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Förord 

Detta examensarbete på 20 p är utfört vid Linköpings Universitet, i samarbete med St. 
Jude Medical AB, och är den avslutande delen av utbildningsprogrammet Civilingenjör i 
Medieteknik på 180 p. 

Läsaren ska vara uppmärksam om att pga. sekretess skäl har riktiga produktnamn blivit 
ersatta med Produkt A-C. I original undersökningsmaterial är de benämnda med sina 
riktiga namn. Bilder och text är hämtade från riktiga tillverkningsinstruktioner och från 
arbetsplatsen är försedda med mosaik och förvrängda för att de ska kunna publiceras 
utanför SJM.  

Det har varit en lärorikperiod hos St. Jude Medical AB. Jag vill tacka alla på företaget 
som har bidragit med råd och stöd under genomförande av examensarbetet, särskilt 
tack till min handledare Linn Olsen. 

Jag vill även tacka min examinator Ivan Rankin för råd och vägledning under arbetets 
gång.    
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Sammanfattning 

St. Jude Medical Inc  är ett av de ledande företagen i världen inom det medicintekniska 
området med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar. 

Tillverkning av implanterbara medicintekniska produkter som pacemakerelektroder 
ställer höga krav på design, säkra processer och välutbildad personal. Som stöd vid 
tillverkningen krävs tydliga instruktioner som på ett påtagligt sätt beskriver vilka moment 
som skall utföras. 

Under den senaste tiden har produktionsvolymen ökat vilket innebär ökning av 
operatörer. Fler operatörer som behöver utbildas innebär att utbildare behöver avlastas 
genom tydliga och lättlästa tillverkningsinstruktioner.  

Syftet med examensarbetet är att med tydliga och användarvänliga instruktioner bidra till 
att höja kvaliteten i produktionen med hänsyn till krav på produktivitet. 

Instruktionerna ska skrivas med rakt och enkelt språk. Illustrera med fotografiska bilder 
så att operatörerna kan lätt organisera sig. 

Frukten av undersökningarna blev en checklista/manual i hur man skriver 
användaranpassade instruktioner, prototyp på hur användaranpassad en instruktion kan 
se ut och en liten introduktionsmanual i bildbehandling i Adobe Photoshop. 
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Abstract 

St. Jude Medical Inc is one of the worlds leading companies in the medical technology 
area with cardiovascular devices as its specialty. 

Manufacturing implantable medical devices such as Pace Maker Electrodes requires 
complex design, safe processes and well trained operators. User friendly manufacturing 
operations are a necessity. 

Lately there’s been an increase of the manufacturing volume which also increased the 
number of operators. More operators need to be trained and cross-trained. User friendly 
manufacturing operations will lead to a more effective training process.  

The goal of this thesis is to improve manufacturing quality while maintaining or 
increasing productivity. 

MOs should be written with a simple and straight language. MOs should include photo 
images to strengthen the structures in MO and make it easier for operators to organize. 

The conclusion of this thesis is divided in two parts. The first part is to implement a new 
way for process engineers to create manufacturing operations. This was done in form of 
a checklist and an introduction manual called “Photoshop Handbook”. 

The second part is a tested and verified prototype of what user friendly instructions could 
look like. 
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1 Inledning 
Som en inledande del av examensarbetet kommer här en presentation av företaget och 
varför det fanns ett behov av detta examensarbete. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

St. Jude Medical Inc (SJM Inc) är ett av de ledande företagen i världen inom det 
medicintekniska området med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar. Produkterna består 
framförallt av hjärtklaffar, implanterbara defibrillatorer och pacemakersystem.  

SJM Inc har sitt huvudkontor i St. Paul, Minnesota där företaget bildades 1976. År 2004 
hade SJM Inc mer än 7900 anställda utspridda på mer än 130 länder. 

I Sverige finns St. Jude Medical AB (SJM AB), som är en del av Cardiac Rhythm 
Management Division (CRMD) inom SJM koncernen, i Järfälla med ca 700 anställda 
som jobbar med forskning, utveckling och tillverkning av pacemakersystem samt 
distribution. 

SJM AB har sitt ursprung i ett svensk företag som utvecklade den första implanterbara 
pacemakern för snart 50 år sedan. 

 

1.2 Bakgrund till att examensarbetet initieras 

Tillverkning av implanterbara medicintekniska produkter som pacemakerelektroder 
ställer höga krav på design, säkra processer och välutbildad personal. Som stöd vid 
tillverkningen krävs tydliga instruktioner som på ett påtagligt sätt beskriver vilka moment 
som skall utföras. Tillverkningen har ett stort inslag av manuell montering. Att 
kontinuerligt förbättra och underlätta för operatörerna att utföra sitt arbete på ett effektivt 
och kvalitetssäkrande sätt är därför av stor vikt. 

Det finns f n ingen formell utredning kring instruktioner och dess påverkan på kvalitet 
och produktivitet i produktionen. Sedan finns det mycket få specifika riktlinjer på hur 
instruktioner ska se ut. 

 

1.3 Problemställningar 

Hur kan man forma tillverkningsinstruktionerna så att operatörer och utbildare kan få 
mer nytta av dem? 

Hur ska produktionsingenjörerna göra för att skriva mer användaranpassade 
instruktioner? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att med tydliga och användaranpassade instruktioner bidra till att höja 
kvaliteten i produktionen med hänsyn till krav på produktivitet. 
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1.5 Mål 

Första delen av målet är att lägga fram förslag på hur instruktionernas utformning och 
upplägg ska se ut för att främja produktivitet och kvalitet. 

Andra delen av målet är att lägga fram förslag på metoder/arbetssätt som 
produktionsingenjörer ska använda sig av för att skriva bra instruktioner. 

 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att omfatta instruktioner i produktionen på avdelningen 
Leads. Det innefattar då språk och utformning av instruktioner för läsning på skärm och i 
pappersformat. Huvuddelen av examensarbetet omfattar tillverkningsinstruktioner, dvs . 
instruktioner till montering och direkt hantering av produkter och komponenter. 
Examensarbetet innehåller även ett litet kapitel om de övriga instruktioner i produktionen 
på Leads såsom handhavande och kontroll där utformningens enhetlighet och 
instruktionernas systemstruktur granskas.  

 

1.7 Rapportens disposition  

Kapitel 1: Inledning 

Detta kapitel beskriver varför och hur examensarbetet kom till och en presentation av 
företaget som beställde det. 

 

Kapitel 2: Metoder 

I detta kapitel finns beskrivningar av metoder som använts under examensarbetets 
gång.  

 

Kapitel 3: Resultat och Analys 

Här presenteras resultat av undersökningar och analys av resultaten. Resultat av 
undersökningarna svarar på hur det fungerar nu och analys av resultat svarar på vilka 
svagheter det finns. 

 

Kapitel 4: Slutsats 

Slutsats i form av förslag på åtgärder presenteras här. 

 

Kapitel 5: Diskussion 

Det som tas upp här är funderingar under arbetets gång och hur man kan arbeta vidare. 
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2 Metoder 
Det finns en variation av metoder som kan användas till för att samla in information. 
Vilken metod och i vilket stadium som den används beror på syftet med användningen. 
Till detta examensarbete har följande metoder använts.   

v Litteratur  – se referenser. 

v Datainsamling – för att få bakgrundsinformation. 

v Enkät – utskickat till ungefär hälften av operatörer. 

v Intervju – med åtta handplockade operatörer. 

v Fiskbensanalys (orsaksutredning) – brainstorm möte med utbildare, Teamleader 
och två operatörer. 

v Observation – av operatörer som monterar. 

v Utvärdering – Operatörer utvärderar instruktionernas utseende och 
användbarhet. 

v Test/mätning av resultat – Operatörer testmonterar på tid. 

 

2.1 Överblick 

 
Figur 1. Översikt över i rapporten använda metoder och i vilken nivå. 
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2.2 Syften till valda metoder 

- Med hjälp av ”intervjuer/pratstunder” med gruppchefer, utbildare, Q (kvalitets 
försäkrare), produktionsingenjörer och systemansvariga ta reda på regler, krav, 
process kring skrivandet av instruktioner. 

- Med hjälp av enkätundersökning ta reda på operatörernas åsikter generellt om 
instruktionernas text (språk) och bilder, hur mycket och ofta de läser 
instruktionerna, hur mycket de känner till om syftet bakom och systemet kring 
instruktionerna och hur de föredrar att instruktionerna ska se ut. 

- Med hjälp av intervjuer gå djupare in på det som tas upp i enkäten, ta reda på vad 
som kan fungera bäst för dem. Ställa konkretare frågor som inte går att ställa i 
enkäten. 

- Med hjälp av fiskbensanalysen strukturera upp och verifiera de problemställen 
som kom fram under intervjun. 

- Med hjälp av observationer få en inblick i hur problemen ter sig i dess praktiska 
miljö. 

- Med hjälp av en utvärdering precis innan eliminera eventuella misstolkningar. 

- Med hjälp av test, observation under test och utvärdering efter test få ett betyg på 
hur mycket som har förbättrats.    

 

2.3 Litteratur 

Litteratur är en källa man kan börja med i syfte att samla bakgrundsinformation. Här vill 
man ta reda på vilka undersökningsmetoder det finns, hur dessa genomförs och vilka för 
respektive nackdelar som följer. Man kan även med litteraturens hjälp få djupare 
information om undersökningsområdet och därmed kan strukturera upp 
examensarbetet. 

 

2.4 Datainsamling/Intervju 

I första stadium intervjuades de som är involverad i antingen skrivande, indirekt 
användande eller granskande av instruktionerna förutom operatörer. Detta för att samla 
information kring hur instruktioner skapas, rutiner, krav, begränsningar, syften och 
processtrukturen. 

Skillnaden mellan intervjumetoden här och den som används lite senare ligger i 
källkritiken. Här förlitar intervjuaren på att allt som intervjupersonerna säger är sant 
eftersom intervjuaren saknar bakgrundskunskap för att göra filtrering. Intervjupersonerna 
förutsätts att inte ha något intresse av att dölja något.  

Personer som intervjuades var två gruppchefer, två involverade i utbildning, två 
produktionsingenjörer, en involverad i MES systemet Advantage och en från 
kvalitetsavdelningen.  

Inofficiell intervju genomfördes även med utbildare för operatörer, Advantage och 
Teamcenter. 
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2.5 Enkät som undersökningsmetod 

Enkäter tillhör kategorin kvantitativa studier och ger allmängiltiga och generaliserbara 
svar.  Enkätmetoden valdes därför att det är ett smidigt sätt att samla in en allmän åsikt 
hos operatörerna och även känna av vilka delar man ska fokusera på vid en senare 
intervju. Styrkan med enkätmetoden är att man kan få fram ett stort underlag av 
primärdata på kort tid [Wärneryd 1993]. Därför passar enkäter väldigt bra som en 
förundersökningsmetod.  

Nackdelen är att det finns inga kontroller över hur eller vem som egentligen har svarat 
och om denne person har tolkat frågorna som enkätskaparen tänkt eller ej. Dessutom 
riskerar svaren att bli kortfattade [Björklund 2003]. 

2.5.1 Urval och avgränsning 

Vad som ska beaktas vid val av urval är att urvalet ska spegla undersökningsgruppen. 
Om gruppen som ska studeras utgörs av en begränsad och känd grupp människor är 
det enklare att göra ett urval för en representativ kvantitativ studie. [Wärneryd 1993]  

På vilken faktor ska urvalet baseras? Språkkunskap? Etniskt bakgrund? Kön? De två 
förstnämnda parametrarna är väldigt svårt att definiera om inte en grundlig undersökning 
görs. Kön har väldigt liten att göra med skillnaden i förståelse. Den faktorn som bäst 
används för balansering är andelen från varje team, eftersom varje team har sin 
specifika blandning av operatörer. Teamleaders är inkluderade med lika stor 
procentsats. 

Hur många enkäter som ska skickas ut beror på undersökningsgruppens storlek och 
arbetsbelastning som enkätansvarige kan hantera. Vår undersökningsgrupp består av 
160 operatörer. Det allra bästa fallet normalt sett är att skicka ut enkäter till alla eftersom 
svarsfrekvensen är ungefär 50 %. I detta fall förväntas en hög svarsfrekvens eftersom 
det är en intern undersökning och enkäter distribueras genom Teamleaders som är 
gruppens ledare. 

Vad gäller avgränsningar har förrådsteamet uteslutits eftersom undersökningsområdet 
är begränsat till tillverkningsinstruktioner.  

2.5.2 Formulering av frågor 

När man skriver enkätfrågor ska man alltid tänka utifrån läsarens sida hur läsaren 
kommer att tolka frågan. Saker som enkätskaparen ska tänka på är [Wärneryd 1993]: 

- Läsarens språknivå. 

- Presentera tydligt syftet med undersökningen för att vinna förtroende. 

- Undvik känsloladdade ord. Känsloladdade frågor kan mjukas upp med en 
förtext. 

- Balansera svarsalternativen rätt. Även ordning  på frågorna har betydelse. 

- Formulera så att det inte blir ledande frågor. Undvik att formulera frågor som 
gör det uppenbart för läsaren att se vad du är ute efter för att göra dig till lags. 

- Jämna skalor kan användas för att tvinga läsaren att ”välja sida”. 

- Tänkt på att inte göra frågorna onödig långa eller komplicerade. Håll dig kort 
och koncist. 

- Skriv relevanta frågor. Anpassa frågorna till praktiska situationer istället för 
”Om”. Detta gör att läsaren kan snabbt relatera till situationen. 
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2.5.3 Förhandsgranskning 

Innan enkäten distribueras är det lämpligt att låta ett par personer läsa igenom och 
utvärdera den [Wärneryd 1993]. Enkäten lästes först av en operatör för att eliminera 
grova misstolkningar. Sedan lästes enkäten av en utbildningsansvarig för att korrigera 
eventuella begreppsfel. Sist fick ytterligare en operatör läsa igenom och fylla i enkäten 
för att finjustera och eliminera resterande misstolkningar och kontrollera den tid det tar 
att fylla i enkäten. 

2.5.4 Distribution 

Enkäter distribuerades genom de 16 Teamleaders där det var upp till varje Teamleader 
att välja vilka operatörer ur dennes team som skulle svara på enkäten. Det blev en styrd 
slumpmässig urvalsprocess. 

För att det absolut ska vara anonym lades varje enkät i ett oförslutet kuvert som 
operatörerna själva förseglade när de hade fyllt i och lämnade sedan över till 
Teamleader. 

Operatörerna fick en vecka på sig att fylla i enkäten. 

 

2.6 Intervju på djup förståelse nivå 

Intervju tillhör kategorin kvalitativa studier som ger det grundläggande och det 
särpräglade. Intervjuns två viktigaste verktyg är mikro och makro, där mikro är själva 
frågetekniken och makro är det övergripande syftet [Jägerskogh 2001]. 

Mikroverktyget handlar om att ställa olika typer av frågor och vilka typer av frågor som är 
mest effektivt och som intervjuaren kan får ut något från. Typer av frågor en intervjuvare 
bör använda är framförallt öppna frågor men frågorna ska även hållas enkla och korta. 
Korta frågor gör det svårt för intervjupersonen att slinga sig undan från att svara 
[Jägerskogh 2001]. 

Makroverktyget handlar om hur man lägger upp och styr hela intervjun. Två viktiga saker 
i en intervju är:  

1. Det som bestämmer förloppet i en intervju är svaren från intervjupersonen och 
inte frågorna som intervjuaren hade förberett innan.  

2. Avbryt inte intervjupersonen.  

 

För att få något ut av intervjun bör man även undvika följande ”sju dödssynder”: 

1. Undvik att ställa frågor som kan ge nästan vilket svar som helst. 

2. Undvik att ställa flera frågor på en gång för då blir det upp till intervjupersonen att 
välja vilken fråga denne vill svara på. 

3. Undvik att ställa frågor som är rik på detaljer för då kan intervjupersonen välja att 
svara på en detalj. 

4. Undvik att ställa frågor som innehåller kommentarer eller påståenden. Risken är 
stor att intervjupersonen kommer att svara på kommentaren istället för frågan. 

5. Undvik frågor med känsloladdade ord. Det kan riskera att intervjun avbryts. 
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6. Undvik överdrifter i en intervjufråga. Det gör att repliken blir något annat än svaret 
på den egentliga frågan. 

7. Undvik att ställa slutna frågor som kan svaras med ja eller nej. Det blir svårt att 
komma med följdfrågor senare [Jägerskogh 2001]. 

