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Sammanfattning 

Instruktioner har syftet att förmedla ett arbetssätt eller utförande av en uppgift som användaren sen 

tidigare inte är bekant med. För att instruktionen ska vara framgångsrik krävs dock att den utformas 

på ett sätt som gör den enkel att använda och att tolka korrekt. Större efterfrågan på kundanpassning 

och krav på flexibilitet gör att tillverkande företag i allt större omfattning behöver effektiva metoder 

för att ta fram instruktioner. 

På uppdrag av PartnerTech i Åtvidaberg genomfördes under vårterminen 2014 ett examensarbete 

inriktat mot att underlätta framtagning och revision av instruktioner. Vilka presentationsformer som 

bäst stödjer användaren var också del av det huvudsakliga målet. Utöver det önskades även en metod 

för att kategorisera produkter efter monteringskomplexitet, vilket skulle underlätta fördelning av 

personal. PartnerTech är en kontraktstillverkare som ständigt ställs inför nya produkter och 

produktionsscenarion, vilket medför löpande behov av nya instruktioner. Bakgrunden till initiativet för 

projektet ligger i att den nuvarande metoden inte upplevs som tillräckligt effektiv och att kunskap från 

vetenskapliga studier saknas. 

Examensarbetet har utförts av en student vid det maskintekniska programmet på Linköpings tekniska 

högskola. Projektet inleddes med en studie av nuläget och forskningsresultaten inom de berörda 

områdena. Därefter utvärderades mjukvaran SolidWorks Composer för att se vilka fördelar den skulle 

kunna bidra till, jämfört med det nuvarande arbetssättet. Ett förslag till en layout för en alternativ form 

av instruktion utarbetades utifrån fynden under litteraturstudien, vilken senare testades på verkliga 

produkter. Parallellt utvecklades en metod för att kategorisera produkterna som produceras i 

Åtvidaberg. 

Projektet resulterade i en alternativ layout för instruktionerna och ett förslag till ny 

presentationsmetod. Som framtagningsverktyg föreslås Microsoft Powerpoint, vilket använts under 

projektet och visat på flera fördelar mot nuvarande program. Istället för att som idag använda 

utskrivna papperskopior av instruktionerna föreslås presentation via bildskärmar i form av ett bildspel. 

Utvärderingen av SolidWorks Composer visade att det finns potential för att effektivisera 

framtagningen av bilder för instruktionerna, förutsatt att ett antal kriterier uppfylls. Metoden för 

kategorisering av produkterna resulterade i en checklista, baserad i huvudsak på ja/nej-frågor. 

 

Nyckelord: Instruktionsframtagning, Instruktioners innehåll, Presentation av instruktioner, SolidWorks 

Composer, Produktkategorisering 
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Abstract 
The purpose of instructions is to pass a strategy or method for work on to a previously unexperienced 

person. For an instruction to be successful it must be designed in a manner that allows easy use and 

correct interpretation. The increasing demand for customer customization and flexibility leads to an 

ever increasing need for manufacturing companies to create and utilize instructions in an effective 

way. 

On the behalf of PartnerTech in Åtvidaberg, a project was conducted as a master thesis during the 

spring semester of 2014, with the target of facilitating the creation and revision of instructions. How 

information should be presented to best support the user was also a main objective of the project. 

Beside this, a method for categorizing the company’s products was requested, to facilitate the 

allocation of personnel at the assembly lines. PartnerTech as a contract manufacturer is continuously 

challenged with new products at various development stages. As a consequence, instructions needs 

to be created regularly. The initiative for the project originates from the dissatisfaction related to the 

current method. 

The master thesis has been conducted by a student at the mechanical engineering program at 

Linköping University. The initial part of the project involved a study of the current method and the 

company’s needs, as well as research within the concerned areas. Later the software SolidWorks 

Composer was evaluated to see which possible benefits it could hold. A proposal for a new layout of 

the instructions was developed, based on the found literature during the research. Instructions was 

established using the layout and principles, which then was tested on real products. Parallel to this a 

method for categorizing the products was developed. 

The project resulted in an alternative layout for instructions and a proposal for a new presentation 

method. The tool proposed for creating and maintaining the instructions is Microsoft PowerPoint, 

which was used during the project and showed several benefits compared to the current software. The 

evaluation of SolidWorks Composer showed that there is potential for more effective creation of 

images for instructions, given that some criteria is fulfilled. The method for categorizing products 

resulted in a checklist, based essentially on yes/no-questions. 

 

Keywords: creating instructions, contents of instructions, presentation of instructions, SolidWorks 

Composer, categorizing of products 
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Förord 
Sommaren 2013 anställdes jag av PartnerTech AB i Åtvidaberg för att utföra vad som skulle bli, 

förhoppningsvis, mitt sista sommarjobb någonsin. Uppgifterna bestod i huvudsak av att ta fram nya 

instruktioner och revidera äldre. Under den här tiden blev jag alltså bekant med de problem som omger 

arbetet. Med inriktning mot industriell produktion på det maskintekniska programmet blev valet av 

examensarbete därför naturligt. 

Listan på personer jag vill tacka för stödet under resans gång, både under examensarbetet och 

utbildningen som lett fram till det, skulle kunna göras lång. Jag vill dock börja med att tacka dem som 

stått mig närmst under detta avslutande projekt, handledarna vid Linköpings universitet och 

PartnerTech, Louise Lindkvist respektive Klas Theodorsson. All personal i Åtvidaberg som ställt upp på 

intervjuer, enkäter, förberedande och genomförande av tester, samt bidragit med idéer och 

synpunkter, stort tack till er alla! 

Ett särskilt tack skulle jag vilja rikta till Micael Olsson och Mattias Johansson på Solid Engineer som 

gjorde utvärderingen av SolidWorks Composer möjlig och bidrog med support för programmet. Tack 

till studiekamrater och vänner, både här och hemma i Kronoberg, för allt stöd genom åren. Tack till 

Baljan för den sällan sinande strömmen av kaffe. Slutligen vill jag även tacka mina opponenter 

Christoffer Karls och Johan Hansson för synpunkterna och tankarna under projektet. 

  



viii 
 

  



ix 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................................... 2 

1.3 Mål ........................................................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar .......................................................................................................................... 2 

1.5 Disposition och definitioner .................................................................................................... 3 

2 Metoder .......................................................................................................................................... 5 

2.1 Projektstyrning ........................................................................................................................ 5 

2.2 Litteraturstudie ........................................................................................................................ 5 

2.3 Enkäter .................................................................................................................................... 6 

2.4 Intervjuer ................................................................................................................................. 6 

2.5 Brainstorming .......................................................................................................................... 7 

2.6 Observation ............................................................................................................................. 7 

3 Genomförande ................................................................................................................................ 9 

3.1 Nulägesanalys av aktuellt arbetssätt ....................................................................................... 9 

3.2 Litteraturstudie ...................................................................................................................... 10 

3.3 Möjlig tillämpning av funna principer ................................................................................... 11 

3.4 Kategorisering av produkter .................................................................................................. 11 

3.5 Ekonomiska effekter av föreslaget arbetssätt ....................................................................... 12 

4 Teoretisk referensram .................................................................................................................. 13 

4.1 Människans kognitiva egenskaper i förhållande till instruktioner ........................................ 13 

4.2 Hur instruktioner förstås ....................................................................................................... 16 

4.3 Hur instruktioner används ..................................................................................................... 18 

4.4 Utformning av monteringsinstruktioner ............................................................................... 19 

4.5 Text för instruktioner ............................................................................................................ 20 

4.6 Bilder för instruktioner .......................................................................................................... 23 



x 
 

4.7 Presentation av instruktioner ................................................................................................ 25 

4.8 Dynamiska kontra statiska instruktioner ............................................................................... 27 

4.9 Fördelning av personal .......................................................................................................... 29 

4.10 Alternativ till kompetenstester ............................................................................................. 31 

5 Resultat av nulägesanalys för nuvarande arbetssätt .................................................................. 33 

5.1 Fördelning av personal .......................................................................................................... 33 

5.2 Aktuell process för framtagning av instruktioner ................................................................. 34 

5.3 Utfall av enkäter .................................................................................................................... 35 

5.4 Utfall av intervjuer ................................................................................................................. 37 

5.5 Sammanfattning av fynd under nulägesanalys ..................................................................... 39 

6 Föreslaget arbetssätt för monteringsinstruktioner ..................................................................... 41 

6.1 Struktur för instruktioners innehåll ....................................................................................... 41 

6.2 Framtagning .......................................................................................................................... 43 

6.3 SolidWorks Composer ........................................................................................................... 46 

6.4 Presentationsformat ............................................................................................................. 52 

6.5 Praktiska tester ...................................................................................................................... 55 

7 Kategoriseringsmetod för produkter ........................................................................................... 59 

7.1 Genereringsprocess för kategoriseringsmetod ..................................................................... 59 

7.2 Anpassning av instruktioner till kategorier ........................................................................... 63 

7.3 Anpassning till personal ........................................................................................................ 64 

8 Ekonomiska effekter av föreslaget arbetssätt ............................................................................. 65 

9 Slutsats .......................................................................................................................................... 67 

9.1 Slutsatser utifrån projektets problemformulering ................................................................ 67 

9.2 Slutsats för framtagning av instruktioner .............................................................................. 68 

9.3 Slutsats för kategorisering av produkter & anpassning till personal .................................... 70 

  



xi 
 

 

10 Diskussion ................................................................................................................................. 71 

10.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................. 71 

10.2 Diskussion kring genomförande & metod ............................................................................. 73 

11 Rekommendationer för fortsatt arbete ................................................................................... 75 

11.1 Framtagning av instruktioner ................................................................................................ 75 

11.2 SolidWorks Composer ........................................................................................................... 75 

11.3 Användning av instruktioner ................................................................................................. 76 

11.4 Avslutande ord ...................................................................................................................... 76 

12 Referenser ................................................................................................................................. 77 

Bilaga 1 – Work-Breakdown-Structure för projektet .......................................................................... 79 

Bilaga 2 – Instruktion enligt PartnerTechs standard ........................................................................... 81 

Bilaga 3 – Svar från enkät bland montörer .......................................................................................... 85 

Bilaga 4 – Svar från enkät bland beredare och tekniker ..................................................................... 87 

Bilaga 5 – Layoutförslag för statiska instruktioner. ............................................................................. 97 

Bilaga 6 – Förslag till instruktionsformat ............................................................................................. 99 

Bilaga 7 – Checklista för kategorisering av produkter ....................................................................... 109 

 

  



xii 
 

  



xiii 
 

Figurförteckning 

Figur 1 - Överblick av projektet ............................................................................................................... 9 

Figur 2 - Processen under framtagningen av produkt kategoriseringsmetoden .................................. 12 

Figur 3 - Informationsintag och -hantering (fritt efter Osvalder och Ulfvengren (2008)) ..................... 13 

Figur 4 - Inlärningskurva, 80 % takt ....................................................................................................... 15 

Figur 5 - Människa-tekniksystem (fritt från Osvalder och Ulfvengren (2008)) ..................................... 18 

Figur 6 - Forskningsdiscipliner för informationsdesign (röd markering)(fritt efter Pettersson 2002) .. 21 

Figur 7 - Strukturbaserad instruktion .................................................................................................... 23 

Figur 8 - Handlingsbaserad instruktion ................................................................................................. 23 

Figur 9 - Detaljer som monteras i serie, med guidelinje ....................................................................... 24 

Figur 10 - Föredragen betraktelsevinkel ............................................................................................... 25 

Figur 11 - Framtagningsprocess för monteringsinstruktioner .............................................................. 34 

Figur 12 - Rangordning av syfte för instruktioner enligt enkät bland montörer ................................... 36 

Figur 13 - Sammanfattning av föreslaget arbetssätt ............................................................................. 41 

Figur 14 - Samlad information (fri tolkning av (Osvaldner & Ulfvengren, 2008)) ................................. 42 

Figur 15 – Handlingsbaserad bild ur isometrisk vy ................................................................................ 42 

Figur 16 - Infoga och länka bildobjekt ................................................................................................... 45 

Figur 17 - Uppdatering av länkade bilder, Powerpoint 2013 ................................................................ 45 

Figur 18 - Spara som Powerpoint bildspel ............................................................................................. 46 

Figur 19 - Överblick i Powerpoint bildspel ............................................................................................ 46 

Figur 20 - Composer gränssnitt, Author ................................................................................................ 48 

Figur 21 - Composer gränssnitt, Transform ........................................................................................... 48 

Figur 22 - Orientering utan (t.v.) och med (t.h.) Multiple Gizmos ........................................................ 48 

Figur 23 - Tidslinjen för animeringar i Composer .................................................................................. 49 

Figur 24 - Egenskaper för objekt i Composer ........................................................................................ 49 

Figur 25 - Framtagning av bilder enligt nuvarande metod .................................................................... 50 

Figur 26 - Framtagning av bilder under projektet ................................................................................. 51 

Figur 27 - Föreslagen layout .................................................................................................................. 53 

Figur 28 - Förstasida, föreslagen layout ................................................................................................ 53 

Figur 29 - Skärmbild från dynamisk instruktion .................................................................................... 54 

Figur 30 - Användning av pilar i dynamiska instruktioner ..................................................................... 55 

Figur 31 - Sammanfattningsläge Powerpoint, bild saknas (mellersta raden, tredje från höger) .......... 57 

Figur 32 - Jämförelse av revision A & B för statisk instruktion .............................................................. 58 

Figur 33 - Jämförelse av revision A & B dynamisk instruktion .............................................................. 58 

Figur 34 - Principiella fall gränser för kategorier ................................................................................... 63 

Figur 35 - Effekter av instruktionens tillgänglighet ............................................................................... 66 

Figur 36 - Kunskapsområden under examensarbetet ........................................................................... 71 

 

  

https://d.docs.live.net/f310c09803928dff/Dokument/Examensarbete/Rapport.docx#_Toc391369920
https://d.docs.live.net/f310c09803928dff/Dokument/Examensarbete/Rapport.docx#_Toc391369921


xiv 
 

  



xv 
 

Ordlista/Definitioner 

Listan som ges nedan är tänkt som stöd för de termer som eventuellt inte är bekanta för alla läsare. 

Orden anses antingen behöva ytterligare förklaring eller definition för att underlätta läsningen. 

Användare 
Används i texten för att referera till personer som använder instruktioner 

eller utrustning. 

BOM (Bill of 

Materials) 

Sammanställning av de ingående delarna i ett montage, med notation av 

respektive artikelnummer. Ofta presenterade som vektorbilder. 

CAD (Computer 

Aided Design) 

Mjukvara för att göra modeller av produkter i en virtuell miljö. Används för 

att ta fram ritningsunderlag, testa koncept med mera. 

Delmontage 
Ett montage som utgör en mindre del i en produkt och monteras separat i 

förväg. 

Dynamisk Används för att referera till rörlig information som till exempel animationer. 

ESD (Electrostatic-

Sensitive Device) 

Komponent som är känslig för urladdning av statisk elektricitet. ESD-skydd, 

utrustning som på olika sätt skyddar mot uppkomsten av urladdningar 

Fästelement De delar i en konstruktion som håller ihop övriga delar, exempelvis skruvar 

Montör 
Används för att referera till all personal som utför monteringsuppgifter, 

vilket även inkluderar tekniker. 

Reliabilitet 
Viktigt att beakta vid framtagning av enkäter, god reliabilitet innebär att en 

person ger samma svar vid olika tillfällen. 

Spatial Information som beskriver ett objekts position kallas spatial 

Statisk 
Används för att beskriva information som inte ändras, till exempel still bilder 

eller text. 

Step-fil CAD-format som stöds av de flesta CAD-program. 

Temporal Information som beskriver förflyttningar kallas temporal 

Tukey’s HSD 
Metod för att avgöra om det kan sägas finnas en statistisk skillnad mellan 

olika grupper. 

Validitet 
Kan ses som ett mått på hur relevanta de frågor som inkluderas i exempelvis 

en enkät är för området som studeras. 
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1 Inledning 
Första kapitlet ger en bakgrund till varför projektet inleddes, liksom dess syfte och målsättning. En 

formulering av de frågor som ställdes vid projektets början ges och de avgränsningar som gjorts för att 

projektet ska bli hanterbart presenteras. Slutligen ges en beskrivning av hur rapporten fortsättningsvis 

kommer att vara upplagd. 

1.1 Bakgrund 

Som ett examensarbete vid Linköpings universitet genomförs under våren 2014 ett projekt rörande 

framtagning och underhåll av monteringsinstruktioner för produkterna vid PartnerTechs fabrik i 

Åtvidaberg. PartnerTech är en kontraktstillverkare med sitt huvudkontor i Malmö och fabriker i 

Åtvidaberg och Karlskoga, internationellt finns de i Europa, Nordamerika och Asien. 

Kontraktstillverkning innebär att företaget självt inte äger de produkter som produceras, men erbjuder 

sina kunder den kompetens och utrustning som krävs. Nivån på materialet som kunderna presenterar 

inför en tänkt introduktion kan variera och därför erbjuds även tjänster inom produktutveckling. 

Verksamheten bedrivs inom en rad områden, från tillverkning av plåtdetaljer till montering av 

medicinskteknisk utrustning, som lyder under kvalitetskrav från FDA. Fabriken i Åtvidaberg fokuserar 

på montering av utrustning för industri och medicinsk användning, samt utveckling och tillverkning 

inom systemintegration. I rollen som kontraktstillverkare ställs företaget inför produktionsscenarion 

av varierande omfattning. Korta cykler med volymer styrda av en svängande efterfrågan ställer krav 

på flexibilitet och dokumentation anpassad för detta. Samtidigt finns produkter där volymerna är lägre, 

men arbetsinnehållet högt, vilket ställer andra typer av krav. På grund av den stora variationen av 

produkter och volymer är tillsättningen av monteringspersonal ett återkommande problem, eftersom 

kompetens och arbetsinnehåll måste matchas. 

För att stödja montörerna och förbättra produktkvalitén upprättas monteringsinstruktioner i dagsläget 

i dokumentform, vid PartnerTechs fabrik i Åtvidaberg. Dessa placeras vid stationen där monteringen 

sker. I andra delar av företaget används bildskärmar för att visa instruktionerna elektroniskt, vilket 

även fabriken i Åtvidaberg på sikt vill övergå till. Instruktionerna revideras när ändringar uppstår, eller 

oklarheter uppmärksammas av monteringspersonalen. Arbetssättet har dock brister i form av att 

revisioner är problematiska att införa och instruktionerna är omständliga att ta fram. Dagens 

utformning av instruktioner bygger på erfarenhet och sunt förnuft, en undersökning av resultat från 

forskningen för framtagning av instruktioner har därför efterfrågats. 

Det nuvarande arbetssättet medför även att instruktioner inte finns tillgängliga vid uppstarten av 

monteringsarbetet. Därför har PartnerTech uttryckt sitt intresse för att undersöka vilka fördelar 

mjukvaror baserade på CAD-modeller kan medföra för arbete med monteringsinstruktioner. 

Förhoppningen är att därigenom kunna effektivisera framtagningen av bilderna som används i 

instruktionerna. Vilka fördelar som finns med att använda animationer som instruktionsmaterial ses 

också som intressant. Hur dessa ska tas fram och presenteras behöver alltså undersökas närmare. 
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att: 

Undersöka alternativ till det nuvarande arbetssättet med att ta fram och underhålla 

monteringsinstruktioner, samt att utreda hur innehållet ska struktureras. 

Hur SolidWorks Composer kan bidra till att underlätta framtagningen är av särskilt intresse. För att ge 

PartnerTech bättre stöd och bakgrund till instruktionernas utformning, samlas även information om 

människans inlärning och förhållande till instruktioner. Hur instruktionerna kan presenteras vid 

arbetsstationen med elektroniska metoder behandlas och animationers användarvänlighet undersöks. 

Eftersom produkternas komplexitet varierar, finns också skillnader i vilken personal som kan tillsättas 

vid olika uppgifter. För att underlätta processen vid tillsättning av personal ska en 

kategoriseringsmetod för produkterna tas fram. Detta medför att en metod för att fördela personal 

också blir nödvändig. Om kategorierna kan användas för att bestämma typ av instruktion ska också 

undersökas. Kategoriseringsmetoden utgör ett sidospår i projektet och ges inte samma utrymme som 

framtagningen av instruktioner. 

1.2.1 Problemformulering 

- Vilka alternativa metoder kan användas för att ta fram monteringsinstruktioner?  

- Vilket innehåll ska finnas i instruktioner och hur ska det presenteras? 

- Hur kan produkter kategoriseras för att bedöma monteringskomplexitet? 

- Hur kopplas produktkategorierna till lämpliga montörer? 

1.3 Mål 

Projektets huvudmål är att utarbeta en alternativ metod för att ta fram och underhålla instruktioner, 

som möjliggör tidigare introducering. Metoden ska vara försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv, sett 

till de kostnader som relaterar till mjukvarorna som föreslås. Innehållet ska också presenteras på ett 

sätt som överensstämmer med principer hämtade från forskning inom relevanta områden. Därutöver 

ska en metod för att kategorisera produkterna tas fram. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet i projektet avgränsas till: 

- PartnerTechs fabrik i Åtvidaberg. 

- Produkterna som monteras i Åtvidaberg. 

- manuell montering av produkter. 

- att fokusera på elektroniska sätt att presentera instruktioner. 

- att endast beakta kostnader för SolidWorks Composer och andra potentiella mjukvaror. 

- att endast en metod för kategorisering utarbetas, specifika gränser eller strategier för 

implementering behandlas inte i projektet. 

- att endast SolidWorks Composer beaktas som alternativ för framtagning av bilder och 

animationer. 

Projektets tidsram är satt till 20 veckor, vilket alltså utgör en begränsning för omfattningen av de 

frågor som behandlas. 
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1.5 Disposition och definitioner 

Rapporten inleds med en beskrivning av metoderna och genomförandet som använts under projektet. 

Dessa presenteras i den ordning de använts, respektive genomförts. Detta följs av en teoretisk 

referensram vars syfte är att ge läsaren en inblick i de olika områden som ingått i projektet. De följande 

kapitlen kommer bygga på det material från referensramen och arbetet som gjorts med att ta fram 

den alternativa metoden. Sedan presenteras de resultat som uppnåtts uppdelat på de områden som 

beskrivits i syftet ovan. Oförutsedda problem som uppstått samt lösningarna på dessa presenteras i de 

berörda styckena. 

Därefter ges en diskussion kring arbetets genomförande samt vilka för- och nackdelar som kan ses med 

den föreslagna arbetsmetodiken. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som projektet lett fram till 

och de rekommendationer som finns för det fortsatta arbetet inom området. Material som kan vara 

av intresse för läsare som vill fördjupa sig i metodiken för projektet, eller som av olika anledningar inte 

passar in i den löpande texten, finns som bilagor i slutet av rapporten. 
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2 Metoder 
Under projektets gång har olika metoder tillämpats för att uppnå syftet med de steg som tagits. 
Nedan presenteras de metoder som studerats särskilt inför genomförandet eftersom kunskap 
saknats eller varit otillräcklig. Hur och när metoderna tillämpats presenteras i kapitel 3. 

2.1 Projektstyrning 

Ett projekt kan delas upp i tre delar; planering, genomförande och avslutande. Om planeringsfasen 

görs grundligt, blir projektet lättare att genomföra och tid kan därmed totalt sett sparas. De 

ursprungliga problemen eller idéerna som ligger bakom projektet ska vara klarlagda. Projekt är dock 

levande genom hela processen, planeringen måste därför kunna anpassas. Tidigare beslut kan bli 

nödvändiga att ompröva, liksom fördelningen mellan frågeställningar. Målen som sätts ska även vara 

rimliga, med avseende på tidsramen som säs, samt kunskaperna och resurserna som krävs. (Ulfvens, 

1997) 

Under genomförandet följs planeringen från föregående fas. För varje arbetsområde kan mer 

detaljerade planer göras upp, som stöd för att säkerställa att delmålet uppnås. Allteftersom arbetet 

fortskrider kan det som sagt vara nödvändigt att anpassa omfattningen av uppgifterna för att slutmålet 

ska kunna realiseras. Hänsyn måste även tas till hur olika uppgifter är beroende av varandra, så att det 

inte finns luckor i resultatet när projektet når sitt slut. Projektet avslutas med att presenteras för 

beställaren, i form av en rapport eller som en muntlig presentation. (Ulfvens, 1997) 

För att visualisera ett projekts innehåll kan en WBS (Work-Breakdown-Structure) göras. Med denna 

metod visas huvudaktiviteter i den översta raden, vilka sedan bryts ned i ett antal delaktiviteter 

vertikalt. För det aktuella projektet finns en WBS i Bilaga 1. 

2.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie görs i fyra huvudsakliga faser; planering, datainsamling, analys och skrivande. I den 

inledande planeringsfasen ska frågeställningarna och syftet med litteraturstudien bestämmas, liksom 

vilka avgränsningar som ska göras. Att litteraturstudien är anpassad till den tidsram som gäller för 

projektet är viktigt. Därefter kan förutsättningslösa provsökningar efter artiklar göras, där olika 

söktermer testas. Under datainsamlingen förfinas sedan söktermerna och kombinationer av tidigare 

resultat används. Urvalet från sökresultaten görs i förstahand genom artiklarnas rubrik. Om 

sammanfattningen (abstract) stämmer med litteraturstudiens frågeställningar och syfte hämtas 

artikeln hem för genomläsning. Innehåll som är intressant för projektet samlas sedan. (Karolinska 

Institutet, 2007) 

Under analysfasen undersöks artiklarnas innehåll vidare. Att resultat och slutsats överensstämmer 

kontrolleras samt att datainsamlingen som gjorts i artikeln är rimlig. Den övergripande designen av 

studien ska också vara anpassad till syftet och målet för det som studeras. Frågan om artikeln bidrar 

till ny kunskap eller bekräftar tidigare resultat kan också ställas. Slutligen är det av intresse att se om 

resultaten diskuteras och jämförs med tidigare forskning. I den sista fasen, skrivandet, sammanställs 

den samlade informationen som är relevant för projektets syfte. Ett väl genomfört arbete under 

datainsamlingen underlättar skrivandet. Materialet ska presenteras objektivt, eventuella synpunkter 

eller reflektioner får göras i rapportens diskussionsdel. (Karolinska Institutet, 2007) 
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2.3 Enkäter 

Enkäter gör det möjligt att sammanfatta relativt stora gruppers uppfattning om de frågor som ställs. 

Om ingen aktiv insamling görs direkt vid presentationen av enkäten, måste hänsyn tas till det 

eventuella bortfallet. Vid stora bortfall (> 50 %) ska en analys av vilka som inte svarat göras. Om de 

med mer extrema åsikter inte svarar påverkar det utfallet. Två begrepp som används för att 

kvalitetssäkra enkäter är reliabilitet och validitet. Reliabilitet relaterar till att frågorna som ställs ger 

samma svar vid olika tillfällen. Validitet är kopplat till att det som undersökningen avser mäta verkligen 

mäts. (Osvalder, et al., 2008) 

Genom att respondenten (personen som svarar på enkäten) kan vara helt anonym och inte själv 

behöver sätta ord på de svar som lämnas, kan även känsliga frågor ställas. Det är dock viktigt att 

enkäten utformas på ett sådant sätt att olika individer förstår dem på samma sätt. ”Skräp in, skräp ut” 

är ett förekommande uttryck inom datainsamling, vilket syftar på att dåligt utformade frågor också ger 

svar som är svåra att dra slutsatser av. (Statistiska centralbyrån, 2013) 

Några av de vanligaste felen när enkäter utformas är att frågan i sig eller de tillhörande 

svarsalternativen inte är tydligt definierade. Att använda till exempel ofta tolkas olika beroende på vad 

personen anser vara just ofta. Ett annat exempel är att ställa till synes enkla, öppna frågor, vilket 

lämnar stort utrymme för tolkningar. Detta kan grunda sig i att personen som tar fram enkäten inte 

har samma erfarenhet som gruppen som ska svara på den. Exempelvis: 

- Använder du funktion X i programmet ofta? 

