereda montören underlättar upplärningsprocessen för både handledaren 

och adepten. Handledaren får då en översikt om vad adepten redan vet genom att 

kartlägga personens tidigare kunskaper och erfarenheter med enkla frågor. Detta 

gör att handledaren kan anpassa upplärningen utifrån adeptens kunskapsnivå för 

att då utföra träningen på ett korrekt och effektivt sätt. När handledaren får 

montören att känna sig bekväm och förklarar arbetet kommer nervositeten och 

osäkerheten snabbare släppa för adepten. Nervositet och osäkerhet kan nämligen 

skapa stress då upplärningen kan kännas allt för omfattande för personen, vilket i 

sin tur leder till att det tar längre tid för adepten att förstå arbetet. Genom att 

skapa en bra relation och få adepten intresserad av att lära sig gör att 

upplärningen kommer kännas naturligt både för handledaren och adepten. Detta 

kan i sin tur skapa ett engagemang från båda parter vilket frigör ännu mer 

lärande. Idag har fallföretaget inga specificerade förberedelser utan handledaren 

har endast en mindre grundläggande introduktion om arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna innan upplärningen, vilket gör att intresset av att lära sig inte 

alls känns lockande. Det sker inte heller någon kartläggning av kunskapsnivå vid 

den nuvarande upplärningen, detta gör att handledaren inte har någon nödvändig 

information om adeptens kunskaper för att anpassa upplärning.  

 

Att låta handledaren inleda upplärningen med att presentera arbetsmomentet och 

samtidigt betona viktiga steg, nyckelpunkter och orsaker till nyckelpunkter gör 

att adepten får en klarhet av vad som förväntas av arbetsuppgiften. I den 

nuvarande upplärningsprocessen får adepten endast gå bredvid, observera och 

memorera hur handledaren utför uppgiften för att därefter göra likadant. Detta 

gör att adepten inte vet de kritiska momenten i arbetsuppgiften och har svårt att 

visa utförandet senare för handledaren, vilket medför till en längre 

upplärningstid. Genom att presentera arbetsmomentet, med hjälp av 

jobbnedbrytningen som hjälpmedel, gör att handledaren säkerställer att de 

kritiska momenten förmedlas vidare. Det gör i sin tur att adepten lättare kommer 

ihåg dessa när de senare ska pröva arbetsmomentet. Att pröva arbetsmomentet 

enligt Job Instructions gör att adepten tillåts berätta, visa, prova och 

demonstrera sin förmåga i att lösa arbetsuppgiften. Dessutom får adepten även 

chansen att utnyttja sin kreativitet och kompetens under upplärningen vilket just 

nu hämmas med att gå bredvid konceptet. Det är viktigt att komma ihåg att varje 

person är unik och vid den nuvarande upplärningen kombineras endast två 

lärstilar då adepten får observera och demonstrera. Med hjälp av Job Instructions 

anpassas upplärningen efter fler lärstilar och gör upplärningen blir mer lämplig 

för flera personer. Detta bidrar i sin tur att upplärningen påskyndas för de 

lärstilar som tidigare inte kombinerats. 

 

Att följa upp är en oerhört viktig pusselbit under upplärning trots att en korrekt 

och tydlig instruktion har genomförts av handledaren. Det är nämligen omöjligt 

att förutse hur adepten fortsätter med arbetet efteråt och vilken påverkan det kan 

ha på arbete, även om personen bevisat för handledaren i tidigare steget att de 

kan utföra arbetsmomentet korrekt. Genom att kontinuerligt följa upp adeptens 

självständiga arbete gör att arbetsledaren och handledaren kan kontrollera om 
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arbetet utförs korrekt, säkert och noggrant. Det kan i sin tur påskynda 

upplärningen om det visar sig att adepten behöver extra träning. Uppföljningar 

gör även att adepten känner av att företaget lägger stor vikt på ett korrekt 

utförande, vilket uppmuntrar personen att fortsätta med samma procedur. Om det 

slarvas med uppföljningar kan det leda till att adepten letar genvägar och egna 

sätt att utföra arbetet på som missgynnar produkten i slutändan. Tillsammans 

med planeringstabellen och uppföljningarna gör att bedömningen när adepten 

anses fullärd blir betydligt enklare i slutändan. 