Syftet med att intervjua operatörerna är i första hand att ta reda på tankarna bakom 
svaren som angetts i enkäten. Genom att ställa följdfrågor till enkätsvaren kan man få 
reda på om operatören har missförstått frågan, svarat exemplariskt eller om operatören 
har svarat uttömligt.  

Fördelen med intervju är möjligheten att ”lyssna mellan raderna” och flexibelt vinkla åt 
det håll där det verkar finnas något intressant att hämta. I intervju kan det vaskas fram 
guldkorn på de ställen som intervjuaren inte har tänkt på förut. 

Intervjumetoden är väldigt beroende av intervjuarens skicklighet. En skicklig intervjuvare 
får ut mer från intervjupersonen än en oerfaren. En stor nackdel med intervjumetoden är 
att det slukar mycket resurser [Lantz 1993]. Därför kan bara ett begränsat antal 
intervjuer genomföras. 

Operatörerna kan delas in i två kategorier, erfarna och nyutbildad. Sedan kan även kön 
och ålder användes som parametrar i urval av intervjupersoner. 

Tidsmässigt borde inte mer än en vecka läggas på intervjuandet, därför är 8 personer ett 
lagom antal. Könsmässigt jobbar ungefär 75-80 % kvinnor och 20-25 % män i 
produktionen. Därför består urvalsgruppen av 2 män och 6 kvinnor. Av dessa 8 ska 
hälften vara rutinerade operatörer dvs. jobbat 4 år eller längre och andra hälften ska ha 
jobbat mindre än två år. Vidare är urvalet utspritt på olika grupper från alla skift dock inte 
från alla team. Att välja högst en intervjuperson från varje skift samma dag ger bredd på 
urvalet och arbetet i produktionen påverkas minimalt. I första hand väljs de som inte har 
svarat på enkäten för att så många av operatörernas åsikter som möjligt ska fås med. 

Operatörerna intervjuades en och en i ungefär 1 timme. För att kunna koncentrera på att 
lyssna och ställa följdfrågor används en videokamera för att spela in hela intervjun i 
anteckningssyfte .  

Innan själva intervjun börjar ombads intervjupersonen att fylla i den förutskickade 
enkäten. Syftet var att observera då enkäten fylls för att se om de har missuppfattat 
frågorna men också för att koppla vissa intervjufrågor tillbaka till enkäten. Intervjun 
börjar med några enkla bakgrundsfrågor för att öppna upp intervjun och får 
intervjupersonen att känna sig lite tryggare.  

Intervjuformen som användes faller under kategorin semi-strukturerade intervjuer 
[Björklund 2003]. Ett antal frågor är förbereda men fungerar dock som ett smörgåsbord 
att plocka ifrån när svaren dör ut. Intervjun är inte styrd av att ställa frågorna i en viss 
ordning, ej heller används alla de förbereda frågorna. Intervjun styrs av svaren från 
intervjupersonen och vinklades mot det håll där det finns intressant information att 
hämta.  
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2.7 Orsaksutredning 

Ishikawadiagram (Fig. 2), eller fiskbensdiagram som den också kallas för, är ett diagram 
som används som underlag för systematisk analys med syftet att hitta och strukturera 
upp orsaker till problem. 

 
Figur 2. Exempel på Ishikawadiagram. 

Först definieras problemet. Sedan beskriver man grovt vilka orsaker som kan tänkas 
ligga bakom. Sist fokuserar man på de olika orsakerna  var för sig och beskriver varje 
orsak mer detaljerat och tittar på vilka orsaker som bidrar till de grova orsakerna 
[Bergman 1995]. 

Diagrammet ritades fram genom ett diskussionsmöte med en Teamleader, två 
nyutbildare operatörer, en utbildare och undertecknad. Hur medlemmarna förhåller sig 
till varandra hieratiskt kan ses i Figur 3. Valet av medlemmarna grundar på att få en bred 
åsikt från alla som använder instruktionerna. 

 
Figur 3. Schema över hierarkin i produktionen.  
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Mötet pågick i ungefär en timme. Mötets agenda är baserad på e tt 
brukanvisningskompendium för fiskbensdiagram som finns tillgängligt på företaget. 
Agendan är strukturerat på det sättet att deltagarna får först fritt ösa fram svar till frågan: 
”Vad är det som gör det svårt att använda instruktionerna?”. Frågan beskriver problemet 
och svaren motsvarar orsaker till problemet. 

Sedan sorterades och filtrerades de olika svaren så att bara de relevanta behölls. 
Medlemmarna fick var sin uppsättning av poäng i valörerna 5, 4, 3, 2 och 1 som de 
skulle sätta på de olika svaren. De tre svaren som har fått högst poäng behölls. På detta 
sätt identifierades de största orsakerna till problemet. 

 

2.8 Observation  

Det finns många variationer av observation. Observatören kan delta i observationen eller 
iaktta händelsen utifrån. Sedan kan den observerade vara medveten om observation 
eller att observationen utförs i smyg. Nackdelen med observationer är som med 
intervjun, att det är tidskrävande datainsamlingsmetod [Björklund 2003]. 

Observations metoden är objektivt och så nära verkligheten som man kan komma. Då 
man observerar genomförande av någon process kan man se exakt hur genomförande 
av processen går till [Björklund 2003].  

Det är viktigt att förstå den miljön där arbetsuppgiften utförs för att få insikt om saker 
som kan te sig som en självklar lösning på papper kanske inte är applicerbar i praktiken. 
Genom att spendera mycket tid hos och lära känna användaren kan undersökaren få 
mer uppriktiga svar från användaren istället för höra det användaren tror att 
undersökaren vill höra [Faulkner 2000]. 

En rutinerad operatör observerades då denne utförde montering på Produkt A operation 
200. Observationen videofilmades i anteckningssyfte. 

Videofilmningen används till hjälp vid omarbete av den befintliga instruktionen till 
demoinstruktionen för just den operationen.  

Det fanns två syften med denna observation. Det första är att se hur produkten 
monteras i praktiken/verkligheten. Det andra syftet är att observera vilka hjälpmedel 
operatören använder sig av och i vilken utsträckning. 

För att få en bättre uppfattning om vilka metoder och i vilket stadium den användes se 
Figur 4. 
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Figur 4. Ovanstående karta visar hur metoderna användes genom undersökningsprocessen. 

 

2.9 Utvärdering/Förhandsgranskning 

Generellt blir det ofta att det läggs mycket tid på undersökningar och när sedan en bra 
lösning har hittats använder man den utan att först fråga användarna om vad de tycker. 
Användarna är inte experter men de vet om något kommer fungera i deras miljö eller 
inte. Oftast kan användarna peka ut saker som konstruktören har missat. Att utvärdera 
är då ett sätt a tt sålla ut ytterligare missar [Faulkner 2000]. 

En annan fördel med att i nvolvera de som ska använda instruktionerna är att de får en 
deltagande känsla. De blir mer villiga att använda instruktionerna för att det är något 
som de har varit deltagande i att ta fram [Faulkner 2000]. 

Material: 

- Whiteboard penna 

- Post it i tre färger 

- Kulspetspennor  

- Tre exemplar av varje förslag. 

Utvärderingen gick till på följande sätt: 

Tre frivilliga operatörer från användarmålgrupp samlades för att diskutera styrkor och 
svagheter hos de tre framlagda förslagen.  
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De tre deltagarna får var sin färg av post it och penna att skriva på. Att ha tre olika färger 
gör det lättare att se om alla har uttryckt sin åsikt. T ex när allt är klart ska det finnas 
lappar i tre färger på varje rad i Tabell 1. Under diskussionen kan man med hjälp av 
färgen på post it se vem som har skrivit vad och ställa frågor till denne om det som 
skrevs var oklart. 

 

De tre deltagarna tilldelades ett av de tre förslagen av instruktioner under benämningen 
F1-F3 (bilaga 6-8) att läsa igenom under 5-10 minuter. När deltagarna har läst klart 
skriver de minst tre positiva och tre negativa saker om förslagen på lappar och sätter 
fast på första raden i tabellen på whiteboard. 

Sedan fick deltagarna under 15 minuter läsa igenom de resterande två ej lästa 
förslagen, skriva ned bedömningarna på post it och sätter fast lapparna på andra raden i 
tabellen.  

De tre förslagen diskuterades sedan var för sig genom att alla post it lappar för varje 
kolumn i Tabell 1 togs ned och gås igenom. Upprepningar och element som hade 
endast en anhängare sållas bort. Om det som står på lappen var oklart fick den som 
skrev lappen förklara närmare. De lappar som alla deltagare var överens om sattes upp i 
tredje raden i tabellen. 

När alla förslag har diskuterats görs en summering. Vad finns det svagheter samt styrka 
i de olika förslagen och vilket förslag tycker deltagarna bäst om. 

 

Förslag F1 F2 F3 

Åsikter efter 
grundlig genomgång 

Operatör As 
åsikter 

Operatör Bs åsikter Operatör Cs 
åsikter 

Åsikter efter 
översiktligt 
genomgång 

Operatör Bs 
åsikter 

Operatör Cs 
åsikter 

Operatör As åsikter 

Operatör Cs åsikter 

Operatör As 
åsikter 

Operatör Bs 
åsikter 

Sammanfattning Sammanfatta och 
välj ut punkter 
som alla 3 är 
överens om 

Sammanfatta och 
välj ut punkter som 
alla 3 är överens om 

Sammanfatta och 
välj ut punkter 
som alla 3 är 
överens om 

Tabell 1. Egenskapad tabell som användes vid utvärdering. 

 

Förslaget som majoriteten tycker bäst om fungerar som bas. De olika svagheter och 
styrkor som diskuterades togs i akt. Det starka i de andra förslagen överfördes till det 
valda förslaget vars svaghet byggdes bort. 

De tre operatörerna samlas ytterligare en gång där de fick granska den version av 
instruktion som har skapats ur de tre förslagen och deras åsikter samlades in. Detta för 
att verifiera om deras åsikter har tolkas rätt. Här såldes även de sista misstagen ut. 
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2.10 Testmontering/Experiment  

Nu har vi säkrat att det ska fungera i teori, även för användarna, men fungerar det i 
praktiken? Hur användarvänliga har instruktionerna blivit? Vilka parametrar ska 
användas? 

Det är svårt att fastställa exakt hur användaranpassat ett system är. Men de parametrar 
som kan användas till mätning  enligt [Faulkner 2000] är: 

 

- Effective – översätts som effektivitet som i betydelsen att lyckas med att utföra 
en uppgift. I detta fall, kvalitet. 

- Efficient – översätts som effektivitet som i betydelsen att få uppgiften utfört 
med minsta möjliga tid och arbete . I detta fall, produktivitet 

- Satisfying – hur trevlig användarna tycker att systemet är. Ju nöjdare 
användarna är med instruktionerna desto mer är de benägen att använda 
dem. 

 

Med de befintliga instruktionerna som kontroll görs mätningar på: 

ü tid 

ü frågornas kvantitet och art   

ü användarnas upplevelse 

 

Att förbereda innan test:  

- Se till att all material och verktyg finns på plats. 

- Se till att en arbetsplats finns tillgänglig. 

- Se till att en utbildare finns tillgänglig. 

- Papper och penna till operatör som testar. 

- Kopior av instruktion till operatör, utbildare och observatör. 

- Tidtagarur. 

- Videokamera. 

Fyra operatörer valdes ut för att utföra testmontering. Valet av testoperatörer baserades 
på tidiga undersökningar om vilka grupper som mest behöver använda instruktionerna. 
Kriterier som ställdes vid urval av testoperatörer var: 

- Två operatörer som är certifierade i testprodukten men ej kan testoperationen 
200. 

- Två operatörer som är certifierade i annan produkt i produktionen. 

De fyra testoperatörer valdes med hänsyn till vilka resurser som produktionen kunde 
frigöra för tillfället. 

Operatörerna fick testmontera operation 200 på en elektrod. De fyra operatörerna 
indelades i två grupper om två. Ena gruppen kunde aktuell produkt men ej aktuell 
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operation. Andra gruppen kunde annan produkt. En operatör i varje grupp fungerade 
som kontroll dvs. monterade med hjälp av den befintliga versionen av 
tillverkningsinstruktioner. Den andra operatören från varje grupp monterade med hjälp 
av en demoversion på tillverkningsinstruktioner som arbetades fram. 

De från samma grupp hade samma förutsättningar dvs. satt på samma arbetsplats och 
fick hjälp av samma utbildare. All verktyg och material fanns på arbetsplatsen i den mån 
som det går för att det ska spegla den riktiga arbetsmiljön så mycket som möjlig. 
Operatören satte  sig och läste igenom instruktionerna för testoperationen. Tid togs med 
tidtagarur. Med denna metod mäts effectiveness (Kunde operatören problemfritt 
montera med hjälp av instruktionen?) och efficiency (Hur lång tid tog det?). 

1. Operatören markerar i instruktionen på de ställen där denne vill ställa frågor till 
utbildare. Instruktionerna finns till hands för att bläddra i. 

2. Utbildare svarar på frågorna 

3. Operatören sätter igång och monterar, utbildare finns till hands för ytterligare 
frågor, handledning och eventuellt in i det sista demonstrerar. Utbildaren ska inte 
på eget initiativ ingripa när operatören gör misstag utan hjälper bara när 
operatören ber om hjälp. Tid tas med tidtagarur. 

4. Utbildare kontrollerar det som operatören har monterat. 

 

2.11 Observation av testmontering 

Videokamera användes i anteckningssyfte. Här observerades hur en operatör som inte 
kunde operationen läser och tolkar instruktioner. Om man skalar bort utbildarens 
automatiska stödinmatning av information och låter den monterande operatören själv 
fråga efter hjälp kunde man se vart det brister någonstans. 

Förutom att operatören observerades gjorde även observation på utbildaren då denne 
svarade på frågorna och förklarade för operatören. På vilket sätt använder utbildaren 
instruktionerna? 

 

2.12 Jämförelseutvärdering 

Att mäta satisfaction parametern är att mäta användarnas attityd gentemot 
demoversionen av instruktion. Bra betyg från användarna betyder att de är positiva 
[Faulkner 2000]. 

De fyra operatörer som testmonterade fick ta sin tid att läsa igenom båda versionerna 
och bedömde på en skala hur nöjda de var med bild, text, färg, användbarhet och 
uppdelning. Det blir lättare att bedöma om operatören ser båda versionerna istället för 
att bara ha en version framför sig. Om operatören bara har sett den ena versionen har 
denne inget annat att jämföra med och tycker då att allt innehåll och utseende på den 
versionen är bra. 

Var och en av de fyra tillfrågade operatörerna hade var sin färg på post it lappar. Varje 
post it lapp motsvarar en operatörs åsikt om versionens styrka och svagheter för varje 
kategori (bild, text, färg osv.). Tabellen i Figur 5 är till för att strukturera upp 
bedömningar och frigör tiden för antecknandet. Den frigjorda tiden användes bättre till 
att lyssna på diskussioner som uppkom mellan operatörerna under tiden som de skrev 
sina motiveringar och satte upp lapparna. 
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För att undvika att allting ska hamna mitt på skalan har operatörerna blivit tillsagda att 
lägga till en liten motivering till varför de har gett just det betyget.  

 

 
Figur 5. Testoperatörerna sätter betyg på befintliga och demoinstruktioner. 

Utvärderingen avslutades med att operatörerna får summera och diskutera fram fördelar 
och nackdelar hos befintlig instruktion och demoinstruktion. Utvärderingsmötet tog ca 40 
minuter. 
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3 Resultat och analys 
I denna del samlas, redovisas och analyseras resultat från alla del undersökningar.  

 

3.1 Nulägesbeskrivning – Hur fungerar det nu? 

En översiktlig beskrivning av olika instanser som är involverad i skapandet och 
användandet av instruktioner.   

 

3.1.1 Instruktioner 

Skapandet av instruktioner 

Instruktioner skapas när nya produktmodeller utvecklas. Den skrivs då av en eller flera 
som medverkar i framtagningsprojektet. Denne tillbringar ungefär 2 -3 dagar med 
kontinuerligt skrivande.   

Instruktionerna har en livscykel bestående av 3 faser/status, prototyp, pre prod och prod 
där prod är den status som den har när instruktionen är helt färdig och har släpps. Under 
de två första faserna söker produktionsingenjören feedback från främst sina kollegor.  

Granskning från någon ur operatörers sida kommer i slutet av pre prod fasen. Det är 
Teamleader och utbildare som granskar instruktionerna innan de släpps.  