Frågan är då vad den som svarar anser vara ofta. Det varierar sannolikt mellan olika personer. Ett annat 

fel som måste undvikas är att ställa flera frågor i en och samma, vilket kan göra respondenten osäker 

på vad som söks. 

- Använder du funktion X dagligen, veckovis eller bara någon gång i månaden? 

En beteendemässig aspekt som bör tas hänsyn till är att människor i allmänhet hellre instämmer i 

påståenden. Omedvetet så ges de svar som det förväntas eller som antas vara rätt. Genom att hålla en 

neutral ton i frågorna och avstå från starka ord kan detta undvikas. 

- Anser du att funktion X är det bästa sättet att lösa uppgifter av den här typen? 

(Statistiska centralbyrån, 2013) 

2.4 Intervjuer 

Som ett komplement till enkäter kan intervjuer användas, så att ett mer djuplodat resultat kan nås. 

För att en intervju ska ge det resultat intervjuaren hoppas på är det viktigt att den planeras i förväg. 

De psykologiska faktorerna som inverkar genom interaktionen mellan intervjuaren och respondenten 

måste också beaktas. Genom att ställa rätt typ av frågor undviks att respondenten blir obekväm och i 

värsta fall avbryter intervjun. I detta ingår även att anpassa utrymmet som ges i intervjuns olika faser, 

det vill säga hur strukturerat frågorna ställs samt vilken detaljnivå de håller. 

Trattmodellen används ibland för att beskriva intervjuförfarandet. Modellen beskriver hur intervjuaren 

inledningsvis ger respondenten mycket utrymme och bygger ett förtroende. Under denna fas ställs 

öppna frågor och intervjuaren uppmuntrar till att utveckla de svar som ges. Därefter övergår fokus till 
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mer specifika frågor och mer exakta svar på de frågor som är centrala för intervjun söks. Avslutningsvis 

sammanfattas svaren som framkommit för att verifiera att de förståtts korrekt och intervjuaren 

förklarar vad som kommer hända härnäst. (Jonsson, 2009) 

2.5 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som syftar till att generera idéer inom ett visst område. Metoden tillämpas 

för att ta fram förslag på hur ett problem kan lösas eller vad som är orsaken till det. Brook (2010) menar 

att en viktig del av brainstormingen är att det finns en person som leder processen och kan ställa 

ledfrågor för att ge gruppen inspiration. Trots att den gängse uppfattningen är att brainstorming är 

effektivast i grupp visar Nijstad et al. (2006), att individuellt arbete genererar fler idéer och att dessa 

har högre kvalitet. När metoden används av en grupp är dock sammansättningen av deltagarna viktig 

att beakta, personer från olika nivåer inom organisationen ska inkluderas (Brook, 2010). 

2.5.1 Negativ brainstorming 

För att förstå de underliggande orsakerna till ett problem och därmed kunna eliminera eller förebygga 

det, kan negativ brainstorming tillämpas. Metoden går ut på att föreställa sig hur en process eller 

produkt kan göras så dålig som möjligt. Faktorerna som inverkar används sedan för att ta fram 

lösningar för hur detta kan undvikas. (Brook, 2010) 

2.6 Observation 

Observationer kan användas för att ge en uppfattning om hur människor agerar när givna uppgifter 

utförs. Till skillnad från intervjuer visas det faktiska agerandet och inte hur användaren säger att denne 

agerar. Det är med andra ord möjligt att upptäcka sådant som användaren inte själv är medveten om. 

Metoden bidrar även till att förstå eller upptäcka olika problemsituationer som kan uppstå. 

Observationer kan göras antingen i en verklig eller fiktiv miljö, som osystematiska eller systematiska 

studier. En osystematisk observation innebär att inga förutbestämda data söks, medan det i ett 

systematiskt fall planerats i förväg hur förloppet ska se ut. (Osvalder, et al., 2008) 

När observatören är närvarande under själva försöket kallas det för direkt observation. Det är då viktigt 

att hålla en låg profil, så att användaren påverkas så lite som möjligt. Indirekt observation kan göras 

genom att en videokamera, som placeras diskret, används. Videokamera kan även användas vid direkta 

observationer som registreringsmetod, som ett komplement till anteckningar eller checklistor. 

Resultatet av observationer kan vara både kvalitativt och kvantitativt. När kvantitativa data samlas 

kallas detta för en frekvensstudie, som till exempel när antal förflyttningar räknas eller användande av 

ett visst verktyg. Uppgifterna som räknas ska vara väl definierade liksom tidsintervallet. (Osvalder, et 

al., 2008) 

Nackdelarna med observation är bland annat att användaren inte får möjlighet att uttrycka attityder 

och önskemål inför situationen. Det kan därför bli svårt för observatören att förstå varför vissa 

arbetssätt används, med följden att tolkningen försvåras. Det är därför en god idé att använda 

observation ihop med någon annan metod som kan svara på dessa frågor, till exempel intervjuer. När 

en person observeras och är medveten om detta, kan också arbetssättet påverkas så att det normala 

agerandet frångås. (Osvaldner & Ulfvengren, 2008)  
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3 Genomförande 
I det följande avsnittet beskrivs hur arbetet utförts uppdelat på de områden som ingått. För att ge en 

överblick av de moment som ingått i projektet visas i Figur 1 en sammanfattning. De mindre fälten 

indikerar var de ovan presenterade metoderna använts. 

 

Figur 1 - Överblick av projektet 

3.1 Nulägesanalys av aktuellt arbetssätt 

Nulägesanalysen utfördes parallellt med litteraturstudien för att på så sätt bredda perspektivet och för 

att kunna formulera lämpligare frågor. Målet med detta var även att minska behovet av att återkomma 

med följdfrågor och därmed kunna fokusera på de aktuella aktiviteterna. Inför nulägesanalysen 

ordnades ett möte för att introducera projektets mål och omfattning för de anställda vid PartnerTech 

som skulle involveras i projektet. Informationen om PartnerTechs nuvarande arbetssätt samlades 

genom intervjuer och enkäter, tillvägagångssättet beskrivs nedan. 

Ett dokument med frågor och områden för diskussion ställdes i ordning utifrån de luckor som fanns i 

kunskapen om företagets arbetssätt. Insikter som litteraturen dittills givit kunde jämföras med tidigare 

kunskaper om företaget, informationen bidrog också till att formulera frågorna. Detta användes sedan 

vid individuella intervjuer, som var delvis strukturerade, med tjänstemän som hade olika 

arbetsuppgifter. Syftet var att skapa en mer avslappnad situation och att kunna fokusera på varje 

individs egen uppfattning. Intervjun följde de nedskrivna frågorna och diskussionspunkterna i 

huvudsak, men spontana följdfrågor och observationer från intervjupersonen tilläts för att berika 

informationen. Svaren dokumenterades genom att de skrevs ned allt eftersom intervjun förlöpte. Att 

det som skrivits var korrekt verifierades genom att antingen läsa upp eller visa anteckningarna som 

gjorts. 

Dokumentet som varit grund för intervjuerna utgjorde också utgångspunkten för framtagningen av 

enkäterna. Två olika enkäter togs fram, en lämnades till monteringspersonal och den andra till 

beredare samt process- och produktionstekniker. Användningen av enkäter sågs som en rimlig metod 

dels för att tillgängligheten till grupperna var begränsad och dels för att relativt stora grupper skulle 

omfattas. Innan enkäterna lämnades till grupperna gjordes en utvärdering tillsammans med personal 

från PartnerTech. Vid utformningen eftersträvades ordval som skulle begränsa utrymmet för tolkning 

och påståendena som användes skrevs på ett neutralt sätt. Enkäterna samlades in via en låda uppsatt 

vid företagets matsal och någon aktiv strategi för att få tillbaka samtliga enkäter tillämpades ej. 

Anledningen till detta var framförallt att stärka de svarandes anonymitet och frivillighet, samtidigt 

kunde intresset för de områden som projektet berör undersökas. 

Syftet med enkäten till monteringspersonalen var att kartlägga hur nöjda de var med olika aspekter av 

instruktionerna som användes, samt på vilket sätt de användes. Enkäten som lämnades till beredare 

och process- respektive produktionstekniker var mer utförlig eftersom gruppen som tillfrågades var 
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betydligt mindre. Beredaren har ett mer övergripande ansvar för en produkt och sköter kontakt med 

kunden, medan process- och produktionstekniker bland annat utför arbetet med att ta fram 

monteringsinstruktioner. Samma enkät användes för både beredare och tekniker för att fånga upp 

eventuella skillnader mellan grupperna. Innehållet fokuserade på metodiken för framtagning av 

instruktioner och inkluderade även hur de upplevde underlagen som tillhandahölls, samt motivationen 

för arbetet. Målsättningen var att skapa goda förutsättningar för det efterföljande arbetet med att 

kartlägga de förutsättningar som fanns för implementering av olika metoder. 

3.1.1 Förutsättningar 

Utifrån den kunskap som samlades in under nulägesanalysen konstaterades vilka resurser som fanns i 

dagsläget och slutsatser drogs om vilka behov som behövde uppfyllas. De enkäter som använts 

analyserades liksom svaren från intervjuerna. För att illustrera och förtydliga de förutsättningar som 

råder på PartnerTech i Åtvidaberg gjordes olika illustrationer. Arbetet lede fram till en bättre 

uppfattning om hur de rådande förutsättningarna skulle påverka och påverkas av senare beslut. Detta 

skulle bli en viktig byggsten för att kunna föreslå ett effektivt och tillämpbart arbetssätt för 

framtagningen av monteringsinstruktioner och de relaterade frågorna. 

3.2 Litteraturstudie 

Under litteraturstudien samlades information om de områden som ansågs viktiga för att möjliggöra 

ett lyckat genomförande av projektet. Erfarenheter från tidigare försök studerades och relevanta 

forskningsartiklar undersöktes. Syftet med litteraturstudien var att identifiera potentiella lösningar 

samt att få en teoretisk bakgrund till de brister som upptäcktes under nulägesanalysen. Materialet 

sammanställdes sedan i den teoretiska referensramen. 

Bland de områden som valdes ut för mer ingående studier var faktorer som avgör en instruktions 

effektivitet det som ansågs viktigast. Hur datorstöda arbetssätt kunde tillämpas utifrån CAD modeller 

eller andra underlag sågs också som ett område av intresse. Framförallt var användningen av 

animationer som instruktionsmaterial intressant att studera närmare. För att få en bakgrund till de 

mänskliga faktorerna som antogs påverka utformningen av instruktioner, söktes information om hur 

människor lär in och förstår instruktioner samt hur dessa ska kommuniceras för att lyckas. Då en del i 

examensarbetet bestod i att kategorisera produkter och knyta personal med lämplig erfarenhet till 

kategorierna, undersöktes även hur kompetens kan bedömas. 

Informationen söktes främst genom Scopus och inom biblioteken vid Linköpings universitet. Litteratur 

som varit studiematerial i kurser som genomförts under utbildningen användes också. Inledningsvis 

provades olika söktermer som relaterade till områdena ovan och efterhand kunde dessa specificeras 

för att hitta givande information. Några exempel på söktermer som provades ges nedan: 

- Assembly instructions 

- Work instructions 

- Instructional animation 

- Pictorial assembly instructions 

- Assembly AND skill 

- Competence AND measurement 
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För att begränsa sökresultaten till relevanta artiklar användes sökfilter som AND, vilket ger resultat 

som innehåller alla de ord som inkluderas, men inte nödvändigtvis i den ordning de skrivits i. Flera 

olika varianter av de ovanstående termerna provades och efterhand kunde termer hämtas från 

tidigare funna artiklar. 

3.3 Möjlig tillämpning av funna principer 

Utifrån det material som samlades under litteraturstudien gjordes en sammanfattning av de konkreta 

och direkt tillämpningsbara principerna. Därefter utarbetades förslag till layouter för själva 

instruktionssekvensen liksom för instruktionen som helhet. Ett urval gjordes baserat på vilka för- och 

nackdelar som respektive layout medförde. Alternativ till den nuvarande mjukvaran som används för 

att författa instruktioner togs fram och användbara funktioner undersöktes. 

Under den här delen av projektet utvärderades också vilka möjligheter användningen av mjukvaran 

SolidWorks Composer erbjuder. Hur PartnerTechs behov matchar dessa samt vilka begränsningar som 

påverkar användningen av mjukvaran var av särskilt intresse. Licensen som tillhandahölls av en 

återförsäljare var begränsad till 30 dagar och teknisk support erbjöds för att underlätta inlärningen av 

programmets funktioner. En inlärningsfas genomgicks där funktionerna testades och programmets 

gränssnitt blev bekant. Programmet användes därefter för att ta fram bilder och animationssekvenser 

för instruktionerna som skulle användas vid senare testning. 

Som avslutning gjordes praktiska tester där instruktioner togs fram enligt metodiken som utarbetats 

under projektet, för två olika montage. Båda instruktioner gjordes i två varianter, en statisk och en 

dynamisk. Testerna baserades på två montage som valts från skilda monteringslinjer, produkterna 

kallas fortsättningsvis X och Y. Två montörer med erfarenhet av att följa den nuvarande PartnerTech 

standarden, men som inte tidigare monterat de aktuella detaljerna, deltog i testerna. 

Arbetsstationerna som användes var de ordinarie monteringsplatserna på produktionslinjen. För att 

kunna utvärdera och lättare se hur instruktionerna användes filmades genomförandet av försöken. 

Upplägget planerades så att den första montören fick följa den statiska instruktionen för produkt X och 

den dynamiska för produkt Y. För den andra montören växlades sedan instruktionerna så att produkt 

X monterades enligt den dynamiska instruktionen och produkt Y enligt den statiska. Planen var att 

båda montörerna skulle utföra respektive uppgift tre gånger. Efter testerna hölls ett möte med 

montörerna och annan berörd personal, där synpunkter och förbättringsförslag gicks igenom. Utifrån 

detta gjordes ändringar i presentationernas layout. Under testerna användes direkt och systematisk 

observation som metod för att dokumentera och följa förloppet. 

3.4 Kategorisering av produkter 

Framtagningen av monteringsinstruktioner och innehållet i dessa var projektets huvudfokus. Att ta 

fram en metodik för att kunna kategorisera de produkter som tillverkas vid PartnerTech i Åtvidaberg 

ingick dock också projektet. Till denna skulle ett arbetssätt för att knyta lämplig personal till olika 

produktkategorier utarbetas. Kategoriseringen ska bedöma produktens komplexitet sett till dess 

tekniknivå och svårighet att montera. Det bör klargöras att det är här syftas på den komplexitet som 

relaterar till själva monteringen, inte produkter med komplex funktion eller som är komplexa att 

planera i produktion. Fokus här ligger alltså på den komplexitet som upplevs av montören som fogar 

samman de ingående komponenterna. 
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Faktorer som skulle kunna ligga till grund för kategoriseringen togs fram genom negativ brainstorming, 

se 2.5.1. Syftet var att skapa ett så problematiskt montage som möjligt. De faktorer som framkom 

kunde sedan delas in i grupper, vilka utgjorde grunden för bedömningskriterierna i metodiken. 

Kriterierna rensades sedan med hänsyn till relevans och rimlighet att bedöma utifrån de underlag som 

metoden var tänkt att baseras på. Slutligen sammanställdes detta i en checklista, processen för 

genereringen visas i Figur 2. 

 

Figur 2 - Processen under framtagningen av produkt kategoriseringsmetoden 

Eftersom de olika grupperna kan anses olika viktiga för komplexiteten totalt sett, användes vikter för 

respektive grupp. Kopplingen till lämplig personal gjordes genom att utgå från de kategorier som togs 

fram. Det ansågs vara av stor vikt att metoden kunde användas utan att kränka personalens integritet. 

Därför valdes objektiv data som tillät begränsad datainsamling, vilket samtidigt gjorde metoden 

enklare att tillämpa. 

3.5 Ekonomiska effekter av föreslaget arbetssätt 

Slutligen sammanställdes vilka ekonomiska effekter som kan förväntas av en övergång till digital 

framtagning av bilder och användning av det föreslagna presentationsformatet. Prisuppgifter för 

SolidWorks Composer togs emot från samma återförsäljare som tillhandahöll provversionen av 

programmet. Omfattningen på tidsbesparingen som krävs för att göra Composers licenskostnader 

försvarbara beräknades och rimligheten utvärderades. Kostnaden för hårdvaran och installation av 

denna som skulle krävas för att presentera instruktionerna elektroniskt beaktades inte. Uppfattningen 

under projektet har varit att PartnerTech i Åtvidaberg har avsikten att övergå till ett elektroniskt 

presentationsformat, oberoende av hur bilder och instruktioner utarbetas. Presentation av 

instruktioner på bildskärmar tillämpas redan inom andra delar av koncernen. Andra effekter där de 

ekonomiska aspekterna inte kunnat uppskattas behandlades också i detta avsnitt av projektet. 
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4 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet är en sammanfattning på den litteratur som studerats inom olika områden under den 

inledande fasen av projektet. Materialet utgör grunden för de efterföljande kapitlen där möjliga 

lösningar presenteras och nuvarande problem förklaras. Insamlingen gjordes främst från vetenskapliga 

artiklar hämtade från Scopus och till viss del från kurslitteratur som använts under utbildningen. 

4.1 Människans kognitiva egenskaper i förhållande till instruktioner 

Nedan presenteras hur människor interagerar med instruktioner i olika former samt hur de påverkar 

våra möjligheter att utföra nya och främmande uppgifter. Hur människan lär sig och vilken behållning 

som fås av olika presentationstyper ges en översyn liksom vilka mekanismer som begränsar 

instruktionernas potential. Först presenteras dock i korthet hur människor uppfattar och lär in ny 

information. 

4.1.1 Bearbetning av information 

När en person bearbetar information sker en rad olika processer både parallellt och i serie, enligt 

Osvalder och Ulfvengren (2008). Medan ny information tas in, tolkas och bearbetas tidigare 

information, samtidigt som beslut fattas utifrån de slutsatser som dragits. Figuren nedan beskriver 

processen med informationsintag och -hantering, se Figur 3. 

 

Figur 3 - Informationsintag och -hantering (fritt efter Osvalder och Ulfvengren (2008)) 

Informationens kvalitet beror av hur många stimuli användaren måste förhålla sig till, samt svårigheten 

att urskilja den sökta informationen. Stimuli är ett samlingsbegrepp för de signaler som människans 

sinnen tar in för att tolka och interagera med omvärlden, till exempel ljud, ljus och värme. (Osvaldner 

& Ulfvengren, 2008) 

Människan förlitar sig i förstahand på stimuli som tas in via synen, som svarar för nästan 80 % av alla 

sinnesintryck. När information söks med hjälp av synen delas processen in i två områden, skanning och 

sökning. Skanning innebär att individen medvetet och strukturerat söker ett känt mål medan sökning 

sker mer slumpmässigt. En skanning görs generellt uppifrån och ner, eller från vänster till höger, dock 

kan även sökning göras på samma sätt. Färgskalor ska användas med försiktighet, eftersom 

ljusförhållanden och personliga egenskaper, såsom ålder och färgblindhet, påverkar deras 

användbarhet. Gråskalor är att föredra och om det är nödvändigt med färgkodning ska denna endast 

förstärka annan information. (Osvaldner & Ulfvengren, 2008) 
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Två typer av bearbetning sker när en person tar in tillgängliga stimuli i en omgivning. Dels en datadriven 

bearbetning, vilken bygger på de fysiskt tillgängliga stimuli som finns, och dels begreppsdriven 

bearbetning som bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper. Datadriven bearbetning är 

omedveten och sker automatiskt, begreppsdriven är istället både medveten och aktiv. Genom den 

begreppsdrivna bearbetningen kan en person komplettera stimuli som inte ger en fullständig 

information. I de fall en av bearbetningstyperna störs på något sätt kompenseras detta genom att den 

andra ökar i aktivitet. (Osvaldner & Ulfvengren, 2008) 

Bearbetningstypernas inverkan på användningen av instruktioner kan tolkas som att den datadrivna 

bearbetningen framförallt påverkas av instruktionernas innehåll och hur tydligt det presenteras. 

Begreppsdriven bearbetning kan snarare relateras till hur väl instruktionerna utformas i hänseende 

med användarens förmåga att överföra kunskapen på nya problem. 

4.1.2 Uppmärksamhet & Resurskrav 

Förutsättningarna för att sökt information ska upptäckas beror på hur lätt den är att uppmärksamma 

för användaren. Detta beror i sin tur på antalet stimuli som finns tillgängliga, samt om flera uppgifter 

ska utföras samtidigt. En människas resurser för uppmärksamhet är starkt begränsade, men kan 

förbättras genom träning. Inte genom att uppmärksamheten i allmänhet blir bättre, men väl inlärda 

uppgifter kräver allt mindre fokus från användare, vilket alltså frigör kapacitet. Uppmärksamhet kan 

indelas i två olika typer, selektiv och delad. Selektiv uppmärksamhet innebär att fokus läggs på en 

enskild kanal för information, medan delad, som namnet antyder, innebär att information hämtas från 

flera källor parallellt. (Osvaldner & Ulfvengren, 2008) 

Den selektiva uppmärksamheten påverkas av ett antal olika faktorer. Hur framträdande eller tydlig 

informationen som söks är, utgör en viktig del i användarens möjlighet att upptäcka det. Även 

förväntningarna för hur eller vad som ska upptäckas påverkar sökningen av information. Andra saker 

som informationens värde och dess tillgänglighet styr användarens motivation för att göra den insats 

som krävs för att lokalisera informationen. Delad uppmärksamhet begränsas av tre olika faktorer enligt 

Osvalder och Ulfvenhag (2008). Dels mängden mentala resurser den primära uppgiften kräver, liksom 

likheten i resurskrav från sekundära uppgifter och dels av hur växling mellan uppgifter görs. (Osvaldner 

& Ulfvengren, 2008) 

Resurskravet kan delvis i enlighet med tidigare resonemang minskas, genom att en uppgift tränas in. 

Att utföra olika uppgifter som kräver samma typ av fokus, från exempelvis hörsel eller syn, är dock 

problematiskt. Att köra bil och föra ett samtal utgör i många fall inget problem, men att lyssna på en 

debatt och samtidigt svara på frågor relaterade till ett annat ämne är betydligt svårare. Däremot är det 

möjligt för en person att växla mellan olika uppgifter som körs parallellt, men fokus ligger på en enskild 

uppgift i taget. Den väsentliga informationen ska alltså vara samlad och presenterad på ett tydligt sätt 

där den förväntas. (Osvaldner & Ulfvengren, 2008) 

4.1.3 Inlärning 

Hur väl en person kan tillgodogöra sig information som tas in via olika stimuli beror sedan på dennes 

tidigare erfarenheter och inneboende förmåga för typen av uppgift (Nembhard & Osothsilp, 2005). 

Olhager (2000) beskriver metoden för att beräkna en persons inlärningskurva. Inlärningskurvan 

illustrerar en persons förbättringar när en uppgift upprepas, genom att tiden arbetsmomentet tar att 

utföra plottas mot vilken gång i ordningen det utförs. Initialt görs relativt stora förbättringar absolut 



 

15 
 

sett, dock kommer förbättringar fortsätta att göras tills en minsta möjlig tid för uppgiften nås. Hur 

inlärningskurvan ser ut är individuellt, en inledningsvis brant kurva indikerar snabb inlärning och 

förbättring av personens färdigheter. Hur lång tid det bör ta att utföra ett arbetsmoment 𝑛:te gången 

kan beräknas enligt (1) och (2). (Olhager, 2000) 

𝑇𝑛 =  𝑇1𝑛𝑏        (1) 

 

𝑏 =  
ln 𝑟

ln 2
           (2) 

 

𝑑ä𝑟:   𝑇𝑛 −  𝑡𝑖𝑑 𝑛: 𝑡𝑒 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 

 𝑇1 −  𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 

𝑛 −  𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠, 

  𝑏 − 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑙ä𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑟 𝑖𝑛𝑙ä𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 

Konstanten 𝑏 indikerar alltså hur snabbt en individ lär sig, beroende av 𝑟 som är procentsatsen 

för vilken förbättring som görs efter ett visst antal upprepningar. Om inlärningstakten är 

exempelvis 80 % (b = 0,8) innebär det att andra tiden kommer vara 80 % av den första, den 

fjärde kommer vara 80 % av den andra och så vidare. Varje gång antalet fördubblas går alltså 

tiden ner till 80 % av den tidigare. Nedan visas en inlärningskurva med 80 % inlärningstakt, se 

Figur 4. 

 

Figur 4 - Inlärningskurva, 80 % takt 
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4.2 Hur instruktioner förstås 

För att en användare ska tillgodogöra sig innehållet i en instruktion skapas en mental modell av de 

ingående objekten och de handlingar som ska utföras (Osvaldner & Ulfvengren, 2008). Ganier et al. 

(2000) bryter ned processen från inläsning av instruktionerna till utförande av handlingar i följande tre 

steg: 

 Användaren aktiverar och/eller bibehåller målet med uppgiften i arbetsminnet, antingen 

gradvis eller samfällt. 

 Instruktionerna avläses, liksom karaktären av uppgiften och användaren utarbetar en mental 

modell utifrån tillgängliga källor och lägger upp en handlingsplan. 

 Användaren utför handlingarna. 

 

Watson et al. (2010) menar att den kognitiva processens djup avgörs beroende på hur instruktionen 

presenteras. Skriven text medför att ingående objekt samt deras position och eventuella förflyttning 

måste visualiseras mentalt innan en mental modell kan upprättas. Bilder behandlas på ett liknande 

sätt genom att objektet konkretiseras och sedan översätts till en mental modell. Det har antagits att 

animationer underlättar tolkning och uppbyggnad av den mentala modellen, vilket i så fall skulle kunna 

medföra minskad risk för misstolkning av instruktioner. Forskningsresultaten inom området ger dock 

ingen enhällig bild av hur detta verkligen förhåller sig. (Watson, et al., 2010) 

Kombinationer av bilder och text eller inkludering av förklaringsposter i animationer har visats som 

starkt bidragande till att öka en användares lärande och förståelse för informationen som förmedlas 

(Höffler & Leutner, 2007). Genom att ge användaren samma och/eller kompletterande information via 

olika medier underlättas bearbetningen av informationen och risken för fel minskar (Pettersson, 2002). 

På ett liknande sätt antas inkludering av ljud bidra till att stärka inlärning och förståelse (Palmiter & 

Elkerton, 1991). I en studie av Palmiter och Elkerton (1991) lade försökspersoner med animationer som 

instruktions underlag själva till en ljudkomponent genom att tänka högt. De verbaliserade alltså vad 

de såg och gjorde, vilket antogs bidra till bättre förståelse. 