9.2.3 Förutsättningar 

Arbetsledarna har ett stort ansvar att se till att det nya arbetssättet används vid 

varje upplärning och blir accepterat i verksamheten. Om arbetsledarna inte arbeta 

med att förändra företagets kultur kommer upplärningen fortfarande befinna sig 

på samma spår även om de implementerar förbättringsförslaget. Genom att få 

arbetsledaren mer engagerad vid planeringen av upplärningen tror författarna 

kommer gynna upplärningsprocessen i längden. Handledaren kommer då få ett 

mindre ansvar över att ensam strukturera upp upplärningen och istället lägga mer 

fokus på att lära upp de nyanställda på ett korrekt sätt.  

 

Att som arbetsledare utgå från tre krav när de utser en handledare gör att de 

skapar rätt förutsättningar för att adepten ska få en korrekt upplärning. Om inte 

handledaren uppfyller dessa krav kommer förbättringsförslaget som 

presenterades tidigare få en marginell effekt eller leda till att det nuvarande 

arbetssättet återupptas. Nackdelen med att det finns krav som handledarna måste 

uppfylla blir att arbetsledaren behöver lägga ner extra tid för att säkerställa att 

dessa uppfylls. Till exempel måste arbetsledaren gå igenom de fyra stegen i hur 

man instruerar tillsammans med handledaren för att garantera att personen är 

skicklig nog att kunna instruera en ny medarbetare.  

 

De tre kraven för att anses vara en god handledare kan utökas till att vara fem 

krav men de två ytterligare kraven kan inte förvärvas med det förbättringsförslag 

eller förutsättningar som författarna presenterar. 

 

Författarna anser att införa metodstandarder i produktionen skapar mindre 

variationer i arbetssätten men förenklar och förbättrar även processen för 

upplärning. I dagsläget tränar handledarna upp nyanställda utifrån hur de själva 

utför arbetsmomentet. Det är inte säkert att handledarnas tillvägagångssätt är det 

mest optimala sättet. Metodstandarderna är en förutsättning som behövs för att 

arbetsledaren och handledaren ska kunna skapa en jobbnedbrytning som 

förklarar det mest optimala arbetssättet. Genom att träna ny produktionspersonal 

enligt jobbnedbrytningen leder det slutligen till att ett standardiserat arbetssätt 

skapas i produktionen. Detta då alla medarbetare tränas att utföra arbetet 

likadant, det vill säga efter det mest optimala arbetssättet.  
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Ett standardiserat arbetssätt innebär även en förändring av motivationen hos 

medarbetarna. Med en större förståelse kring vad, hur och varför ett arbete ska 

utföras på ett visst sätt skapas en allt mer långvarig motivation. Det skapas något 

meningsfullt med arbetet när medarbetarna får veta på orsaker till utförandet av 

arbetsmomenten. Ett standardiserat arbetssätt bidrar även till att medarbetarna 

utför ett bra arbete vilket skapar en stolthet och drivkraft hos medarbetarna.  

 

Liknande studier som omfattar standardiserat arbetssätt och metodstandarder 

styrker författarnas förutsättningar till förbättringsförslaget. Att exempelvis 

införa metodstandarder är nödvändigt och betydelsefullt för en lyckad 

implementering av förslaget. Resultatet från tidigare projekt av att införa 

metodstandarder visar att variationen i träningen minskade och att nya montörer 

kunde lära sig momentet snabbare. Det bevisar att det går att tillämpa Job 

Instructions i verkligheten och få goda resultat samt att metodstandarder är 

behövliga för att få författarnas förslag att fungera. 

 

Nackdelen med att införa metodstandarder i produktionen är att det kan kräva 

stora investeringar i bland annat resurser och tid från företaget. Företaget 

behöver använda resurser, antingen internt eller externt, för att skapa 

metodstandarder för varje arbetsmoment. Om det inte finns några 

metodstandarder alls sedan tidigare blir detta en stor process att genomföra detta. 