Vad den som är ansvarig för att skriva instruktioner tar hänsyn till när han skriver är 
operatörernas ordförråd (subjektiv uppskattning från produktion ingenjören)  och att 
momenten ligger i rätt följd. Produktionsingenjören räknar med att operatörer kommer att 
läsa instruktionerna på samma sätt som man läser en uppslagsbok. 

 
Figur 6. Flöde som beskriver processen instruktionsskrivning. 

 

Ändringar i instruktioner 

Om man vill uppdatera dvs. lägga till eller ta bort något i instruktioner måste en 
ändringsorder skrivas. Den uppdaterade versionen släpps inte förrän den har granskats 
och godkänts av diverse instanser genom Teamcenter. Processen tar normalt minst 
flera dagar. 

När ändringsordern har godkänts ser ändringsorderansvarige till passande utbildning 
ordnas för operatörerna. Ibland räcker det med information. Operatörer skriver under på 
en lista när de har tagit del av informationen/utbildningen.  

Uppdatering av befintliga instruktioner sker ungefär några gånger per år på initiativ från  

- Kundklagomål 

- Idé på förbättring från operatörens sida 

- För mycket kasserade komponenter 
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- Förbättringsprojekt från produktionsingenjören 

- Taktning av flöde dvs. justera så att det ska ta lika lång tid att montera vid 
varje operation så att det inte blir otakt 

- Harmonisering/Direktiv från Sylmar 

De flesta uppdateringar kommer från kontinuerliga förbättrings/effektiviseringsprojekt. I 
samband med dessa uppdateringar finslipas instruktionerna och rensas från inaktuella 
rader. 

Idéer brukar genom löpande förslagsverksamheten ”en fin idé” ramla in från operatörer, 
ibland med förbättringar som resultat. Ungefär 1-2 gånger i veckan brukar operatörer 
komma till gruppchefen med någon idé. Om det handlar om små icke akuta förbättringar 
brukar man samla ihop en mängd innan man lägger in ändringarna och skriver en 
ändringsorder. Men om det gäller en akut förändring eller en tillräcklig stor förbättring 
läggs den in med en gång och en ändringsorder skrivs. 

Det kan hända att instruktioner ändras/formas om för att det ska vara mer enhetlig med 
den som finns i Sylmar. 

 

Instruktionernas syfte och krav 

Det finns två teoretiska syften till varför vi har instruktioner. Det första är spårbarhet d v s 
att operatören ska läsa instruktionerna och göra exakt som det står där så att det senare 
går att spåra exakt hur produkten har monterats t.ex. vid myndighetsgranskning eller 
kundklagomål. 

Det andra syftet är att operatörer ska ta instruktioner till hjälp för att montera en korrekt 
produkt.  

Kraven på instruktioner kan delas upp i externa och interna. Externa krav på 
instruktioner är krav baserade på lagar från myndigheter, svenska och amerikanska. Q 
tolkar dessa krav från myndigheterna och tolkningen blir interna krav. Q gör ca två 
granskningar per år på varje avdelning för att se om kraven uppfylls.  

Innan nya och uppdatering av befintliga instruktioner släpps måste de granskas och 
signeras av en handfull personer bestående av operatör, produktionsingenjör, 
utbildningsansvarig, Teamleader och utbildningsledare. 

Extern granskning från myndigheternas sida på spårbarheten sker med jämna 
mellanrum.  

Krav från amerikansk myndighet kan läsas på 
http://www.fda.gov/cdrh/dsma/gmpman.html. 

 

Tekniska processen 

Instruktioner skrivs i Microsoft Word, schematiska bilder skapas i Paint medan 
fotografiska bilder är tagna med hjälp av digitalkamera under mikroskop och storlek 
justeras i Microsoft Office Picture Manager (eller i Photoshop av den som själv skaffat 
detta program i sin dator). Den instruktionsansvarige både ritar och tar sina bilder själv. 
Den färdigskrivna instruktionen laddas in i Teamcenter av produktionsingenjören. 

Innan instruktionerna släpps och får en OK-flagga måste den ha passerat igenom ett 
antal fysiska personers ok-klickande. Därefter läggs den automatiskt i V-plan och/eller 
Advantage (se ordlistan i bilaga 1). Vad som laddas i V-plan är en referens, ett 
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dokumentnamn medan instruktionerna görs manuellt om till pdf format av en ansvarig 
person innan den kan sättas in i Advantage. Det är först då OK-flaggan är på plats som 
operatörerna kan se instruktionen. Hela processen tar minst ett par dagar. 

 

Instruktioners utseende och innehåll 

Instruktionerna består till största delen av text och i vissa instruktioner markeras kritiska 
delar ut. De bilder som finns är en blandning av schematiska och fotografiska bilder i 
svart/vit. Tabeller finns även med (se Figur 7). 

 

  
Figur 7. Så här ser de nuvarande instruktionerna ut. 

 

Hur mycket bilder som läggs in balanseras mot att instruktionerna inte ska bli för många 
sidor. Borttagna delar i instruktioner kräver även bortrensning av referenser pekade till 
dem. 

Det finns enkla mallar på olika typer av instruktioner. I mallarna finns sidhuvud och 
sidfot, rubriker på obligatoriska stycken såsom Ändamål, Skyddsföreskrifter osv. Andra 
riktlinjer på instruktioners upplägg och utseende finns ej utan författaren formar som 
denne tycker passar bäst. 

Vissa instruktioner består bara av text, en del är snåla med bilder medan andra 
inkluderar generös med bilder. 

Revisionshistorian ligger i kronologisk ordning på vissa instruktioner men i omvänd 
kronologisk ordning på andra. Det är inget som stör instruktionernas innehåll i sig men 
det ger ett lite slarvigt intryck. 

3.1.2 Instruktionssystemet i V-PLANs OP-lista 

Till varje operation finns det flera olika typer av instruktioner som operatören ska följa. 
Vilka instruktioner det handlar om kan operatören läsa i OP-listan i V-plan. Där kan man 
hitta instruktioner under benämningarna Tillvinstr, TILLV.INSTR, PLACERING I TR]G, 
KONTR.INSTR  och HANDH.INSTR. Tillvinstr, TILLV.INSTR och PLACERING I TR]G är 
tillverkningsinstruktioner. Observera att benämningen Tillvinstr bara används i Produkt 
As OP-lista. HANDH.INSTR  är handhavande instruktioner för respektive maskiner som 
används. Handhavande instruktioner godkänns ej av någon operatör från produktionen. 
KONTR.INSTR står för kontrollinstruktioner som också hör till familjen instruktioner. 
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Antalet instruktioner som operatören ska läsa i per operation varierar från ett till tre olika 
instruktioner. 

 
Fig.8 Op-lista i V-plan. 

 

Vad som är relevant för operatören att notera då hon loggar in på en operation är TO 
nummer (se ordlista i bilaga 1), artikelnummer, antal, material till operationen och 
revisionsnumret på tillverkningsinstruktioner. 

Operatören kontrollerar att det är samma revision i V-plan som i 
tillverkningsinstruktionerna uppsatta på arbetsplatsen. 

Väldigt ofta refererar instruktionerna på papper tillbaka till OP-listan. 

3.1.3 Utbildningen 

Utbildningsledaren har ett flödesschema samt en utbildningsplan i form av en 
”checklista” till stöd. Denne kan välja hur strikt hon/han vill följa den. Utbildningsledaren 
har ganska fria händer när det gäller vilka delar denne vill trycka på. Dock måste alla 
punkter i utbildningsplanen gås igenom. 

Ett internt dokument ”krav och riktlinjer utbildning operatörer” (sla98012) finns även som 
stöd. Där står vilka ansvar gruppchefen, Teamleader och operatören har samt vilka 
obligatoriska grundutbildningar som operatören måste genomgå. 

Utbildningen är huvudsakligen praktikbaserad. Den innehåller inga solida teoridelar utan 
komplicerade begrepp och syftet bakom förklaras av utbildningsledaren efter bedömning 
av operatörens behov. 

Operatören utbildas av en utbildare/utbildningsledare. Utbildaren läser instruktionerna 
med operatören första gången och visar operatören hur man monterar. Operatören får 
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då träna på att montera tre elektroder. När operatören visat att denne har klarat av att 
montera tre stycken och har förstått skillnaden mellan vad som är godkänt respektive 
icke godkänt certifieras denne av ytterligare en utbildare i form av utfrågning. Detta 
certifikat gäller i ett år. Gruppchefen bestämmer i samverkan med råd från Teamleader 
om operatören får behålla certifikatet efter året ha gått ut eller om denne måste utbildas 
igen. 

Utbildningstiden varierar från operatör till operatör. För den som utbildas från start utan 
något annat certifikat bakom sig tar det ett par veckor. Medan för den som har jobbat på 
andra produkter på företaget kan det ta ett par dagar. 

Varje utbildare har normalt en till två operatörer under utbildning. På senaste tiden då 
behov av operatörer har ökats hade varje utbildare fler än två operatörer under 
utbildning samtidigt. 

Operatören skickas nu in i linan men utbildaren sitter fortfarande med den ny certifierad 
operatören tills den senare har uppnått en önskad takt. Därefter lämnas ansvaret för 
operatören över till Teamleadern.  

Vilka certifikat och utbildningar som varje operatör har registreras i POL systemet. 

3.1.4 Användarna 

Operatörer arbetar i team om ca fem till tio personer beroende på arbetsområde. 
Teamet är format efter verksamhetens behov. Varje team har en Teamleader som 
rapporterar till en gruppchef. Varje gruppchef har hand om tre till fyra team. 

Det finns två skift om sex grupper var som turas om att jobba dag och kväll. Utöver 
dessa finns det två grupper som permanent jobbar dagtid och två grupper som jobbar 
permanent kvällstid. 

Gruppchefen ser över operatörernas utbildning på lång sikt medan Teamleadern ser 
över operatörernas utbildning på kortsikt. 

60-70 % av operatörer är av invandrarbakgrund. 65 % är mellan 18-35 år. 

Innan montering påbörjas ska operatören kontrollera om det har kommit en ny revision 
på den instruktionen. Annars ska instruktionerna fungera som en uppslagsbok.   

 

 

3.2 Resultat och analys av enkät 

Enkätmetoden är väldigt osäker. De flesta svarar kortfattat, andra svarar exemplariskt 
medan svar från resten kanske bara visar toppen av isberget. Därför har resultat och 
analys av enkätsvaren lags in som en bilaga. Den som är intresserad kan hitta den 
under bilaga 4. 
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3.3 Intervju med operatörer 

I början av intervjun svarar alla kort på frågorna och verkade misstänksamma. Efter ett 
tag faller försvarsmuren av bit för bit. Den intressantaste delen av varje intervju ligger 
alltid i slutet bland frågor i kategorin övrigt där intervjupersonen känner sig säkrast. 
Intervjuns längd på 1 timme är lagom för att intervjun ska ge substans.   

Antal intervjupersoner har också betydelse. Varje utförd intervju bidrar med kunskap åt 
intervjuaren och denne får bättre teknik att gräva fram rätt information. Intervjuaren blir 
också bättre på att anpassa frågorna och dess formulering efter intervjupersonen. Allt 
detta bidrar till bättre kvalitet på intervjun. 

3.3.1 Om när och hur instruktionerna läses 

Operatörerna, nyutbildad som rutinerade, läser hela operationsinstruktioner som helhet 
när byter till en operation som de inte jobbat med länge. Sist de läste en hel operation 
rad för rad var i utbildningen. Det är där som man läser instruktionerna noggrant. Sedan 
läser de snabbt igenom instruktionerna igen när de byter operation.  

”När jag sätter mig på en ny operation läser jag igenom instruktioner för en hel 
operation. Annars kollar jag om revideringen har ändrats varje morgon.”  

”Jag tycker att det är jätteviktig att man kollar att revideringen stämmer innan man börjar 
jobba. Instruktioner visar hur man ska göra men om man kommer ihåg allt varför ska 
man läsa om det inte har infört någon förändring?” 

”Egentligen ska alla läsa instruktionerna. Jag läste instruktionerna mer när jag var ny för 
då var jag mer osäker.”  

”Sist jag läste en hel operationsinstruktion i dess helhet var när jag började lära mig 
något nytt. Just nu har ingen som helst behov av instruktioner på Produkt B.” 

”Just nu läser jag inte alls instruktionerna på papper men då jag var ny försökte jag bli 
bra så man läser om och om. ” 

”I början då man lär sig en operation då sitter man med instruktionerna uppslagen (! 
uppslagna) jämt.” 

”Jag bläddrar igenom instruktionerna när jag kom tillbaka till Produkt A efter att ha suttit 
ett tag på Produkt B men det mesta sitter i hjärnan för man har jobbat med det så 
länge.” 

”I början när jag är ny på operation måste man först läsa igenom innan man sätter sig 
och börja montera. Nu vet jag hur man gör redan.” 

3.3.2 Om text & bild  

De flesta föredrar det typ av språk som används i kvällstidningar för att det ska vara kort 
så att man hinner läsa. Även för att det är aktiv verb och inte så mycket fackord.  

Innehållet i instruktionerna är inte krångliga för operatörerna har redan lärt sig 
operationerna, fått förklaringar på de svåra begreppen och har vant sig vid det som står. 
Det var i början som det var kämpigt att ta sig igenom och förstå vad som står i 
instruktionerna.  

”Texten i sig är läsvänlig, då jag var ny var det krångligare. I början fick man läsa många 
gånger. Ritade bilder var otydliga, och var ett jätteproblem i början. Jag vet inte vad som 
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är vad och vad som är bak och fram. Tråkig med löpande text, man tappar bort sig 
ibland. Med fotobilder är roligare och lättare att se hur det ser ut.” 

”Instruktionen generellt är svårläst. Det står inte så bra. Om utbildaren förklarar så fattar 
man bilderna. Om det hade varit mera bilder hade det varit tydligare. Fotobilder fungerar 
mycket bättre för mig för man ser vad det är. Om man både läser och ser bilden så sitter 
det i huvudet. Det är under utbildningen som man lusläser noga varje ord i instruktionen 
och fråga vad de betyder (hur det ser ut). Begrepp som ”svetsfogar” och sånt. Det står 
inget namn på burkarna i materialförrådet.” 

”Jag vet ju vad allting handlar om så för mig blir det ju inte krånglig.”   

”De är ganska bra instruktioner om man har bakgrunden. Det är vissa begrepp som jag 
inte förstod från början.”  

”När man kommer ny så är det alla begrepp som är svår annars kan det vara något ord 
som man inte förstår ibland.” 

”Att instruktioner blir tjockare av bilderna gör ingenting för det inte så tröttande för 
ögonen att läsa bilder. Det vore bra om informationen finns på samma ställe och inte 
refereras. Som svetsinstruktionen kan det bara stå lite kort i instruktionen hur man 
startar och stänger och sånt.”  

”Vissa ord är svårt att förstå för att jag inte är svensk. Man måste fundera ut vad de 
menar.” 

”Punktform är lättare att läsa. Jag har inget emot att det blir flera sidor pga. bilder.”  

”Bilder och gärna punktad text också skulle vara bättre.”  

”Det skulle underlätta om man ser på fotobild hur det ska vara så att man inte 
missförstår.” 

”Det skulle vara enklare med en fotobild än en ritad (schematisk) bild. En sådant skulle 
vara tydligare. Det är lättare att relatera till om man ser en fotobild. Jag har aldrig kollat 
på ritningar innan jag började här.”  

”En bild är otydlig när man inte ser vad det är eller vilken del man ska titta på.”  

 

3.3.3 Om instruktionernas syfte  

Intervjupersonerna hade alla samma uppfattning om vad syftet är med instruktioner – de 
är till för att det ska bli rätt.  

”Att man inte hittar på själv utan att man ska montera rätt.” 

”Syftet med instruktioner är för att man inte ska göra fel. Att man inte ska jobba på eget 
sätt.”  

Om det andra syftet, spårbarheten har alla lite mer blandade uppfattningar om. 

”Syftet med instruktioner är att få rätt monterat. Spårbarhet är att logga in i datorn vilket 
klämnummer så att de kan se vilken maskin. Som jag lärde mig spårbarhet så gäller det 
bara maskiner inte människor för man ser vem som har monterat i materiallistan. 
Spårbarhet är det S som blinkar i V-plan.” 

”Spårbarhet innebär att man ska kassera rätt saker när det uppstår problem.” 
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”Spårbarhet innebär att man ska ha historik över vem som har monterat vad, vilka 
maskiner har använts och vilket program. Man kan inte se hur den har monterats av 
operatören, det är lite svårt.” 