4.2.1 Syfte för instruktioner 

Anledningen till att ta fram instruktioner kan ha olika pedagogiska mål, vilket beskrivs i en artikel av 

Eiriksdottir och Catrambone (2011). För produkter som möbler eller leksaker, vilka kunden själv 

monterar, ska instruktionen leda till ett korrekt utförande första gången. Hög initial prestanda 

efterfrågas alltså. I andra fall som till exempel monterande produktion är det viktigt att varje produkt 

monteras på ett korrekt och likartat sätt, att informationen kan tas in och behållas är i så fall av större 

vikt. I det senare fallet kan det också tänkas att det är av intresse att kunna överföra inlärda arbetssätt 

på liknande produkter. Dock verkar de faktorer som gynnar initialt lärande hämma inlärning på längre 

sikt samt förmågan att överföra kunskapen till snarlika problem. Detta är en del i en växelverkan där 

samma sak gäller omvänt, faktorer som gynnar förmåga till överföring och långsiktig inlärning hämmar 

initial prestanda. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 
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4.2.2 Typer av information 

Information kan vara antingen beskrivande eller avbildande. Text är ett exempel på beskrivande 

medium, medan bilder och animationer uppenbart är avbildande (Watson, et al., 2010). Dekorativa 

animationer eller abstrakta bilder kan förstås anses vara beskrivande, men dessa antas ha ett 

begränsat användningsområde i instruktioner. Två begrepp som används för att beskriva hur olika 

medier förmedlar information om ett objekts läge är spatial och temporal. Spatial information handlar 

om ett objekts rumsliga position medan temporal information anger hur objektet förflyttas. Medan en 

animation innehåller både spatial och temporal information, ger bilder endast spatial och det är upp 

till användaren att skapa den temporala informationen utifrån skillnader mellan efterföljande bilder. 

(Ganier, et al., 2000) 

Beroende på användarens spatiala förmåga har olika instruktionsformer antagits mer eller mindre 

lämpliga. Till exempel antogs i (Höffler & Leutner, 2007) att animationer skulle ge användare med låg 

spatial förmåga bättre inlärning, eftersom animationen är en extern presentation som mer eller 

mindre kan direkt översättas till en mental modell. Därmed skulle den kognitiva belastningen minskas. 

Kombinationen av användarens personliga egenskaper och instruktionernas form är fokus i artikeln 

Höffler et al. 2010, där statiska och dynamiska instruktioner jämförs utifrån användarens tidigare 

kunskap och inlärningsstrategi. Nedan i 4.2.3 ges en överblick av artikeln. 

4.2.3 Inlärningsmönster 

Generellt kan två typer av inlärningsmetoder urskiljas, visualiserande och verbaliserande. För personer 

med ett visualiserande inlärningssätt är bilder och grafiska element viktigare än skrivna ord eller tal. 

Att förstå hur ett objekt förflyttas eller ser ut efter en rotation upplevs som enkelt utifrån en bild eller 

animation. I fallet med verbaliserande inlärningssätt gäller alltså det omvända. Text och tal är viktigare 

och att mentalt föreställa sig ändringar av ett objekt presenterat i en bild är svårare.  Frågan Höffler et 

al. (2010) ställde inledningsvis var hur dessa grupper skiljer sig när statiska bilder eller dynamiska 

animationer används för inlärning. Hypotesen var att animationer skulle ge verbaliserande personer 

bättre stöd för att upprätta en mental modell över ett händelseförlopp. (Höffler, et al., 2010) 

I studien av Höffler et al. (2010) användes en serie bilder respektive animationer som 

utbildningsmaterial för reaktionerna vid fotosyntes i två grupper av försökspersoner. Först gjordes ett 

personlighetstest för att bestämma inlärningsmönster, sedan användes bilderna respektive 

animationerna för att lära in det presenterade materialet. Avslutningsvis svarade försökspersonerna 

på kunskaps- och förståelsefrågor. Inom grupperna fanns båda typer av inlärningsmönster och deras 

tidigare kunskaper ansågs likvärdiga. (Höffler, et al., 2010) 

Resultatet av försöket visade att de som stod närmare ett verbaliserat inlärningsmönster inte 

presterade nämnvärt bättre med animationer. Däremot presterade försökspersonerna som bedömts 

som visualiserande betydligt bättre när statiska bilder användes. Resultatet visade även att 

visualiserande personer generellt presterade sämre när animationer användes. En möjlig förklaring är 

att den föränderliga karaktären av animationer stör processen med skapa en mental modell. I och med 

att objekt kontinuerligt dyker upp, ändras och försvinner begränsas möjligheten att identifiera dem. 

(Höffler, et al., 2010) 
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Utöver de personliga egenskaperna antar Höffler et al. (2010) att ämnesområdet spelar roll för de olika 

presentationsformernas effektivitet, vilket återkommer i en senare studie (Höffler & Leutner, 2011). 

Det antas att mer abstrakta områden är svårare att visualisera och förstå utifrån animationer eller 

bilder, till exempel på molekylär nivå, eftersom dessa inte är observerbara i vardagen. Detta stämmer 

överens med ett resultat i en studie av samma författare från 2007, (Höffler & Leutner, 2007), där 

störst fördel för animationer ses när motoriska uppgifter, som till exempel monteringsarbeten, ska 

utföras. 

4.3 Hur instruktioner används 

Erfarenheter från forskning visar att användare generellt sett har ett inneboende motstånd till att 

använda instruktioner, även när de innehåller värdefull information (Eiriksdottir & Catrambone, 2011). 

I de fall instruktioner slutligen konsulteras är det främst för att användaren inte längre vet hur eller 

vilken operation som ska utföras. Förklaringen som ges till detta i Eiriksdottirs och Catrambones artikel 

från 2011 är dels att människor strävar efter att tillämpa den metod som kräver minsta kognitiva 

belastning, vilket flera studier instämmer i (Höffler & Leutner, 2007) (Watson, et al., 2010). Samtidigt 

ser många som utför uppgiften med att ta fram instruktioner som ”ett nödvändigt ont”, då de sällan 

själva deltar i produktutvecklingen, enligt Eiriksdottirs och Catrambones. 

Användningen av instruktioner för att uppnå ett mål eller lära in ett nytt arbetssätt kan betraktas som 

ett människa-tekniksystem, där instruktionen utgör gränssnittet för interaktionen. Osvalder och 

Ulfvengren (2008) presenterar en figur som illustrerar de två kunskapsklyftorna som måste 

överbryggas när människor interagerar med ett tekniksystem, se Figur 5. Vad användaren ska uppnå 

och Hur detta ska göras, ska hanteras av gränssnittet. 

 

Figur 5 - Människa-tekniksystem (fritt från Osvalder och Ulfvengren (2008)) 

I fallet med monteringsinstruktioner kan instruktionen i sig ses som Gränssnittet och utgör samtidigt 

Informationsdonet. De verktyg och detaljer som ingår motsvaras av Manöverdon i figuren, vilka 

användaren genom sina Handlingar utnyttjar för att uppnå uppgiftens mål. 
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Finns det brister i ett gränssnitt är det möjligt att användaren vet vad som ska uppnås men inte vilka 

handlingar som krävs. En annan möjlighet är att målet inte är tillräckligt tydligt beskrivet, vilket gör det 

svårt för användaren att verifiera sitt resultat. Några faktorer som påverkar och kan begränsa ett 

gränssnitt är användarens uppmärksamhet, minnesbearbetning och upprättande av mental modell. 

(Osvaldner & Ulfvengren, 2008) 

4.3.1 Typer av instruktioner 

I Eiriksdottirs och Catrambones (2011) artikel görs en indelning av instruktioners presentationsmetod 

i tre olika varianter. Författarna menar att instruktioner kan presenteras som procedurer, principer 

eller exempel. Procedurer är den typ av instruktioner som det ofta syftas på i dagligt tal, användaren 

får stegvis beskrivning av hur ett mål ska uppnås. Principer beskriver hur ett system reagerar vid olika 

typer av åtgärder, det vill säga vilka regler som ett system är uppbyggt på. Exempel är förklaringar av 

specifika handlingar under givna förhållanden och kan utgöra en del i ett större sammanhang. Hur 

dessa typer av instruktioner används presenteras nedan. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 

Procedurer behöver inte ge någon explicit förklaring till varför olika steg utförs, eller deras effekter för 

uppgiften. Typen av instruktion är vanligt förekommande vid monteringsarbeten och utformas för att 

läsas från början till slut. Ju enklare uppgiften som ska utföras är, desto mindre sannolikt blir det dock 

att en användare konsulterar instruktionen. Samtidigt verkar människor föredrar att snarare prova sig 

fram till sitt önskade mål och utforska uppgiften genom sina egna handlingar än att läsa de givna 

instruktionerna. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 

Principer är den mest generella typen av instruktioner en användare kan ställas inför. Utifrån de regler 

som beskrivs för systemet är det upp till användaren att hitta tillämpningar som leder fram till det 

önskade målet. I försök där endast minimalistiska instruktioner varit givna, har försökspersonerna 

efteråt bett om principer för att klargöra hur systemet regleras.  Det har antagits att principer leder till 

bättre inlärning och förmåga till att tillämpa kunskaperna på liknande överföringsproblem, dock ger de 

ett sämre initialt resultat. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 

Exempel är i motsatts till principer den mest specifika formen av instruktion. Under givna 

förutsättningar ger de beskrivna handlingarna ett visst resultat. Användare föredrar enligt Eriksdottirs 

och Catrambones studie 2011 exempel som är lätta att överföra på den egna uppgiften. Exempel kan 

vara användbara för att ge en förklaring till mer komplexa regler eller abstrakta samband, genom att 

ge användaren en möjlighet att på egen hand härleda sambanden. Största användningsområdet för 

exempel finns inom välstrukturerade områden som matematik eller fysik. (Eiriksdottir & Catrambone, 

2011) 

4.4 Utformning av monteringsinstruktioner 

Utformningen av instruktioner blir en allt viktigare process för företag inom olika områden. Behovet 

av en strukturerad metod ökar i takt med att produkter görs mer kundanpassade och flexibilitet i 

produktion blir viktigare (Agrawala, et al., 2003). Instruktioner ska utformas så att användaren kan 

utföra en uppgift och uppnå det önskade resultatet på ett tillfredsställande sätt. I de fall 

instruktionerna riktar sig till en slutanvändare är det även viktigt att instruktionen möjliggör 

användning av produktens samtliga funktioner (Eiriksdottir & Catrambone, 2011). 
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Det bör inledningsvis också nämnas att information och instruktion är två skilda begrepp (Pettersson, 

2007). En instruktion innefattar ett beteende eller förhållningssätt som användaren ska tillämpa, det 

vill säga lära sig. Information kan förstås läras in, men det är inte det huvudsakliga målet. I dagsläget 

saknas dock enkla modeller för framtagning av instruktioner (Li, et al., 2013). Processen är 

arbetsintensiv och tidskrävande, samtidigt krävs skicklig personal för att åstadkomma instruktioner 

som är lätta att följa och förstå (Agrawala, et al., 2003). 

Agrawala et al. (2003) beskriver hur processen kan brytas ned i två faser, planering och presentation. 

Artikeln utgår från deras idé om att de två faserna är starkt kopplade till varandra och måste studeras 

som en helhet, till skillnad från tidigare arbeten där de betraktats separat. I planeringsfasen väljs en 

sekvens som användaren lätt kan följa och förstå. När alternativ för monteringsoperationer eller -

ordning är tillgängliga medför detta att instruktionerna måste vara specifika. Vid presentationen 

handlar det om att välja avbildningar som tydligt förmedlar den nödvändiga informationen. (Agrawala, 

et al., 2003) 

Li et al. (2013) presenterar inledningsvis en process först beskriven av Pettersson (2002) i sin artikel 

som delar upp framtagningen av instruktioner i sex olika steg (Li, et al., 2013): 

- Analys av krav 

- Planering av innehåll 

- Utformning av språk för presentation av information 

- Framställning och presentation av information 

- Testning 

- Förfining av design 

Metodiken har paralleller till den som föreslås i Agrawala et al. (2003) men kan ses som en nedbrytning 

till flera mindre steg. Agrawala et al. (2003) fokuserar dock på utformningen av just bilder, samt 

ordningen för hur ett monteringsarbete ska utföras. Avslutningsvis ger Li et al. (2013) i sin artikel ett 

förslag till hur metodiken skulle kunna göras mer specifik. Ordningen och innehållet är i stort sett 

detsamma som i Petterssons (2002) metodik, men med några tillägg.  

Bland det som är intressant för den föreliggande rapporten är att en analys av profilen för dem som 

ska använda instruktionen inkluderas. I de fall det är nödvändigt ska även behovet av olika nivåer av 

instruktioner beroende på användare övervägas. En djupare analys av uppgiften i sig föreslås också för 

att kartlägga möjliga fel och hur dessa löses på bästa sätt. Här tänker sig författarna att ett beslut tas 

för om det finns behov av felsökningsguider eller annat stödmaterial. Att jämföra materialet mot en 

standard, som ISO/IEC Guide 37, är en annan del i metodiken. ISO/IEC Guide 37 är dock en standard 

riktad mot instruktioner för användning av produkter hos slutkonsumenten. (Li, et al., 2013) 

4.5 Text för instruktioner 

Att förmedla information på ett effektivt sätt är enligt Pettersson (2002) en utmaning. Området kallas 

inom forskningen för informationsdesign, vilket är en mångfacetterad disciplin i sig. De huvudsakliga 

aspekterna som involveras presenteras i Figur 6, där de svarta ovalerna utgör olika forskningsområden. 

Den röda markeringen visar informationsdesigns förhållande till dessa. De fyra faktorerna som angivits 

utanför ovalerna kan ses som externt påverkande element. Arbetet med att författa instruktioner kan 

ses som en användning av resultaten från forskning inom informationsdesign. 
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Skillnaden mellan information och informationsdesign i Figur 6 är att informationsområdet hanterar 

innehållet istället för presentationen. 

 

Figur 6 - Forskningsdiscipliner för informationsdesign (röd markering)(fritt efter Pettersson 2002) 

Tydlig kommunikation bör alltid vara huvudmålet i olika former av meddelanden, till exempel 

instruktioner. För att uppnå detta gäller tillsynes enkla förhållningsregler, grundprinciperna är enligt 

Pettersson (2002) att informationen ska vara läslig, läsbar och värdefull för användaren. Med läslig i 

det här sammanhanget avses att ett typsnitt som mottagaren kan läsa används och att ordens 

innebörd går att förstå. Läsbar syftar på användarens förmåga att tolka informationen som ges på det 

sätt som författaren avsett. Slutligen ska informationen även vara värdefull för användaren så att 

denne är motiverad att studera och tillämpa informationen som givits. Trots dessa enkla principer är 

texter i många fall inte välutformade. (Pettersson, 2002) 

4.5.1 Grundprinciper för texter 

Generellt ska enhetlighet i texter eftersträvas, exempelvis sätts rubriker på ett bestämt sätt för olika 

nivåer i texten, språket håller en konsekvent nivå och informationen är sammanhängande. Därför 

måste detaljnivån och perspektivet på det som ska beskrivs bestämmas när informationen 

sammanställs. I många fall används mycket tid och resurser för att förmedla detaljer som inte är helt 

relevanta för användaren, men de inkluderas eftersom författaren har lätt för att plocka fram 

informationen. Vidare bör texten ha en logisk uppdelning som skapar en bra helhet, så att navigering 

och lokalisering av önskad information underlättas. (Pettersson, 2002) 

När instruktioner ges i skriven form upplevs det som mer lättläst om formen de skrivs på är aktiv (Li, 

et al., 2013). Det vill säga att någon handling beskrivs aktivt, istället för att som i passiv form beskriva 

resultatet av en handling. Till exempel är Kim skruvar fast locket aktivt, medan Locket skruvades fast 

av Kim passivt (Lindgärde, 2013). Rent typografiskt bör välbekanta typsnitt användas och i storlekar 

som är bekväma att läsa (Pettersson, 2002). Som tumregel föreslår Pettersson (2002) nio till tolv 

punkter för böcker och tre till fem gånger större om texten presenteras på en bildskärm. Genom att 

använda understrykningar eller fet-/kursivstil uppmärksammas användaren på att orden eller 

textstycket är viktiga. Forskning har visat att det är mer sannolikt att läsare kommer ihåg delar av text 

som markerats på något sätt (Pettersson, 2002). 
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Pettersson (2002) tar även upp vikten av att anpassa materialet till mottagaren när information ska 

ges skriftligt. Det är upp till författaren att beakta användarens tidigare kunskaper, intressen och 

behov. Hur väl personen som ska använda materialet förstår det styrs av innehåll och 

presentationsmetod. Genom att öka möjligheterna att förstå materialet ökar också acceptansen för 

det som presenteras liksom inlärning och uppfattning om dess avsikt. Enkelhet är en del i att göra 

texter mer lättfattliga. Kan långa och invecklade meningsbyggnader undvikas och abstrakta ord ersätts 

med konkreta, blir texten lättare att följa. (Pettersson, 2002) 

4.5.2 Kvalitet & kostnader 

Att säkerställa kvalitén av material som produceras för utbildning är ett viktigt steg för att önskade 

resultat ska uppnås (Pettersson, 2002). Därför ska kontroller alltid göras av personer med goda 

kunskaper inom områden som är relevanta för innehållet. Risken finns att användare med dåligt 

utbildningsmaterial slutligen presterar sämre än vad de hade gjort utan det presenterade materialet. 

Därmed är tiden och resurserna som lagts på framtagningen bortkastade och de förväntade positiva 

effekterna hos användaren uteblir. Pettersson (2002) presenterar i sin bok en lista över karaktärsdrag 

för dåligt utformad information. Information behöver omarbetas om den: 

- ”Är tekniskt inkorrekt eller irrelevant, har felaktigt innehåll och är delvis värdelöst.  

Därmed är den missledande. 

- Är dåligt strukturerad och därmed svår att förstå. 

- Har dåligt typsnitt och därmed är svår eller omöjlig att läsa. 

- Har låg läsbarhet och därmed är svår att förstå. 

- Har lågt läsvärde och inte är värt att läsa för den avsedda publiken och därmed inte är 

intressant. 

- Är förvirrande och har missvisande bilder som inte relaterar till innehållet i texten. 

Därmed är den missledande och förvirrande. 

- Har ett skrivsätt som är inkonsekvent och inte överensstämmer med den förväntade 

standarden. Därmed är den förvirrande. 

- Inte är genomgående enhetlig i samtliga kapitel och sektioner med avseende på text, bilder, 

typografi och layout. Därmed är den förvirrade. 

- Är ogrammatisk, dåligt stavad eller felaktigt punktad.” 

Pettersson (2002) går vidare med att lista hur de olika ansvaren kan fördelas inom ett företag. Det är 

upp till den tekniska avdelningen att system, processer och produkter är korrekt beskrivna, medan 

avdelningar ansvariga för utbildning och kompetens ansvarar för att materialet är välstrukturerat och 

möjligt att förstå. Produktion ska slutligen se till att informationen i utbildningsmaterialen har ett 

enhetligt språk och uppbyggnad, liksom att terminologi och typografi används korrekt. (Pettersson, 

2002) 

Barbro Ehrenberg-Sundin, språkexpert med mångårig erfarenhet från regeringskansliet, ger följande 

citat i tidskriften Klarspråk, 1982 (fritt översatt från engelska):  

“Det är dyrt att läsa texter! Kostnaden för att läsa är ofta många gånger större än kostnaden för att 

författa och skriva ut material. Dessutom, om läsaren inte förstår texten, eller misstolkar den, blir det 

väldigt dyrt!”     – Barbro Ehrenberg-Sundin, 1982 
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Det är alltså av intresse ur ett ekonomiskt perspektiv att information presenteras på ett tydligt sätt och 

är korrekt. Kostnaden för att läsa information beror av hur många som ska ta del av den, samt vilken 

tjänst de har. Andra ekonomiska aspekter av hantering av information rör förvaring och tillgänglighet, 

vilket inte hanteras närmare i den här rapporten. (Pettersson, 2002) 

4.6 Bilder för instruktioner 

Flera studier har gjorts som visar att användare föredrar att få monteringsarbeten förklarade i bilder, 

gärna i kombination med texter enligt tidigare resonemang (Agrawala, et al., 2003) (Höffler, et al., 

2010). Hur lätt en person har för att lära sig en ny uppgift utifrån visuellinformation är dock individuellt, 

texten kan utgöra den huvudsakliga inlärningskanalen medan bilderna ger stöd eller tvärtom. En 

grundprincip för visuella element är att de ska vara attraktiva att se på och otvetydiga, det vill säga att 

de inte ska kunna misstolkas (Pettersson, 2002). Att använda flera typer av bilder kan öka läsarens 

intresse för materialet, men det går enligt Pettersson (2002) inte göra någon indelning av deras 

respektive effektivitet. 

4.6.1 Typer av bilder 

Agrawala et al. (2003) gör i sin studie, som utgår från en serie experiment, flera observationer av hur 

försökspersonerna föredrar att få information presenterad visuellt. I det första experimentet fick 

försökspersonerna utgå från ett foto av en möbel för att montera den, de fick sedan göra egna skisser 

för att förklara hur monteringsarbetet skulle utföras. I det andra experimentet betygsattes 

instruktionerna från det första av en ny grupp försökspersoner. Det tredje och sista experimentet 

gjordes med ytterligare en ny grupp som fick använda instruktioner med varierande betyg. Författarna 

såg då att de högt rankade instruktionerna gav kortare monteringstider och att färre fel begicks. Det 

verkar alltså finnas ett format som föredras generellt för instruktioner. (Agrawala, et al., 2003) 

Utifrån försöken i studien (Agrawala, et al., 2003) fann författarna att instruktioner kan indelas i två 

olika typer, strukturs- eller handlingsbaserade. Instruktioner som baseras på struktur visar användaren 

vad som ska vara uppnått efter att det föreliggande monteringssteget, se Figur 7. Handlingsbaserade 

visar istället det tidigare monterade materialet och de delar som ska monteras med ett visst avstånd 

från den plast de ska monteras vid, se Figur 8. Vardagliga exempel på strukturbaserade instruktioner 

är monteringsanvisningarna som ges för LEGO-leksaker, medan IKEA använder handlingsbaserade 

instruktioner för sina produkter. (Agrawala, et al., 2003) 

 
Figur 7 - Strukturbaserad instruktion 

 
Figur 8 - Handlingsbaserad instruktion 
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Enligt studien (Agrawala, et al., 2003) var handlingsbaserade instruktioner överlägsna de 

strukturbaserade. En anledning till detta är att användaren måste jämföra skillnaden mellan två 

efterföljande bilder i strukturbaserade instruktioner för att upptäcka vilken handling som ska utföras, 

vilket alltså innebär ett extra steg. När handlingsbaserade instruktioner tas fram inkluderas grafiska 

element i illustrationerna, till exempel guidelinjer, förflyttningspilar eller betoningsmarkörer. 

Guidelinjer används för att förtydliga monteringspositionen hos de aktuella delarna. Agrawala et al. 

(2003) förslår en modell där typen av guidelinje beror av vilken typ av detalj den tillhör, de huvudsakliga 

detaljerna får en typ medan fästelement och mindre betydelsefulla detaljer får en annan. (Agrawala, 

et al., 2003) 

Därutöver behöver ett avstånd och en separationsriktning till de tidigare monterade detaljerna 

bestämmas. Riktningen ska vara sådan att den inte blockeras av andra detaljer och väljs så att kortast 

möjliga väg från montaget erhålls. Den riktning som detaljen monteras i är i många fall den mest 

naturliga och intuitiva. Avståndet mellan detalj och montage kan sedan väljas till ett fast avstånd. I de 

fall flera detaljer ska monteras i serie bör dessa separeras av ett bestämt avstånd internt, se Figur 9. 

(Agrawala, et al., 2003) 

 

Figur 9 - Detaljer som monteras i serie, med guidelinje 

4.6.2 Presentation av bilder 

Hur delarna i en monteringsuppgift introduceras i instruktioner är en annan observation från samma 

studie (Agrawala, et al., 2003). De flesta detaljer har någon naturlig vy som visar de viktigaste 

karaktärsdragen. Vyn som används i en instruktion ska minimera risken för felaktig montering och 

underlätta identifieringen så att rätt detalj väljs. Naturliga vilolägen för detaljerna eller faktorer som 

relaterar till en mer rimlig monteringsstrategi kan begränsa valet av vyer. (Agrawala, et al., 2003) 

Den viktigaste principen enligt Agrawala et al. (2003) är att alla nya detaljer i ett monteringssteg ska 

vara synliga. Undantaget från denna princip är ifall flera detaljer ingår i ett symmetriskt mönster. I så 

fall är det viktigt att användaren är väl medveten om symmetrins utseende, samt antalet detaljer som 

ingår. Vyn som används för ett instruktionssteg ska även inkludera åtminstone en del av de tidigare 

monterade detaljerna, för att ge användaren en uppfattning om var på produkten monteringen ska 

ske. (Agrawala, et al., 2003) 

En ny bild i en instruktion kan enligt metodiken i (Agrawala, et al., 2003) avbilda två olika saker. 

Antingen visas monteringen av nya detaljer, eller en omorientering för att göra nödvändiga 

monteringspositioner tillgängliga eller för att placera produkten i ett stabilare läge. 
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Ifall en omorientering görs behålls samma vy och orientering i de efterföljande stegen, eller så görs en 

ny omorientering. Generellt föredrar användare när föremål avbildas snett ovanifrån, så att så många 

kännetecken som möjligt blir synliga. Se Figur 10. (Agrawala, et al., 2003) 

 

Figur 10 - Föredragen betraktelsevinkel 

 

4.6.3 Bilders läsbarhet 

Liksom för text gäller att bilder ska ha god läsbarhet, vilket ställer krav på tydliga och enkla bilder. 

Pettersson (2002) ger en rad faktorer i sin bok. För att en bild ska vara tydlig bör följande beaktas: 

- Är ord och bilder tillräckligt stora för att synas? 

- Är ord och bilder tillräckligt markerade för att synas? 

- Är kontrasten mellan figur och bakgrund bra? 

- Är bilden lämplig för den tänkta mottagaren? 

- Vilka grafiska element används för att styra mottagarens uppmärksamhet? 

- Innehåller bilden enbart den väsentliga informationen? 

- Används en lämplig sekvenseringsteknik för att presentera komplexa idéer? 