I dagsläget har montörerna hos fallföretaget endast tillgång till en arbetsritning 

som en beskrivning på hur ett arbete ska utföras. Det innebär att företaget har 

mycket arbete kvar med att ha metodstandarder vid varje arbetsmoment vilket 

kräver mycket resurser. 

 

Att komplettera den organisationsstrukturen med att införa gruppledare under 

arbetsledarna kommer främja större rörelse och lärande anser författarna. Om ett 

företag vill fortsätta konkurrera på marknaden bör de skapa rätt förutsättningar 

för de nya och befintliga medarbetarna. Att ha en gruppledare som bygger bra 

relationer med medarbetarna och fasar ut korrekt träning kan bidra till 

kompetensutvecklingar som i sin tur leder till produktivitetsökningar och 

förflyttar verksamheten framåt. Nackdelen med att införa gruppledare är 

företaget anställer ny personal eller utser befintliga medarbetare till gruppledare. 

Det förstnämnda skulle innebära att personalkostnader tillkommer för företaget 

och att de nya gruppledarna behöver tid för att komma in i rutiner och lära känna 

sin grupp. Skulle företaget däremot bestämma att en befintlig medarbetare ska 

bli gruppledare kan det skapa en avundsjuka bland resterande medarbetare i 

gruppen.  
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10. Slutsats 

I detta kapitlet kommer författarna redovisa slutsatser utifrån det potentiella 

inflytande förbättringsförslaget kan ha för tillverkande företag men även andra 

branscher. 

 

Syftet med fallstudien var att få en djupare förståelse för hur ett arbetssätt kan 

förkorta upplärningsprocessen för ny produktionspersonal och samtidigt 

säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert. Förbättringsförslaget är baserat 

utifrån den information författarna fått från diverse observationer och intervjuer 

samt resultatet av experimentet. Utifrån experimentet på motorkopplingen gick 

det att konstatera att Job Instructions som ett arbetssätt vid upplärning gav en 

positiv effekt. Fallföretagets nuvarande arbetssättet vid upplärning bidrar inte 

enbart till en längre upplärningstid utan påverkar även personalkostnader och 

borttappade intäkter. Samtidigt garanterar inte heller det nuvarande konceptet att 

de nya medarbetarna lär sig utföra arbetet korrekt vilket i sin tur kan bidra till 

kassering, omarbeten och skador. Att ta upplärningen för givet är ett stort 

misstag som kan leda till stora kostnader i slutändan.  

 

När det pratas om investeringar bland flera tillverkande företag riktas fokuset 

alldeles för ofta på hur produktionen kan effektiviseras och investeringar för hur 

man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av den nya arbetskraften glöms därmed 

bort. Om ett företag på ett effektivt sätt vill använda sig av ny arbetskraft 

behöver de skapa en plan och en tydlig struktur för upplärning. Genom att 

tillämpa de fyra stegen för göra redo att instruera skapas värdefulla 

förberedelser som underlättar både för handledaren men även för adepten under 

upplärningsprocessen. En planeringstabell gör att en tydlig plan och översikt för 

upplärningen skapas som gör det lättare för chefer och handledare att följa. Att 

framhäva de kritiska momenten vid upplärningen istället för att låta adepten 

träna på självklara moment gör att tiden används effektivt. Med hjälp av att bryta 

ner dessa kritiska moment med en jobbnedbrytning skapar inte enbart ett 

hjälpmedel för handledaren utan det är även garanti på att ett korrekt arbetssätt 

lärs ut. Jobbnedbrytningen är det mest kraftfulla hjälpmedlet eftersom den 

förklarar vad, hur och varför ett moment ska utföras på ett specifikt sätt vilket 

garanterar att adepten får en förståelse över dessa. De kritiska momenten 

innefattar säkerhets-, kvalitets- och tidsaspekter i ett arbete. Detta medför i sin 

tur till mindre mänskliga fel, omarbeten och skador som kan bli kostsamt för 

företag.  