3.3.4 Om V-PLAN och OP-listan 

V-PLAN är ett system som används för att registrera vem och vad som har utförts på en 
viss produkt för att senare kunna rekonstruera och undersöka vid eventuella 
kundklagomål och fel. OP-listan är en del av V-PLAN. I OP-lista finns bl.a. materiallista, 
referenser till vilka instruktioner och hjälpmedel som ska användas för att montera en 
viss order.  

När operatörer loggar in i V-plan kollar de huvudsakligen materiallistan. 
Huvudinstruktioner dvs. monteringsinstruktioner har operatörerna vid arbetsplatsen. När 
det gäller ”handhavande instruktioner”, dvs. instruktioner som beskriver hur t.ex. en 
svetsmaskin ska skötas, så finns det en som är ansvarig för att ställa in t ex svetsen då 
linan byter modell.  

”I V-plan kollar jag efter alla S för spårbarhet. Det är bättre att det hänvisas från OP-
listan än (från instruktioner) till (OP-listan) .”  

”När det gäller referatsystem tycker jag bättre att läsa på samma ställe än att blir 
refererade till OP-listan för det tar tid att hoppa fram och tillbaka.” 

”När jag tittar på V-plan tittar jag på modellen, TO nummer, att revideringen stämmer, 
rätt operation, program för lasersvets.” 

”I V-plan kollar jag om det är rätt operation, revidering och modell först och främst.”  

”I V-plan kollar jag på spårbarhet, revidering, serienumren.” 

”V-plan är inte läsvänlig, som en dator från 70-talet.” 

3.3.5 Om utbildningsprocessen  

Under intervjun har flera operatörer tyckt att de hade velat ha lite mer teori, kunskap om 
produkten och hur de används samt konsekvenser vid felmontering  i utbildningen. 

”Utbildningen har gett en bra grund. Nu när jag kan varje operation kan jag ändra mitt 
sätt för att det blir lättare längre fram i linan.” 

”I utbildningen visar utbildare det snabbaste sättet att montera, inte vart du lägger 
verktygen och sånt. De lär en (läs mig) lite knep så att man kommer igång.”  

”Man kan inte koppla ihop vissa saker med andra. Under utbildningen var det luddigt vad 
som tillhör vilken operation.”  

”Det vore bra om man kunde lära sig (operation) 100 och så vidare inte hoppa in direkt 
och börja lära (operation) 500. Man fick göra en hel elektrod på utbildningen så jag 
kunde inte dela upp dem i operationer. ” 

”Bättre information om vart man kan söka information i utbildningen. Man matas med 
massor information i början istället.” 

”Lite mer detaljerade instruktioner till utbildningen. Konsekvenser är viktiga också att 
man talar om. Veta risken om vad som kan ske så skulle man komma ihåg bättre. Man 
glömmer fort så det ska finnas både i utbildningen och i instruktionen. Mera teori i 
utbildningen så att man förstår t ex mer om spårbarheten. Förklaring om varför det kan 
bli galet.” 
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”Man får ju tips och råd hela tiden från arbetskamrater. Man kan spara någon minut här 
och där genom att göra på ett annat sätt. Det är små grejer som skiljer. Man kommer ju 
inte ihåg allt som gås igenom i utbildningen.”  

”Jag tycker att utbildningen var för snabbt, jag fick Produkt A  utbildning på en dag. Man 
hinner inte sätta i hjärnan. Man fick fråga mycket efteråt. Jag fick aldrig montera en hel 
Produkt A. Eftersom utbildaren inte hade mycket tid var det lite detaljer som hon har 
missat. Jag vill gärna ha mer tid.” 

”Nackdelen med utbildningen nu är att det är flera som lär sig samtidigt så det finns inte 
tillräcklig tid med utbildare.” 

”Det har hänt att små grejer har missat under utbildningen för att det har gått för snabbt. 
De skulle ha lite mer tid för att gå igenom mer detaljsaker som de har missat.” 

3.3.6 Svårigheter  

Vad de flesta uppfattade svårt då de var ny och precis har börjat var i huvud sak 
tekniska begrepp och benämningar.  

”Det var svårt för mig att veta vad alla grejer är när jag började, längskåra, spiraler, 
kapfixtur, det var svårt för mig att veta hur de ser ut och var de ligger. Nu vet jag vad allt 
är. ” 

”Tekniska begrepp är lite svåra.” 

”Svårigheten när man är ny är att det är för mycket siffror. Som att man kan missa att 
kolla revideringen att det stämmer.” 
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3.4 Nulägesanalys – Vilka styrkor och svagheter finns det? 

Här analyseras det som togs upp i 3.3 Nulägesbeskrivning. 

 

3.4.1 Instruktioner 

Analys utifrån skaparsidans (de som skriver, granskar och godkänner instruktioner) 
perspektiv. 

 

Skapande av instruktioner 

En väldigt liten del av produktionsingenjörens tid ägnas åt instruktionerna. Även om de 
tänker på vem det är de skriver till så prickar de inte alltid rätt. Detta beror möjligtvis på 
att det sker lite kommunikation mellan båda parterna vilket beror på att:  

- Det finns inte tillräckligt med tidsutrymme för interaktion mellan dessa två parter, i 
alla fall inte på djupnivå. 

- Produktionsingenjörens ordförråd skiljer från operatörens p.g.a. olika bakgrund. 
Vad produktionsingenjören uppfattar som lättförståeligt är inte samma sak som 
vad operatören uppfattar som lättförståeligt. 

- Intresse för pedagogik spelar även in. Om produktionsingenjören är tillräcklig 
intresserad och entusiastisk om att få det han skriver ”lättläst”. 

- Produktionsingenjörens uppfattning om hur mycket tid och kraft som ska läggas 
på att skiva instruktioner. 

- Operatören har varken möjlighet eller vana att vända sig direkt till 
produktionsingenjören så fort operatören hittar något som han vill ändra på. 
Feedback når inte riktig fram ibland. 

 

Ändringar i instruktioner 

Systematiskt underhåll av instruktionerna saknas. Man kan diskutera om instruktioner 
ska systematiskt underhållas för underhållningens skull. Att uppdatera tar tid, därför drar 
man sig för att ändra i instruktionerna om det inte är väldigt nödvändigt. Därför kan det 
dröja innan förslag från operatörer slår in. Från operatörers sida kan det upplevas som 
att det inte tjänar något till att skriva ner och lämna in förbättringsförslag.  

Instruktionerna ändras sedan av många olika personer så upplägget och utseendet kan 
bli lite rörigt. Att hålla instruktionen enhetlig är ytterligare ett skäl till att granska och 
underhålla den regelbundet.  

Sedan känns det tidsslukande från produktionsingenjörens sida varje gång han skriver 
en ändringsorder eftersom han inte bara ska göra ändringar i instruktionerna utan även 
fylla i ändringsorderns formulären i Teamcenter, vänta på godkännande, samla ihop 
berörda operatörer för information eller utbildning. Om utbildning krävs ska 
produktionsingenjören ordna personal och planera in en tid med gällande Teamleader 
och gruppchef.  
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Instruktionernas syfte och krav 

Undersökningar visar att operatörerna känner till instruktionernas båda syften 
(spårbarhet och korrekt montering) men kan ha en varierande tolkning på dem. 
Spårbarhet i instruktioner innebär för operatörerna att det ska gå att spåra vilka verktyg, 
inställningar och vem som har monterat men inte monteringsföljden. För att kunna se 
monteringsföljden behövs  både instruktionerna i pappersformat och det som finns i V-
PLAN.  

Det andra syftet är vidare känt i teori än det första. Alla operatörer vet att man har 
instruktioner för att alla ska montera på samma sätt och därigenom få en korrekt 
monterad produkt.  

Operatörerna är medvetna om att man ska följa instruktionerna. Det gör de genom att 
lära sig instruktionerna så rinnande som möjligt för att kunna jobba effektivare och 
använder därmed pappersinstruktionerna som uppslagsbok.  

Interna kraven på instruktionerna från Q (kvalitets avdelning) byggs av huvudkravet 
utifrån (t ex myndigheter, kunder) som är att producera en hög kvalitet och felfri produkt. 

 

Instruktioners syften enligt operatörerna 

Exempel på svarsalternativ som kom fram från enkäten:   

- Alla ska montera på samma sätt dvs. enhetlig montering 

- Att man ska veta hur man monterar 

- Att det ska bli rätt 

- Att det ska dokumenteras 

- Att man ska göra dem i rätt ordning 

För operatörerna finns det ett huvudsyfte med de skrivna  tillverkningsinstruktionerna och 
det är en beskrivning på hur man ska montera rätt och att alla ska montera enhetligt 
enligt instruktionerna. Det tyder på att operatörerna är medvetna om att monteringen ska 
vara enhetlig.  

När de sedan i intervjun ombeds att förklara vad spårbarheten innebär svarade de att 
spårbarheten är till för att kunna kassera rätt saker när något har gått snett. 
Spårbarheten kopplar de flesta operatörer till den instruktionsdel som ligger i V-plan 
eftersom uttagning av material, TO nummer och revidering står där. 

 

Tekniska processen 

Produktionsingenjören är begränsad till vilka bildbehandlingsverktyg han har tillgänglig 
till i hans dator. De program som finns för bilder är utrustade med enkla funktioner och 
ses som ganska trubbiga verktyg. Oftast används flera program till att justera en bild. 
Det tar lång tid att få ett resultat man är nöjd med och ibland blir det att man få ta det 
bästa man åstadkommit på tillgänglig tid. 

Godkännandeprocessen tar sin tid och det är på gott och ont. Det positiva är att det ska 
vara en tidsfördröjning så att man inte drar förhastade beslut. Det negativa är att det blir 
lidande för små uppdateringar som kan behövas ibland men inte blir av därför att det tar 
för lång tid för att det ska vara värt att ändra instruktionerna. 
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Instruktionernas utseende och innehåll 

Anledning till att det är få bilder i instruktionerna kan vara: 

- Brist på kunskap att hantera bildbehandlingsverktygen 

- Brist på bra bildbehandlingsverktyg 

- Bilder tar tid att skapa 

Skillnaden mellan enkla bildbehandlingsverktyg och mer avancerade 
bildbehandlingsverktyg kan liknas med skillnaden mellan en skruvmejsel och en 
fullfjädrad verktygslåda. Visst kan du använda skruvmejseln till att (förutom att skruva) 
banka, peta ut spikar och liknande. Men det går lättare och effektivare om du använder 
rätt verktyg till rätt uppgift. Man kan argumentera att det blir dyrare att köpa in 
verktygslådan och att man måste lära sig att använda de nya verktygen. I längden blir 
det så att man kan skapa bättre saker om man har större utrymme/bas att röra sig på. 

En av produktionsingenjörerna argumenterade att bilder tar för stort utrymme i 
instruktionerna och därför balanseras mot hur tjock instruktionerna få bli. Som det ser ut 
nu är tillverkningsinstruktionerna uppdelade per operation. Varje operation har sin egen 
arbetsplats där enbart instruktioner för den operationen finns. Därför blir det inte så 
många sidor ändå. 

I Advantage läses instruktioner på skärmen så argumentet om att instruktioner skulle bli 
för tjock om man lägger för mycket bilder faller bort. Sedan skiljer läsning på skärm från 
läsning på papper i det avseende att människan är van vid och orkar läsa mer och 
noggrannare det text som är på papper än det som finns på skärm. Ögonen tröttnar 
snabbare vid läsning av text än bläddring genom flera sidor med bilder. Dessutom finns 
det färre sätt att feltolka en bild än en text och inga språkliga barriärer. 

Efter införande av Advantage ska man tänka på att operatören mestadels arbetar med 
mikroskop som har en mer eller mindre uttröttande effekt på ögonen. Därför innebär 
texttunga instruktioner mer belastning för ögonen både i att hitta den del av instruktionen 
som är aktuell för tillfället och/eller att läsa instruktionerna från början till slut. 

När det gäller schematiska bilder har jag märk att upplösningen på en del är ganska 
dålig även om de är ganska små. Detta kan bero på att de skapades i Paint. 

Olika instruktioner skrivs av olika personer så var och en har ju sitt sätt att markera de 
kritiska delar och sitt eget upplägg. 

3.4.2 Instruktionssystemet i V-PLAN 

Tillverkningsinstruktioner har flera olika benämningar i OP-listan vilket kan vara ganska 
förvirrande. Det är tveksamt om de olika benämningarna på tillverkningsinstruktionerna 
är tänkta att guida operatören så att han kan se vilken benämning han ska fokusera på.  

På vissa operationer finns det fler än en instruktion listad. Det kan bli svårt för 
operatören att hinna läsa alla instruktioner som nämns i OP-listan varje gång denne 
utför montering till den operationen. I praktiken noterar operatören bara om det är rätt 
revision på huvud tillverkningsinstruktionerna och om svetsmoment finns kontrolleras 
svetsprogrammet så att man inte svetsar med fel program. 

Att det i tillverkningsinstruktionerna refererar till OP-listan är ingenting som fångar 
operatörens uppmärksamhet. Operatören känner till av erfarenhet vilka verktyg och 



 32 

inställningar som hör till varje operation. Vid osäkerhet verifierar operatören detta i OP-
listan.  

3.4.3 Utbildning 

Det finns utrymme för komplettering av utbildningsmaterial. I nuläget formar utbildaren, 
baserade på dennes erfarenhet och kunskap, utbildningen individuellt för varje operatör. 
Som underlag har utbildaren tillverkningsinstruktionerna som av otränade operatörer 
uppfattas för tekniska.  

Utbildning är vaggan i utformning av en duktig operatör. Det är under utbildningen som 
kunskapsbasen hos operatören byggs och för att få en jämn kvalitet borde alla ha 
samma utgångspunkt.  

Utbildningen är mycket hands-on med en mindre del teori. Den rutins som lärs ut under 
utbildningen utvecklas vidare när operatören kommer ut på monteringslinan. En 
passande komplettering är t ex en teoridele där syfte och konsekvenser informeras och 
demonstreras. Detta bidrar till att det blir en tydligare motivering till varför det ska 
monteras på ett visst sätt och inget annat utöver. 

3.4.4 Användarsidan 

En analys utifrån användarnas perspektiv. 

 

Användarna 

Man kan dela operatörerna i två grupper, en som består av ny personal och en med 
personal som har jobbat några år och uppåt. De som läser instruktioner mest är de nya 
eftersom de vill lära sig jobbet och är väldigt noggranna med att de inte ska göra fel 
eftersom de är nya på jobbet. Gruppen med erfarna operatörer läser sällan instruktioner 
sin helhet utan överblicksläser då de kommit tillbaka från långsemester, blivit 
”crosstrained” på ny operation/produkt eller byter till en operation som de inte har jobbat 
med på länge. 

 

Läsvanor 

Instruktioner läses mest noggrant under utbildningen. Oftast läses de av den nya 
operatören under utbildning om och om igen för att denne försöker förstå hur hon/han 
ska göra. Den nya operatören slår då upp svåra ord, frågar utbildare och Teamleader 
om tekniska begrepp som är främmande för denne. När operatören sedan kommer ut på 
monteringslinan har hon/han instruktionerna uppslagna och återkommer ofta till 
instruktionerna så fort det är något som är osäkert. 

Instruktioner för en operation läses i dess helhet då operatören inte har monterat den 
operationen på en period t ex kommit tillbaka från semester, jobbat på annan produkt 
under lång tid och sedan byter tillbaka. 

Instruktioner läses översiktligt då operatören noterat att ny revision har kommit och när 
operatören byter operation inom samma produkt. 
 

Svårigheter för nya operatörer 

Nya operatörer har svårt för begrepp, svårt att koppla olika benämningar med hur 
komponenten eller verktyget ser ut i verklighet. De har även svårigheter att hitta olika 
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verktyg och sammankoppla komponenter i materiallistan mot hur de ser ut i 
verkligheten. 

 

Svårigheter för e rfarna operatörer 

Erfarna operatörer har jobbat länge och har redan memorerat hela monterings-
processen. Ofta har de även utvecklat effektivare rutiner. Vad de söker i instruktionen är 
en bekräftelse på att de har gjort rätt. De vill veta hur det ska se ut när det är rätt. De vill 
att det ska vara lätt att överblicka i instruktionen och hitta de detaljer som de organiserar 
sig efter t ex revision, mått och var det har skett ändringar.  