Utifrån dessa ges vägledning för hur tydliga bilder tas fram. Vidare bör bilder eller diagram även ha en 

logisk följd så att användaren lätt kan tolka dem på ett korrekt sätt. För att underlätta för användaren 

ska också bilder och grafiska element användas på ett enhetligt sätt. Det vill säga att pilar eller andra 

symboler presenteras på ett konsekvent sätt. Bilder bör även presenteras tillsammans med en 

förklaringstext för att minska risken för misstolkningar. (Pettersson, 2002) 

4.7 Presentation av instruktioner 

Som det beskrivits tidigare är grundprincipen att all information som presenteras ska överensstämma 

oavsett format, så att helheten ger användaren möjlighet att tolka innehållet korrekt. Att det finns en 

genomgående enhetlighet är viktigt oberoende av hur informationen presenteras, så att användaren 

snabbare kan förstå budskapet. Mycket diskussioner har förekommit kring animationernas möjliga 

fördelar som format för utbildning, detta behandlas i avsnitt 4.8. I det föreliggande avsnittet behandlas 

hur instruktioners innehåll i allmänhet bör presenteras. 
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Den ovan beskrivna artikeln av Agrawala et al. (2003) fokuserar delvis på hur innehållet i en instruktion 

bäst presenteras. Tidigare forskning som belyses i Agrawalas et al. (2003) artikel visar att människor 

tänker på detaljer i hierarkier och grupper. Grupperingar kan göras utifrån detaljernas geometri 

och/eller funktion. I de fall flera detaljer ingår i en grupp bör det eftersträvas att de monteras i samma 

steg, eller i direkt följd, om detta är möjligt med hänsyn till andra krav på ordning. Ett exempel på en 

sådan grupp kan vara benen på en stol. (Agrawala, et al., 2003) 

Agrawala et al. (2003) kom fram till att användare föredrar att maximalt en ny signifikant del 

introducerades varje monteringssteg. Hur signifikant en detalj är bedöms utifrån dess funktion, storlek 

och symmetri. Mindre detaljer som fästelement eller hjul på en möbel till exempel kan anses icke-

signifikanta. För att göra instruktioner mer lättlästa och för att användaren ska behålla intresset för 

det material som presenteras bör repetitiva steg inte beskrivas i sin helhet för många gånger. Hur 

exempelvis ett hyllplan monteras i en bokhylla behöver sannolikt inte beskrivas mer än en gång. 

(Agrawala, et al., 2003) 

För att få största effekt av bilder ska de enligt Pettersson (2002) placeras mellan de tillhörande 

textstyckena. Därmed är det lättare för användaren att göra kopplingen mellan de olika formaten och 

flera stimuli bidrar till att skapa den inre mentala modellen för hur uppgiften ska lösas. Effekten av 

redundant, det vill säga överflödig, information blir på det här sättet större, vilket underlättar 

informationsintaget och stödjer personer med olika inlärningsstrategier. (Pettersson, 2002) 

4.7.1 Animationer 

För att göra instruktioner mer effektiva när de presenteras som en animering ger Palmiter och 

Elkerton (1991) följande råd: 

- Skapa animationer som inte enkelt låter sig imiteras. 

- Inkludera en verbal komponent i presentationen så att verbala, visuella och motoriska 

komponenter finns närvarande. 

- Förutsätt inte att visuella komponenter automatiskt medför att instruktioner överförs till 

användarens långtidsminne. 

- Förutsätt inte att användare av animerade presentationer utan text kommer kunna överföra 

sin kunskap på liknande uppgifter. 

- Gör inte presentationer för uppgifter som är alltför omfattande eller komplexa. 

- Säkerställ att alla resultat av en handling är synliga i animationen. 

- Överväg noga visningstakten för uppgiftens olika steg, troligtvis är tester nödvändiga. 

Den första punkten har andra författare återkommit till i sina studier, då det verkar som att användare 

av animerade monteringsinstruktioner i vissa fall imiterar det som visats (Watson, et al., 2010). Därmed 

blir förmågan att förstå uppgiften och överföra arbetssättet på ett liknande problem nedsatt. Hur detta 

specifikt kan lösas har dock inte presenterats. I övrigt återkommer råden till användningen av flera 

olika medier, som bland annat Pettersson (2002) argumenterat för, liksom att viktiga komponenter är 

synliga (Agrawala, et al., 2003). 
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4.8 Dynamiska kontra statiska instruktioner 

Huruvida dynamiska eller statiska instruktioner är mest lämpliga för att lära ut arbetsmoment har 

undersökts i ett stort antal studier fördelade över flera decennier. Trots detta är det fortfarande delvis 

oklart vilka fördelar respektive form medför. Dynamiska instruktioner i from av datorrenderade 

animationer, eller videosekvenser av verkliga händelseförlopp, har haft varierande popularitet och 

framgång. I allmänhet har animationer inte levt upp till de inledningsvis högt ställda förväntningarna 

(Höffler, et al., 2010). Statiska instruktioner inkluderar fotografier, digitala bilder från exempelvis CAD-

mjukvaror eller ritningar. Nedan presenteras tre av de studier som gjorts inom området och deras 

respektive slutsatser. Sist ges en sammanfattning av de presenterade resultaten. 

4.8.1 Studie 1 

Höffler och Leutner utförde 2007 en metaanalys av totalt 26 tidigare studier där animationer och 

statiska instruktioner jämförts. En metaanalys innebär att inga nya studier görs utan att resultat av 

tidigare undersökningar sammanställs och en övergripande slutsats presenteras utifrån dem. I den 

aktuella metaanalysen användes artiklar skrivna mellan 1973 och 2003, varav tre skrevs före 1980. 

Utifrån de 26 artiklarna kunde sedan 76 parvis jämförelser göras, beroende på de olika variabler som 

studieresultaten indelats efter. Exempel på variablerna var typ av animation, hur realistisk denna var, 

om text användes som komplement och vilken typ av information som presenterades. (Höffler & 

Leutner, 2007) 

Slutsatsen som Höffler och Leutner (2007) kom fram till var att det finns en medelstor fördel för 

animationer som instruktionsformat, utifrån de studier som inkluderats. Oavsett grad av realism fanns 

en förhållandevis stor fördel för animationer, det vill säga att även videosekvenser visades som 

överlägsna statiska instruktioner. En upprepning som tåls att göras är att den största effektstorleken, 

det vill säga största fördelen för animationer, fanns för motoriska uppgifter som till exempel 

montering.  (Höffler & Leutner, 2007) 

Höffler och Leutner (2007) poängterar avslutningsvis i sin artikel att animationer inte är en 

universallösning i sig och att designen av instruktionen fortfarande måste bygga på vetenskapliga 

teorier. Vilka långsiktiga effekter de olika presentationsformerna har eller vilken möjlighet det ger 

användaren att överföra kunskaperna till liknande problem inkluderas inte i studien. Detta är två 

områden som i andra studier diskuterats som animationers främsta svagheter (Watson, et al., 2010) 

(Palmiter & Elkerton, 1991). 

4.8.2 Studie 2 

Watson et al. (2010) angrepp på nytt frågeställningen kring de dynamiska kontra statiska 

instruktionernas fördelar. I studien användes tre olika typer av instruktioner, datoranimeringar, 

statiska bilder och enbart text. Samtliga medier presenterades på en datorskärm och kunde upprepas 

och kontrolleras av användaren. Studien utgick från en rad försök där 30 personer från Queens 

University, Belfast, delades i tre grupper som monterade en fiktiv produkt en gång dagligen under en 

femdagars period. Monteringen innefattade 33 olika moment uppdelat på fyra delmontage. De 

variabler som beaktades under försöken var total tid för montering, antal fel, antal referenser till 

instruktionen och tid som användes för att studera instruktionerna. (Watson, et al., 2010) 
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Utgående från Tukey’s HSD fann Watson et al. (2010) att signifikanta skillnader kunde konstateras 

mellan de textbaserade instruktionerna och de övriga under de två första försöken. Författarna tog 

fram inlärningskurvor för att kunna studera skillnader mellan grupperna såväl som inom dem. När 

medelvärdena för inlärningskurvorna plottades syntes en flack nedgång av den totala byggtiden för 

animationer, medan instruktionerna baserade på bilder och framförallt text visade brantare kurvor. 

(Watson, et al., 2010) 

Resultatet av studien (Watson, et al., 2010) visade att animeringar gav en överlägset snabbare 

monteringstid vid det första tillfället jämfört med både bild- och textinstruktioner. Animeringsgruppen 

monterade objektet på cirka 2/3 av tiden det tog för gruppen som använde enbart text. Jämfört med 

de statiska bilderna slutförde animeringsgruppen monteringsarbetet på ungefär 3/4 av deras tid. Det 

bör noteras att variansen inom gruppen som använde animeringar var betydligt mindre jämfört med 

de båda andra grupperna, vilket gällde för samtliga försök. Efter tredje försöket var dock medelvärdet 

för den totala byggtiden hos de olika grupperna relativt lika. Vid det femte försöket skiljde sig den 

totala tiden endast marginellt mellan de olika typerna av instruktioner. (Watson, et al., 2010) 

De slutsatser som författarna drar av studien (Watson, et al., 2010) är att animationer vid första 

monteringstillfället ger enhetligare tider inom gruppen, möjligen på grund av att utrymmet för 

misstolkningar är mindre. Både bild- och textbaserade instruktioner gav vid första tillfället totalt sju fel 

för respektive grupp, jämfört med ett fel som begicks i animationsgruppen. Efter andra 

monteringstillfället förekom dock inga fel i textgruppen, medan totalt ett fel begicks vid fjärde 

respektive femte tillfället i gruppen med animeringsinstruktioner. I gruppen med bildinstruktioner 

förekom efter det första tillfället totalt ett fel vid femte tillfället. Även antalet referenser till 

instruktionen var större i animeringsgruppen vid slutet av studien och användarna spenderade 

marginellt mer tid med att konsultera dem. (Watson, et al., 2010) 

4.8.3 Studie 3 

En tredje, något äldre, artikel som behandlar ämnet kring skillnader mellan dynamiska och statiska 

instruktioner skrevs av Palmiter och Elkerton (1991). Artikeln sammanfattar en studie på användares 

förmåga att lära sig använda ett datorgränssnitt, samt att överföra kunskap till liknande problem. 

Försöken delades upp på ett träningstillfälle och två provtillfällen. De båda provtillfällena var planerade 

så att det första utfördes samma dag som träningstillfället medan det andra genomfördes tre till sju 

dagar senare. Vid båda proven gjordes dels tre uppgifter som var identiska med de som gjorts under 

träningstillfället och dels två som följde samma princip som de tidigare men med ändrat innehåll. 

Försökspersonerna hade inte tillgång till instruktionsmaterialet under proven. (Palmiter & Elkerton, 

1991) 

Resultatet av försöken i studien (Palmiter & Elkerton, 1991) visade att gruppen som använt 

animationer var snabbare vid träningstillfället med att utföra uppgifterna som tränats in. Gruppen som 

använt text begick även fler fel. Vid de båda uppföljande proverna var textgruppen däremot snabbare 

med att utföra de intränade uppgifterna, och begick samma respektive mindre antal fel vid det direkta 

och fördröjda provet. När kunskaperna skulle överföras till de likartade uppgifterna vid provtillfällena, 

var gruppen som studerat textmaterialet betydligt snabbare vid det direkta provet. Det fördröjda 

provet visade dock att gruppen som använt animationer var något snabbare. Palmiter och Elkerton 

kommer fram till samma slutsats som Höffler och Leutner om att oavsett vilket format instruktioner 

presenteras i måste dessa utarbetas noggrant. (Palmiter & Elkerton, 1991) 
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4.8.4 Sammanfattning av dynamiska kontra statiska instruktioner 

Enligt en förhållandevis omfattande metaanalys (Höffler & Leutner, 2007) finns det generellt en 

medelstor fördel för animationer som material för inlärning. Samma studie visar att animationer ger 

störst fördel när uppgiften som ska utföras är motorisk, exempelvis montering. Fördelen för 

animationer kvarstår när en hög grad av realism används, som i fallet med videosekvenser. 

En senare studie där inlärningen över flera repeterade försök studerades (Watson, et al., 2010), visade 

att den största fördelen för animationer sett till inlärning erhålls initialt. Skillnaderna mellan olika 

format minskar sedan för att slutligen sammanstråla vid en viss monteringstid. Under de olika försöken 

var dock variationen inom gruppen som använt animationer mindre. 

En äldre studie undersökte förmågan att överföra inlärda kunskaper till liknande problem (Palmiter & 

Elkerton, 1991). Studien visade att det initialt var lättare för en grupp som använt text för inlärning att 

överföra kunskaperna till liknande problem. Vid ett fördröjt prov var samma grupp dock marginellt 

långsammare än gruppen som använt animationer. 

4.9 Fördelning av personal 

De ökande kraven på flexibilitet och kortare produktionscykler medför att personal inom montering 

och bearbetning kontinuerligt behöver lära sig nya arbetsmoment. Vid varje given tidpunkt kommer 

sannolikt en stor del av personalstyrkan befinna sig i inlärningskurvans brantare del (Nembhard & 

Uzumeri, 2000). Därmed behövs effektiva metoder för att fördela personal till lämpliga 

arbetsuppgifter. Enligt Shavelson (2013) är dock direkt mätning eller testning av kompetens inte enkelt 

att genomföra. Hur väl en person presterar beror av ett antal variabler, vilket gör att tillförlitligheten 

för resultaten kan ifrågasättas (Shavelson, 2013). 

4.9.1 Bakgrund till kompetenstester 

Shavelson (2013) inleder sin artikel med att definiera begreppet kompetens som ”… en idé eller 

konstruktion skapad av samhället, som inte är direkt observerbar”. Därefter presenteras en lista över 

de krav som bör ställas på en utvärderingsmetod för kompetens. Listan visas på nästa uppslag. Idealt 

ska metoden uppfylla samtliga krav, i de flesta fall inkluderas dock ett mindre urval av kriterierna. 

(Shavelson, 2013) 

- Beröra komplexa fysiska och/eller intellektuella färdigheter 

- Vara observerbara 

- Vara standardiserade 

- Ha högt överensstämmande med uppgifter som utförs i en verklig situation 

- Betygsättningen ska reflektera nivån på prestandan 

- Förbättringar ska vara möjliga genom erfarenhet, medveten träning, reflektion och 

självreglering 

Shavelson (2013) bygger stora delar av sitt resonemang på David McClellands arbete. McClelland 

argumenterade för att kompetens ska mätas utifrån de uppgifter personen kommer utföra i arbetet 

och inte på basis av intelligens. Hans studier har haft stort inflyttande för mätningar av färdigheter hos 

personal och han sägs ha lagt grunden för studier av kompetens i modern form, inte minst genom sin 

artikel Testing for competence rather than for intelligence från 1973 (Boyatzis, 2000). 
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4.9.2 Urval av uppgifter 

Shavelson (2013) fortsätter med att gå igenom olika exempel där han deltagit i utvecklingen av 

metoder för att bedöma kompetens. Exemplen berör områden som skiftar från studenter till 

astronauter och hämtas från omfattande studier. Genomgående för de olika exemplen är att Shavelson 

återkommer till behovet av att välja representativa uppgifter, från det ofta stora urvalet av uppgifter 

som kan förekomma i yrket. Detta är en av de variabler som påverkar tillförlitligheten för den här typen 

av tester eller utvärderingar. (Shavelson, 2013) 

I de fall experter inom ett område ombeds välja ut ett antal representativa uppgifter för sin yrkesgrupp, 

blir resultatet att variationen mellan dessa uppgifter är betydligt mindre än inom samtliga uppgifter. 

Därutöver väljs ofta uppgifter som experterna identifierar arbetet med och som utförs ofta. I många 

fall finns inte heller en klar uppfattning om bredden eller omfattningen av de uppgifter som en 

yrkesgrupp förväntas utföra. Detta medför i så fall att uppgifterna som väljs för en utvärdering av 

kompetens blir godtyckliga och utifrån uppfattningen hos den som tar fram provet. (Shavelson, 2013) 

4.9.3 Tolkning av resultat 

Hur utfallet av en kompetensmätning ska tolkas utgör också en variabel för hur god tillförlitlighet som 

kan uppnås. Där inkluderas dels personen som gör bedömningen och dels vilken metod som används 

för att göra utvärderingen. Enligt resonemanget i stycket ovan, 4.9.2, medför en liten samling uppgifter 

från de totalt sett möjliga ett statistiskt fel. Därför behövs en statistisk modell för att uppskatta felets 

storlek och osäkerheten i mätningarna. Dock är en statistisk modell i sig inte tillräcklig för att garantera 

tillförlitligheten. Vidare påverkar även tillfället för en mätning resultatet, en persons förmåga att utföra 

en viss uppgift kan inte antas konstant. (Shavelson, 2013) 

Shavelson (2013) presenterar i sin artikel ett antal exempel för hur olika faktorer bidar till den totala 

variationen av försökspersonernas resultat. Ett av exemplen berör utvärdering av mekaniker i 

Amerikanska flottan och resultatet visade att den största variationen, som stod för 60 % av den totala, 

kunde kopplas till kombinationen av person och uppgift. Det fanns alltså i gruppen som undersöktes 

ingen som var överlägsen inom samtliga uppgifter, utan olika personer presterade olika bra beroende 

på uppgift. Shavelson (2013) antar att den stora variationen mellan flottiljmaskinisterna kan bero på 

skillnader mellan testriggen och den normala arbetsmiljön, eller hur nyligen uppgiften utförts. 

I motsatts till förväntningarna var variationen på grund av bedömaren noll. Genom väl utformade 

prover och träning hos den som utför bedömningen kan alltså variationer i detta avseende mer eller 

mindre elimineras. Testet i fråga gällde ett engångstillfälle och metoden för utvärdering var samma för 

alla testpersoner. (Shavelson, 2013) 

Ett mer omfattande exempel tar upp variationer för en grupp studenter som fick utföra olika uppgifter 

för att testa deras slutledningsförmåga. Här inkluderades flera tillfällen och metoder, möjligheten att 

fånga upp deras inverkan kunde alltså undersökas. Kombinationen av person och uppgift fick även här 

en relativt stor del av den totala variationen, 25.83 %. Största andelen av variationen bland 

studenterna kunde dock härledas till kombinationen av person, uppgift och tillfälle, 31.35 %. Den 

samlade variationen när alla faktorer (person, uppgift, metod, tillfälle) tilläts samverka var 18.70 %. 

Kombinationen av uppgift och metod svarade för knappt 5 % av den totala variationen. (Shavelson, 

2013) 
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4.9.4 Relaterade kostnader 

Avslutningsvis i artikeln (Shavelson, 2013) kommenterar författaren på de kostnader som relaterar till 

olika typer av mätningar. Att ta fram tester för procedurer kräver god kunskap från designern för dessa 

och tar mycket tid i anspråk. Genom att kombinera utvärderingen med flervalsfrågor kan kostnaderna 

begränsas, men det är i så fall viktigt att tyngdpunkten ligger på de praktiska proverna. Det finns de 

som argumenterat för att kompetens kan testas genom att bryta ned hela uppgifter i deras delmoment 

och granska en persons färdigheter inom dem enskilt. Därmed blir det enklare att ta fram tester. 

Shavelson motsätter sig dock tankesättet att flera små delar motsvarar en helhet. (Shavelson, 2013) 

4.10 Alternativ till kompetenstester 

För att kringgå problematiken med att ta fram lämpliga tester utgår Nembhard och Uzumeri (2000) 

istället från en persons förmåga att lära in och i vilken omfattning inlärt material glöms bort efter en 

tids frånvaro. De utgår från tre olika parametrar knutna till en persons inlärningsförmåga, nämligen: 

- Inlärningstakt 

- Hur snabbt inlärda uppgifter glöms 

- Produktionstakt när inlärning upphört (steady-state) 

I modellen de tar fram inkluderas även vilken tidigare ackumulerad kunskap en person har för en given 

uppgift. Nembhard och Uzumeri utgår från en tidigare framtagen modell av Mazur och Reid (1978), 

vilken de i sin studie Uzumeri och Nembhard (1998) fastslår den som mest korrekt bland elva 

kandidater. Matematiskt beskrivs modellen enligt (3) (Mazur & Reid, 1978).  

𝑦 = 𝑘 (
𝑥 + 𝑝

𝑥 +  𝑝 + 𝑟
) , 𝑑ä𝑟 𝑦, 𝑘, 𝑝, 𝑥 ≥ 0, 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑝 + 𝑟 ≥ 0,        (3) 

 

𝑦 − 𝑚ä𝑡𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎,   𝑥 − 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,   𝑘 − 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 

𝑝 − 𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝,   𝑟 − 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑛å 
𝑘

2
 

Bland de ingående beteckningarna är 𝑥 den totala produktionen angiven som tid eller antal enheter. 

Produktionstakten som uppnås när inlärning inte längre sker, det vill säga när inlärningskurvan planat 

ut, ges av 𝑘 och ska ses som den takt en operatör kan förväntas hålla under en längre tid. Den initiala 

nivån 𝑝 är personens färdighet beskrivet som motsvarande mängd ackumulerat arbete. För att 

uppskatta inlärningstakten anges 𝑟 som den ackumulerade produktionen som krävs för att uppnå 

hälften av den takt som anses som slutgiltig, det vill säga halva 𝑘. Notera att 𝑥, 𝑝 och 𝑟 måste anges i 

samma enhet för att beräkningen ska kunna utföras korrekt. (Nembhard & Uzumeri, 2000) 

I den ursprungliga modellen beaktas dock inte hur snabbt inlärda uppgifter glöms igen. Nembhard och 

Uzumeri (2000) tar upp exempel på modeller som hanterar hur inlärd kunskap glöms, svagheten i dessa 

är dock att de enbart tar hänsyn till ett enstaka avbrott och dess längd. I många fall leder dock 

arbetsrotation och ändringar i produktion till att operatörer i produktion byter arbetsuppgifter relativt 

ofta och återkommer till tidigare arbetsuppgifter med varierande mellanrum. Därför föreslår 

Nembhard och Uzumeri (2000) följande modifiering av (3), se (4) och (5) sida 32. 
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𝑦 = 𝑘 (
𝑥𝑅𝑥

𝛼 + 𝑝

𝑥𝑅𝑥
𝛼 +  𝑝 + 𝑟

) +  𝜀𝑥, 𝑑ä𝑟 𝑦, 𝑘, 𝑝, 𝑥 ≥ 0, 𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑝 + 𝑟 ≥ 0,        (4) 

𝛼 − ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑛𝑎𝑏𝑏𝑡 𝑘𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝 𝑔𝑙ö𝑚𝑠,   𝜀𝑥 − 𝑓𝑒𝑙𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

𝑅𝑥 =  
∑ (𝑡𝑖 − 𝑡0)𝑥

𝑖=1

𝑥(𝑡𝑥 − 𝑡0)
            (5) 

 

𝑑ä𝑟 𝑡𝑜 ä𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡,   𝑡𝑥  ä𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 

I den här varianten tas alltså hänsyn till hur stor andel av tiden som en person arbetat med en given 

uppgift, från första utförandet fram till det aktuella tillfället. Nembhard och Uzumeri (2000) anger att 

𝛼 liksom 𝑟 tas fram som ett relativt tal i förhållande till 𝑘. Någon vidare förklaring av hur det beräknas 

ges dock inte. För personal som byter uppgifter med korta intervaller kan det dock uppskattas till noll 

eller nära noll, vilket motsvarar att ingen respektive lite kunskap glömts. För 𝛼 lika med noll fås 

uttrycket för den ursprungliga modellen, eftersom 𝑅𝑥 termen blir ett. Uppskattningen av felet, 𝜀𝑥, kan 

för enkelhetens skull antas vara noll. (Nembhard & Uzumeri, 2000) 

4.10.1 Begränsningar & Observationer för alternativ metod 

Nembhards och Uzumeris (2000) modell förutsätter att relativt omfattande data finns om vilken 

personal som utför olika uppgifter vid varje given tidpunkt. Detta ses av författarna själva som den 

största bristen i metoden. Avslutningsvis diskuteras möjligheten att använda en statistisk modell 

utifrån initiala testvärden som placerar personalen inom olika grupper med hänsyn till deras 

inlärningstakt. Med Shavelsons (2013) resonemang blir dock validiteten för ett sådant tillvägagångssätt 

tveksam. 

I artikeln (Nembhard & Uzumeri, 2000) diskuteras även generella slutsatser från författarnas forskning. 

Bland annat uppmärksammas att personer med snabbare inlärningstakt tenderar att även glömma 

inlärd kunskap snabbare. När arbetsrotation tillämpas spelar även intervallens längd roll för hur 

kunskap glöms och inlärning sker. Långa intervall medför visserligen att den aktuella uppgiften lärs in 

bättre, men medför samtidigt att det blir längre tid mellan de tillfällen då uppgiften utförs. (Nembhard 

& Uzumeri, 2000) 
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5 Resultat av nulägesanalys för nuvarande arbetssätt 
Bilden av nuläget vid PartnerTech som skapats utifrån informationen som samlades under projektets 

inledande fas presenteras nedan. Delar av problematiken var känd redan inledningsvis, men dess 

komplexitet och omfattning blev tydligare under arbetets gång. Inför projektets start stod det klart att 

PartnerTech är ett företag där stora variationer förekommer, med avseende på olika aspekter som 

volym, produktvarianter och -komplexitet. Variationerna av volym medför att personal i vissa fall får 

tillsättas med kort varsel och utan att djupare insikt i arbetet kan ges inför anställningen. Utifrån 

uppfattningen som bildats av närvaron vid PartnerTech antas det dock att utrymmet för att utföra 

direkta tester av personal inom montering är begränsat. Vidare kan värdet också vara begränsat av 

sådan tester enligt resonemanget i den teoretiska referensramen, se 4.9.2 och 4.9.3. 

Variationerna i produktfloran medför också att nivån på lämpliga instruktioner för hur produkterna ska 

monteras behöver anpassas. En komplikation i detta är att olika kunder lämnar olika typer av underlag, 

som i förlängningen används för att ta fram instruktionerna. Därför behöver den metod som tillämpas 

på PartnerTech kunna hantera olika typer av underlag. Eftersom materialet som ska användas för 

monteringsinstruktionerna sedan presenteras för olika processtekniker och beredare beroende på 

vilken kund det rör sig om, ökar utrymmet för variation ytterligare. I den teoretiska referensramen 

diskuteras behovet av anpassade instruktioner med hänsyn till användare och scenario. Då 

PartnerTech kan sägas ha variationer inom båda dessa områden bör arbetssättet som föreslås kunna 

hantera instruktioner som presenteras i olika medier. 

5.1 Fördelning av personal 

Arbetet med att fördela personal till olika arbetsuppgifter görs idag utifrån koordinatorernas och 

produktionsledares erfarenhet om personalens kunskaper och färdigheter. För vissa arbetsuppgifter 

förekommer utbildningsmatriser som visar vilka personer som fått utbildning för en viss arbetsstation. 

Under tiden som nulägesanalysen pågick påpekades dock att utbildningsmatriserna inte tar hänsyn till 

vilken revision som är den gällande för en produkt. Alltså kan de i vissa fall bli missvisande. Matriserna 

är dock inte lättillgängliga och används inte regelbundet i arbetet med att fördela personal. Personalen 

som arbetar inom montering har årligen samtal med sin närmaste chef för att gå igenom hur arbetet 

upplevs. Syftet är att lyfta fram eventuella stödbehov samt att stämma av hur personalen förhåller sig 

till den arbetsbeskrivning som finns. Fem kategorier gås igenom under samtalet: 

- Förståelse för instruktioner 

- Förståelse för verktyg 

- Datorvana 

- Språkkunskaper 

- Personliga egenskaper i förhållande till arbetsbeskrivningen 

Personal med särskild utbildning utför vid behov mätningar av monteringstider för att kunna planera 

produktionen. Mätningarna kopplas inte till en specifik montör och används inte för att utvärdera 

kompetensnivån inom monteringspersonalen. 
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5.2 Aktuell process för framtagning av instruktioner 

Framtagningen av monteringsinstruktioner görs i dagsläget utifrån en mall i Microsoft Word. Som stöd 

för arbetet finns ett dokument vilket ger vägledning för hur mallen ska användas. Ett exempel på en 

instruktion enligt nuvarande standard ges i Bilaga 2. Mallen består av en tabell som presenterar en 

kolumn med text till vänster och dess tillhörande bilder till höger. Bild och text knyts till varandra 

genom numrering av båda delar. Vid särskilda krav eller kontroller för att uppnå önskad produktkvalitet 

används Quality gates (Q-gates), ibland med förtydligande bilder vid arbetsstationen. Q-gates innebär 

att ett steg i monteringsinstruktionen beskriver hur en kontroll av ett visst tillstånd hos produkten ska 

genomföras. 