 

Att låta de nya medarbetarna får gå bredvid en handledare är ett klassiskt 

scenario i flera branscher där adepten ska försöka ta in hur den personen arbetar 

eller kopiera deras arbetssätt. Detta ineffektiva koncept är full av risker eftersom 

den inte säkerställer att adepten kan arbetet och det finns ingen tydlig definition 

på när personen anses upplärd. Anledningen till att handledare ofta använder 

detta koncept är för att cheferna inte har gett andra direktiv eller alternativ. 

Genom att tillämpa de fyra stegen för hur man instruerar skapas en systematisk 
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och effektiv upplärning som handledarna enkelt kan följa och ta del av. Att som 

handledare ha vetskap om dessa fyra steg gör att upplärningen utförs på ett 

korrekt sätt som garanterar att adepten snabbt lär sig utföra arbetet korrekt, 

säkert och noggrant.  

 

Detta arbetssätt innefattar fyra viktiga undervisande delar som förberedelse, 

presentering, prövning och uppföljning som säkerställer en god upplärning. Att 

låta adepten sedan få berätta, visa, prova och demonstrera sin förmåga i att lösa 

arbetsuppgiften gör att alla olika lärstilar kombineras, vilket är otroligt värdefullt 

då alla personer lär sig bäst på olika sätt. Med detta i hand samt kontinuerliga 

uppföljningar gör att upplärningstiden kan förkortas vilket leder till att företaget 

kan effektivare använda den nya arbetskraften. Då de nya medarbetarna blivit 

upplärda på den specifika avdelningen kan kompetensutvecklingen fortsätta 

genom att träna upp de på andra avdelningar med hjälp av Job Instructions. Det 

leder till att företagen skapar en flexibel personalstyrka, vilket innebär minskade 

personalkostnader då de kan hantera personalbrist på ett mer effektivt sätt.  

 

Med hjälp Job Instructions kan företagen ta fram det mest optimala arbetssättet, 

med förutsättning att det finns tillgång till metodstandarder. Genom att använda 

jobbnedbrytningen och bryta ner dessa metodstandarder samt involvera flera 

personer kan de i sin tur ta fram ett optimalt arbetssätt. Jobbnedbrytningen bidrar 

även till att kunskap och erfarenhet bevaras inom verksamheten även om en 

arbetskraft försvinner. Att involvera flera personer som dagligen utför 

arbetsuppgiften frigör även ett organisatoriskt lärande. Det bildar även ett 

standardiserat arbetssätt eftersom alla medarbetarna har tränats till att utföra efter 

det mest optimala arbetssättet. Detta bidra i sin tur till mindre variationer i 

arbetssätten och en stabilare process som ger upphov till framtida 

förbättringsarbeten.  

 

Övergripande slutsatser om hur inlärningskurvan kan förkortas för ny 

produktionspersonal och samtidigt säkerställa att arbetet utförs kvalitetssäkert: 

• Job Instructions tränar nya medarbetare att snabbare lära sig att utföra 

arbetet korrekt, säkert och noggrant. 

• Job Instructions fyra steg i att göra redo att instruera bidrar till en bättre 

struktur och planering av upplärningen som skapar möjligheter för att 

snabbare lära sig arbetet. 

• Job Instructions fyra steg i hur man instruerar gör att handledaren 

förmedlar vad, hur och varför ett arbete ska utföras vilket är värdefullt 

för att adepten ska förstå och lära sig arbetet snabbare.  

• Job Instructions fyra steg i hur man instruerar bidrar till att handledaren 

blir skicklig i att utföra en instruktion. 

• Job Instructions skapar ett standardiserat arbetssätt för upplärning där alla 

handledare följer samma princip och metod vid varje upplärning. 

• Att engagera chef/ledare vid planering av upplärning gör att handledaren 

kan fokusera på att lära ut de nyanställda på ett korrekt sätt. 

• Job Instructions kombinerar flera lärstilar. 
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• Job Instructions följer samma mönster vid varje upplärning vilket kan 

tydliggöra en ungefärlig upplärningstid. 