 

Åsikter om bilder 

Utifrån enkäten är majoriteten positivt till införandet av fler bilder. Fler bilder här syftar 
mest på fotografiska bilder men schematiska bilder är fortfarande bättre än ren text.  

Varför det anses vara bra med fotobilder är att operatörer, särskilt de under utbildning, 
kan relatera det de ser i instruktionen mot det material de har framför sig. De flesta som 
börjar i produktionen som ny har inte sett eller arbetat med schematiska bilder och har 
därför svårt att koppla dessa bilder till hur det ser ut i verkligheten. Om schematiska 
bilder är nödvändigt kan de inkluderas vid sidan om en fotobild för att förtydliga exakt 
hur produktionsingenjören vill ha det. 

För rutinerade operatörer fyller fotografiska bilder en verifieringsfunktion. Fotobilden ger 
operatören en trygghet om att hon har gjort ett bra jobb. För den som arbetar kvällsskift 
är instruktionerna ibland det enda som finns till hands. 

Fotobilder är viktigast att ha i avsyning där operatören kan jämföra den produkt hon har 
framför sig med facit. Det är svårt för lite nyare operatörer att själv göra en bedömning 
om något är godkänt eller ej utifrån en ren textbeskrivning på kriterier.  

Vad som uppfattas som en otydlig bild är en bild utan anvisning på vad man ska 
fokusera på eller vad delarna heter.  

 

Monteringvanor 

För att verifiera att frågan som ställdes i enkäten inte misstolkas bad jag de operatörer 
som jag intervjuade att elaborera vad skillnaden i hur de monterar nu mot då de var 
nyutbildade ligger. 

Skillnaden var att under utbildningen fick operatören montera hela produktkedjan efter 
den rutin som utbildaren visade. När operatören kommer ut på linan och arbetar på 
skarp produkt fokuserar operatören på en operation i taget och utvecklar då rutiner för 
varje operation. 

Som situationen är nu fokuserar operatörerna främst på ”att göra” och mindre på andra 
delar i instruktionerna som är minst lika viktiga under hela tillverkningsprocessen. Det är 
främst de som inte har jobbat så länge som har tendens att lägga mindre vikt på 
avsyningsmomentet.  

Vad som kan ligga bakom är att avsyningsdelen, som heter ”kontrollera att” i 
instruktionerna, beskrivs med enbart text.  
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Rutinerade operatörer hjälper gärna de nyutbildade med att förbättra deras 
monteringsrutiner. Syftet är att minska antal justeringar längre fram i monteringslinan, en 
position där rutinerade operatörer oftast besitter. 

Den rutinerade operatören är den som har monterat så många produkter och genom sin 
erfarenhet utvecklat effektiva rutiner. De har jobbat med många operationer, avsynat 
och förstått vikten i att få allting rätt i ett tidigt stadium. Därför hjälper den rutinerade 
gärna den nytillkomna arbetskollegan med tips och råd om hur man ska göra för att få 
ett bättre resultat. 

 

Operatörernas språknivå 

I intervjuerna kom det fram att nivån på svenska språket hos en del operatörer med 
utländsk bakgrund är ganska låg. För dem är det vissa långa eller i vardagsspråket 
sällan använda ord som ställer till problem. De ur denna grupp som jobbat flera år 
orienterar sig i instruktionerna efter nyckelord, tabeller och bilder. 

 

Instruktions författarens uppfattning av målgrupp 

Produktionsingenjörernas uppfattning är att de skriver instruktionerna för en van 
operatör. Därför, när instruktionerna ska granskas innan de släpps utförs granskningen 
av Teamleader och utbildare. Både Teamleader och utbildare är erfarna operatörer.  

De begrepp och uttryck som finns i instruktionerna är riktade till en rutinerad operatör 
som känner till vad dessa betyder.  

 

Den verkliga målgruppen 

Den som använder mest och har mest användning av instruktionerna är nybörjarna. Den 
första kategorin av nybörjare är de som kommit utifrån och ska lära sig hur man 
monterar t ex en elektrod.  

Andra kategorin av nybörjare är de som har monterat andra operationer/produkter och 
ska lära sig en ny operation/produkt. 

Det är dessa två grupper som tar sin tid och noga går igenom instruktionerna för de vill 
”lära sig jobbet”. De läser då rad för rad och slår upp eller frågar om det är ord som de 
inte förstår. Om det är något oklart beskrivet går de och frågar utbildare eller 
Teamleader. Om varken Teamleader eller utbildaren finns till hands frågar de någon 
annan operatör. 
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3.5 Orsaksutredning 

Resultat av orsaksutredningen/fiskbensanalysen (se metodavsnittet 2.6) blev två 
huvudorsaker. Den första fick 15 poäng och den nästa fick 12 poäng. Resterande 
orsaker som fått poäng handlar om ganska få poäng, 5 och neråt. 

Två orsaksrubriker/stammar dominerade. Den ena heter ”Otillräcklig bearbetning” (av 
instruktioner innan den släpps) och den andra är ”Tidsbrist” (hos operatören, att de inte 
har tid att läsa instruktioner). Grundorsaker som fått flest poäng låg under den 
förstnämnda gruppen. 

Den viktigaste orsaken är att instruktionerna skrivs utanför produktionen utan feedback 
från vanliga operatörer. Vad som diskuterades här var att gruppen tyckte att de som 
skriver instruktionerna inte vet hur en vanlig operatör monterar. Det kan tolkas som att 
operatörerna känner att instruktionerna är inte anpassade till dem. 

Näst viktigaste orsaken var att kontroll/måttkriterier i instruktionerna är beskrivna på ett 
sätt som går att ha olika tolkningar till. 

Jag testade och verifierade dessa två orsaker genom att: 

- Forma om instruktionerna för en vald operation där den vanliga operatören får 
komma med synpunkter i tidigt stadium.  

- I stället för att ha kontroll/måttkriterierna beskrivet i text kommer det finnas 
fotobilder som visar det som texten beskriver. Detta för att hindra att olika 
tolkningar ska uppstå. 

Vad fiskbensanalysens bidrar med var en bekräftelse på resultat som analyserat fram 
baserat på intervju, observation och litteratur. 

 

3.6 Utvärdering/Förhandsgranskning 

Mötet genomfördes enligt beskrivning under metodavsnittet 2.8. 

Viktiga aspekter som diskuterats fram utifrån de förslag (bilagorna 6-8) som granskades 
var: 

- Om det är en bild serie som beskriver monteringsmomentet ska bilderna 
numreras.  

- Om det finns flera bilder som beskriver hur man gör ska bilderna ligga i klar 
uppdelning. 

- Det ska vara klara uppdelningar var ett moment startar och slutar. 

- Utförandekommando precis intill bild. 

- Bra med uppdelning på bilder och text. 
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3.7 Testmontering 

Testmonteringen utfördes enligt testplanen som beskrevs i metodavsnittet 2.9. Den 
operation som testades var operation 200 från Produkt A. 

3.7.1 Jämförelse 

 
Figur 9. Testoperatörernas monteringserfarenhet på en skala. 

Förkortningarna A1 och A2 i Figur 9 & 10 står för Produkt A Befintlig instruktion 
respektive Produkt A Demoinstruktion dvs. en operatör med kunskap om Produkt A som 
har testmonterat med hjälp av befintlig respektive demoinstruktion. B1 och B2 står då för 
Produkt B Befintlig instruktion respektive Produkt B Demoinstruktion dvs. en operatör 
med kunskap om Produkt B som har testmonterat med hjälp av befintlig respektive 
demoinstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Överblicksschema över gjorda jämförelser. 

 

1. Operatör B2 vs Operatör A1 

På erfarenhetsskalan (se Figur 9 ) är gapet mellan B2 och A1 mindre än mellan B2 och 
B1 (jämförelse nummer 4 i Figur 10). Gapet består i att B2 kan endast en operation på 
en annan produkt medan A1 kan två andra operationer på samma produkt. Sedan ska 
man tänka på att i sitt arbete monterar B2 i mindre utsträckning än A1 och B2 kan 
mycket mindre än A1.  

 Produkt A Produkt B 

Befintlig Version A1 B1 

Demoversion A2 B2 

 A1 A2 

B1  2 

B2 1  

 A1 B1 

A2 3  

B2  4 
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B2 vs A1
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Figur 11. Operatör B2 jämförs mot Operatör A1. 

 

Trots att B2 har sämre förkunskap om testoperationen än A1 kan man i Figur 11 ovan se 
att B2 tar mindre tid på sig än A1, särskilt märkbart är detta under läsningen. Detta visar 
att demoinstruktionen är lättare att förstå än den befintliga instruktionen.  

 

2. Operatör A2 vs Operatör B1 

När det gäller erfarenhetsnivå (se Figur 9) är det lämpligt att göra en jämförelse mellan 
operatör A2 och operatör B1 eftersom båda räknas som rutinerade operatörer och ligger 
ungefär på samma nivå. I Figur 12 kan man se att A2 utförde monteringen på ca 2/3 av 
tiden B1 använde.  

A2 vs B1

0 10 20 30 40 50

A2

B1

Minuter

Läsning

Montering

 

Figur 12. Operatör A2 jämförs mot Operatör B1. 

 

För vana montörer är monteringstiden kortare vid användning av demoversionen. Detta 
visar att vana montörer kortar ner monteringstiden genom att mindre frågor ställs till 
utbildaren 
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3. Operatör A1 vs Operatör A2 

Det som tydligast visar hur mycket effektivare demoversionen är mot befintlig version 
kan ses i en jämförelse mellan A2 och A1 (se Figur 13). A2 är mycket snabbare än A1 
både när det gäller läsning och montering. Detta visar att tydliga instruktioner gör att en 
skicklig operatör lär sig operationen mycket snabbare.  

A1  vs A2

0 10 20 30 40 50 60

A1

A2

Minuter

Läsning

Montering

 

Figur 13. Operatör A1  jämförs mot Operatör A2. 
 

4. Operatör B1 vs Operatör B2 

En annan intressant jämförelse är mellan operatör B2 och B1. Erfarenhetsmässigt ligger 
de båda i var sin ände (se Figur 9). När det gäller frågor ställda till utbildare vilket 
innebär hur mycket handledning båda har fått skiljer det väldigt mycket. B2 ställde få 
frågor och fick ganska lite hjälp. B1 ställde många frågor och fick mycket hjälp.  

B1 vs B2
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Figur 14. Operatör B1 jämförs mot Operatör B2. 

Trots det stora erfarenhetsgapet utförde båda operatörerna testet på samma tid (se 
Figur 14). Detta visar att tydliga instruktioner gör att en nyutbildad operatör kan lära sig 
operationen lika snabbt som en skicklig operatör. 
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3.8 Utvärdering/Betyg 

Varje ruta i tabellen motsvarar en person. De operatörer som har utvärderat båda 
versionerna har provat och monterat efter antingen den ena eller den andra versionen. 
Hur utvärderingen gick till kan läsas under metodavsnittet 2.11 Jämförelse utvärdering. 

Säkerhetsprocenten är baserad på ”End count Method” eller ”Tukey Quick Test” från 
[Kiemele & Co 2000]. End count Method går ut på att i diagrammet (Figur 15) räkna ihop 
alla röster i vänstra och högra änden tills de möts. Hur stor statistisk säkerhet 
procentmässigt något är bestäms enligt Tabell 2.   

 

 
Tabell 2. Med hjälp av denna tabell faställer man statistisk säkerhet. 

 

I tabellen för Bilder (Figur 15) ser vi att de svarta rutorna (som motsvarar hur nöjda de 
tillfrågade operatörerna var med befintlig version) och de gula rutorna (som motsvarar 
hur nöjda de tillfrågade operatörerna var med demoversion) aldrig möts. Total End 
Count blir då 8 som är större än 7 vilket ger 95 % statistisk säkerhet (se Tabell 2) att det 
är skillnad mellan instruktionerna . 
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Figur 15. Testoperatörernas åsikter om befintliga respektive 
demoversionen. 

  

 

 

95 % säkerhet att operatörerna 
tycker att demoinstruktionen är bättre 
när det gäller bilder. 

 

 

 

95 % statistisk säkerhet att 
operatörerna tycker att 
demoinstruktionen är bättre när det 
gäller text. 

 

 

 

95 % statistisk säkerhet att 
operatörerna tycker att 
demoinstruktionen är bättre när det 
gäller färg. 

 

 

 

90 % statistisk säkerhet att 
operatörerna tycker att 
demoinstruktionen är bättre när det 
gäller färg. 

 

 

 

 

Statistisk säkerhet kan inte 
fastställas här. Den vars bedömning 
avviker från resten är operatör B2. 
Operatör B2 använder mest den 
befintliga instruktionen teoretiskt i 
dennes arbetsuppgift som 
Teamleader.  
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4 Slutsats 
I detta avsnitt dras slutsatsen av undersökningar och analys som gjordes i tidigare delar. 
Slutsatsen kopplas tillbaka till målet med examensarbetet i Inledningsdelen. 

 

4.1 Slutsats del 1 

Första halvan av målet var att ta fram ett förslag på layout för instruktioner. Som svar på 
detta gjordes en demoversion av Produkt A operation 200. Utformningen av 
demoversionen är ett resultat från tre framlagda förslag baserade på undersökningar 
(enkät, intervju, observationer, orsaksanalys m.m.) där åsikter från olika operatörer har 
tagits i akt. Då tre förslag omarbetas till ett slutligt (se bilaga 9) har utvalda operatörer 
varit med och tyckt till.  En testmontering enligt testmetoden under metodavsnitt 2.9 
utfördes. 

Utifrån testmonteringarna kan man dra nedanstående slutsatser. 

4.1.1 Produktivitet 

Operatör 

Med demoversionen av instruktionerna går det snabbare för operatörerna att läsa. 
Operatören har lättare att följa och hitta var i instruktionen denne befinner sig på ett 
ögonblick istället för att leta med hjälp av pekfingret. Operatören känner igen och har 
lättare att hitta verktyg och komponenter vilket sparar tid. Operatören känner mindre 
frustration för att denne inte behöver konstant ställa frågor som ”hur ska jag göra nu?” till 
utbildaren. Operatören ges istället tillfälle att ställa konkreta, djupare och 
förståelsefrågor.  

Tid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Demoversion

Befintlig version

Andel

Läsning

Montering

 

Figur 16. Tiden det tog för operatörerna att läsa och montera en elektrod under testen. 
 

När det handlar om preferens, vilken version av instruktion som ”testoperatörerna” är 
nöjda med, föredrar de demoversionen i kategorierna bild, text, färg, användbarhet och 
uppdelning. 
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Utbildare 

Utbildare får mindre men mer konkreta frågor än ”hur ser XX ut?” och ”vad är en YY?”. 
Bilderna i demoversionen av instruktioner underlättar då utbildaren behöver förklara 
något t ex hur det ska sitta och vad ska monteras med vad genom att peka på delarna i 
bilderna. 

I och med att operatören blir lite mer självständig i sitt lärande och inte behöver fråga 
utbildaren jämt och ständigt kan utbildaren på samma tid utbilda två operatörer istället 
för en. 

4.1.2 Kvalitet 

Avsyning 

Om de delar/kriterier som ska avsynas/kontrolleras visas i bild blir det tydligare för alla 
parter (operatörer och Teamleader) vad som är rätt. Operatören behöver bara jämföra 
bilden i instruktionen med vad han har framför sig för att bedöma om produkten är 
godkänd eller ska kasseras.    

Spårbarhet 

Operatören är tillsagd att han SKA följa instruktionerna. Ren textbeskrivningar öppnar 
vägen för operatören att fritt tolka. Med bild kan man styra operatören att utföra mer 
exakt hur man vill att operatören ska utföra. Operatören är bunden till att följa ALLT i 
instruktionen, även det som bilderna visar/beskriver. 

Kvalitativt 

Operatörerna är mycket nöjda med Demoversionen vilket innebär att de är mer villiga att 
använda sig av den.  
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4.2 Slutsats del 2 

Andra halvan av målet eller lösningen är riktad mot de som skriver instruktioner. Här 
kommer närmare beskrivning och förklaring på metoder som ingenjören ska använda sig 
av när denne skriver instruktioner. Det exakta tillvägagångs sättet kan hittas i 
checklistan (bilaga 10) som är mer för praktiskt bruk.  

4.2.1 Målgrupp 

När man skriver något, en bok, tidningsartikel eller instruktion, måste man alltid tänka på 
vilka det är som man riktar sig till, vilka är målgruppen? Vilka förkunskaper har 
målgruppen? Vad vill/behöver målgruppen veta/läsa [Norman 2002]? 