Bilderna som används utgörs av fotografier av respektive steg efter att detaljen monterats, vilket i den 

teoretiska referensramen presenteras som strukturbaserade instruktioner. Enligt teorin upplevs dessa 

som svårare att följa än handlingsbaserade, detta ger alltså en viktig punkt att granska för det 

arbetssätt som senare föreslås. Fotografierna anpassas och vid behov inkluderas pilar för att förtydliga 

positioner eller delar. Första sidan av instruktionen presenterar bland annat relaterade dokument, 

revisionsstatus samt vem som tagit fram, granskat och frisläppt instruktionen. 

För en helt ny produkt inleds processen med att produktberedaren och kunden tillsammans går 

igenom produktens struktur och dess olika krav. Kunden ställer i normala fall inga krav på 

monteringsordning eller hur PartnerTech lägger upp produktionslayouten. Detta utvärderas av 

beredare eller processtekniker i samförstånd med personal från montering. På grund av 

instruktionernas utformning inleds som regel framtagningen av dem när produkten tas in i produktion, 

eftersom bilder och operationssteg inte kan förberedas innan produkten finns fysiskt på plats. Det 

huvudsakliga ansvaret för själva framtagningen av instruktionen ligger på process- och 

produktionstekniker. Första revisionen av en instruktion behöver ofta revideras allteftersom bättre 

monteringsstrategier upptäcks eller i samband med att fördelningen mellan stationer ändras. En 

översikt av processen visas i Figur 11. 

 
Figur 11 - Framtagningsprocess för monteringsinstruktioner 

Både vid den första framtagningen av en instruktion samt vid revisioner, ska instruktionen dels 

granskas av en produktberedare för att sedan frisläppas av ytterligare en beredare eller annan 

ansvarig. Därefter ska instruktionen presenteras på de aktuella monteringslinjen för att 

uppmärksamma personalen på de ändringar som gjorts. Genom att följa arbetet inledningsvis valideras 

de steg som beskrivs i monteringsinstruktionen. Vid ny framtagning eller större revisioner testas en 

preliminär instruktion först, eftersom justeringar troligen behöver göras. Eftersom 

monteringsinstruktioner är ett levande dokument, tillkommer och ändras informationen i dem. 

Utgående från Figur 11 beskrivs arbetet med att revidera instruktioner av de steg som sker efter 

Introduktion. 
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En utskriven instruktion placeras sedan vid arbetsstationen som berörs, en kopia placeras i arkiv och 

originalet förvaras hos den ansvarige beredaren. Under nulägesanalysen har kritik riktats mot bristen 

på överskådlighet i systemet. Det upplevs som svårt att hitta relaterade dokument och att hitta de 

fysiska instruktionerna när ändringar ska göras. Hanteringen ligger visserligen utanför projektets 

omfattning, men hänsyn kommer tas för att underlätta detta i den mån det är möjligt. 

5.3 Utfall av enkäter 

Enkäten som användes för att kartlägga den allmänna uppfattningen om monteringsinstruktionerna 

gav ett gott utfall bland samtliga grupper som tillfrågades. För beredare och tekniker inom process 

respektive produktion var svarsfrekvensen 100 % och för montörerna 70 %. Svarsfrekvensen var bättre 

än väntat och de insamlade svaren gav viktiga underlag för nulägesanalysen. Totalt fanns 66 personer 

anställda som montörer när enkäten presenterades. Därutöver fanns även ett antal tekniker som delvis 

utför monteringsarbete, i snitt sades ungefär 70 personer arbeta dagligen med montering. Den 

begränsade erfarenheten av framtagning av enkäter ledde dock till att några av frågorna i efterhand 

kunde konstateras som bristfälliga. Framförallt lämnades för stort utrymme för tolkning hos 

respondenten vid de frågor där brister fanns. Reliabiliteten kan alltså ifrågasättas, men validiteten 

upplevdes som god. 

Totalt lämnades 50 enkäter ut bland personal involverad i montering, av vilka 35 lämnades in ifyllda, 

svarsfrekvensen var med andra ord 70 %. Sammanlagt inkluderades 15 beredare, process- och 

produktionstekniker samt personal inom utveckling som var involverade i arbetet med 

monteringsinstruktioner i enkäten bland tjänstemän. Av dessa 15 hade sju personer mer framträdande 

roller inom arbetet med att upprätta och underhålla instruktioner. Svaren som erhölls från enkäterna 

presenteras i sin helhet i Bilaga 3 för montörer respektive Bilaga 4 för beredare och tekniker, nedan 

ges de insikter som ansågs mest intressanta. 

5.3.1 Enkät bland montörer 

De huvudsakliga slutsatserna som kan dras av de svar som erhölls från montörerna ger en något kluven 

bild. Dels uppges att instruktioner tryckta på papper, det vill säga i statisk form, upplevs som enkla att 

följa, men samtidigt anger en majoritet att det är enklare att lära sig nya arbetsuppgifter från en mer 

erfaren kollega. I kommentarer som lämnats beskrivs dock att inlärningen sker genom en kombination 

av både instruktioner och kollegor, vilket kan anses naturligt. Enkätens första fråga gällde dock 

huruvida enbart instruktionerna är tillräckliga för att lära sig en ny arbetsuppgift, vilket gav varierande 

svar. Någon klar majoritet kan inte urskiljas och uppfattningen är att det beror på vilken produkt 

montören arbetar med. 

Däremot uppger en klar majoritet att instruktionerna underlättar byten mellan stationer och att de är 

till hjälp under arbetet. Inlärningen upplevs också som snabbare i de fall en instruktion finns tillgänglig. 

Sammanfattningsvis får principen med monteringsinstruktioner ett gott betyg. Majoriteten av de 

svarande instämmer helt eller mestadels (cirka 91 % av de svarande) i att instruktionerna känns 

meningsfulla. När montörerna ombads rangordna i vilket syfte monterings-instruktioner används, 

angavs ”kontrollmedel för att arbetet utför på ett korrekt sätt” som det viktigaste. Att ”öka 

produktkvaliteten” kom nära därefter. I Figur 12 visas fördelningen mellan de olika alternativen i 

rangordningen, ett motsvarar det som montörerna ansåg viktigast. Av de 35 enkäter som lämnades in 

hade 28 fyllt i rangordningen. 
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Figur 12 - Rangordning av syfte för instruktioner enligt enkät bland montörer 

Meningen är att monteringspersonalen vid början av varje vecka ska läsa de monteringsinstruktioner 

som berör deras arbete. Detta görs som en påminnelse om viktiga detaljer för den aktuella 

arbetsuppgiften och för att monteringspersonalen ska bli uppmärksammad på ändringar. När frågan 

ställdes i enkäten om montörerna regelbundet läste instruktionerna varje vecka blev svaret något 

svårtolkat. En stor grupp instämmer inte i påståendet, men samtidigt instämmer relativt många helt 

eller mestadels. Anledningen antas återigen vara variationerna mellan olika produkter eller kunder, 

där rutinerna tillämpas olika. 

På enkäterna som samlades in igen förekom kommentarer relativt ofta. De flesta rörde att språket som 

används i instruktionerna ska vara lättfattligt och att monteringsordningen borde utredas noggrannare 

innan den införs i instruktionen. Nedan ges ett urval av de kommentarer som lämnats angående vad 

som är viktigt för att en instruktion ska kunna följas. 

”Att de skrivs på ett språk som är lättfattligt.” 

”Det är svårt att få med allt i instruktioner. Allt är inte med idag, vissa detaljer måste man visa, eller bli 

visad, för att förstå.” 

”Den som gör instruktionerna bör inte skriva ”se plocklista” (det förvirrar). Mer tydliga foton 

underlättar.” 

”För stressigt när nya instruktioner skrivs, tillräckligt många provmonteringar för bästa metod borde 

utföras först.” 

5.3.2 Enkät bland beredare och tekniker 

Även bland personalen som involveras i framtagningen av monteringsinstruktioner upplever en 

majoritet att arbetet känns meningsfullt. En viktig funktion som framkom under både intervjuer och 

från enkätsvaren bland beredare och process- respektive produktionstekniker, var säkerställande av 

produktkvalitet. Överensstämmandet mellan montörer och tjänstemän ses som en god förutsättning 

för att skapa acceptans vid ändringar. Produktkvalitet innefattar i många fall visuella kontroller av 
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estetiska egenskaper hos olika detaljer. Då dessa kan vara svåra att beskriva i ord eller med exempelvis 

animeringar är fortsatt stöd för fotografier eller videosekvenser i instruktionerna nödvändiga.  

När det gäller underlagen som används för att ta fram instruktioner, anger personalen som är direkt 

involverad att materialet kunden tillhandahåller har en god nivå, medan beredarna generellt är mindre 

nöjda. Båda grupperna är dock överens om att ritningar utgör en viktig del för att kunna ta fram bra 

instruktioner. Från en av intervjuerna framkom även att ritningarna fyller en viktig funktion för att ge 

struktur i monteringsordningen, genom uppdelningen i olika delmontage. Detta används för att 

enklare kunna följa upp ändringar av enskilda komponenter så att mer omfattande instruktioner ej 

behöver revideras. 

Word-mallen som används upplevs av den direkt involverade personalen som delvis svår att följa. 

Detta beror sannolikt mer på programmet som används än mallen i sig, då följdfrågan rörande Words 

lämplighet för instruktionsförfattande ger ett överlägset negativt svar. I kombination med 

montörernas svar om att instruktioner i pappersform upplevs som enkla att följa ger detta bilden av 

att formatet i sig inte vållar några större problem, men att metoden för att ta fram dem behöver 

förbättras. 

En av de största bristerna som framkommit dels genom enkäten, men som även flera kommentarer 

betonat, är hanteringen av bilder och grafiska element som pilar och bildernas numrering. 

Montörernas syn på bilderna som används är delad, vilket kan bero på dels personliga preferenser och 

personen som tagit fram instruktionen. 

En klar majoritet anger att montörernas åsikter och feedback beaktas vid framtagningen av 

instruktioner, liksom att instruktionerna anpassas till den personal som senare ska följa den. 

Anpassningar med hänsyn till produktens tekniknivå är dock inte lika tydligt uttalade. När det gäller 

processen med att införa instruktionerna i produktionen, upplevs det som ett större problem bland 

beredare, troligen för att det är deras ansvar. Dock anger både beredare och process- respektive 

produktionstekniker att information om operationer eller ordning tillkommer efter att instruktionens 

första revision frisläppts. Dock ska instruktionerna ses som ett levande dokument och ändringar kan 

anses ofrånkomligt. Uppfattningen är dock att all nödvändig information inte finns tillgänglig från start 

och att mer tid borde läggas på att utvärdera monteringsordningen innan första revisionen släpps. 

Detta framkom även i en kommentar i en enkät från en montör, som upplevde att onödigt många 

revisioner gjordes på denna grund. 

5.4 Utfall av intervjuer 

Utifrån de intervjuer som genomfördes under nulägesanalysen kunde mer detaljerad information om 

olika arbetssätt erhållas och det gav en bättre förståelse för processerna och problematiken bakom. 

Tre individuella och delvis strukturerade intervjuer genomfördes med personer från olika 

ansvarsområden. Ett dokument sammanställdes med ett antal olika kategorier av frågor där ett urval 

av dessa användes vid respektive intervju, i några fall ledde frågorna till oförberedda följdfrågor eller 

att personen som intervjuades kommenterade ett relaterat område eller perspektiv på frågan. Nedan 

ges de mest intressanta resultaten av intervjuerna utan någon distinkt indelning av vilken intervju de 

hämtats från. 
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Ett ämne som behandlades under intervjuerna var framtagningen av monteringsinstruktioner. Det 

första steget i processen som presenterats ovan i Figur 11, beskrivs som en genomgång av produkten 

där ansvarig beredare och kund samverkar. Kundens Bill of Materials (BOM), används för att 

strukturera fördelningen av arbetet i stationer och uppdelning i delmontage, eftersom det underlättar 

PartnerTechs arbete när kunden byter artiklar i produkten. Detta ska samtidigt anpassas så att 

operationstiden för monteringen av produkter eller delmontage inte blir för tidsomfattande, som 

tumregel används en vecka som max vid PartnerTech. 

Som det nämnts tidigare finns ett stöddokument för hur mallen som instruktionerna skrivs i ska 

användas, däremot finns inga officiella riktlinjer för hur bilder och text ska utformas. Visserligen 

genomgår instruktionerna kontroll av två oberoende granskningar, men dessa utförs också utifrån 

uppfattningen hos den person som utför granskning eller frisläppning. Vilken detaljnivå som ska 

användas med hänsyn till produktens komplexitet eller montörernas erfarenhet, är inte specificerat 

utan görs utifrån sunt förnuft och erfarenhet hos dem som skriver monteringsinstruktioner. En faktor 

som spelar in här är hur stor variationen är mellan montörerna som arbetar inom samma arbetslag. 

Den egna standarden som finns för monteringsinstruktioner tillämpas på en stor del av produkterna 

som monteras, dock finns fall där kundens egen standard används. Några av dessa går att direkt 

tillämpa medan andra översätts till PartnerTechs egna standard. I andra fall kan det vara helt 

nödvändigt att upprätta en instruktion enligt denna, eftersom den ursprungliga inte går att förstå av 

personal utan särskild utbildning. Detta kan till exempel röra läsning av elektriska kopplingsscheman. 

Målsättningen är att alla produkter ska omfattas av någon form av dokument som beskriver 

monteringsförfarandet, men beroende på produktens karaktär kan denna se olika ut. 

5.4.1 Ledtid & Utgångsläge 

Tidsperspektivet för introduktion av en ny produkt kan i snitt sägas ligga runt 16 veckor. Instruktioner 

tas i de fall förutsättningarna är goda fram en till två veckor innan introduktionen, dock förekommer 

det att instruktioner skrivs efter produktens introduktion. Framtagningen beror också på personliga 

förutsättningar som tidigare erfarenhet av arbetet och hur insatt personen är i produkten. För att få 

ett bra resultat framkom under intervjuerna även att upprepade genomläsningar används, ur 

effektivitetssynpunkt vore det förstås önskvärt att kunna ta fram effektiva instruktioner direkt. Samma 

sak gäller vid revisioner av tidigare instruktioner; ledtiden för att införa en revision varierar kraftigt 

beroende på produktens komplexitet och ändringens omfattning. Mallen som används medför i sig 

också en del problematik när större revisioner ska göras, vilket även framkom av enkäten. Som 

tumregel angavs dock att en revision kan ta mellan en till fem dagar att införa. 

De underlag som presenteras för att utmynna i instruktioner varierar beroende på kunden. Generellt 

sett lämnar kunder med högre ställda krav även bättre underlag. Under två av intervjuerna ställdes en 

fråga om möjligheterna att få CAD-filer för den aktuella produkten, svaret blev att det antagligen kan 

fås från kunden om det efterfrågas, men det är i allmänhet inte görs. Anledningen är att användningen 

av sådant material i produktionen är begränsad, utformning av förpackningsemballage utgör ett av de 

användningsområden som förekommer. CAD-mjukvara används dock mer regelbundet för att planera 

layouten av produktionslinjer. Utvecklingsstadiet för de produkter som blir aktuella för introduktion i 

produktion varierar, i många fall finns dock CAD-modeller färdiga från kunden. I dessa fall blir 

möjligheten att ändra design för att förbättra monteringsbarhet eller detaljhantering begränsade. 
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5.4.2 Kommunikation 

Kommunikationen med montörer i samband med introducering av nya produkter innehåller bland 

annat information om den aktuella produktens funktion och beskrivning av dess egenskaper. 

Genomgångar av den här typen görs för att stärka motivationen för att utföra ett gott arbete. När nya 

montörer anställs, eller återgår till en viss arbetsuppgift efter ett längre uppehåll görs en liknande 

genomgång, men med fokus på produktionsförfarandet. Bakgrunden för montörerna som arbetar på 

PartnerTech varierar, men industriteknisk bakgrund i utbildning eller arbete efterfrågas. Som stöd för 

anställningsprocessen finns en generell arbetsbeskrivning och de personliga kvalifikationer som söks. 

Feedback från monteringspersonalen om produkter och produktionsstrategier samlas dels vid 

genomgången av instruktioner och dels vid planeringsmöten. Montörernas arbete medför att de har 

god kännedom om de ingående detaljernas fysiska egenskaper, vilket utnyttjas när det behövs för att 

ta fram en instruktion. Något som uppmärksammats och som framkom under en av intervjuerna var 

att nya montörer upplevs som mer noggranna när de läser monteringsinstruktionerna, därmed har de 

lättare för att upptäcka oklarheter eller fel. 

När utbildningar görs leds de av ansvarig beredare eller av en produktionstekniker alternativt montör 

som beredaren delegerat uppgiften till. För de produkter som ligger inom det medicinska segmentet 

krävs dock ett skrivet avtal som kunden godkänt för att andra personer än den ansvarige beredaren 

får utföra utbildningar. I vissa fall förkommer även att kunden själv utbildar montörerna. En fråga 

under en av intervjuerna gällde ifall utbildning ges för hur instruktionerna i sig är upplagda och ska 

användas. Detta görs i viss utsträckning, men kunde enligt den intervjuade personen varit bättre. 

5.5 Sammanfattning av fynd under nulägesanalys 

Utifrån informationen som framkom under nulägesanalysen kunde ett antal förutsättningar och behov 

sammanställas. I ett senare skede av projektet skulle dessa bli viktiga för att hitta ett arbetssätt som 

passar PartnerTech. De faktorer som måste tas hänsyn till när ett arbetssätt föreslås ges enligt listorna 

nedan. 

5.5.1 Förutsättningar 

● Variationer förekommer inom flera olika områden. Till exempel typ av produkt och dess 

tekniknivå, vilket stadie produkten är i när den presenteras för PartnerTech och vilket mål 

kunden har för den. Vissa produkter är helt nya medan andra har överförts från tidigare 

produktion av olika anledningar. Detta medför alltså krav på metoden för presentation och 

innehåll i instruktioner. 

● Svängningar av de volymer som kunderna efterfrågar leder även till en löpande form av 

variation, som måste kunna hanteras kontinuerligt. Detta spelar framförallt roll för den tänkta 

kategoriseringsmetoden och anpassningen till personal. 

● Begränsningen av erfarenhet inom CAD-mjukvaror kan bli aktuellt att beakta när 

framtagningsmetoden för bilder/animationer bestäms. 

● Det nuvarande problemet med att hantera instruktionerna fysiskt och begränsningen i 

spårbarhet, gör att ett föreslaget arbetssätt bör underlätta dessa områden. 



 

40 
 

5.5.2 Behov 

● Som en följd av variationerna som presenterats ovan i 5.5.1 bör förslaget kunna hantera olika 

typer av data, både som in- och output. Att materialet snabbt kan överföras till 

instruktionsformatet är också önskvärt. 

● Metoden som används i dagsläget medför svårigheter i framtagningen av bilder till 

instruktionerna. Det finns ett behov av att ge personalen som arbetar med 

instruktionsframtagning större möjlighet att anpassa och ta fram grafiskt material när det 

behövs. Metoden som ingår i ett förslaget arbetssätt bör också göra det lätt att följa principerna 

i avsnitt 4.6. 

● Metoderna som ingår i framtagningsprocessen som föreslås bör kunna användas i ett tidigt 

skede, för att göra instruktionerna tillgängliga från produktionsstart. Därigenom kan 

problematiken som beskrivs i avsnitt 4.5.2 undvikas. 

● För att möta problemen med den fysiska hanteringen bör instruktionerna och de relaterade 

filerna vara enkla att hantera. Presentationsmetoder som helt undviker fysiska kopior kan vara 

en del av lösningen. 

● Metoden som föreslås för att fördela personal till lämpliga arbetsuppgifter skulle med fördel 

baseras på data som redan finns tillgängliga. Detta för att undvika hantering av ytterligare 

informationstyper. Bättre visualisering av olika arbetsuppgifters svårighet skulle även underlätta 

koordinatorer och produktionsledare när monteringspersonal ska tillsättas. 

 
Behoven ovan utgör alltså en del av det som eftersträvas att uppfylla med det alternativa arbetssätt 
som senare föreslås. Därutöver kommer även principerna presenterade i referensramen beaktas och 
inarbetas i möjligaste mån. Förhoppningen är att därigenom skapa en framtagningsprocess som är 
anpassad för PartnerTech och samtidigt lever upp till de resultat som forskningen inom berörda 
områden presenterat. 
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6 Föreslaget arbetssätt för monteringsinstruktioner 
Projektets huvudmål har varit att ”utarbeta en alternativ metod för att ta fram och underhålla 

instruktioner, som möjliggör tidigare introducering”. Därför har riktlinjer utarbetats för hur olika typer 

av information ska presenteras, samt hur sammansättningen av information ska se ut. Ett förslag till 

presentationsmetod har tagits fram liksom en tänkt layout, för vilken framtagningsprocessen beskrivs. 

Layouten togs fram med hänsyn till att den ska vara enkel att strukturera för personal som designar 

instruktioner och samtidigt ge bra stöd vid användningen.  

Arbetssättet som föreslås kan sammanfattas med Figur 13. De viktigaste punkterna som bör belysas 

här är att instruktionerna blir tillgängliga i ett tidigare skede och att processen medför återkoppling 

som underlättar vid uppdateringar. Monteringsordningen har inte behandlats i någon större 

omfattning i projektet. Erfarenheterna som samlats tyder dock på att detta bör kunna integreras med 

framtagningen av bild- eller animationsmaterial för instruktionerna. 

 

Figur 13 - Sammanfattning av föreslaget arbetssätt 

Utgångspunkten för projektet var att förslaget som tas fram ska kunna presenteras elektroniskt, vilket 

är uppenbart nödvändigt ifall animationer ska användas. Fynden från nulägesanalysen, som visade att 

variationer förekommer i vilka underlag olika kunder presenterar, stärkte skälen för detta. Att 

presentera virtuella instruktioner på en skärm medför att fler alternativ för presentationsformat blir 

tillgängliga. 

6.1 Struktur för instruktioners innehåll 

Baserat på de fynd som gjordes under litteraturstudien rörande utformningen av instruktioner ges här 

en sammanfattning av de konkreta riktlinjer som beskrivits. En instruktion är på sätt och viss en 

förmedling av information om hur en uppgift ska utföras. Det är därför av stor vikt att användaren lätt 

kan upptäcka den information som är nödvändig. Den mest väsentliga informationen bör samlas så att 

den enkelt kan överblickas. Som ett exempel kan instrumentpanelen i en bil nämnas, se Figur 14, där 

bilens status presenteras (åtminstone bör den det) där föraren enkelt kan avläsa den. 
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Figur 14 - Samlad information (fri tolkning av (Osvaldner & Ulfvengren, 2008)) 

En annan viktig generell princip när information utformas är att den bör ha en karaktär som förväntas 

av användaren. Enhetlighet och kontinuitet över instruktioner för olika produkter är alltså viktig. I detta 

ingår att olika informationsmedier, t.ex. bild och text, ger samma information. Listan nedan ger de 

generella regler som bör beaktas, information ska: 

- Vara enkel att upptäcka 

- Ha ett utseende som förväntas av användaren 

- Vara enkel att överblicka 

- Överensstämma oavsett format 

Mer specifikt för bilder, som visats vara en bra metod för att presentera instruktionsmaterial, finns ett 

antal riktlinjer beskrivna. Det som i referensramen nämns som handlingsbaserade instruktioner 

föredras i många fall av användaren. Detta innebar alltså att nya delar introduceras skilda från det 

tidigare montaget, med guidelinjer för att visa dess avsedda monteringsläge. Både den nya delen och 

tidigare monterade delar ska vara synliga, de senare för att ge användaren ett sammanhang. 

Undantaget från kravet på synlighet är ifall flera delar ingår i ett symmetriskt mönster, i så fall måste 

dock mönstret vara känt. Betraktelsevinkeln kan begränsas av monteringsläget eller en detaljs form, 

men ska väljas så att så många karaktärsdrag som möjligt visas. Generellt är bilder ur isometrisk vy, 

det vill säga snett ovanifrån, att föredra. En sammanfattning av principerna ovan visas i Figur 15. 

 

Figur 15 – Handlingsbaserad bild ur isometrisk vy 
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Andra aspekter av bilder som bör beaktas är att de ska vara otvetydiga, det vill säga bara kunna tolkas 

på ett korrekt sätt. Bilderna som används bör därför inte vara abstrakta eller konstnärliga, eftersom 

det ökar utrymmet för tolkning. I litteraturen som studerats framkommer också att två typer av bilder 

kan särskiljas, vilka indelas i montering och omorienteringar. Omorienteringar bör göras när nya 

monteringslägen behöver visas, vilka är dolda i den aktuella vyn, eller när montaget av stabilitetsskäl 

måste vändas. Sammanfattningsvis ska bilder: 

- Vara handlingsbaserade 

- Inkludera både nya och redan monterade delar 

- Inkludera guidelinjer och förtydliganden när det är nödvändigt 

- Visas ur isometrisk vy om möjligt 

- Vara otvetydiga 

- Vara konkreta 

- Avbilda antingen montering eller omorientering 

Vad det gäller text finns tre huvudprinciper som bör beaktas vid all utformning av information. Texter 

ska vara läsliga, läsbara och värdefulla. När information ska utarbetas är det viktigt att beakta vad den 

tänkta användaren uppfattar som värdefullt, information ska inte inkluderas enbart på basis av att den 

är lättillgänglig för den som ger informationen. Särskilt viktig information kan förtydligas genom att 

understryka eller använda fetstil, det ökar sannolikheten för att användaren kommer ihåg den.  

Språket ska vara aktivt och hållas på en nivå anpassad till användaren. Texter som inkluderas i 

instruktioner ska alltså vara: 

- Läslig, Läsbar och Värdefull 

- Förstärkt med understrykning eller fetstil om nödvändigt 

- Skrivas på aktivform 

- Anpassad till användaren 

6.2 Framtagning 

Utifrån resultatet av nulägesanalysen och tidigare erfarenheter av att arbeta med Microsoft Word som 

verktyg för att ta fram instruktioner, insågs att någon annan mjukvara skulle bli nödvändig. Målet i 

detta fall var att hitta ett alternativ som tillät enklare framtagning och senare redigering. För att 

undersöka detta vidare sattes en lista med krav och önskvärda funktioner upp. Hur bilder för 

instruktionerna tagits fram under projektet behandlas i delkapitlet 6.3. 