• Job Instructions motverkar adeptens nervositet och osäkerhet som annars 

kan skapa hinder för adepten vid upplärningen.  

 

Andra slutsatser som hittats i studien: 

• Bristande förberedelser leder till längre upplärningstider 

• Gå bredvid och att visa säkerställer inte att kritiska moment förmedlas 

och inte heller om personen kan utföra arbetet korrekt 

• Okunskap om arbetet leder till skador, kvalitetsbrister och omarbeten 

• Inget standardiserat arbetssätt eller metodstandarder leder till variationer i 

arbetssätt och vid upplärning 

• Inga hjälpmedel eller instruktioner bidrar till varierande och osäker 

upplärning.  

• Att låta adepten gå bredvid, observera och memorera gör att adepten inte 

vet de kritiska momenten och har senare svårt att visa utförandet för 

handledaren vilket bidrar till en längre upplärningstid. 

• Inga uppföljningar kan leda till att adepten hittar genvägar som 

missgynnar produkten. 

• En organisationsstruktur som är resurseffektiv bidrar till längre 

upplärningstider 

10.1 Studiens avgränsningar & vidare forskning 

Författarna gjorde flera avgränsningar under studien för att hålla den planerade 

tidsramen. Detta examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng där tiden för 

studien har reducerats från föregående år, vilket har medfört att författarna 

behövt göra tydliga avgränsningar på viktiga bitar. Bland annat har författarna 

endast fokuserat på Job Instructions vilket är en metodik att använda sig av vid 

upplärning. Det finns säkert flera metoder som går att forska vidare om. Då 

denna metod inkluderar en planering och ett tillvägagångssätt för att effektivt 

lära en person att utföra momentet korrekt gjorde att den kändes mest lämplig för 

denna studie.    

 

De förutsättningar författarna tog upp i förbättringsförslaget är några som 

identifierats på fallföretaget. Det är möjligt att det finns ännu fler förutsättningar 

som är nödvändiga för en korrekt implementering av Job Instructions vilket går 

att forskas mer om.   

 

Författarna tog fram en metodstandard utifrån hur erfaren montör arbetar för att 

företaget inte hade tillgång till några. Den metodstandarden behöver inte 

beskriva det mest optimala arbetssättet. Då tiden var avgörande faktor i studien 

hade författarna inte den tiden att analysera och ifrågasätta arbetssättet för att 

därefter utforma ett optimalt arbetssätt. En metodik som berör detta är Job 

Methods som finns att forska mer om.
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BILAGA 1: Jobbnedbrytningsmall 

No.  ________ 

  

JOBBNEDBRYTNINGSMALL 

  

Operation:  _______________________________________________________ 

Del:  ___________________________________________________________ 

Verktyg & Material:  _________________________________________________ 

  

VAD HUR VARFÖR 

VIKTIGA STEG NYCKELPUNKTER ORSAKER 

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

framåt 

 Någonting i ett steg som kan: 
1. Göra jobbet ✅ 

2. Förstöra jobbet ❌ 

3. Skada arbetaren 💀 

4. Göra jobbet enklare att utföra, t.ex. knep, 

tricks, speciell tajming, speciell information 

🔎  

  

 
Orsaker till nyckelpunkter 
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BILAGA 2: Manual för Hur man instruerar 
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BILAGA 3: Observation/Cykeltidsmätning 1 på erfaren montör 

 