Figur 17 nedan visar hur mycket förkunskap respektiva grupper har om den 
operationen/produkten som instruktioner beskriver.   

 
Figur 17. Kartläggning av målgrupp. 

Instruktioner ska skrivas för de som använder och behöver dem mest dvs. kategorierna 
”Ny för produkten” och ”Ny för operationen” . Men man ska även ha i tanken att andra 
grupperna också ska använda instruktionerna dock inte lika i lika stor utsträckning. 

Externt nyrekryterad 

Denna grupp är nyintagna operatörer till företaget. Deras kunskap om produkten, 
monteringsprocessen m.m. är låg. Det är inte lämpligt att anpassa instruktionerna till 
denna grupp. Instruktioner kommer att bli för detaljerade och tjock att det blir tröttsamt 
och ineffektivt för de andra grupperna att ta sig igenom. Kompletterande 
utbildningsmaterial och individuellt anpassat stöd från utbildare är en bättre lösning.  

Från annan del av företaget 

Denna grupp är operatörer från t ex Pace produktion. Dessa operatörer är vana vid att 
arbeta i renrum och kan rutinerna. De känner till lite om produkten och är införstådda i 
de interna och externa kraven. De känner till en del tekniska begrepp och har arbetat 
med instruktioner från företaget. 

Ny för produkten 

Denna grupp är operatörer som är certifierade på annan produkt från Elektrod 
Produktion. De är rutinerade operatörer på den produkt som de är certifierade i och har 
arbetat med under lång tid. De crosstrainas då till en ny produkt där beteckningar på 
komponenter och vissa verktyg är främmande för dem. Men de har monteringsvana och 
är duktiga operatörer. 
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Figur 18. Exempel layout. 

 

Ny för operationen 

Denna grupp är operatörer certifierade på den gällande produkten. De har haft en 
utbildning men de kan bara några operationer på produkten. De är nya operatörer och 
har arbetat på företaget allt från ett par månader upptill ett år. Då de ska lära sig den här 
operationen läser de instruktionerna ordentligt för de är oerfarna och lite osäkra. 

Rutinerade 

Det är den gruppen operatörer som har jobbat mycket och kan mycket om produkten. 
De går snabbt igenom instruktionerna när de har inte monterat elektroder för just den 
operationen under en lång tid. De fokuserar huvudsakligen på det som är nytt när det 
har kommit en ny revision. Kort sagt, de använder instruktionerna i mindre utsträckning 
och har inget behov av att utöka användningen heller. 

Teamleaders och Utbildare 

De monterar inte efter instruktionerna själva utan använder instruktionerna mest som 
redskap t ex vid utbildningen. Teamleader har instruktionerna till att hänvisa till då denne 
får frågor från operatörer. Utbildare använder instruktionerna som utbildningsmaterial 
och som underlag då de utbildar operatörer.  

4.2.2 Layout 

Det ska vara klara raka linjer och strukturerad 
information. T ex att bilderna ska vara på vänstra 
sidan och texten på högra sidan. För att det ska bli 
lätt för ögat att följa, håll spalterna på samma sida 
lika breda. Justera så att alla meningar börjar på 
ungefär samma punkt på x-axeln (se Figur 18). 

4.2.3 Text 

Texten ska kategoriseras i tre färger. Svart för själva 
monteringens utförande, röd för kritiska delar och 
grön för detaljerande förklaringar, urval av verktyg 
och saker som är självklara för den rutinerade men 
inte för nybörjaren. 

Färg är till för att dela upp innehållet i olika kategorier 
så att det går snabbt för operatören att hitta och följa. 
Rött är viktigare än svart men all text i instruktionen 

ska följas. 

 

Eftersom färg används kan det blir förvirrande för operatören att hålla reda på om 
ytterligare kursivering och understrykning används för markering. Här har fetstil använts 
i rött text för att det röda ska synas bättre och dra extra uppmärksamhet från resterande 
text.  
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4.2.4 Språket 

Vad produktionsingenjören ska även tänka på här när han skriver är att skriva på så 
enkelt språk som möjlig, närmare ledigt språk än litteraturspråk. Var gärna övertydlig 
men håll meningar korta, om möjligt skriv hellre två meningar istället för en lång mening.  

 

Undvik svåra ord, det är lätt hänt att man hittar ett ”fint” ord som gör att man kan förkorta 
ner meningen men om det är ett ord som sällan används i vardagen så kanske många 
av operatörerna inte känner till det och då faller hela meningen. 

Instruktioner är just instruktioner som mer eller mindre befaller operatören att göra 
något. Därför ska en aktiv språkform, uppradad i punktform, användas. För vad 
operatören vill ha är något som tydligt säger vad som ska göras, hur och varför det är 
viktigt att inte avvika ifrån det sättet. 

Vid mått, tid och sånt som beskrivs med mycket siffror på en gång kan symboler och 
symboliska bilder, t ex klocka för tid, användas för att operatören inte ska gå vilse i en 
djungel av siffror. Mått kan förtydligas ytterligare genom att instruktionsförfattaren 
markerar och skriver ut siffrorna i den beskrivande bilden. 

4.2.5 Bilder 

Färg kan vara ett bra verktyg: 

- I schematiska bilder kan de piffa upp och förtydliga 

- I fotografiska bilder kan de ge en realistisk känsla och öka igenkännande 

Utökning av bilder i instruktionen förtydligar och ger en effektivare läsning. Bilaga 11 
Photoshop Handbook kan användas som en start i hur man modifierar bilder. 

- Bilder fungerar som index och ger bra överblick när man söker efter en särskild 
del i dokumentet. 

- Bilder fungerar som minneskapsel då man ha en detaljbeskrivande text till. Första 
gången läser man texten för att tolka detaljer ur bilden. Andra gången räcker det 
att titta på bilden och man minns vad man hade läst. 

- Bilder förtydligar vad texten beskriver 

- Bilder tröttnar inte ut ögonen lika mycket som text vid läsning från skärm 

- Bilder visar hur en komponent ser ut, det gör inte text (bra för mindre erfarna 
operatörer) 

- Bilder skiljer sig inte i språk, även de som har begränsade kunskaper i svenska 
kan förstå. 

- Fotobilder på ”facit” ger operatören en försäkran om att denne har gjort rätt. 

- Fotobilder är lätt att relatera till det operatören ser framför sig på sin arbetsplats. 

Bilder som används ska ha ett syfte. Om det är kritiskt att operatören ska montera på ett 
visst sätt är det bättre att förklara med bild. Innan en bild används ska författaren 
fundera över dessa frågor: 

- Vad vill jag förmedla med hjälp av bilden?  

- Får operatören någon hjälp av bilden? 

- Kan bilden misstolkas på något sätt? 
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Bild ska inte användas för att det vore trevligt med en bild eller att balansera upp texten. 
En dålig/otydlig bild stjälper lika mycket som dålig formulerad text och dessutom gör 
instruktionerna onödig tjockare. 

 

4.2.6 I bakgrunden 

Detta avsnitt behandlar de områden och delar som instruktioner stödjer på. 
Stödfunktionerna kompletterar instruktionerna. Väl fungerande stödfunktioner bidrar till 
bättre utnyttjande av instruktioner. 

 

Utbildning 

Förutom att instruktionerna används i utbildningen finns det utrymme för kompletterande 
utbildningsmaterial. Här kan man t ex använda videosekvenser på montering under 
mikroskop eller bild på olika fel som uppstår om instruktioner följs till punkt och pricka 
samt konsekvenser till felen.  

Ett litet kapitel om produkten i sin helhet gör att operatören får en större bild av vad det 
är som de sitter och producerar varje dag.   

 

Förutsättningar 

Säkerställ att operatören har förutsättning för att följa instruktionerna, t ex om något ska 
kontrolleras, se till att detta är genomförbart. 

Om skyddsutrustningar måste användas, se till att gå ut med information till 
Teamleaders och utbildare att det är viktigt att de själva föregå med gott exempel. 
Teamleaders ska även vara strikt med att operatörerna måste använda 
skyddsutrustningar annars är det ingen idé med att ha varningar om detta i 
instruktionerna. 

 

Verktyg 

Brist på bra verktyg och utrustning att jobba med bilder kan gör att det blir mindre 
motiverande att infoga bilder. Det ska finnas kameror lättillgängliga då foto behöver tas. 
Den som skriver instruktioner ska inte behöva växla mellan olika programvaror för att 
den funktion man behöver använda finns i den ena men inte i den andra. Den som 
skriver instruktioner ska inte behöva slösa tid på att t ex hindra bilder från att hoppa runt 
i Word. Dokument med mycket bilder i färg tar lång tid att skriva ut, man kan fundera 
över utskriftshastigheten hos färgskriven som används. 

 

Feedback 

Många operatörer vet inte alltid vilken produktionsingenjör som har hand om den 
produkt hon arbetar med och därför kan inte vända sig direkt till denne då hon har en 
åsikt, synpunkter eller idéer kring exempelvis alternativa monteringssätt, 
instruktionernas formulering m.m. 

Den första som operatörerna vänder sig till är Teamleader. Men Teamleader kan ha fullt 
upp ibland och inte har tidsmarginalen att föra vidare operatören/operatörernas idé 
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vidare. För operatören kan det tolkas som att det tjänar inget till att försöka förändra på 
något. 

Vanliga operatörer är inte experter och ibland vet de kanske inte exakt hur de vill ha det. 
Men det är de som använder instruktionerna. De utför det som står i instruktionerna 
många gånger om dagen. När det gäller det smidigaste sättet att montera ihop 
produkten i praktiken känner de det bättre än produktionsingenjören. Det som vanliga 
operatörer vet är vad de inte  vill ha. Därför är feedback från dessa operatörer också 
viktig. 

 

Systemstruktur 

Operatören som sitter på sin arbetsplats och monterar vill inte bli hänvisade fram och 
tillbaka för det stör dennes arbetsrytm. Operatören vill ha allting på samma plats. 
Operatören jobbar långsammare om denne behöver ta ögonen från mikroskopet, leta 
fram vilken hjälpmedel det står i V-PLAN, kontrollera om det sitter i verktyget XYZ123 
och sedan börja arbeta. Den tiden använder operatören till att montera istället eftersom 
han har ett mål att nå upp till. Vill man underlätta för operatören ska man lägga den 
informationen direkt i instruktionerna. 

Handhavande instruktioner kan med fördel placeras på samma plats som den maskin 
den tillhör, antingen i fullversion upphängda i närheten och som används som 
uppslagsbok eller i nedbantad version där de allra viktigaste punkterna finns med och 
sätts upp på eller bredvid maskinen ifråga.  
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5 Diskussion 
Här tas det upp vad som kunde ha utförts bättre i examensarbetet om man får chansen 
att göra om det och även hur man kan arbeta vidare. 

 

5.1 Nybörjarfel 

När man ska göra första intervjun eller första observationen finns det alltid något som 
man har missat att förbereda. Detta beror på nervositet och brist på erfarenhet, t ex att 
utrustning inte finns tillgänglig på plats, man missade att verifiera innan om 
intervjupersonen råkar vara sjuk på intervju dagen, kontrollera om personen som man 
ska observera är kamerarädd.  Därför vore det bättre om man utökar antalet 
intervjupersoner och observationer med minst en person för att balansera upp 
förvrängning av resultat pga. nybörjarfel. 

Sedan finns det nybörjarfel som inte går att förutse eller bygga bort. Då är det bara att 
acceptera detta och gå vidare. Om dessa fel skulle ha stor påverkan på resultatet måste 
undersökningen göras om.    

 

5.2 Formatet 

St. Jude har planer på att instruktionerna ska läsas på skärmen i form av pdf filer så 
småningom. Därför har ett av de tre förslagen formats i liggande A4 för att man ska 
kunna se en helsida på en gång pga. datorskärmens form.  

Av de tre operatörer som utvärderade förslagen tyckte två  av dem inte om formatet. 
Dessutom är de nuvarande stativen för instruktioner som finns vid varje arbetsplats 
gjorda för stående A4. Med hänsyn till de nyss nämnda punkterna valdes liggande 
formatet bort även om det skulle underlätta övergången till instruktioner på skärm. 

 

5.3 Schematiska bilder  

Schematiska bilder har inte använts i demoinstruktionen alls. Detta behöver inte betyda 
att schematiska bilder inte är gångbart. Att de inte har använts beror på att det ha inte 
funnits moment i testoperationen där fotobilder inte kan ersätta schematiska bilder. 
Sedan låg fotobilder närmare till hands och operatörerna har uttryckt att de föredrar 
fotobilder mer än schematiska. 

 

5.4 Lättare för vem – Operatören eller Systemet? 

Vid omarbetning av instruktionerna för testoperationen fanns det delar i instruktionen 
som måste stå kvar i dess original form. Dessa är referenser till OP-listan där det står 
vilka verktyg som ska användas, vilka instruktioner som operatören ska kunna för att 
använda det verktyget och hur verktyget ställs in. Trots att operatörerna tyckte att 
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referenssystemet gör instruktionerna svårare att läsa finns dessa referenser där, för att 
det blir lättare att uppdatera t ex vid byte av verktyg. Men att byta ut ett helt befintligt 
system innebär en för omfattande förändring för att det ska vara en del av 
examensarbetet. 

 

5.5 Mentalitet och miljö – Att ändra en vana 

Har operatörerna anpassat sig till en arbetsrutin och månad efter månad, år efter år 
arbetat på detta sätt är det inte så trolig att man kan ändra på detta bara genom att 
förbättra tillverkningsinstruktionerna. Att omforma instruktioner så att operatörer förstår 
bättre vad som ska göras är ett första steg i ledet.  

Andra områden som man borde undersöka efter implementeringen är attityden mot och 
viljan att använda instruktioner hos operatörer, Teamleader och utbildare. Även andra 
aspekter som förutsättningar och behovet av att använda instruktionerna behöver 
undersöka närmare. 

 

5.6 Videoklipp som en del av instruktioner 

Eftersom varje operatör har tillgång till en dator vid arbetsplatsen skulle delar av 
instruktionerna visas som videoklipp. Men denna idé är lite orealistisk eftersom det inte 
finns programvaror och datorkraft i de nämnda datorerna. Vidare är det inte lämpligt ur 
effektivitets och användbarhets synvinkel att ha videoklipp som en del av instruktioner 
utan de skulle passa bättre som utbildningsmaterial. 

 

5.7 Resultat av implementation av liknande format i Sylmar 

På St. Jude i Sylmar har man infört instruktioner som innehåller mycket bilder och där 
operatörer har varit med och arbetat fram innehållet. Man har fått positiv feedback från 
operatörerna och de ”nya” instruktionerna har varit till mycket hjälp för utbildarna där. 

 

5.8 Fortsatt arbete 

Eftersom produktionsingenjörer använder engelska benämningar på komponent och 
instruktionerna använder svenska vore det praktisk att skapa en ordlista.  

Utbildningsdelen är där skrivna instruktioner används intensivt och där operatörerna 
kommer i kontakt med instruktioner för första gången. Därför är det viktigt att här 
komplettera med det som inte behöver stå med i instruktionerna men som för 
operatörerna är nödvändigt att veta, t ex hur man opererar en svetsmaskin, produkten i 
helhet, limteknik, dosering av lösningsmedel och liknande. Kompletterande material kan 
vara skriftligt kompendium, seminarium material, videoklipp på monteringsteknik m.m. 

Efter sjösättning av de framlagda förbättringsförslagen ska feedback från alla 
involverade samlas in och utvärderas. Vad har fungerat? Vad har inte fungerat?  

Det är värt att i slutet av ett arbete att tänka på följande: 

- Det går alltid att i lösningen på ett gammalt problem hitta nya problem. 
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- Behov och förutsättningar ändras med tiden. Det som passar nu kanske inte 
passar lika bra om ett par år. 

Det blir spännande att tillämpa det som har undersökts fram och studera effekten. 
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Bilaga 1 Ordlista 

Advantage/MES Ett registersystem för spårbarhet med GUI och möjlighet att länka 
till pdf-dokument. 

Jobb   Batchstorleken på monteringslinan. 

Lina Monteringslina där ett antal operatörer sitter och monterar en viss 
produkt. 

Materiallista  Lista med komponenter till aktuell operation. 

Membrane  Namnet på en elektrodfamilj. 

OP-Lista En lista med arbetsmoment på vad som ska utföras på ett jobb. OP-
lista finns i V-PLAN. 

Operation En monteringslina är uppdelad på ungefär 10 olika operationer där 
en operatör sitter vid varje operation. 