6.2.1 Nödvändiga funktioner 

Ett av de mest frekvent återkommande problemen som uppmärksammats av beredare och tekniker är 

placeringen av bilder och deras inbördes ordning. Det är därför viktigt att alternativet som föreslås 

underlättar infogandet av bilder och att de kan ges en position som sedan behålls, även om 

dokumentet ändras i övrigt. Detta gäller framför allt när revisioner görs, där dagens format ger 

problem. Till detta kan även redigering eller omkastning av steg kopplas. När en bättre 

monteringssekvens upptäcks ska det vara enkelt att justera ordningen för stegen som beskrivs. Då text 

och bild i dagsläget är två separata enheter, medför detta extra arbete. Sannolikt kommer grafiska 

element som pilar och markeringar att vara nödvändiga i olika sammanhang, stöd för detta är alltså 

viktigt. 
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Även om utgångspunkten för projektet har varit att instruktionerna ska presenteras elektroniskt, bör 

alternativet som föreslås även kunna generera fysiska instruktioner. När instruktionerna ges på en 

bildskärm är det också önskvärt att användaren inte av misstag ändrar eller tar bort information. Ett 

läge som endast tillåter läsning är därför en intressant funktion. När instruktioner för produkter som 

förekommer i flera varianter tas fram, kan arbetet underlättas om sekvenser av gemensamma steg 

enkelt kan kopieras och införas i de relaterade instruktionerna. 

Sett till användarvänlighet skulle en eventuell övergång underlättas av att programmet redan var 

bekant för personalen som arbetar med instruktioner. Kan nyinvestering helt undvikas medför det 

förstås även ekonomiska fördelar. Eftersom PartnerTech totalt sett hanterar ett stort antal 

instruktioner, uppdelade mellan kunder och produkter, är det även av intresse att filformatet inte blir 

för utrymmeskrävande. Att den slutgiltiga instruktionen hanteras som en fristående och enskild fil är 

också önskvärt, då det underlättar hanteringen. 

Slutligen ska förstås inte framtagningen underlättas på bekostnad av större svårigheter att använda 

instruktionerna i produktion. Som det framkommer i referensramen finns i allmänhet ett motstånd till 

att använda instruktioner. Om instruktionerna dessutom upplevs som svåra att handskas med minskar 

sannolikheten att de används ytterligare. Att både statiska bilder och animeringar eller videosekvenser 

kan presenteras på ett lämpligt sätt är alltså av stor vikt. 

6.2.2 Föreslagen mjukvara 

Ett program som möjligen kan motsvara dessa krav är Microsoft Powerpoint. I de studier som beskrevs 

i artiklarna från litteraturstudien förekom Powerpoint som presentationsverktyg. Programmet kan 

anses som välkänt och finns redan tillgängligt. Flera av de funktioner som beskrivs ovan finns också 

tillgängliga, nedan följer en genomgång av de funktioner som ansetts underlätta arbetet. 

I och med uppdelningen i olika bilder eller slides medför Powerpoint inte samma förskjutningsproblem 

som uppstår när bilder eller text läggs till i Word. I varje slide kan bilder och text som infogas placeras 

godtyckligt och utan gränsöverskridande effekter. När ändringar ska göras i monteringssekvensen görs 

det genom att slides och hela innehållet i dessa dras till en ny position i Powerpoints överblicksfönster. 

Detta fungerar både för enskilda slides eller en serie utvalda. Samma metod kan tillämpas när 

sekvenser ska återanvändas i andra instruktioner, genom att kopiera och klistra in. Detta är egenskaper 

som gör att revisionsarbete skulle kunna underlättas. 

Powerpoints huvudsyfte att presentera information innebär att stöd finns för praktiskt taget alla 

medier. Alternativ för att anpassa visningen gör att olika typer av material kan användas. Genom de 

tillgängliga figurerna, som pilar och symboler, kan också markeringar och förtydliganden göras direkt. 

Att ordna bilderna och andra objekt underlättas också av Powerpoints stödlinjer som placerar olika 

delar i linje och med symmetriskt avstånd till varandra. En användbar funktion som finns både i 

Powerpoint och Word som kan underlätta uppdateringen av bilder är att länka bilderna till en källa. 

Genom att använda Infoga och länka kan bilderna uppdateras utan att infogas på nytt, se Figur 16. 
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Figur 16 - Infoga och länka bildobjekt 

Länkningen innebär att objektet i instruktionen kopplas till ett filnamn i på en viss sökväg. Om filen 

ersätts med en fil med samma namn, eller bara uppdateras, överförs uppdateringen till instruktionen 

automatiskt. Uppdateringen sker om arbetsfilen stängs och öppnas igen eller om länken uppdateras 

manuellt. Figur 17 visar den manuella uppdateringen i Powerpoint 2013. Alla inställningar som gjorts, 

som bildstorlek, beskärning och positionering, bevaras efter uppdateringen. 

 

Figur 17 - Uppdatering av länkade bilder, Powerpoint 2013 

För att undvika oavsiktliga ändringar av innehållet i instruktioner kan Powerpoint presentationer 

sparas som bildspel, se Figur 18. Detta ger en fil som automatiskt öppnar presentationsläget och de 

alternativ som finns där, men redigering av innehållet är inte tillgängligt.  
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Figur 18 - Spara som Powerpoint bildspel 

I visningsläget finns alternativen samlade i det nedre vänstra hörnet. Ett av dem ger till exempel en 

överblick av innehållet, Figur 19, vilket kan vara användbart när specifik information söks.  Även om 

Powerpoint är anpassat för att presentera innehåll elektroniskt, finns goda möjligheter att anpassa 

utseendet när presentationen skrivs ut. 

 

Figur 19 - Överblick i Powerpoint bildspel 

För att ytterligare underlätta användningen av kommandon som används upprepade gånger för varje 

instruktion, kan makron programmeras. Under projektet har inte tid avsatts för att närmare undersöka 

hur det skulle kunna göras praktiskt, men utifrån Visual Basic-kodning ska egna funktioner kunna 

anpassas. Att automatiskt kunna anpassa bilder med en storlek som passar presentationsformatet eller 

ge pilar ett visst utseende vore till exempel möjligt. 

6.3 SolidWorks Composer 

Under projektet har mjukvaran SolidWorks Composer använts för att ta fram bilder och animationer 

till de instruktioner som senare testats. Composer är framtaget som ett verktyg för all form av teknisk 

dokumentation, däribland monteringsinstruktioner. Programmet utgår från 3D-modeller framtagna i 

CAD-program och erbjuder en rad olika sätt att illustrera användning eller montering av produkter. 

Genom att utgå från de virtuella modellerna behöver inte en instruktion ligga väntande på grund av 

att bilderna som behövs inte kan tas förrän produkten finns i produktion. Detta gäller både för första 

framtagningen och vid senare revisioner. 

För att testa och utvärdera användarvänligheten av programmet hämtades två modeller av montage 

in från produktionen i Åtvidaberg. För att ytterligare testa mångsidigheten hämtades även andra CAD-

modeller. Totalt erhölls tre olika typer av CAD-filer med ursprung från Solid Edge, Catia och en step-fil. 

Ingen av dessa orsakade några problem när de skulle öppnas i Composer. 
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Inlärningen av programmets funktioner gjordes genom att studera guider på framförallt youtube.com 

och forumet 3Dviacomposerforum.com. Bloggen 3Dmojo.com var också behjälplig. Stöd erbjöds även 

genom återförsäljaren som tillhandahållit provversionen av Composer, vilket underlättade när mer 

allmänna frågor uppkom. Inledningsvis undersöktes funktionerna fristående från varandra och ”trial-

and-error” tillämpades för att förstå programmets uppbyggnad. Efterhand började sedan allt mer 

kompletta instruktioner tas fram. Dessa utgick från innehållet i de befintliga instruktionerna, men 

presenterades enligt de principer som visats under 6.1. 

Generella erfarenheter av att använda Composer är att endast nödvändiga delar av modeller bör 

importeras. En av produkterna som behandlats under projektet erhölls som en större step-fil och delar 

av den kunde alltså inte importeras separat. Detta medförde att stora delar av modellen istället fick 

döljas med följden att rotationscentrum försköts så att rotationer av den kvarvarande modellen blev 

oförutsägbara. En annan sak som är värd att uppmärksamma är att när funktioner valts, är de aktiva 

tills de avaktiveras. Även om arbetsbänkar stängs eller andra funktioner i andra flikar aktiveras, 

kvarstår alltså de gjorda valen. Undantaget från detta är om funktionerna finns i samma grupp, till 

exempel inom förflyttningar (om translation är aktiverad, avaktiveras den när rotation väljs).  

6.3.1 Funktioner 

Den huvudsakliga funktionen och fördelen med att använda Composer är möjligheten att ta fram 

instruktioner i ett tidigt stadie. Eftersom arbetsfilerna sedan länkar tillbaka till CAD-filerna som hämtats 

kan ändringar automatiskt uppdateras i Composer. Därmed behöver alltså bilder eller animationer som 

tagits fram enligt den första revisionen av CAD-filerna inte göras om. Förutsatt att länkning används 

när materialet infogas i presentationsformatet, kan även denna uppdatering ske automatiskt. 

Composer erbjuder en rad funktioner som gör det möjligt att visa delar och produkter, anpassade med 

ett stort urval av alternativ. Programmet är dock inte avsett för att modifiera geometrier, det vill säga 

ändra mått eller form på modellerna som används. Att kombinera flera olika modeller i samma 

arbetsfil, så att de visas tillsammans, utgör inga problem. Denna funktion var viktig för att kunna infoga 

verktyg och fixturer i de instruktioner som togs fram. 

Att lära känna de olika funktionerna som fanns i Composer upplevdes som relativt enkelt. Navigeringen 

i gränssnittet förenklades av ett logiskt upplägg och väl utformade symboler. Det krävdes dock en viss 

inlärningsperiod innan funktionerna kunde behärskas eller valet av funktion blev naturligt. 

Uppfattningen är att Composer skulle kunna användas av personer utan tidigare erfarenhet av 

program för 3D-modellering, men inlärningsperioden blir sannolikt längre. För att ta fram bilder och 

animeringar har i huvudsak två flikar använts i Composers menysystem, dels Author, Figur 20, och dels 

Transform, Figur 21. 
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Author används för att skapa alla element som på olika sätt förtydligar det som visas, eller underlättar 

placeringen av objekten som skapas. Uppdelningen i grupper och rullistorna under alternativen gjorde 

användningen intuitiv. Utöver grafiska element som pilar, linjer och markeringar finns alternativ för 

texter och måttindikeringar. I de fall genomskärningar önskas kan detta fås för hela produkten eller de 

delar som väljs. 

 

Transform-menyn innehåller alternativ för att modifiera positionen för modellens delar. Funktionerna 

i Align-gruppen underlättar arbetet när en förflyttning ska upprepas för en ny detalj. Två 

grundläggande funktioner som används frekvent är translation och rotation. Genom att aktivera 

Multiple Gizmos kan modifieringar göras utifrån de lokala koordinataxlarna för varje del som valts, se 

Figur 22. Orienteringspunkterna kan också väljas mer eller mindre godtyckligt genom Set Pivot. Under 

Transform-fliken finns även möjlighet att ange olika kinematiska samband, vilket är användbart för 

exempelvis verktyg eller fixturer som importeras. 

 

Figur 22 - Orientering utan (t.v.) och med (t.h.) Multiple Gizmos 

Animeringarna som skapas i Composer kontrolleras genom att Keys (markörer) placeras på tidslinjen, 

se Figur 23. För varje ny händelse, förflyttning eller ändringar av ett objekts egenskaper, skapas en ny 

markör. Själva rörelsen mellan två givna orienteringar eller positioner, som sparats som markörer, 

planeras automatiskt av Composer. Det behövs alltså bara ett start- och slutläge för de ändringar som 

ska göras. I fall en del ska förflyttas och samtidigt rotera måste dock flera markörer sparas. 

  

Figur 20 - Composer gränssnitt, Author 

Figur 21 - Composer gränssnitt, Transform 
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Som standard är alternativet Auto-keys aktiverat (överst, vänster i Figur 23), vilket innebär att nya 

markörer placeras automatiskt när ändringar göras. Undantaget från detta är kameravinkeln, som styrs 

manuellt och planeras i andra raden av tidslinjens fönster. Erfarenheten från projektet är att 

programmet uppför sig mer enlig förväntningarna när auto-keys är aktiverad, men observera att 

ändringsmarkören kommer placeras vid den aktuella tidpunkten. Att flytta och anpassa avstånd mellan 

markörer kan dock enkelt göras i efterhand. Tidslinjen visas som standard nertill i arbetsfönstret och 

ger utöver planeringsverktygen möjlighet till att filtrera vilka markörer som ska visas. 

 

Figur 23 - Tidslinjen för animeringar i Composer 

För att bestämma egenskaperna hos praktiskt taget alla element som ingår i Composer används menyn 

Properties, Figur 24, som standard finns den till vänster i arbetsfönstret. För det objekt som valts kan 

sedan alla tillgängliga alternativ anpassas. För delar av modellen som importerats kan utseendet 

ändras och det är möjligt att töja eller komprimera dem. På motsvarande sätt kan exempelvis pilar och 

texter anpassas genom samma meny. 

 

Figur 24 - Egenskaper för objekt i Composer 
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6.3.2 Arbetssätt 

Arbetssättet som tillämpats under projektet har utgått från en sammansatt modell av en produkt eller 

delmontage. Detta har sedan plockats isär i den omvända monteringsordningen. När hela montaget 

var demonterat inverterades animeringen, så att montaget istället sattes samman. När en animering 

var färdig redigerad, sparades den i forma av stillbilder via en arbetsbänk i Composer. Som standard 

användes 15 bilder/sekund, men antalet kunde väljas godtyckligt. 

Bilderna renderades sedan till en videosekvens genom Microsoft Movie Maker. Det finns i Composer 

stöd för att direkt rendera videosekvenser, men filerna blev då avsevärt större, även med 

komprimeringsalternativen. Mer om det i Begränsningar nedan. Tiden som krävdes för att ta fram 

animeringar var även mot slutet av prövoperioden förhållandevis lång. För de relativt enkla 

animeringar som gjordes under projektet krävdes ungefär en arbetsdag, om hänsyn tas till de CAD-

modeller av fixturer och verktyg som togs fram. Inlärningen accelererade dock under hela perioden 

och en slutgiltig framtagningstid är svår att uppskatta. Att göra och redigera textrutor i animationerna 

upplevdes som relativt omständligt. 

Processen med att ta fram stillbilder var enklare. I princip arrangeras de ingående delarna med hjälp 

av transformeringsverktygen och sedan tas en skärmbild ur en lämplig vinkel. Hanteringen av pilar och 

text är också enklare när stillbilder används, eftersom inga tidsanpassningar behöver göras. När 

stillbilder tas fram är det en god idé att börja med att spara en start-vy, det underlättar när 

ursprungsläget behöver visas igen. Tidsbehovet för en serie stillbilder till en instruktion med samma 

nivå som de i projektet, uppskattas till mellan tre och fyra timmar, om tiden för framtagning av 

modeller för verktyg eller fixturer räknas in. Finns dessa tillgängliga från början kan tiden sannolikt 

reduceras till under en timme. 

Att redigera bilder som tagits fram tidigare är en enkel uppgift. När de ändringar som önskas är klara, 

uppdateras bilden och den tidigare bilden ersätts med den aktuella skärmbilden. Bilderna som tagits 

fram exporteras sedan via samma arbetsbänk som animeringarna. Genom att använda 

standardiserade filnamn och namngivning på bilderna kan uppdateringar underlättas ytterligare. Om 

en liknande metod som den länkning som beskrivits ovan ska användas är förstås namngivningen en 

viktig del i processen. 

Framtagningen av bilder med nuvarande metod kan sammanfattas med Figur 25. Om nya bilder 

behövs måste samtliga steg upprepas, eventuellt får uppdateringen vänta tills produkten finns i 

produktion så att foton kan tas. Bilderna som infogas i Word-mallen kan dock länkas och därigenom 

delvis automatisera uppdateringen. Detta kräver dock att den nya bilden ersätter den gamla i samma 

mapp och ges samma namn. 

 

Figur 25 - Framtagning av bilder enligt nuvarande metod 
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Detta kan jämföras med framtagningen av bilder som använts under projektet, Figur 26. När ändringar 

görs i CAD-modellerna som importerats till Composer kan källfilen uppdateras så att bilder och 

animeringar visar den senaste versionen. Genom att spara bilderna på nytt uppdateras innehållet i 

instruktionen, förutsatt att länkning används. Uppdateringen av bilder överförs också till 

presentationer som sparats som bildspel. Övrigt innehåll som ändras samtidigt uppdateras dock inte 

automatiskt i bildspelet. 

 

Figur 26 - Framtagning av bilder under projektet 

6.3.3 Begränsningar 

Den huvudsakliga begränsningen som finns för användningen av en programvara som Composer ligger 

i att den kräver tillgång till CAD-modeller. I normala fall där utveckling och produktion finns samlat 

utgör detta troligen inget problem, men i PartnerTechs fall där kunderna själva tar fram underlag kan 

detta ge problem. Kopplingen till utvecklingsavdelningens arbete blir betydligt längre, vilket försvårar 

överföringen av uppdateringar i modeller. Vidare måste även CAD-modeller tas fram för de föremål 

som ska ingå runtomkring själva produkten, som till exempel verktyg och fixturer.  

Det elementära problemet med att ange korrekta mängder när lim, smörjmedel eller andra ämnen ska 

tillföras kvarstår när Composer används. Utan särskild utrustning för dosering eller erfarenhet hos 

användaren är detta ett problem oavsett presentationsform, men Composer kan inte betraktas som 

en väg förbi det. En av farhågorna inför installationen av Composer var att datorn som använts för 

projektet inte skulle vara tillräckligt kraftfull. Detta visade sig dock obefogat, då programmet körts utan 

nämnvärda problem under hela prövoperioden. Datorn som använts är en laptop av enklare modell 

med i3-processor (1,9 GHz), 4 GB RAM-minne och Intel Graphics 4000 som grafikkrets. Att arbeta direkt 

på den inbyggda skärmen (11,6”) var däremot inte praktiskt, varför en extern skärm användes. 

Då PartnerTech hanterar ett stort antal produkter och varianter av dessa, är även diskutrymmet som 

krävs för framtagningen av animeringssekvenser något som bör nämnas. Filstorleken på de 

uppspelningsfiler (.mp4) som togs fram enligt arbetssättet ovan låg i snitt mellan 72 och 152 kB per 

sekund animering. En animering som varade i 25 sekunder hade exempelvis en filstorlek på 4 MB. Detta 

kan jämföras med 2 MB/sekund för de sekvenser som renderades direkt i Composer. Varje sekund 

animering skapades utifrån 15 stillbilder, som i sin tur använde 0,8–1,5 MB diskutrymme per sekund 

animering. Uppspelningsfilen är dock fristående från dessa, de kan alltså lagras temporärt och sedan 

tas bort.  Anledningen till variationerna i storlek antas höra samman med modellens innehåll, sett till 

storlek och antal delar. 
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Composers arbetsfil krävde mellan några hundra kilobyte upp till strax över en megabyte för de 

modeller som behandlats under projektet. Detta varierar beroende både på modellen som importeras 

och vilka funktioner som används i Composer, animeringar ger exempelvis större filer. För enskilda 

stillbilder är dock behovet av diskutrymme närmast försumbart, storleken på de bilder som tagits fram 

under projektet har varit inom 50-100 kB. Detta kan jämföras med foton som utan komprimering 

normalt sett tar upp 1-3 MB, det vill säga 10-30 gånger mer. 

6.4 Presentationsformat 

En målsättning för projektet var att utifrån den studerade litteraturen ta fram förslag till alternativa 

format att presentera monteringsinstruktioner med. Genom att jämföra den nuvarande standarden 

med principerna nämnda i 6.1, utvärderades vilka brister som fanns. Resultatet av enkäten bland 

montörerna gicks igenom, men generellt kunde inga konkreta brister i layouten urskilja. I två fall 

påpekades dock att bilderna borde vara större och tydligare. Utifrån detta utarbetades ett 

presentationsformat för statiska respektive dynamiska instruktioner. 

6.4.1 Brister i nuvarande standard 

Först och främst presenteras förhållandevis mycket information på en begränsad yta i den nuvarande 

standarden. Därmed blir det svårare att urskilja den information som söks och samtidigt inkluderas 

information som inte direkt stödjer montören i arbetet. Fördelen med det kompakta formatet är dock 

att informationen blir mer överskådlig. Informationen som ges i sidhuvudet är till exempel inte direkt 

relevant för monteringsarbetet. Vem som tagit fram, granskat och frisläppt instruktionen tillför inte 

heller information som är avgörande för montörens uppgifter. 

Kopplingen mellan text och bild, vilket i nuvarande standard sker genom numrering av textstycke och 

bilder, upplevs inte som optimal. Det skapar även problem när instruktionerna ska revideras, eftersom 

siffrorna måste uppdateras manuellt på två ställen. Utifrån den studerade litteraturen dras slutsatsen 

att informationen bäst förmedlas när olika medier på ett tydligt sätt stödjer varandra och kopplingen 

mellan dem är enkel att göra. 

Dagens standard ger inte heller fullt stöd för att kunna presentera bilder på ett sätt som 

överensstämmer med den studerade litteraturen. Det kompakta formatet gör det svårt att urskilja 

detaljer och när närbilder används kan det vara svårt att få en uppfattning om var på montaget 

komponenten ska monteras. Användningen av foton medför också att bilderna kan betraktas som 

strukturbaserade, även om pilar används för att förtydliga vilken komponent som monterats och var. 

Enligt referensramen är dock handlingsbaserade bilder vad som föredras i instruktioner. Foton medför 

även ett visst ”brus” genom att irrelevanta föremål innefattas i bilden och därmed skapar överflödig 

information. 

6.4.2 Layoutförslag statisk instruktion 

Baserat på de funna bristerna och de principer som sammanfattats i Struktur för instruktioners innehåll 

togs sedan ett antal layoutförslag fram. Målsättningen var att skala bort överflödig information, skapa 

en tydligare koppling mellan text och bild samt presentera bilderna på ett tydligare sätt. Förslagen 

bygger på en grundläggande idé om att presentera varje steg med en eller ett få tal större bilder och 

den relaterade texten. Efter att ha utvärderat respektive förslags för- och nackdelar valdes layouten 

som presenteras i Figur 27. De övriga förslagen visas i Bilaga 5, tillsammans med de funna för- och 

nackdelarna. 
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Figur 27 - Föreslagen layout 

Utöver de sidor som visar direkta monteringssteg gjordes även en layout för förstasidan, se Figur 28. 

Informationen på framsidan är tänkt att presentera de saker som är mest relevanta för användaren. 

Att inkludera produktnamn och artikelnummer anses naturligt och nödvändigt för identifiering och 

kommunikation runt produkten. Bilden gör det lättare att relatera till instruktionen. Revisionen 

markeras separat, avsikten var att därmed göra användaren mer uppmärksam när nya revisioner 

släpps. Liksom i den nuvarande standarden listas de relaterade dokumenten på första sidan. I och med 

det elektroniska presentationsformatet kan dock hyperlänkar användas för att underlätta navigeringen 

till dessa. QR-koden är tänkt som en alternativ metod för att lagra information om framtagning, 

granskning och frisläppning. Möjligen kan QR- eller streckkoder även användas för att koppla 

produktionsorders direkt till instruktionen. 

 

Figur 28 - Förstasida, föreslagen layout 

För att underlätta för användaren inkluderas också två inledande sidor med dels en BOM och dels en 

sammanställning av särskilda krav som gäller vid monteringsarbetet. BOM:en inkluderas för att göra 

användaren bekant med benämningarna som används för de ingående komponenterna. Samtidigt ges 

en uppfattning om vad som kan förväntas under monteringsarbetet. Särskilda krav som presenteras 

gäller till exempel montage som kräver användning av ESD-skydd eller andra särskilda förfaranden. Ett 

exempel på en instruktion framtagen enligt det presentationsformat som föreslås finns i Bilaga 6. 
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Baserat på de riktlinjer som beskrivits tidigare användes bilder som visade omorientering i de fall det 

ansågs nödvändigt. Detta återkopplades i så fall också i texten som relaterade till det aktuella steget. I 

den nuvarande standarden för instruktioner används Q-gates för att markera en särskilt viktig kontroll 

eller operation. Den funktionen bevarades genom att gul bakgrund användes till texten tillhörande de 

steg som utgör Q-gates. 

6.4.3 Layoutförslag dynamisk instruktion 

För instruktioner som skulle presenteras i dynamisk form togs en liknande layout fram. Den väsentliga 

skillnaden var att den förklarande texten placerades med hänsyn till att animeringen hela tiden skulle 

vara synlig. I möjligaste mån eftersträvades dock att texten placerades i överkant. Liksom för den 

statiska layouten inleddes instruktionen med en förstasida enligt Figur 28 och två uppföljande sidor 

med BOM och särskilda krav. Eftersom en animation av uppenbara skäl är svår att visa i en statisk 

rapport visar Figur 29 en skärmbild av layouten som användes. 

 

Figur 29 - Skärmbild från dynamisk instruktion 

I animeringssekvenserna användes pilar för att markera specifika detaljer som nämndes i texten, vilket 

syns i Figur 29, eller då särskilda rörelsemönster som var svåra att visa användes. Ett exempel på detta 

ges i Figur 30, där en detalj skjuts på plats men samtidigt måste vridas. Då detaljen är helt symmetrisk 

kring axeln den monteras vid, syns inte vridningarna utan de inkluderade pilarna som följer detaljens 

rörelse. 
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Figur 30 - Användning av pilar i dynamiska instruktioner 

För att ge användaren möjlighet att bearbeta informationen som presenterades, gjordes pauser i 

animationerna när längre textstycken eller omorienteringar av montaget förekom. Detta sågs som ett 

sätt att imitera bilderna för omorientering som enligt den studerade litteraturen skulle användas. 

Överlag så eftersträvades dock att undvika onödiga ändringar av visningsvinkeln och de ändringar som 

gjordes fick ske över tid för att användaren skulle vara medveten om hur ändringen gjorts. På samma 

sätt som i det statiska layout förslaget användes gul bakgrund i de steg som i nuvarande standard 

utgjorde Q-gates. 

6.5 Praktiska tester 

Syftet med testerna var dels att utvärdera presentationsformatet och dels att undersöka om endera 

metoden ledde till snabbare inlärning. För att få en uppfattning om inlärningen räknades antalet fel 

som gjordes och tiden för uppgiften mätes. Inledningsvis tänktes även att antalet referenser till 

instruktionen skulle räknas, detta kunde dock inte göras på ett tillförlitligt sätt och uteslöts därför. 

Utfallet av försöken presenteras i Tabell 1 för produkt X och Tabell 2 för produkt Y. Tyvärr erhölls inte 

kompletta inspelningar för alla monteringar, då kamerans minneskort blev fullt och batteriet i ett fall 

togs slut. På grund av tidsbrist monterades bara två enheter av respektive produkt när försöket gjordes 

med den andra montören. Instruktionerna visades i Powerpoint med den layout som presenterats 

tidigare, på en 11,6” laptop skärm. 

Tabell 1 - Resultat av instruktionstestning för produkt X 

Produkt X Försök 1 Försök 2 Försök 3 

Tid 
Dynamisk 14:00 09:30 N/A 

Statisk 12:30 N/A 04:20 
     

Antal fel 
Dynamisk 3 0 N/A 

Statisk 4 N/A 2 
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Tabell 2 - Resultat av instruktionstestning för produkt Y 

Produkt Y Försök 1 Försök 2 Försök 3 

Tid 
Dynamisk 06:30 N/A 01:55 

Statisk 05:10 02:20 N/A 
     

Antal fel 
Dynamisk 0 N/A 0 

Statisk 1 0 N/A 

 

Fel räknades som handlingar vilka ledde till att delar fick omorienteras efter att montering provats, om 

steg helt utelämnades eller gjordes på ett sätt som inte beskrivits i instruktionen. Samtliga fel som 

gjordes under testerna åtgärdades dock av montören själv efter upptäckt. Tiderna som presenteras i 

Tabell 1 respektive Tabell 2 är delvis uppskattade, då arbetet stördes av olika avbrott som till exempel 

förbi passerade personal eller problem med visningen av instruktioner. 