Steg  Tid  

1. Skriva ut arbetet 59 sek 

3. Hämta glidskena och dämpare (röda och blåa)  1 min och 26 sek 

4. Skruva fast dämparna på glidskena 2 min och 46 sek 

5. Lossa fläkten från pallen  1 min och 30 sek 

6. Sätta fast fläkten på dämparna  3 min och 21 sek 

7. Sätta på jordkabel och klistermärken 1 min och 22 sek 

8. Vrida motorn 180 grader 4 min och 35 sek 

9. Lägga kantlist och klämma fast med kabel 1 min och 58 sek 

10. Hämta dukstos  55 sek  

11. Sätt dit dukstosen och skruva fast den 5 min och 41 sek 

12. Sätta på skydd på skruvarna 
 

13. Kitta fogmassa vid dukstosen 2 min och 43 sek   

14. Popnita “luftstrupe” 
 

15. Klippa slang och koppla ihop med fläkten 2 min och 3 sek 

16. Klippa rör och kläm fast på fläktramen samt stoppa in 

slangarna i röret 

3 min och 21 sek 

17. Skruva loss motorlocket och kontrollera att allt stämmer  1 min och 2 sek 

18. Hämta styrsladd 40 sek 

19. Hämta kraftkabel 4 min och 18 sek 

20. Hämta klistermärken för koppling och klistra på fläkten 1 min och 10 sek 

 

(- 30 sek hämta 

klistermärke) 

21. Koppla ihop styrsladd med fläkt 52 sek 

22. Koppla ihop kraftkabel med fläkt 3 min och 1 sek 

23. Skruva fast locket 50 sek 

24. Flytta fläkten till provkörningsrummet 2 min och 19 sek 
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25. Koppla ihop sladdar med provkörning 30 sek 

26. Programmera fläkten och provkör 3 min och 3 sek 

27. Ta ut fläkten från provkörningsrummet och kläm fast 

kraftkabel och styrsladd samt lägg fläkten på en träpall 

 

28. Rapportera in arbetet i systemet 3 min och 2 sek 

Sammanlagt: 3207 / 60 = 53.45 → 0.45 × 60 → 53 minuter och 27 sekunder 
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BILAGA 4: Observation/Cykeltidsmätning 2 på oerfaren montör 

 

Steg  Tid  

1. Skriva ut arbetet 1 min 

2. Hämta glidskena och dämpare (röda)  3 min och 23 sek  

3. Skruva fast dämparna på glidskena 5 min och 15 sek  

4. Lossa fläkten från pallen  2 min och 17 sek  

5. Sätta fast fläkten på dämparna  5 min och 58 sek  

6. Vrida motorn 180 grader 4 min och 25 sek 

7. Sätta på jordkabel och klistermärken  2 min och 19 sek  

8. Lägga kantlist och klämma fast med kabel 6 min och 38 sek  

9. Hämta klistermärken för koppling och klistra på fläkten 2 min och 26 sek 

 

(-30 sek hämta 

klistermärke) 

10. Hämta styrsladd 1 min och 38 sek 

11. Hämta kraftkabel 5 min och 36 sek 

12. Skruva loss motorlocket och kontrollera att allt stämmer  3 min och 36 sek 

13. Koppla ihop kraftkabel med fläkt 9 min och 12 sek 

14. Koppla ihop styrsladd med fläkt 2 min och 13 sek 

15. Skruva fast locket 3 min och 16 sek 

16. Hämta dukstos 2 min och 10 sek 

17. Sätta dit dukstos och skruva fast den 10 min och 43 sek 

18. Sätta på skydd på skruvarna 3 min och 18 sek 

19. Popnita “luftstrupe” 44 sek 

20. Klippa rör och kläm fast på fläktramen  3 min och 50 sek 

21 Klippa slang och koppla ihop fläkten samt stoppa in 

slangarna i röret  

5 min och 21 sek 

22. Kitta fogmassa vid dukstosen 7 min och 28 sek 

23. Flytta fläkten till provkörningsrummet 2 min och 88 sek  
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24. Koppla ihop sladdar med provkörning 2 min och 16 sek 

25. Programmera fläkten och provkör 4 min och 49 sek  

26. Ta ut fläkten från provkörningsrummet och kläm fast 

kraftkabel och styrsladd samt lägg fläkten på en träpall 

 

27. Rapportera in arbetet i systemet   3 min  

 

Sammanlagt: 6077 sekunder / 60 = 101.3 → 0.3 × 60 = 18 → 101 minuter och 18 

sekunder 
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BILAGA 5: Intervjufrågor med verkstadschef 

• Kan du berätta lite övergripande hur ni hanterar och instruerar en ny person på 

monteringen?  

• Vilka olika faser går den nya personen igenom under sin första tid? 