Operatör  Montör i produktionen. 

Pace   Annan produktionsavdelning på St. Jude Medical AB.  

Produkt A Ska föreställa namnet på en elektrodfamilj som döljs av sekretess 
skäl. Operationen där instruktioner har gjorts om kommer från 
denna elektrodfamilj. 

Produkt B Ska föreställa namnet på en elektrodfamilj som döljs av sekretess 
skäl. 

Produkt C Ska föreställa namnet på en elektrodfamilj som döljs av sekretess 
skäl. 

Teamcenter Databas system som hanterar olika dokument och godkännanden 
av dokument. 

Teamleader En operatör som är gruppledare för 10-12 operatörer. Teamleader 
planerar arbetstakt i linan och inom gruppen. Teamleader har inget 
personalansvar.  

TO-nummer Förkortning för tillverkningsordernummer som varje jobb har för 
spårbarhetens skull.  

Utbildare  Någon som lär operatörer hur man monterar. 

V-PLAN Ett registersystem för spårbarhet dvs. där man för in informationer 
om varje unik produkt exemplar. Det kan liknas en databas med 
produkternas ”meritlista”.   

V-PLANs interface påminner om DOS. 
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Bilaga 2 Flödeschema för utbildning [Wasserman] 
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Bilaga 3 Enkäten 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Syfte 
Syftet med enkäten är att samla in operatörers åsikt om 
tillverkningsinstruktioner. Resultaten används till att undersöka hur vi kan 
skriva bättre instruktioner som underlättar för operatören i dennes 
arbetsuppgift. 

Enkätens syfte är dock INTE att hitta fel hos operatören personligen. 
 

 

Information 
Enkäten innehåller 10 frågor och beräknas att ta 5 – 10 minuter att 
genomföra. 

Svaren kommer bara att läsas av mig och ingen annan. Vid redovisning av 
resultat i ex-jobb eller annan form av rapport sker endast som en 
sammanställning så att de som läser rapporten kan inte se vem som har 
svarat vad, med andra ord du som fyller i enkäten är helt anonym. 
 

 

Den ifyllda enkäten läggs i medföljande kuvert och lämnas till respektive 
Teamleader senast onsdagen 12 oktober (v41) 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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---------------------Bakgrundsfrågor-------------------- 

Åldersgrupp:   20-30 30-40 40-50 50-60 60+ 

Kön: 

Högsta utbildning:     

Hur länge har du jobbat i produktionen? 

Vilken/vilka produkter/område jobbar du på? 

? Produkt B ? Produkt A ? Produkt C ? Pack  ? Testcoat  

--------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 1. Ringa in ditt svar 

Tycker du att språket i tillverkningsinstruktionerna är: 

 

        Läsvänlig    Tekniskt komplicerat 

         1 2 3 4 5 6  

 

Tycker du att bilderna i tillverkningsinstruktionerna är: 

 

        Tydliga      Svårt att tolka 

              1 2 3 4 5  6  

 

Om du jämför hur du monterar nu mot då du var nyutbildad, hur mycket skiljer ditt sätt att 
montera? 

 

    Ingen skillnad   Mycket stor skillnad 

   1 2 3 4 5  6   

 

 

Fråga 2. Vad tror du är syftet med tillverkningsinstruktionerna? 

 

 

 

 

 

Fråga 3. Vilket av följande stämmer in på dig? 

 ? Jag har instruktionerna som en uppslagsbok. 

 ? Jag har instruktionerna som en lagbok. 

 ? Jag har instruktionerna i huvet redan. 
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Fråga 4. Du sitter vid din arbetsplats och ska börja montera. Du är osäker på en detalj i 
monteringen t.ex. hur många mm det ska vara. Vad gör du? Rangordna följande 
alternativ med siffror; 1 för mest trolig och 4 för minst trolig. 

 #____Frågar en kollega 

 #____Frågar teamleader 

 #____Frågar utbildare 

 #____[                                      ]ßfyll i eget alternativ 

 

 

Fråga 5a. I V-plans OP-lista kan du hitta nedanstående benämningar på instruktioner. 
Vilka typer av instruktioner representerar de tycker du? 

 

 MANUFACT:_____________________instruktioner 

TILLV.INSTR:____________________instruktioner 

HANDH.INSTR:__________________instruktioner 

KONTR.INSTR:__________________instruktioner 

  

Fråga 5b. På operation X står alla fyra ovannämnda instruktionerna listade i OP-listan. 
Du har krav på att hinna montera ett visst antal jobb om dagen så du har ont om tid. Du 
hinner inte läsa alla fyra. Hur prioriterar du? Vilka läser du? I vilken ordning?  

 

 

 

 

 

Fråga 6. Du hittar en rad i instruktionen som inte längre är aktuell. Vad gör du? Välj ETT 
av följande; 

? Jag går vidare till nästa rad. 

? Jag går och pratar med Teamleader om detta 

 ? Jag går och pratar med Gruppchefen om detta 

 ? Jag går och pratar med gällande Produktionsingenjör om detta  

 ? Annat:________________________________________________ 

  

Fråga 7a. Om delar av texten i instruktionerna skulle vara i färg. Skulle du tycka att: 

? Det är en bra idé att markera vissa delar i färg  

? Det är inget jag kommer att lägga märke till   

? Det är bättre att låta hela texten vara i svart som de alltid har varit 
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Fråga 7b. Om delar av texten i instruktioner skulle vara i färg. Vilka delar i 
instruktionerna symboliserar följande färger? 
  Röd:____________________________________________  

  Blå:_____________________________________________ 

  Grön:___________________________________________ 

  Gul:_____________________________________________ 

  Grå:____________________________________________ 

 

Fråga 8. Tror du att det blir lättare för dig att förstå instruktionerna om de innehåller fler, 

? Fotografiska bilder?   ? Ritade bilder?  ? Både fotografiska och 
ritade? 

 

Eller att                               ? bilder har lite eller ingen betydelse?       

 

Fråga 9. Jag har fått höra att instruktionerna innehåller för många tekniskt krångliga 
begrepp. Vilka begrepp som finns i instruktionerna tycker du själv är tekniskt krångliga? 

 
 

 

 

Fråga 10. Slutligen vill jag att du med egna ord beskriver vad du tycker representerar en 
bra respektive dålig skrivet tillverkningsinstruktion. Inkludera gärna egna idéer och 
synpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

  
Christie Chung 

 Examensarbetare från Linköpings Universitet 
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Bilaga 4 Enkätsvar och analys av enkätsvar 

Enkäten handlar om operatörernas åsikter om de nuvarande befintliga instruktionerna. 

Fråga 1: Om språket, bilder och monteringssätt/vana 
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Figur B1. Enkätresultat om språket hos de nuvarande instruktionerna. 

Det som behöver kollas upp är var svårigheten med språket ligger eftersom endast 25% 
tycker att det är läsvänlig. De flesta som har jobbat mer än 5 år kryssade i 3 vilket är lite 
förbryllade. För rutinerade operatörer borde varken instruktionernas formulering eller 
tekniska begreppen vara svårigheten.  
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Figur B2. Enkätresultat om bilder hos de nuvarande instruktionerna. 

 

När det gäller bildernas tydlighet har endast 15 % tyckt att bilderna är tydliga. Nästan 
lika många, 12 % tycker att de är svårtolkad. Andelsmässigt är det de nya som tycker att 
bilderna är svårtolkade. 

Vad exakt som operatörerna tycker har varit otydliga när det gäller bilder kvarstår att ta 
reda på i personliga intervjuer. Det kan vara att fotografiska bilder är suddiga eller 
omarkerade eller så kan det vara att en del inte har vanan att läsa schematiska bilder.  
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Frågan löd: Om du jämför hur du monterar nu mot då du var nyutbildad, hur mycket skiljer ditt 
sätt att montera?  

Monteringssätt
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Figur B3. Enkätresultat om operatörernas monteringssätt. 

 

Teoretisk sett är det sättet som operatörer får lära sig på utbildningen det korrekta sättet 
att montera. Det optimala skulle vara ”ingen skillnad” men under tiden kan delar av 
produkten och krav på den förändrats så graden 1 – 2 kan ses som godkänt. Är det en 
som har jobbat väldigt länge och svarat 4 – 5 så är gör det inte lika stor skillnad som en 
som har jobbat 2 månade och svarat 4 – 5.  

 

Fråga 2: Vad tror du är syftet med tillverkningsinstruktionerna? 

De svarsalternativ som kom fram var att  

- Alla ska montera på samma sätt/likadana produkter 

- Att man ska veta hur man monterar 

- Att det ska bli rätt 

- Att det ska dokumenteras 

- Att man ska göra dem i rätt ordning 

Alla dessa alternativ har jag tolkat till antingen spårbarhet eller korrekt montering.  
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Instruktionernas Syfte
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Figur B4. Enkätresultat om vad operatörerna vet om instruktionernas syfte.. 

 

70 % har förstått antingen ett av de två huvudsyften eller båda, 30 % har valt att inte 
svara eller svarat felaktigt.  

Syftet med instruktioner är hårdast anknuten till korrekt montering. De flesta är 
medvetna om spårbarhet men det kopplar de mer till V-plan. För de är spårbarheten 
något som man noterar i V-plan för att senare där se vem som har gjort vad. 

Fråga 3: Handlar om hur stor utsträckning operatören använder instruktioner. 

Definitionen ”lagbok” är lite luddig men det är underförstått att det betyder att man läser 
instruktionerna mer än att bara för att slå upp saker i. Det alternativ som går under 
benämningen ”utantill” motsvaras av ”Jag har instruktionerna i huvet redan” i enkäten, vilket 
betyder att de inte behöver instruktioner alls. 

Instruktionernas användningssätt

0

2

4

6

8

10

12

Uppslagsbok Lagbok Utantill

A
nt

al

0 - 2 år

2 - 5 år

5 år och uppåt

Ej fyllt i hur länge

 

Figur B5. Enkätresultat om hur mycket operatörerna använder instruktionerna. 

Det faller naturlig att den som har jobbat längre använder instruktionerna som 
uppslagsbok och de nya läser lite mer i den. De som har kryssat i lagbok behöver inte 
betyda att de lusläser instruktionerna varje gång utan det speglar deras medvetenhet i 
hur viktig de tycker det är att det ska bli rätt och känner till konsekvenserna. 
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Fråga 4: Vem rådfrågas då man är osäker på detaljer. 
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Figur B6. Enkätresultat om vem eller vad operatörerna vänder sig till i första hand. 

Vad som ska undersökas här är vilken part är mer pålitlig eller vem har alltid rätt.  

Om man läser statistiken vänder sig majoriteten av de nya först och främst till 
instruktionerna.  

De rutinerade operatörerna vänder sig först till teamleader. Det kan bero på gammal 
vana. 

Fråga 5a. I V-plans OP-lista kan du hitta nedanstående benämningar på instruktioner. 
Vilka typer av instruktioner representerar de tycker du? 

 MANUFACT:_____________________instruktioner 

TILLV.INSTR:____________________instruktioner 

HANDH.INSTR:__________________instruktioner 

KONTR.INSTR:__________________instruktioner 

 

Fråga 5a verkar många ha svårt med. Antingen har de missförstått frågan eller så har de 
inte förstått frågan alls. Ett till alternativ är att de inte känner till förkortningsbegreppen 
eftersom de inte används. 

 

Fråga 5b. På operation X står alla fyra ovannämnda instruktionerna listade i OP-listan. 
Du har krav på att hinna montera ett visst antal jobb om dagen så du har ont om tid. Du 
hinner inte läsa alla fyra. Hur prioriterar du? Vilka läser du? I vilken ordning?  

De få som svarar på den här frågan skrivit att de prioriterar tillverkningsinstruktioner. 
Men denna fråga saknar relevans om fråga 5a inte är besvarad. 
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Fråga 6: Vem operatörerna kontaktar när något i instruktionerna är inaktuell. 
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Figur B7. Enkätresultat. 

Här görs undersökning på hur ofta operatörerna tar hjälp av instruktionerna och hur 
mycket de uppmärksamma felen i instruktionerna. I enkäten fanns ytterligare ett 
alternativ ”Jag går vidare till nästa rad” vilket innebär att man struntar ifall det står något 
inaktuellt med. Eftersom ingen hade kryssat för det alternativet i enkäten finns inte det 
utskriven i statistiken här. 

De flesta nya eller gamla har svarat att de skulle prata med Teamleader om detta vilket 
visar på hur allvarlig de ser på problemet vilket är positivt. De fåtal som svarat att de 
skulle prata med produktionsingenjör är förmodligen Teamleader själva så nästa steg 
som felen rapporteras till är produktionsingenjören.  

Fråga 7a: Hur skulle operatörerna tycka om delar av texten markeras med färg 
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Figur B8. Enkätresultat om  operatörernas inställning till färgad text. 

Färg är ett väldigt bra verktyg om man vill uppmärksamma något. Syftet med denna 
fråga är att göra en opinionsundersökning om hur operatörerna ställer sig till att använda 
färg som markör i texten. 
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En väldig stor del av de som svarat är positiva till idén. Den färgen som är aktuellt är röd 
som lämpligast används till att uppmärksamma operatören på de vanliga misstagen man 
gör. 

I fråga 7a; s tredje alternativ kan uttrycket ”hela texten vara i svart” misstolkas som om 
man annars sätter färg på delar av stycket och inte vissa ord eller meningar som är det 
som egentligen var tänkt att mena. 

Fråga 7b: Vilka färger ska representerar vad 

Det verkar som de flesta är överens om att röd representerar varning, ”gör inte så här”, 
var uppmärksamt osv. 

Blå och grön verkar lite blandade i betydelse, men i hantering av maskiner motsvarar 
grönt att det är OK så grön kan med fördel användas i handhavande instruktioner. 

Gul och grå var inga bra färger att ha som text, dålig läsbarhet tyckte många. 

När man använder färger ska man tänka på att inte använda för många färger det kan 
ge motsatt effekt av nyttan med att använda färg som markör. 

Fråga 8: Skulle operatörerna tycka att instruktionerna blir lättare att förstå om de 
innehåller fler bilder? 
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Figur B9. Enkätresultat om operatörernas inställning till fler bilder i instruktionen. 

Det har funnit åsikter från operatörer att införa fler bilder i instruktionen. Med denna 
fråga undersöks om dessa röster representerar majoriteten eller minoriteten. 

Det är inte svårt att se vart trenden pekar här. Majoriteten vill ha in fler bilder i 
instruktionerna. Vad som främst behövs är fotobilder och bilder i kombination med text, 
dvs. beskrivning på vad man ska uppmärksamma på och ord som pekar dit. 

Fråga 9: Teknisk krångliga begrepp 

När det gäller själva språket har inte många upplevt något problem förutom så många 
nya begrepp då de var ny. Mest handlar det om att de inte vet hur saker ser ut då de 
läser i instruktionerna för första gången. De stöter sällan på svåra ord men det händer.  
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Bilaga 5 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat? 

Vilket område jobbar du på? 

Vilka andra områden har du jobbat på? 

Utbildning både ute och här? 

-------------------------------- 

 

 

1. Språket 

1.1. Vad innebär läsvänligheten för dig? Längden på meningarna? Tekniska 
begrepp? DN/SVD, Aftonbladet/Expressen eller Se&Hör/Nu nivå? För mycket 
”fina” ord? 

1.2. Vilken språkform är mest tydlig för dig? Ex. ”för anslutningsringen över stiftet…” 
eller ”anslutningsringen ska föras över stiftet…” 

1.3. Vad innebär då svårläst för dig? 

1.4. Jag har tänkt använda färger i text för att markera ut delar i instruktionerna, vilka 
färger tycker du är lämpliga att använda i instruktionerna? Varför? 

1.5. Om vi tar ett praktiskt exempel, vilken/vilka del/ar i instruktionen tycker du har 
beskrivit på ett osmidigsätt språkmässigt? 

 

2. Bilder 

2.1. Vad innebär en otydlig bild för dig?  

Ritade bilder: är det skärpan, kvaliteten på bilden? Svårt att se vad den 
föreställer?  

Fotograferade bilder: är det kvaliteten på bilden t ex suddiga? Vart man 
ska fokusera på? 