Eftersom försöken gjorts i liten skala bör slutsatser om respektive instruktionsform dras med 

försiktighet. Tillämpning av metoder för att ta fram inlärningskurvor, för att se eventuella skillnader 

mellan metoderna, anses därför inte rimligt. Synpunkterna som framkom och de praktiska 

erfarenheterna av att ha tillämpat instruktionerna på verkliga produkter, sågs dock som mycket 

värdefulla. Utifrån testerna kunde användarvänlighet och funktioner utvärderas, vilket bidrog till en 

bättre bild av vilka behov som finns i användarfasen av instruktionerna. Montörerna som deltog i 

försöket upplevde att den föränderliga naturen hos animationer gjorde det svårt att följa vilka delar 

som skulle monteras. Exempelvis var visningen av artikelnummer övergående för de ingående 

detaljerna, vilket gjorde det svårt för montörerna att hitta rätt delar. 

Både i fallet med den animerade och de statiska bilderna upplevdes det som problematiskt att färgerna 

skiljde mellan modell och verklighet. Även uppfattningen om storlek på olika delar orsakade problem 

med att identifiera vilken detalj som skulle väljas. Generellt upplevde montörerna att det var svårt att 

hitta rätt delar vid arbetsstationen, eftersom uppgifterna inte tidigare utförts. En möjlig förbättring för 

att underlätta arbetet i detta avseende vore att märka respektive materialbehållare så att detta kan 

återkopplas i instruktionen. En enklare märkning än nuvarande artikelnummer skulle göra det enklare 

att associera en viss plats med en sökt del. I enlighet med referensramen bör i ett sådant fall 

färgkodning undvikas eller möjligen användas som förstärkning till annan typ av märkning. 

Generellt upplevde försökspersonerna det som positivt att få instruktionerna presenterade på en 

skärm istället för i pappersform. Bilderna som tagits fram i Composer var tydliga och att de 

presenterades i större storlek än nuvarande standard uppskattades. Målsättningen under 

framtagningen av instruktionerna som användes vid testerna var att montörerna skulle kunna montera 

detaljerna utan annan hjälp. Båda instruktionerna uppfyllde detta, oavsett format. En principfråga som 

en av montörerna påpekade var dock att det utan erfarenhet av produkten är svårt att avgöra om 

uppgiften är korrekt utförd när endast bilder eller animationer finns för att verifiera resultatet. När det 

i normala fall finns en mer erfaren kollega att fråga upplevdes verifieringen enklare. 

Formatet som användes för de animerade instruktionerna orsakade en del problem, vilket relaterade 

till användningen av Powerpoint. Att spela upp önskade sekvenser igen var svårare än det var tänkt 

och vid några tillfällen gjorde upplägget att hela animationssekvenser missades. 
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Att kunna få en bättre överblick av de ingående stegen efterfrågades också under försöken, vilket är 

möjligt genom Powerpoints sammanfattningsläge. Dock försvann en del bilder av oklara anledningar 

när detta läge användes, se Figur 31, i det vanliga visningsläget var de dock fortfarande synliga. 

 

Figur 31 - Sammanfattningsläge Powerpoint, bild saknas (mellersta raden, tredje från höger) 

Återkopplingen som gjordes efter testerna fokuserade kring när animationer kan vara lämpliga som 

instruktionsmaterial. Frågan väcktes kring möjligheten att de montage som använts under försöken 

varit för enkla för att en animerad instruktion ska komma till sin rätt. Som det framkom i referensramen 

underlättar animeringar förmedlingen av spatial och temporal information. En animering är med andra 

ord mer lämplig när monteringen innefattar mer komplexa rörelsemönster. 

En annan tänkbar användning för animeringar som framkom vid återkopplingen, var möjligheten att 

använda animationer för att minnas utförandet av en uppgift efter en tids frånvaro. Att utgå från en 

instruktion med statiskt innehåll och för de steg som kräver det ta fram animationer, framhölls som en 

vinnande strategi vid återkopplingen. Ett annat ämne som diskuterades vid återkopplingen var 

kvalitetskontroller utifrån instruktioner. Här ses foton som nödvändiga även i fortsättningen för att 

kunna bedöma defekta delar. En övergång till ett elektroniskt presentationsformat skulle medföra att 

fler och större bilder, eller videosekvenser, kan användas. Videosekvenser skulle även generellt kunna 

utgöra instruktionsmaterial, det medför dock samma problematik som finns idag med sen introduktion 

och omständligt revisionsarbete. 

6.5.1 Förbättringsförslag 

Utifrån återkopplingsmötet och de observationer som gjordes under tiden som testerna utfördes, togs 

ett antal förbättringsförslag fram för layouterna som användes. De flesta relaterar till animeringarna, 

vilka upplevdes som svårast att följa under försöket. I de statiska instruktionerna upplevdes i några fall 

textmängden som för stor, annars fanns inga synpunkter utöver de tidigare nämnda problemen med 

identifiering av delar. Bedömningen av vilken information som är nödvändig eller överflödig bör dock 

anpassas till användarens tidigare erfarenhet och förmåga. 

En tydligare koppling mellan delar och det tillhörande artikelnumret önskades också från montörerna. 

I de statiska instruktionerna löstes detta genom att inkludera artikelnumret i nederkant av bilderna 

där nya delar tillkom. Genom ett verktyg i Composer inkluderades en förklaringspost till de delar som 

introducerades i animeringarna. Layouten för animeringarnas presentationsformat reviderades också 

så att texten tillhörande sekvensen var synlig nederst under hela sekvensen. 
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Nedan visas en jämförelse av den ursprungliga layouten och den förbättrade, den statiska i Figur 32 

och den dynamiska i Figur 33. 

 

Figur 32 - Jämförelse av revision A & B för statisk instruktion 

 

 

Figur 33 - Jämförelse av revision A & B dynamisk instruktion 
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7 Kategoriseringsmetod för produkter 
Målet med den här delen av projektet var att ta fram en metodik för att kunna dela in produkterna 

efter deras komplexitet med hänsyn till monteringen av dem. För att göra projektet hanterbart och 

med tanke på att huvudfokus legat inom framtagning och innehåll i monteringsinstruktioner, har inga 

specifika gränsvärden utarbetats för kriterierna. Målet var även att skapa en metodik som är enkel att 

tillämpa utifrån data som finns tillgängliga i ett tidigt skede och att metodiken i sig inte blir för 

omfattande. Underlag som förväntades vara tillgängliga var till exempel ritningar och BOM för 

produkten. Metoden som presenteras nedan bygger på en checklista som tagits fram utifrån negativ 

brainstorming. 

7.1 Genereringsprocess för kategoriseringsmetod 

Inledningsvis gjordes ingen sortering av vilka kriterier som skulle vara enklast att bedöma. 

Förhoppningen var att därigenom kunna generera fler idéer för kriterier. Fokus låg vid att skapa ett så 

problematiskt montage som möjligt och när inga nya idéer för kriterier kunde alstras avbröts den 

negativa brainstormingen. Kriterierna ordnades sedan i grupper, vilka presenteras nedan. 

7.1.1 Kriterier från negativ brainstorming 

Produkt 

Flera varianter av produkten förekommer 

Testning krävs för att verifiera korrekt montering (visuell kontroll ej tillräcklig) 

Produkten omfattas av specificerade kvalitetskrav (från kund/myndighet) 

Produkten omfattas av ISO13485 

Monteringsegenskaper 

Stort antal operationer 

Montering ska utföras på positioner som är svåra att nå och se 

Monteringen kräver flera olika arbetssätt 

- Bearbetning ingår (ej montering, anpassning av komponenter) 

- Justering/inställning av monterade detaljer ingår 

- Koppling av elektroniska komponenter ingår 

Komponenterna är ej självlåsande och måste hållas på plats i efterföljande operationer. 

Montaget kräver att komplexa fixturer används 

Naturligt viloläge saknas för montaget 

Komponenter 

Montaget innefattar ett stort antal olika komponenter 

Känsliga/ömtåliga komponenter ingår i montaget 

Montaget utgörs i huvudsak av små komponenter 

Det är svårt att se skillnad på de ingående komponenterna 
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Komponenter (fortsättning) 

Svårt att separera komponenter från förvaringslåda (ex. fjädrar) 

Fästelementen som används: 

- Är svåra att passa in 
- Består av flera inbördes lösa delar 
- Förekommer i flera olika varianter och typer 
- Har dåligt utformade skruvskallar/fästmönster för verktyg 

I montaget ingår komponenter som är symmetriska, men där monteringsriktningen fortfarande är 

avgörande (ex. batteri) 

I montaget ingår komponenter som är svåra att passa in (flera fästpunkter att ta hänsyn till) 

Verktyg 

Det krävs ett stort antal olika verktyg för monteringen 

Ovanliga verktyg måste användas vid monteringen 

Verktygen är svåra att handha/kräver särskild utbildning för att användas korrekt 

7.1.2 Vidareutveckling av kriterier 

I nästa steg gjordes en utvärdering av hur rimliga dessa kriterium vore att bedöma i ett verkligt 

scenario, med hänsyn till de inledningsvis satta målen. Därför valdes ett antal kriterier från listan ovan 

bort, se nedan: 

Monteringsegenskaper 

Montering ska utföras på positioner som är svåra att nå och se 

Montaget kräver att komplexa fixturer används 

Komponenter 

Montaget utgörs i huvudsak av små komponenter 

Svårt att separera komponenter från förvaringslåda (ex. fjädrar) 

Fästelementen som används: 

- Är svåra att passa in 

- Består av flera inbördes lösa delar 

- Har dåligt utformade skruvskallar/fästmönster för verktyg 

Den främsta anledningen till att dessa kriterium uteslöts var att praktisk erfarenhet av monteringen 

skulle krävas för att kunna bedöma dem. Hur de kvarstående kriterierna skulle vägas samman för att 

bestämma en kategori utgjorde nästa steg i genereringsprocessen. Utifrån kriterierna ovan togs två 

typer av frågor fram som skulle komma att utgöra checklistan för utvärderingen. Den första typen är 

av Ja/Nej-sort och den andra består av gradering i tre nivåer, få/medel/många. I det fall metoden ska 

tillämpas praktiskt bör nivåerna ersättas med absoluta tal, anpassade för respektive fråga. Som det 

nämnts tidigare kommer dock inga gränsvärden utarbetas i det här projektet. Nedan ges en lista på de 

frågor som utgör checklistan för att utvärdera komplexiteten som relaterar till monteringen. 
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7.1.3 Checklista för kategorisering av produkter 

Innan checklistan tillämpas ska det kontrolleras ifall produkten omfattas av kvalitetskrav från Food and 

Drugs Administration (FDA) och om design eller tillverkning av produkterna påverkas av ISO13485. 

Produkter där något av dessa krav är aktuella anses per automatik kvalificera sig för den mest komplexa 

kategorin. För en utförligare förklaring av frågorna i checklistan, se Bilaga 7. 

Produkt  

Hur många varianter finns det av produkten?  [få, medel, många] 

Krävs testning för att verifiera produktens funktion?  [Ja/Nej] 

Omfattas produkten av specificerade kvalitetskrav?  [Ja/Nej] 

Montering  

Hur många operationer ingår i monteringen av produkten?  [få, medel, många] 

Ingår följande i montaget: 
- Bearbetning? 
- Justering/inställning av komponenter?  
- Koppling av elektroniska komponenter?  

 
[Ja/Nej] 
[Ja/Nej] 
[Ja/Nej] 

Ingår komponenter som aktivt måste hållas på plats tills fästelement eller 
andra delar monterats?  

[Ja/Nej] 

Kan produkten placeras stabilt i de orienteringar som krävs för att utföra 
monteringsarbetet? 

[Ja/Nej] 

Komponenter  

Hur många olika komponenter ingår totalt sett i produkten? [få, medel, många] 

Hur många olika fästelement används i produkten? [få, medel, många] 

Ingår komponenter som är särskilt känsliga i produkten?  [Ja/Nej] 

Innefattar montaget komponenter som är lätta att förväxla?  [Ja/Nej] 

Ingår symmetriska komponenter som är riktningsberoende i montaget?  [Ja/Nej] 

Ingår komponenter som är svåra att passa in i montaget? [Ja/Nej] 

Verktyg  

Hur många verktyg krävs totalt för att montera produkten?  [få, medel, många] 

Kräver montaget speciella verktyg? (ex. momentnyckel)  [Ja/Nej] 

Kräver montaget utrustning som medför att särskild utbildning behövs?  [Ja/Nej] 

 

7.1.4 Viktning & Gränssättning 

För att väga samman resultatet av svaren från checklistan översätts ”Ja” svar till värdet ett och ”Nej” 

till noll. På samma sätt översätts nivåerna få, medel och många till noll, ett respektive två. Utifrån detta 

fås alltså en summa för varje grupp av kriterier. En högre summa motsvarar större komplexitet. 

Summan kan sedan multipliceras med en viktfaktor för att ge gruppen den betydelse den anses ha, i 

jämförelse med de andra grupperna. Viktningen görs förslagsvis genom att fördela totalt tio poäng 

mellan grupperna, ett exempel visas nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3 - Exempel viktning 

Grupp Max. summa Vikt 
Max. viktad 

summa 

Produkt 4 2 8 

Montering 7 4 28 

Komponenter 8 3 24 

Verktyg 4 1 4 

  
Summa viktning: 

10 
Total viktad 
summa: 64 

Summan av gruppernas viktade värde ger slutligen produktens ”komplexitets-värde”. Beroende på hur 

viktningen väljs fås ett maximalt möjligt värde, som alltså motsvarar den mest komplexa produkten 

metoden kan klassificera. Med den ovan visade viktningen skulle det maximala värdet vara 64, baserat 

på varje grupps maximala summa multiplicerat med viktfaktorn. Beroende på vilket förhållande som 

önskas mellan kategorierna väljs sedan gränserna mellan dem inom det möjliga intervallet. Tre olika 

kategorier antogs rimligt (exempelvis enkla, medelsvåra och avancerade), eftersom det gör metoden 

enkel att hantera och samtidigt ger en tillräcklig indelning av produkterna. Att använda ett för stort 

antal kategorier kan även leda till att metoden minskar flexibiliteten, eftersom valet av personal blir 

hårdare styrt. Genom att välja anpassade gränser mellan dem kan sedan kategoritillhörigheten 

finjusteras. Det bör dock noteras att varken gränserna eller viktningen får göras om godtyckligt när 

metodiken resulterar ”fel” kategori. Hur dessa väljs måste övervägas noga innan metodiken används.  

Beroende på hur gränserna för kategorierna väljs beskriver de hur den upplevda komplexiteten ökar. 

Valet av gränser styr hur svårt det blir att nå en viss grupp. Genom viktningen och val av gränserna 

styrs hur kategoriseringen slår ut. I Figur 34 på nästa uppslag visas fyra olika principiella fall som är 

möjliga om tre kategorier används vid indelningen. Om gränserna sätts som första fallet I, indikerar 

det att komplexiteten utvecklas linjärt, det vill säga skillnaden mellan två intilliggande fall är alltid lika 

stor. Om gränserna sätts som fall II utvecklas komplexiteten närmast exponentiellt. Ju högre kategori 

desto högre poäng summa krävs för att nå den. Det tredje fallet, III, ger mer utrymme åt de 

medelsvåra produkterna. Med andra ord blir färre produkter klassade som enkla eller avancerade. 

Slutligen kan indelningen göras enligt IV. Produkterna når då jämfört med de andra fallen den 

avancerade nivån tidigare. Om skillnaderna mellan de produkter som anses enkla och medelsvåra är 

små, kan gränserna sättas på detta sätt för att dela upp dem mer distinkt. 
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Figur 34 - Principiella fall gränser för kategorier 

7.2 Anpassning av instruktioner till kategorier 

Att anpassa typen och utformningen för monteringsinstruktioner baserat på endast komplexiteten 

som relaterar till monteringsarbetet, är troligen ingen god idé. Hänsyn måste också tas till de yttre 

omständigheter som gäller för produkten, liksom vilken arbetsinsats som krävs för att åstadkomma de 

alternativ av instruktioner som finns. Exempelvis ledtid, volym och ekonomiskt värde eller till och med 

risker kan vara nödvändiga att betänka. I det kommande stycket görs en genomgång av olika faktorer 

som anses relatera till valet av instruktionsform. 

Som det framkommer i den teoretiska referensramen kan instruktioner ha varierande syfte. I vissa fall 

önskas en hög initial prestanda och i andra fall är förmågan att överföra det inlärda materialet på flera 

snarlika problem huvudfokus. Den samlade erfarenheten av litteraturstudien visar att animeringar ger 

en högre initial prestanda och en jämnare fördelning inom gruppen som använder den. Grupper som 

använt animationer i olika försök har gjort färre antal fel och fått snabbare monteringstider. Däremot 

medför text- eller bildbaserade instruktioner att en djupare bearbetning av informationen krävs, vilket 

tycks öka förmågan att överföra kunskapen. Watson et al. (2010) visade i sin studie även att 

inlärningskurvan var brantare, det vill säga snabbare förbättringar skedde, när text eller bild användes 

istället för animationer. Sammanfattas detta skulle det kunna ses som att produkter med lång ledtid 

och låg volym (varje moment utförs få gånger) är ideala för animationer, ur användningssynpunkt. 

Produkter som påminner om andra gör det mer intressant att beakta potentialen för överföring, 

statiska instruktioner kan i så fall vara en bättre lösning. 

Typen av uppgift spelar också roll för vilken typ av instruktion som visats som mest lämplig i olika 

försök. När motoriska uppgifter som till exempel monterings utförs har animeringar visats medföra en 

förhållandevis stor fördel. Så länge som uppgiften som visas är konkret, det vill säga observerbar i 

verkligheten, har animationer en viss fördel enligt den studerade litteraturen. Problemlösning eller 

teoretiska uppgifter visar dock på mindre fördelar och i flera fall nackdelar. Det kan alltså tänkas att 

förklarningar av gränssnitt eller felsökningsguider inte kommer till sin fulla rätt i animationer. 
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Oavsett hur fulländad en instruktion blir med avseende på innehåll och presentationsformat är den 

fortfarande värdelös om den inte används. Litteraturstudien visade att det finns ett utbrett motstånd 

till att använda instruktioner. I de fall de slutligen används är det för att användaren inte längre vet vad 

som är nästa steg eller varför det önskade resultatet inte uppnåddes. En mer komplex produkt ökar 

sannolikheten för att instruktionen används, men instruktionen i sig blir också mer komplex att ta fram. 

För enkla produkter där sannolikheten för användning av instruktionerna minskar, krävs alltså format 

som gör användaren mer benägen att använda dem. 

7.3 Anpassning till personal 

För att kunna placera lämplig personal vid nya monteringsuppgifter som kategoriserats enligt 

metodiken ovan, ingick i projektet även att ta fram en metod för detta. Det bör återigen påpekas att 

detta inte varit huvudfokus för projektet, varför metoden som beskrivs nedan är enkel i sin utformning. 

Artiklarna som togs upp i referensramen användes som inspiration och bakgrund till metoden. 

Artikeln av Nembhard och Uzumeri (2000) utgick från inlärningsmönster och med vilken takt inlärd 

kunskap glöms bort. Därmed undviks problematiken med att utforma och tolka resultat av tester. 

Författarna (Nembhard & Uzumeri, 2000) kommenterar själva avslutningsvis i sin artikel att metoden 

kräver omfattande insamling av data om personalens arbetsuppgifter. Detta kan vara både praktiskt 

och etiskt problematiskt, då det kan ses som ett intrång i personalens integritet. För att göra 

hanteringen möjlig för en metod med det tänkta syftet, anses det dock nödvändigt att någon form av 

automatisk loggning används. 

Istället för att som i Nembhards och Uzumeris metod utgå från det ackumulerade antalet produkter 

och tidsstämplar, vore det mer hanterbart att använda tidigare arbetsuppgifter som indata. Genom att 

samla data om vilken typ av produkt personalen monterat tidigare, samt antal dagar respektive 

uppgifter utförts, underlättas uppgiften att indela personalen. Typen av produkter kan i så fall 

beskrivas med kategorierna framtagna enligt ovan. Att använda antal dagar istället för exakta datum 

och antal produkter minskar datahanteringen. Metoden förutsätter att montörer inte växlar 

arbetsuppgifter (till andra typer av produkter) över en dag och att produkterna kan indelas på något 

sätt. 

Utifrån detta kan sedan en trappmodell byggas så att ett visst antal typer av produkter av en given 

kategori motsvarar tillräcklig erfarenhet för att gå vidare till svårare arbetsuppgifter. Antalet typer av 

produkter komplementeras av antal dagar genom att multiplicera antal dagar med ett värde 

motsvarande respektive kategoris svårighet, se (8). Exempelvis kan kategorin för enkla produkter få 

värde ett och avancerade värde tre, högre summa indikerar alltså större erfarenhet. 

∑ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 =  𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥          (8) 

Om kriterier ställs upp för både antal av en viss typ av produkt och en summa för erfarenhetsindex, 

kan en indelning göras av vilken nivå som anses motsvara nästa komplexitetsnivå av montering. Genom 

de två faktorerna ges en uppfattning om hur länge personen varit anställd och hur stor variationen av 

uppgifter varit. 
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8 Ekonomiska effekter av föreslaget arbetssätt 
Genom återförsäljaren som tillhandahållit provversionen av SolidWorks Composer erhölls också 

prisuppgifter om licenser och kringkostnader. För Composers licenser finns två alternativ. Dels kan de 

köpas som fasta och dels som flytande. Fast innebär att licensen knyts till en specifik dator och flytande 

att licensen finns på nätverket och kan användas av så många personer som antalet licenser som köps. 

För de flytande licenserna krävs dock en licenshanterare, vilken redan köpts av PartnerTech för att 

hantera CAD-mjukvarorna som används. Kostnaderna för Composer presenteras nedan i Tabell 4. 

Tabell 4 - Priser för SolidWorks Composer 

SolidWorks Composer (1 st licens) 73 440 kr 

SolidWorks Composer (3 st licenser, rabatterade) 182 272 kr 

SolidWorks Composer (5 st licenser, rabatterade) 275 400 kr 

Serviceavtal (årskostnad) 18 360 kr 

 

Kostnaden för serviceavtalet enligt ovan är fast och betalas per licens årligen. PartnerTech uppskattade 

timkostnaden för personalen som arbetar med framtagning av instruktioner till 450 kr/timme. Utifrån 

detta kunde sedan den totala tidsbesparingen som medför break-even för de olika fallen beräknas 

enligt (6). Det minsta antalet arbetsdagar på ett år är 224 om 25 dagars semester räknas bort. Detta 

användes för att bestämma vilken tidsbesparing som skulle krävas per dag över det första året för att 

nå break-even på just ett år, se (7). 

𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟] + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟 ∗ 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟]

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟/ℎ]
= 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑛 [ℎ]        (6) 

 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑛 [ℎ]

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 ∗  224
∗ 60 = 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑛 [

𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟
]            (7) 

 

Resultatet av beräkningarna enligt ovan ges i Tabell 5 som visar break-even för Composer i totalt antal 

timmar och omräknat som minuter per dag och licens. 

Tabell 5 - Break-even för Composer 

Antal licenser: Totalt [timmar] 
Per dag & Licens 

[minuter] 

1 204 55 

3 527 47 

5 816 44 

 

Resultaten i Tabell 5 gäller första året och inkluderar kostnaden för serviceavtalet. Åren som följer 

därefter betalas serviceavtalet per licens. Det medför att tidsbesparingen per dag och licens måste 

uppgå till 11 minuter. Möjligheten att få flytande licenser gör att det ses som troligt att kunna uppnå 

och överträffa de tidsbesparingar som krävs. Givet det stora antalet instruktioner som förekommer vid 

PartnerTech i Åtvidaberg, skulle alltså mycket tid kunna frigöras för andra uppgifter. 
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Utöver de möjliga besparingarna i framtagningen av bilder till instruktionerna finns andra faktorer som 

påverkar effektiviteten i framtagningsprocessen. Den ekonomiska effekten av att från produktionsstart 

ha tillgång till monteringsinstruktioner är svår att uppskatta, men i enlighet med referensramen 

önskvärt att uppnå. Att lära in ett eventuellt felaktigt arbetssätt från början medför en förlängd 

inlärningsperiod och möjligen omarbeten, se Figur 35. Kostnaden för att läsa information beror enligt 

Pettersson (2002) av antalet personer som ska ta del av den och deras lön. Att materialet har en hög 

kvalitet från start, så att missförstånd kan undvikas, är också viktigt ur kostnadsaspekten. 

 

Figur 35 - Effekter av instruktionens tillgänglighet 

Att kunna frikoppla instruktionen från den fysiska produkten underlättar också revisioner, eftersom 

väntetider på korrekta bilder kan undvikas. Om ett elektroniskt presentationsformat introduceras kan 

även hela frisläppningsprocessen göras smidigare. Istället för att skriva ut, skriva under, kopiera och 

distribuera instruktioner till de föreskrivna platserna, kan granskning och frisläppning göras 

elektroniskt, innan instruktionen görs tillgänglig på intranätet. 

Vilka effekter som kan förväntas i användarfasen, ekonomiskt och sett till användarvänlighet, är också 

svårt att uppskatta. Målsättningen under projektet har varit att ge PartnerTech en bakgrund till den 

forskning som gjorts inom instruktioners innehåll och struktur, för att sedan presentera ett förslag till 

layout och arbetssätt. Att sätta siffror på hur detta förslag påverkar produktionen vore dock inte 

möjligt utan en omfattande fältstudie. Förhoppningarna är dock att inlärningen ska underlättas och att 

instruktionerna blir mer attraktiva att använda. 
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9 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna från de olika områdena som ingått i projektet. Det 

huvudsakliga målet att ta fram förslag till ett alternativt arbetssätt för monteringsinstruktioner, som 

ur beaktade ekonomiska aspekter anses försvarbart, har uppnåtts. Kunskap om instruktioners innehåll 

och struktur har samlats, liksom människans förhållande till dessa. En alternativ mjukvara för 

presentation har föreslagits och ett arbetssätt anpassat till denna. SolidWorks Composer har testats 

som verktyg för att ta fram det grafiska material som är nödvändigt i instruktionerna. Möjligheten att 

använda animationer som instruktionsmaterial testades och utvärderades. 

Projektets parallellspår med att ta fram en metod för att kategorisera produkterna som tillverkas vid 

PartnerTech har också genomförts. Då omfattningen på huvudmålet blev större än den inledningsvis 

gjorda uppskattningen, kompletterades kategoriseringsmetoden med en enkel variant av anpassning 

till personal. Baserat på fynden under litteraturstudien insågs att instruktionsformat inte kan planeras 

efter enbart komplexiteten som relaterar till monteringen. Hänsyn måste också tas till andra faktorer 

som mål för inlärning och produktens ledtid samt volym. 

9.1 Slutsatser utifrån projektets problemformulering 

För att besvara de frågor som ställdes i inledningen sammanställs har de mest relevanta slutsatserna, 

kopplade till respektive fråga. I avsnitt 9.2 och 9.3 ges sedan slutsatser mer allmänt kring de olika delar 

som ingått i projektet. 