• Vilken är din roll som verkstadschef i denna process? (Liknande för alla?) 

• Hur ger ni dem rätt förutsättningar för att klara av sitt arbete? 

• Används checklistor, eller visuella instruktioner för montörerna när de utför 

arbetet? 

• Hur kontrolleras kunskaperna hos den nya personen? (Kompetensmatris?) 

• Hur tränas nyanställda personer och av vilka personer? (ex. gå bredvid-konceptet) 

• Är handledarna/instruktörerna utbildade för att lära ut?  

• Finns det metoder eller verktyg som handledaren använder? 

• Vem har kontroll på vad som lärs ut i andra och tredje hand? 

• Vilka för- och nackdelar skulle du vilja finns med ert arbetssätt att lära ut? 

• Hur ofta tränas era nya medarbetare? 

• Hur görs en uppföljning på de nya personernas arbetsinsatser? 

• Sker det någon form av “utvecklingssamtal” med de nya medarbetarna? 

• Hur säkerställer ni kompetensutveckling? Dvs. har ni planerade träningstillfällen? 

• Hur sker bedömningen om när en nyanställd är upplärd? 

• Vilka krav måste uppfyllas? 

• Hur kan ni garantera att resultatet, i form av kvalitet, produktivitet och effektivitet, 

uppnås hos nya montörerna?  

• Hur genomförs dessa mätningar i sådana fall?  

• Vilka är de vanligaste problemen anser du brukar uppstå under 

inlärningsprocessen? 
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BILAGA 6: Intervjufrågor med arbetsledare 

• Vad är din roll som arbetsledare? 

• Sker det någon form av dagliga/veckomöten med stationerna och hur genomförs 

dessa i så fall? Vad nämns? 

• Har du möte med övriga arbetsledare? Vad nämns på dessa möten? 

• Vad är din roll som arbetsledare vid upplärningen?  

• Sker det någon utbildning för handledaren hur man lär ut?  

• Ger ni några förutsättningar för handledaren?  

• Hur säkerställer du att han har lärt ut på bästa sätt?  

• Upplever du att det behövs någon form av monteringskunskap sedan tidigare för 

att kunna utföra detta arbete?  

• Anser du att det finns ett optimalt arbetssätt att jobba på?  

• Har ni kommit med några förslag för nya montörer att detta arbetssätt borde ni 

köra efter?  

• Sker det några planerade träningstillfällen?  

• Ställer du några krav och utmaningar på den nya montören?  

• Hur lång upplever du är upplärningstiden?  

• Hur gör ni bedömningen att personen kan arbeta själv?  

• Hur kan ni garantera att resultatet i form av kvalitet uppnås hos nya montörerna?  

• Om du ser att kvaliteten inte är korrekt hos den nya personen hur gör du då?  

• Har ni några mallar som den nya personen kan ta del av när han kontrollerar 

kvaliteten?  

• Hur mäter ni produktivitet och effektivitet hos montören?  

• Om nu t.ex. en grupp eller individuellt ligger under snittet, vad gör du då?  

• Hur ofta får montörerna reda på detta?  

• Har du som arbetsledare stött på problem som t.ex. att det inte riktigt fungerat för 

den nya personen med deras handledaren?  

• Vad anser du är de vanligaste problemen som har uppstått under 

upplärningsprocessen?  

• Finns det förbättringar som du anser borde göras vid upplärningen ni har idag?  

• Tror du handledarna känner av en stress på grund av att de är fristående från sina 

arbetsuppgifter?  

• Har ni någon siffra på hur mycket ni förlorar i timmar på att ha någon fristående?  

• Vilka fördelar tycker du det finns med den nuvarande upplärningsprocessen?  

• Hade det underlättat tror du om det hade funnits en mall över hur man ska 

montera ett aggregat?  
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BILAGA 7: Intervjufrågor med handledare 

• Varför tror du att just du oftast får rollen som handledare? 

• Vilka kunskaper har de nya personerna?  

• Hur känns det att vara handledare?  

• Är du helt fristående från dina uppgifter?  

• Har du haft någon utbildning eller erfarenhet att lära ut?   