2.2. Vad fungerar bättre för dig, schematiska bilder eller fotografiska bilder? 

2.3. Vilka typer av bilder är svåra att tolka tycker du? 

2.4. I vilka situationer tycker du att det passar med fler bilder?  

2.5. I vilka situationer tycker du att bilderna är onödiga? 

2.6. Om vi nu utökar bilder i instruktionerna, vad har det för betydelse för dig? 

2.7. Om vi tar ett praktiskt exempel, vad/vilken del i instruktionerna saknar du 
bilder eller tycker du behövs fler bilder till? 
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3. Syfte 

Om vi går efter enkäten (kollar på vad personen har fyllt i för något) kan du förtydliga 
vad du tycker är syftet? 

 

4. Läsvana (skärm, papper, uppslagsbok) 

4.1. När var det som du senast läste instruktionerna i dess helhet? 

4.2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog ungefär? 

4.3. Börjar du med att läsa instruktionerna och sedan monterar eller börjar du 
monterar och bläddrar i instruktionerna så fort det blir något du är osäker på? 

4.4. Vilken/vilka delar i instruktionerna läser du mer sällan? Vilken/vilka delar läser 
du mer ofta? Vilka delar tycker du är ej relevant för dig? 

4.5. Vilka erfarenheter har du av att läsa texter på skärm t ex e-book? 

4.6. Hur många sidor text tror du att du klarar av att läsa på skärm tills ögonen 
tröttnar? 

 

5. Monterings vana 

I enkäten hade jag en fråga om skillnaden var stor eller liten mellan sättet att montera då 
man var nyutbildad och nu. Många svarade att det var stor skillnad. Vad innebär stor 
skillnad för dig? Är det att du har blivit effektivare/snabbare eller är det för att produkten 
har ändrats eller har du upptäckt effektivare sätt att montera än vad du fick lära dig 
under utbildningen? 

 

6. Pedagogiken/form (går igenom instruktionerna samtidigt) 

6.1. Hur genomtänkta tycker du att instruktionerna är? Hur mycket tror du att den 
som har skrivit instruktionerna har tänkt igenom innan han skrev dem?  

6.2. Vilken typ av läsare tror du att instruktionerna är skrivna för? 

6.3. Vad fungerar bäst för dig? Ha instruktionerna i punktform eller som löpande 
text? 

6.4. Skulle du föredra tjockare instruktioner som innehåller mycket bilder eller 
tunnare med få bilder? 

 

7. Tids marginal 

7.1. Hur mycket tid har du på dig att utföra ett jobb? 

7.2. Hur mycket av den tiden använder du till montering? 

7.3. Hur mycket tid tycker du att det borde ta till läsning av instruktioner för en 
operation?  
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8. Samspel mellan olika instruktioner 

8.1. Vad tror du är OP-listans funktion? 

8.2. Brukar du lägga märke till vilka olika instruktioner som finns listade i V-plans 
Op-lista?  

8.3. Vad tycker du om referenssystemet? D v s det pekas till OP-listan i 
instruktionerna och tvärtom? Har det fungerat smidig? Skulle du ha föredragit 
något annat sätt? 

8.4. När läste du en handhavande instruktion sist? Varför? 

8.5. Vart sitter den instruktionen någonstans? 

 

9. Uppdatering 

9.1. Hur vet du när det har skett en uppdatering? 

9.2. Hur ofta blir det att du missar information om ändringar? Hur åtgärdar du 
detta? 

9.3. När något i instruktionerna har ändrats, hur vill du få reda på uppdateringen?  

 

10. Vid fel 

10.1. Har det hänt att du hittat fel/inaktuella punkter in instruktionerna?  

10.2. Hur gör du då i så fall? Notera för dig själv och se till att komma ihåg att det 
var fel? Se till att någon fixar till det?  

 

11. Kontakt med produktionsingenjör/författare 

11.1. Hur mycket kontakt har du med produktionsingenjörer? 

11.2. Tycker du att du har behov av kontakt med dem? Om ja, av vilken/vilka 
orsak/er? 

 

12. Utbildning 

12.1. Hur mycket tycker du att din utbildning av olika produkter/områden har hjälp 
dig? 

12.2. Nu efteråt, vad saknade du i utbildningen som du tycker att det vore bra om 
du hade fått lära dig/veta om innan? 

12.3. Hur tycker du att utbildningsdelen kan förbättras? 

 

13. Experiment 

Jag funderar på att välja ut en operation för att ändra i och testa. Vilken operation 
upplever du är krångligast att följa utifrån instruktionen? T.ex. konstig beskrivning, dåliga 
bilder m.m. 
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13. Övrigt 

Du får fritt kritisera eller berömma, vad tycker du har fungerat bra resp. dåligt med 
instruktionerna? 

Vad är mest tillförlitligt när det gäller detaljer i monteringen som man är osäker på? 
Teamleaders ord eller det som står i instruktionerna? Varför? Vilken av de två är lättast 
att nå? Få fram information snabbast från? 
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Bilaga 6 Förslag 1 (Av sekretess skäl har bilderna försetts med mosaik och texten gjorts oläsligt) 
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Bilaga 7 Förslag 2 (Av sekretess skäl har bilderna försetts med Mosaik och texten gjorts oläsligt) 
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Bilaga 8 Förslag 3 (Av sekretess skäl har bilderna försetts med Mosaik och texten gjorts oläsligt) 
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Bilaga 9 Slutligt förslag  
(Av sekretess skäl har bilderna försetts med Mosaik och texten gjorts oläsligt) 
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Bilaga 10 Checklista för att skriva instruktioner 

Checklista för att skriva instruktioner 
Struktur och Layout 
ü Varje operation ska börja med en materiallista med ett artikel nummer, namn och 

en bild på komponenten. Det underlättar för operatören då denne ska plocka ihop 
material. 

ü Om möjlig dela upp så att det blir ett moment per sida. Det underlättar läsning. 

ü Det ska vara en linje eller annat alternativ som tydlig avskiljer ett moment från 
nästa. Det underlättar läsning. 

ü Dela upp stående A4 i 2 delar (lodrätt) med tabell. Ena sida är för bilder och 
andra för text. Lätt för ögat att följa. 

 

Bilder 
ü Det är viktig med bra skärpa på fotot. 

ü Markera tydligt på bilden vad som ska uppmärksammas. 

ü Skriv ut på bilden vad delarna heter. Man kan organisera sig snabbare och 
lättare. 

ü Vid extrema närbilder är det lämpligt att komplettera med en bild där man ser 
helheten. 

ü Glöm inte bort att visa även verktyg och hjälpmedel. 

ü Då det är kritiskt för operatören att montera på ett visst sätt är det mer lämpligt 
att beskriva med bild än med text för text kan tolkas på många fler sätt än 
bilden/bilderna. 

ü Koppla gärna bild till text med hjälp av numrering. 

ü Tänkt på att bilden ska visa vad som är relevant för operatören. Det ska finnas 
en bra anledning med att ha bilden. 

 

Text 
ü Enkelt och rakt språk. 

ü Aktiv verb. 

ü Undvik långa och svåra ord. 

ü När tekniska begrepp eller benämning används se till att operatören kan visuellt 
se det i en bild bredvid. 

ü Kontrollera att det du beskriver inte kan misstolkas. 

ü Kategorisera efter färgerna röd, svart och grön. 

ü Röd är för att observera och vara extra uppmärksamt på. 

ü Svart är ”att göra” d.v.s. alla kommandon. 

ü Grön är där mer detaljerad information, flera val av verktyg, tips & råd m.m. 
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Att göra Att tänka på 

1. Gör ett utkast där 
instruktionernas delar 
struktureras upp.  

 

 

ü Tänk på din målgrupp. 

ü Strukturera i punkter vad operatören 
ska göra 

ü Samla alla bilder på ena sidan och text 
på den andra.  

ü Placera gärna ett moment per sida. 

Du får en överblick om arbetsbelastningen. 

Det ger ett hum om antal bilder och vilka sorters bilder som ska skapas eller tas. 

2. Gå igenom ditt utkast och 
bestäm exakt vad det är för 
bilder du ska ha.  

 

ü Notera om det är schematiska bilder, 
bilder som ska tas under mikroskåp 
eller bilder som ska tas normalt. 

ü Notera även vad du vill att bilderna ska 
visa och syftet med att ha dem. 

Effektivare med organisering. Du får en detaljerad plan att arbeta efter. 

3. Ordna utrustning.  

 

ü Vara ute i god tid. 

4. Skapa bilder/Ta foto 

 

ü Ta gärna för många kort än för få. Stort 
urval är bättre än att springa fram och 
tillbaka för att ta nya. 

5. Klipp, markera, skriv text till 
bilderna och lägg in i Word 
enligt utkastet. (Ibland kan man 
komma på att man behöver 
komplettera med fler bilder 
efterhand) 

 

ü Fil storlek och bildstorlek. En bild med 
halva bredden på ett stående A4 
behöver inte vara större än 300pixlar i 
bredd. 

ü Använd gärna Photoshop för att justera 
fotobilder. Se Photoshop Handbook. 

ü Se till att du har bilderna i rätt storlek 
innan du infogar dem i Word. 

Det underlättar att lägga in en färdig bild i Word än att hålla på och flytta pilar, bilder, 
bildtext o.s.v. då Word har en tendens att krångla med placering. Onödig stora bilder 
som man ska minska storlek i Word gör att ditt dokument tar många MB. 
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Att göra Att tänka på 
6. Egen granskning. Justera text 

och bildtext så att de 
överensstämmer. Se över om du 
behöver fler bilder, mer text, 
omformulera o.s.v.  

 

7. Utvärdering. Välj ut en lämplig 
operatör som ska läsa igenom 
och ge lite feedback. 

 

ü Välj någon som är aktiv och har lätt att 
uttrycka vad denne tycker. 

ü Hellre någon som säger sanningen än 
någon som säger att allt ser fint ut. 

ü Någon som är tillförlitlig. 

ü Fundera på vem som ska läsa och nyttja 
det du skriver. En ny operatör, rutinerad, 
teamleader, utbildare o.s.v.  

ü Om valet står mellan en ny operatör och 
en rutinerad, välj hellre den nya. Hellre 
för mycket feedback som du kan sålla ut 
än för lite feedback och du missar 
något.  

Det som en operatör förstår kommer majoriteten av operatörer att förstå. Här eliminerar 
du de stora och uppenbara missförstånd och misstolkningar som finns. 

8. Fundera över de feedback du 
har fått från operatören och gör 
de ändringar som krävs. 

 

ü Vad har operatören för bakgrund?  

ü De ändringar som operatören föreslår, 
underlättar det för majoriteten eller bara 
en minoritet? 

ü Strider det mot krav på kvalitet? 

Feedback är bra men man ska fundera över om de är genomförbara och vettiga. 

9. Testmontera. Välj ut en lämplig 
operatör för att testmontera. 
Dock inte samma operatör som i 
punkt 7. 

 

ü Om det gäller en liten ändring kan detta 
steg hoppas över. 

ü Kontakta någon utbildare för att få hjälp 
med arbetsplats, material, verktyg o.s.v. 

ü Medan du observerar monteringen, ställ 
frågor och för anteckningar på vad som 
ska ändras. 

Här kan man observera operatörens to lkningar av instruktionerna och en mer direkt 
feedback fås. Här kan man också kontrollera om allt går att genomföra i praktik. 

10. Gör de sista ändringarna. Sedan är instruktionerna klara för att skickas ut på 
officiell granskning enligt vanlig procedur. 
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Photoshop

10 lektioner i bildbehandling

Innehållsförteckning

Lektion 1 – Skapa en arbetsyta
Lektion 2 – Rätt storlek, rätt sida upp
Lektion 3 – Klippa, Klistra och Flytta
Lektion 4 – Markera
Lektion 5 – Arbeta med lager
Lektion 6 – Lägga till text och färg
Lektion 7 – Att ångra
Lektion 8 – Att peka och fixa
Lektion 9 – Ljus och skärpa
Lektion 10 – Att spara i rätt format och storlek



Lektion 1 – Skapa en arbetsyta 

Börja med att skapa ny 
arbetsyta genom att välja 
Arkiv Nytt eller 
kortkommando [Ctrl+N]

En bra tumregel är att börja 
med en storlek lika stor som 
skärmen, RGB läge och 
med genomskinligt 
bakgrund.

Tryck på OK när du är klar 
med dina val.

Lektion 2 – Rätt storlek, rätt sida upp

För att öppna en bild använd 
kortkommandot [Ctrl+O] .
För att skapa en kopia av 
bilden som du ska arbeta på
istället för att riskera att 
förstöra din original kopia gör 
följande: [Ctrl+A] 
[Ctrl+C][Ctrl+N] [Enter] [Ctrl+V]
Rotera vid behov
Justera bildstorlek. En 
tumregel är att ställa in 600px i 
bredd på liggande bilder och 
300px på stående bilder. 
Höjden ändras automatisk om 
du har ”Bibehåll proportioner”
rutan vald.



Lektion 3 – Klippa, Klistra och Flytta

Välj den öppnade bilden, 
[Ctrl+A] (markera), [Ctrl+X] 
(klipp ut), välj din arbetsyta och 
[Ctrl+V] (klistra).
För att placera din bild där du 
vill, klicka på den inringade 
flyttmarkören. Dra sedan 
bilden dit du vill ha den.
Spara din arbetsyta med Arkiv 

Spara som. 
Spara den som filformatet psd. 
Psd är Photoshops eget 
filformat och den gör att din 
bild kan hantera lager vilket är 
bra för att du senare kan gå in 
och redigera text, pilar, 
placering, färg osv.

Lektion 4 – Markera 

Del av bild kan markeras 
genom att först klicka på
markerings ramen och 
sedan med markören 
markera ut valfri del.
När du har markerat en viss 
fyrkantig del kopierar du 
med [Ctrl+C], välj din 
arbetsyta och klistra in med 
[Ctrl+V].
Byt till flyttmarkören och 
flytta din ny inklippta bild dit 
du vill ha den 



Lektion 4 – Markera flexibelt med lasso

Öppna upp din bild.

Välj ”magnetic lasso”

Markera på bilden vad du 
vill klippa ut

Klipp ut med [Ctrl+X], skapa 
ny [Ctrl+N] och klistra in 
[Ctrl+V].

Obs! Om du vill ångra 
markeringen dubbelklicka 
på en valfri punkt på bilden 
och börja markera om.

Lektion 5 – Arbeta med lager

I Photoshop arbetar du med lager. 
Genom att markera ett visst lager 
gör du bara ändringar i detta och 
inga andra lager berörs.
Din arbetsyta består och täcks till 
100 % av ett eller flera lager. Ett 
lager är som ett ett OH papper som 
är genomskinligt. Du kan placera 
dem i önskad ordning genom drag 
och släpp. Det lager du lägger högst 
upp täcker det som ligger under.
Du kan även göra lagret transparent 
genom att justera i ”fyll” och 
”Opacitet” inställningen.
Namnge gärna lagren så du vet vad 
de innehåller. Det gör du genom att 
högerklicka på lagret och välj 
”lageregenskaper”



Lektion 6 – Lägga till text och färg
Du lägger till text genom att trycka 
på text knappen. Markera sedan 
ut området där du vill ha din text 
och skriv. 
Vill du ändra storlek och färg på
texten markerar du den och välj 
de teckensnitt och storlek du vill 
ha. Färg väljer du genom att följa 
1-2-3.
Du kan även välja färg genom att 
klicka här innan du klickar på text 
knappen.

Du kan ändra textens placering 
genom att markera lagret där du 
har din text, klicka på
flyttmarkören och dra texten dit du 
vill ha den.

Lektion 7 – Att ångra

Du kan ångra till 
föregående steg genom 
[Ctrl+Z]

Vill du ångra längre bak 
finns en händelse box där 
du kan markera hur långt 
bak du vill gå.

Du kan ångra fram och 
tillbaka genom att scrolla
upp och ned i händelse 
boxen och markera där du 
vill.



Lektion 8 – Att peka och fixa

Välj den färg du vill ha pilen. 
Gör en pil genom att följa 
ordningen 1-3. I steg 4 ritar du 
pilen.
Storleken på pilspetsen ställer 
du in här.
Tjockleken på pinnen till pilen 
ställer du in här.
Nu är vi nöjda med vår bild och 
ska ”skära bort” oanvända 
delar på arbetsytan.
Välj Beskärningsverktyget (1). 
Markera där du vill behålla (2). 
Dubbelklicka med musen inom 
det markerade området (3).

Lektion 9 

Ljusstyrka
Skärpa



Lektion 10 – Att spara i rätt format och 
storlek Välj 

kvalitetVälj 
filformat

Kontrollera 
filstorlek

OBS! För att komma 
till detta fönster välj 
först ”spara för 
webben” under Arkiv

Resultat