• Du har ingen instruktion på hur du ska lära ut?  

• När du blev upplärd, är det något du kommer ihåg hur din handledare var? Är det 

något du tog med dig?  

• Vilka för- och nackdelar finns det med det sättet din handledare lärde upp dig?  

• Vilka delnivåer brukar ni lära upp de nya personerna med?  

• Vad hade kunnat underlätta för dig under en upplärning? Vilka hjälpmedel hade 

du velat se?  

• Har du någon struktur som du skapat själv på hur du lär ut? Beroende på person?  

• Gör du som din handledare gjorde med dig när du lär ut?  

• Brukar du fråga personen om han/hon vill börja?  

• När får den nya personen börja arbeta självständigt?  

• Får du någon krav/utmaning från företaget på när den nya personen ska börja 

arbeta själv? 

• Gör du bedömningen när han/hon anses vara upplärd eller gör du det tillsammans 

med personen?  

• Du finns alltid tillgänglig om det finns frågor efteråt?  

• Hur lång är själva upplärningstiden?  

• Har du något samtal/möten med arbetsledaren under själva upplärningen?  

• Vilka är de vanligaste problemen som brukar uppstå i upplärningsprocessen?  

• Är det några förbättringar du anser borde göras med ert sätt att lära ut?  

• Finns det några fördelar med det arbetssätt ni har idag med att lära ut?  

• Vet du om de andra handledarna lär ut på ett annat sätt?  

• Har du några tips på vad IV hade kunnat göra bättre?  

• Om du blir sjuk, hur hanterar ni det?  

• Ställer IV några utmaningar på er?  

• Har ni någon form av checklistor ni gör under/efter arbetet för att kolla kvaliteten?  

• Finns det något papper på egenkontrollen för att veta vad man ska gå igenom? 
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BILAGA 8: Intervjufrågor med nyanställda montörer 

• Vad har du för bakgrund?  

• Kan du beskriva för oss hur du blev upplärd?  

• Hur gick handledaren tillväga?  

• Fick du tydliga direktiv tycker du?  

• Sa de till dig att du skulle anteckna?  

• Hade det underlättat för dig som ny om IV hade haft ett tillvägagångssätt/metod 

redan förberett, typ en instruktion eller manual?  

• Om du gjorde ett fel, vad gjorde handledaren då? 

• Vad tycker du har varit bra? 

• Vad hade kunnat göras bättre?  

• Hur noga är handledaren med kvaliteten och hur går han igenom det med dig?  

• Gick han igenom några punkter om säkerhet och vilka risker som finns vid olika 

moment?  

• Vad upplever du är svårast med deras sätt att lära upp? 

• Finns det några hjälpmedel i övrigt, bilder eller liknande? 

• Går ni någon ritiningsutbildning för att kunna lära er förstå arbetsritningar? 

• Var det andra kritiska punkter du upplever?  

• Hur var din och handledarens relation?  

• Upplevde du någon gång att du inte riktigt vågade fråga?  

• Du kunde även fråga andra om hjälp? 

• Jobbar alla på olika sätt?  

• Jobbar du helt och hållet själv idag?  

• Vem gjorde bedömningen på att du kunde jobba själv? 

• Varför tror du handledaren var kvar så länge bakom dig om du ändå kunde 

momenten?  

• Blev du ännu osäkrare efteråt när handledaren lämnade dig, det vill säga kände du 

av en avsaknad trygghet under en period?   

• När du är klar med ett aggregat, gör du någon form av kontroll efteråt?  

• Gjorde arbetsledaren några uppföljningar? 

• Hur lång tid tog det innan du kände dig upplärd?  

• Vilka är för och nackdelarna med det arbetssätt du blev upplärd på? 

• Vad hade underlättat för dig under upplärningen?  

• Vad gjorde du när du kom hit första dagen?  

• Några tips du kan ge till handledaren? 

• Om du inte hade haft den erfarenheten och bakgrunden vad tror du hade 

underlättat för dig vid upplärningsprocessen då?  

 

 

 

 

 

 

 