9.1.1 Vilka alternativa metoder kan användas för att ta fram monteringsinstruktioner? 

Framtagningsprocessen som föreslås illustreras i Figur 13, sida 41. Fördelarna som en sådan process 

kan medföra är framförallt tidigare introduktion och underlättning när uppdateringar ska göras. 

Projektet har visat på fördelarna med att frångå foton som källa till instruktionernas bildmaterial och 

istället använda en programvara som SolidWorks Composer. Främst eftersom personalen som arbetar 

med att ta fram instruktionerna då är helt i kontroll över processen. Att övergå till Powerpoint som 

verktyg för strukturering av instruktionerna ger personalen ett verktyg som är mer anpassat för den 

typen av material som hanteras i instruktioner. 

Som det visades i kapitel 8, krävs förhållandevis små tidsbesparingar för att nå break-even för 

SolidWorks Composer. Tidigare erfarenhet av det aktuella arbetssättet vid PartnerTech och 

uppfattningen som bildats om programmet under projektet, gör att det anses rimligt att nå förbi de 

nödvändiga besparingarna. Då har inte de ekonomiska effekterna av att i ett tidigt skedde ha tillgång 

till instruktionsmaterial räknats in. Storleken på besparingarna är svår att uppskatta, utifrån 

referensramens avsnitt 4.5.2 kan dock slutsatsen dras att effekterna skulle bli positiva. 

9.1.2 Vilket innehåll ska finnas i instruktioner och hur ska det presenteras? 

Litteraturstudien visade på variationerna i hur olika människor tar in information och lär sig ny 

kunskap. Att presentera redundant information, som tillsammans bildar en robust helhet, kan ses som 

en av de viktigaste slutsatserna för den här frågan. Ett försök att klargöra fördelarna med att använda 

animeringar som instruktionsmaterial gjordes. Forskningen är dock splittrad och de egna 

erfarenheterna av att praktiskt tillämpa animationer visade att det inte var en användarvänlig metod. 

De viktigaste konkreta principerna för hur olika typer av information ska presenteras samlades i avsnitt 

6.1. 
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9.1.3 Hur kan produkter kategoriseras för att bedöma monteringskomplexitet? 

Metoden som föreslås utifrån projektet är en checklista med framförallt ja/nej frågor och ett antal 

frågor där olika nivåer ska bestämmas. Uppfattningen är att detta är tillämpningsbart praktiskt, men 

att personalen som använder den måste bedöma kriterierna likartat. Mer specifika gränsvärden och 

formuleringar som är giltiga i PartnerTechs fall behöver därför utarbetas. Antalet kategorier bör inte 

bli allt för stort, eftersom det medför att en mindre grupp ur personalen är tillgänglig för respektive 

kategori. Metoden kan även tillämpas på delmontage istället för hela produkter och därigenom öka 

flexibiliteten. 

9.1.4 Hur kopplas produktkategorierna till lämplig personal? 

Att dela in produkter i grupper baserat på deras svårighetsgrad sett till montering och sedan fördela 

personalen mellan dessa, följs av etiska komplikationer. Att utforma tester för att därigenom kunna 

dela in personalen låter sig inte heller göras enkelt, med tanke på problematiken som diskuteras i 4.9. 

Vad människor upplever som komplext är diffust och varierar i stor utsträckning beroende på 

personliga egenskaper, som inlärningsmönster och tidigare erfarenheter. Slutsatsen för frågan är alltså 

att det inte finns något enkelt sätt att göra kopplingen mellan produktkategorier och personal. 

Informationen som krävs innebär ett obefogat stort ingrepp i personalens integritet. 

9.2 Slutsats för framtagning av instruktioner 

Design av monteringsinstruktioner är och förblir en uppgift som kräver ansträngningar och kompetens 

hos personalen som utför arbetet. Olika hjälpmedel kan dock underlätta arbetet och göra 

slutprodukten mer verkningsfull. Som det visats i rapporten medför det nuvarande arbetssättet 

förhållandevis långa ledtider för framtagning och revisioner av instruktionerna. Behovet av fysiska 

produkter för att skapa innehållet i instruktionerna är en flaskhals i processen. De bilder som används 

är också svåra att anpassa i efterhand om mindre ändringar önskas. 

9.2.1 SolidWorks Composer 

Projektets utvärdering av SolidWorks Composer visar att det finns potential för att effektivisera 

framtagningen av bilder för instruktionsmaterial. Detta bygger dock på att ett viktigt kriterium uppfylls, 

nämligen att tillgången till CAD-modeller inte begränsas. Composers förmåga att hantera olika CAD-

format gör dock att det inte finns behov av specifika filtyper, vilket är en stor fördel med tanke på 

variationen hos PartnerTechs kunder. Programmet upplevdes som relativt enkelt att lära sig och bilder 

kunde tas fram under första dagens användning. Det kräver inte tidigare erfarenhet av CAD-mjukvaror, 

även om det antagligen underlättar. En viss datorvana och förståelse för arbetssättet anses dock 

nödvändig. 

Att beakta tidsåtgången och behoven för modellering av de verktyg och fixturer som ska ingå i 

instruktionerna är också viktigt. Pilar och markeringar kan visserligen användas delvis, men 

representationen blir mer kraftfull om överensstämmandet med verkligheten är större.  En viktig 

förutsättning för att detta ska vara möjligt är troligen ett närmare samarbete mellan avdelningarna för 

utveckling och produktion. Användning av externa databaser för att importera modeller av verktyg kan 

dock minska arbetsbelastningen, men innebär förstås en extra kostnad. 
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9.2.2 Animationer kontra statiska bilder 

Forskningen kring fördelarna med animationer som instruktionsformat är motstridig. Vad som står 

klart är dock att oavsett vilket format som väljs måste innehållet väljas och struktureras med omsorg. 

Erfarenheten av att ta fram animationer från projektet är att de tar betydligt mer tid i anspråk än 

statiska bilder. Processen med att ta fram animeringar tar mer tid och det krävs mellansteg för att få 

en hanterbar presentationsfil. Vid revisioner måste dels arbetet i Composer revideras och sedan stegen 

fram till presentationsfilen upprepas. En möjlig mellanväg som underlättar revisionsarbetet av 

animationerna är att presentera texten statiskt, som i förslaget förbättrat utifrån de praktiska testerna.  

Under de praktiska proverna som gjordes visades även att presentationen måste planeras noga och 

vara anpassad till montörernas förväntningar. Att göra animationer är dock tillfredsställande och 

resultatet blir ofta tilltalande att se på, men detta får inte bli en ursäkt för att göra animationer ”bara 

för att man kan”. Målet måste alltid vara att stödja användaren på bästa sätt. Animationer kan dock 

vara behjälpliga när mer komplex temporal, förflyttningsbeskrivande, information ska presenteras. 

Vilka typer av uppgifter som är lämpliga att beskriva med animationer, måste bedömas som en 

avvägning mellan tidsbehovet för framtagningsprocessen och nyttan för monteringspersonalen. 

9.2.3 Powerpoint som instruktionsverktyg 

De inledningsvis högt ställda förväntningarna på Powerpoint som framtagnings- och 

presentationsformat, uppfylldes inte fullt ut. För de statiska instruktionerna som testades var 

resultaten lovande, men för den animerade varianten blev inte användarvänligheten tillräckligt hög. 

Genom ytterligare tester och anpassningar vore det kanske möjligt att komma till rätta med 

problemen. Sett till framtagning av instruktioner upplevs Powerpoint däremot som väl lämpat. 

Redigering underlättas, samtidigt som innehållet kan presenteras på ett tydligare sätt. Möjligheten att 

presentera instruktionerna fysiskt bevaras och elektronisk presentation tillkommer. Den kanske 

viktigaste slutsatsen angående presentationsformatet är att det måste kunna hantera olika typer av 

data. 

För att använda det arbetssätt som beskrivits i rapportens resultat, där instruktionernas bilder länkas 

till ursprungsfilen för att därmed underlätta uppdateringar, behövs ett strukturerat filsystem. En god 

struktur skulle även underlätta processen med att granska och frisläppa instruktioner. CAD-modellerna 

som importeras till Composer behöver också ges en ordnad struktur så att onödiga kopieringar och 

överföringar kan undvikas. Detta eftersom länkningar annars kan påverkas, särskilt för större 

montagefiler. 
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9.3 Slutsats för kategorisering av produkter & anpassning till personal 

Metoden för att kategorisera produkter togs fram med fokus på att hitta ett sätt att bedöma 

produkterna utifrån underlag som kan antas tillgängliga i ett tidigt skede. Syftet med att använda i 

huvudsak ja/nej frågor var att få en metod som minskar subjektiviteten och undviker tidsödande 

mätningar på produkten. Metoden som presenterats här antas dock bli mer tidskrävande än de 

förhoppningar som fanns inför projektet. Hur komplex en monteringsuppgift är beror av olika områden 

och upplevs olika från person till person, en enkel strategi kunde därför inte bestämmas.  

Under den litteraturstudie som gjordes kunde inga klara slutsatser dras kring val av instruktion utifrån 

en produkts monteringskomplexitet. Typen av instruktion bör istället väljas utifrån vilka inlärningsmål 

som ska uppnås med instruktionen och utifrån typen av uppgift som utförs. Rörande anpassningen av 

personal till de kategorier av produkter som togs fram, så eftersträvades här en metod som kräver så 

lite data som möjligt. Detta gjordes delvis för att underlätta rent praktiskt, men framförallt av hänsyn 

till personalens integritet. För att kunna tillämpa någon metod för att dela in personal är bedömningen 

att uppgifterna måste samlas automatiskt. Samtidigt ska de finnas lätt tillgängliga för dem som 

planerar fördelningen av personal. 
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10 Diskussion 
Här följer en diskussion kring olika svårigheter som förekommit i projektet och kring de vägval som 

gjorts. Resultaten som uppnåtts diskuteras, sett ur deras förhållande till den ursprungliga planen och 

eventuella brister. Styrkor och svagheter belyses. Senare i kapitlet diskuteras genomförandet, med 

hänsyn till de metoder som valts och hur de kopplats till varandra. 

Området som arbetet utförts inom inkluderar flera olika discipliner. Både med hänsyn till de olika 

frågor som ingått och forskningsgrenarna som knyts samman genom tvärvetenskapliga områden. 

Informationsdesign är ett bra exempel på detta, se Figur 6 sida 21. Detta har varit en berikande del av 

arbetet och samtidigt bidragit till att hålla ett bredare perspektiv genom hela projektet. Det har dock 

ibland varit problematiskt att hitta information om vissa områden och att återge dem så att relevansen 

blir tydlig. 

Människans inlärning och interaktion med tekniksystem ansågs viktigt som bakgrund till de principer 

för hur information ska struktureras. Inom dessa områden förekom i sin tur olika discipliner. Senare 

när olika informationstypers styrkor och svagheter undersöktes dök även motstridiga resultat upp. 

Därför blev det nödvändigt att ytterligare analysera vad som orsakat skillnaderna och ibland studera 

nya områden för att förstå helheten. Sammantaget kan det sägas att det varit en utmaning att 

behandla de olika områdena under den begränsade tiden, men framförallt att knyta samman helheten. 

Figur 36 illustrerar de huvudsakliga kunskapsområdena som studerats under examensarbetet. 

 

Figur 36 - Kunskapsområden under examensarbetet 

10.1 Resultatdiskussion 

Resultaten som uppnåtts under projektet har fått en större bredd än vad som förutsattes inledningsvis. 

Detta har delvis skett på bekostnad av de parallella delfrågor som behandlats, kring kategorisering och 

anpassning till personal, men målen för dessa anses ha uppnåtts. Sett till undersökningarna kring 

instruktioners innehåll kan det i efterhand konstateras att större fokus lades på presentation och 

framtagning av bilder eller animationer. 
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Enligt den funna empirin skapar grafisk och verbal information en starkare helhet när de stödjer 

varandra och är tillgängliga samtidigt. Den verbala informationen i form av text som utgör en viktig del 

i de förslag som tagits fram, borde fått mer utrymme under projektet. 

10.1.1 Instruktioners innehåll & framtagning 

 Under återkopplingen som gjordes efter de praktiska tester som gjordes med de föreslagna 

instruktionerna, diskuterades möjligheten att använda videosekvenser som instruktionsmaterial. 

Denna möjlighet har inte undersökts i någon större omfattning under projektet. Enligt en av de artiklar 

som studerats kan dock videoinspelningar vara effektiva som instruktionsmaterial. Detta tillsammans 

med slutsatser från projektet stärker bilden av att det format som används för att presentera 

instruktionerna måste kunna hantera olika typer av information. Därigenom blir det möjligt att anpassa 

valet av material som används till instruktionen, beroende på situationen. 

Det ses som en rimlig slutsats att det i samma instruktion kan behöva förekomma olika typer av 

presentationssätt, då uppgifterna kan kräva olika stöd. De olika formaten kan också tänkas ge större 

möjlighet till individanpassning, genom att göra alternativ för visningen tillgängliga. Eftersom 

inlärningsmönster skiljer sig mellan personer kan detta effektivisera inlärningen. Det innebär också 

större sannolikhet för att innehållet betraktas som värdefullt, vilket enligt referensramen ökar 

sannolikheten för att materialet används. 

Eftersom flera av de uppgifter som utförs när instruktioner tas fram eller revideras är repetitiva, borde 

användning av makron kunna effektivisera arbetet. Mer precist vilka möjligheter detta innebär har inte 

undersökts under projektet, men uppfattningen är att det har potential att underlätta och minska 

risken för felaktiga inmatningar. Funktionen att skapa makron finns i Microsoft Office olika 

programvaror. I det fall ett program utvecklas från grunden i syfte att presentera och redigera 

instruktioner, finns förstås ännu större möjligheter att anpassa funktioner. 

En effekt av att övergå till CAD-modeller för framtagning av instruktioner är att monteringsordningen 

måste bestämmas utifrån modellen, eller möjligen prototyper om det finns tillgängligt. Detta kräver 

alltså ett nytt arbetssätt. Ett tätare samarbete med kunden, eller den som utvecklat produkten, kan 

eventuellt underlätta processen. Förutsatt att arbetssättet anammas byggs givetvis ny erfarenhet med 

tiden, vilket medför att arbetssättet för att bestämma monteringsordningen blir mer mångsidigt. 

10.1.2 Användning av instruktioner 

Att ta fram instruktioner med väl utformat innehåll som på bästa sätt stödjer användarna, är i sig en 

utmaning. Som det konstaterats under projektet finns det dock i allmänhet ett motstånd till att 

använda instruktioner. Den största utmaningen kan därmed ligga i att skapa förutsättningar och rutiner 

som gör att de används och att innehållet tillämpas. Instruktionens gränssnitt mot användaren måste 

därför vara enkelt att använda och förstå. Genom att visa instruktionerna på en skärm skulle 

tillgängligheten öka och därmed sannolikheten för att materialet används. Elektronisk visning av 

instruktioner kan praktiskt lösas på olika sätt. En fast skräm, kopplad till det interna nätverket, på varje 

arbetsstation är en möjlighet och personliga surfplattor en annan. Vilket som är mest användarvänligt 

och/eller ekonomiskt kräver fortsatta studier. Hur användarvänlighet ska värderas utgör i det här fallet 

en viktig fråga. 
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Genom att erbjuda funktioner som uppfattas som värdefulla för användaren ökar sannolikt 

motivationen för att använda materialet. Sådana funktioner skulle till exempel kunna vara att 

uppdateringar visas extra tydligt, eller en möjlighet att göra egna minnesanteckningar, knutna till ett 

personligt konto. Vilka effekter som kan uppnås genom att införa visning av instruktioner på 

bildskärmar, sett till användningen, är ett område som kan vara värt att studera närmare. Huruvida 

instruktioner som ges genom animationer är mer attraktiva att följa är också en intressant fråga att 

undersöka. 

10.1.3 Kategorisering av produkter 

Rörande metodiken för kategorisering av produkter är det tänkbart att den initiala bedömningen efter 

en tids erfarenhet av faktisk tillverkning av produkten behöver revideras. De erfarenheter som erhållits 

möjliggör eventuellt att några av de kriterium som valdes bort i framtagningsprocessen kan inkluderas. 

Därmed kan komplexiteten bestämmas mer korrekt. För att få en god första bedömning anses det dock 

viktigt att inkludera personal med erfarenhet av praktiskt monteringsarbete från start när metodiken 

används.  

Eftersom många produkter består av flera nivåer av montering, där svårighetsgraden kan variera, kan 

det vara intressant att överväga användning av metoden på enskilda montage istället för hela 

produkter. Det medför visserligen att den måste användas fler gånger, vilket tar mer tid i anspråk, men 

frigör samtidigt högt kvalificerade montörer från enkla delmontage. Enligt empirin som studerats 

minskar sannolikheten för att instruktionsmaterial används när uppgiften som ska utföras blir enklare. 

Det blir alltså särskilt viktigt att instruktionerna för dessa produkter är attraktiva att använda. 

Metoden som beskrivits för att underlätta personalplaneringen i montering, eftersträvar att vara så 

objektiv som möjligt, utifrån data som är enkla att samla utan ingrepp i personalens integritet. Att 

stärka möjligheterna för internutbildning och ge stöd till nyanställda montörer, för att höja den 

allmänna nivån, bör ses som värdefulla investering. Utbildningsmatriser skulle kunna inarbetas som en 

del av metoden, med utbildningspaket anpassade för de olika produktkategorierna som tas fram. Detta 

skulle göra metoden mer robust och kan ses som ett led i kvalitetssäkringen av personalens 

kompetens. Motivationen för att göra ett gott arbete kan också antas öka genom sådana insatser. 

10.2 Diskussion kring genomförande & metod 

Vid projektets start gjordes en planering för hur det skulle genomföras och vilka aktiviteter som skulle 

ingå. Utvecklingen följdes sedan genom att veckovis göra avstämningar med handledaren vid 

Linköpings universitet, där föregående veckas arbete och kommande uppgifter diskuterades. Detta gav 

ett bra stöd och gjorde det lättare att behålla fokus på de aktiviteter som skulle genomföras. Vid 

PartnerTech hölls möten inför de delar av projektet som involverade personalens deltagande. Med 

jämna mellanrum stämde handledaren vid företaget av hur arbetet förflöt och att det fanns tillräckligt 

stöd för uppgifterna som utfördes. I allmänhet visades stort intresse för projektets innehåll och syfte 

vid PartnerTech. 

10.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utgjorde projektets första verkliga utmaning, slutresultatet blev dock till slut enligt 

förhoppningarna. Områdena som var tänkta att studera var svåra att hitta lämpliga artiklar inom och i 

flera fall fanns motstridiga resultat. Detta gällde framförallt användningen av animationer eller statiska 

bilder. 
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Svaret på frågan kring hur en instruktion ska utformas blev i många fall att det saknas väl beskrivna 

metoder, eller att ytterligare forskning behövs. Inledningsvis var förhoppningen att kunna hitta 

konkreta principer för instruktionernas innehåll, vilket alltså inte realiserades. 

Det andra området som studerades under litteraturstudien rörde fördelning av personal. Återigen 

angavs ofta att effektiva metoder saknas. Shavelsons (2013) artikel anses ha gett en viktig grund kring 

problematiken som finns inom området. Anpassningen till personal får begränsat utrymme i 

resultatdelen av rapporten. Delvis på grund av låg prioritet, men framförallt på grund av tveksamhet 

till de metoder som beskrivits i funnen litteratur. Att dela in personal efter personliga förutsättningar 

är etiskt tveksamt. McClellands devis Testing for competence rather than for intelligence, är tänkvärd 

i dessa sammanhang. 

Generellt sett så uppfattades artiklarna som studerades under litteraturstudien som trovärdiga och 

höll en hög akademisk nivå. Även om det i visa fall fanns motstridiga resultat, var båda sidor åtminstone 

överens om att forskningen visat på olika resultat och att de bakomliggande faktorerna behövde vidare 

utredning. De metoder som tillämpats i försöken som beskrevs upplevdes också som anpassade för 

artiklarnas innehåll. 

10.2.2 Nulägesanalys 

Att använda enkäter för att samla information under nulägesanalysen upplevdes som en effektiv och 

enkel metod. Bristen på erfarenhet ledde till att formuleringen av frågorna inte var väl utformad alla 

gånger, trots att metoden för enkäter studerats. Bland annat inkluderades frågor som lämnade för 

stort utrymme för tolkning. Den största missen var dock att inte inkludera någon form av 

bakgrundsfrågor, vilket hade ökat analysvärdet avsevärt. Sådana frågor hade kunnat klargöra vilka 

produkter eller instruktioner som förknippas med särskilda åsikter. Varför vissa fördelningar uppstod 

kunde i så fall klargjorts. Svarsfrekvensen för båda enkäter var dock god, 70 respektive 100 %. Detta 

var bättre än väntat och tolkas som att intresset för frågorna som behandlats är stort. 

10.2.3 SolidWorks Composer 

En förhållandevis stor del av projektet bestod av att utforska och lära in funktioner i SolidWorks 

Composer. Metoden som användes var ofta att följa exempel från Youtube, eller genom att söka 

information i forum. Viss förklaring av funktioner var också tillgänglig direkt i mjukvaran. Möjligheten 

att ringa återförsäljaren utnyttjades inte fullt ut, vilket kan ses som ett klassiskt exempel på motståndet 

till att använda instruktioner. Inlärningsperioden hade med all sannolikhet förkortats om någon 

konkret utbildning eller genomgång av programmet varit möjlig. 

10.2.4 Praktiska tester 

Det kan i efterhand konstateras att de praktiska tester som utfördes under projektet borde planerats 

bättre, så att de tänkta resultaten kunnat tolkas mer utförligt. Huvudsyftet att låta montörer prova 

den presentationsmetod som föreslagits uppfylldes dock. Observationerna som kunde göras medan 

testerna pågick och den feedback som erhölls efteråt gav värdefull information för projektet. Att göra 

mer omfattande tester vore önskvärt för att bättre kunna utröna respektive forms, statisk eller 

dynamisk, för- och nackdelar. Nya tester vore också intressant för att optimera layouten som använts. 
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11 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Projektet har visat på bredden av frågor som måste beaktas när instruktioner ska tas fram och 

presenteras för användaren. Fördelat på de områden som ansetts medföra störst ändringar 

presenteras nedan rekommendationerna för PartnerTechs fortsatta arbete. Några exempel på 

områden som behöver studeras närmare inför en eventuell förändring ges också. 

Rekommendationerna bygger på erfarenheterna och kunskapen som samlats under projektet. 

11.1 Framtagning av instruktioner 

Istället för att som idag använda Microsoft Word för att författa monteringsinstruktioner 

rekommenderas en övergång till Powerpoint. Projektets slutsats är att det underlättar hanteringen av 

instruktionernas innehåll och att det kan presenteras tydligare, både fysiskt och elektroniskt. 

Programmets tillgänglighet och bekanta gränssnitt underlättar sannolikt en övergång. Om en egen 

programvara för presentation och framtagning av instruktioner utvecklas, finns förstås större 

möjlighet att anpassa funktioner för det aktuella syftet. Innan större ändringar görs kan det också vara 

av intresse att testa det nuvarande arbetssättet i Powerpoint. 

Formatet för instruktionerna som väljs vid en eventuell övergång bör lägga större fokus på tydlig 

presentation, där flera medier bidrar till att skapa en robust helhet. Mer konkret är uppfattningen att 

större bilder, med färre störande element är lättare att avläsa. Dessa bör sedan kompletteras med 

anpassad text. Nyttan som animeringar kan bidra med bör undersökas närmare, samt för vilken typ av 

uppgifter de i PartnerTechs fall kan vara användbara. Även om framtagningsprocessen är mer 

invecklad än för statiska bilder, ger det möjlighet att förklara annars svårbeskrivna moment. 

En tydligare struktur för filsystemet runt arbetet med att ta fram instruktioner skulle avsevärt 

underlätta navigeringen och därmed effektivisera arbetet. Det skulle även möjliggöra användning av 

automatisk länkning till bildfiler för de instruktioner som tas fram. Om beslutet tas att introducera 

Composer som verktyg för framtagning av bilder för instruktioner, blir strukturen viktig för att kunna 

organisera och utnyttja effektivare överföringsmetoder till instruktionerna. Ett standardiserat 

arbetssätt för varje typ av fil som används rekommenderas alltså starkt. 

11.2 SolidWorks Composer 

SolidWorks Composer kan troligen underlätta och effektivisera framtagningen av bilder för 

instruktioner. Onödiga väntetider kan undvikas och arbetssättet tillåter att både mindre och större 

ändringar kan göras utan alltför omfattande arbetsinsats. Samtidigt ska det poängteras att kriterierna 

som diskuterats tidigare bör vara uppfyllda för att användningen ska ge de avsedda besparingarna. 

Rekommendationen är därför att utreda vilka möjligheter som finns att erhålla CAD-modeller för 

produkterna som tillverkas och sedan överväga att investera i Composer. 

För att kunna utnyttja Composers funktioner fullt ut rekommenderas att personalen får genomgå en 

utbildning i programmet. Även om det går att lära sig på egen hand, kan troligen bättre resultat kan 

uppnås på kortare tid om en utbildning genomgås. Sannolikt blir det lättare för personalen att se 

fördelarna med programmet om funktionerna kan användas rätt. Att från början kunna använda ett 

arbetssätt som är korrekt och kan standardiseras medför också att inlärningsperioden kan kortas. 

Samtidigt blir det lättare för personalen att samarbeta eller ta över uppgifter. 
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Några generella rekommendationer kring användningen av Composer är bland annat att undvika 

alltför långa animationer. Delvis för att de blir svårare att revidera, men framförallt eftersom det under 

de praktiska försöken visade sig svårt att följa långa sekvenser. Indelning i kapitel gör materialet lättare 

att hantera. När filer importeras till Composer, välj om möjligt bara de delar som ska ingå i 

instruktionen. Att dölja stora delar av modeller, för att till exempel göra ett delmontage av produkten, 

ledde under projektet till att arbetet försvårades. Slutligen är det en god idé att spara sitt arbete när 

önskvärda delmål uppnås, med olika filnamn. Composer kraschade aldrig under projektet, men med 

den metoden så blir det enkelt att återgå till ett tidigare läge där bilder och animationer fungerade 

som avsett. 

11.3 Användning av instruktioner 

Gällande hur instruktioner presenteras rekommenderas att på sikt övergå till presentation på 

bildskärmar. Huvudskälet är att göra flera format för presentation av instruktioner tillgängliga. Det 

skulle även innebära ökade möjligheter att länka instruktioner inom samma produkt eller 

arbetsstation. Hanteringen och spårbarheten skulle underlättas, vilket idag upplevs som ett 

problemområde. Hur detta ska lösas praktiskt återstår att se, tidigare diskussion kring möjligheterna 

med fasta skärmar eller personliga surfplattor är två tänkbara lösningar. 

Rörande instruktionernas innehåll är det viktigt att komma ihåg vem som är kund i processen. Det 

huvudsakliga målet måste alltid vara att erbjuda montören bästa möjliga stöd, så att arbetsuppgifterna 

kan lösas. Överflödig information bör undvikas, så att fokus kan ligga kvar vid uppgiften och underlätta 

urskiljandet av sökt information. Vilka funktioner som efterfrågas av personalen som är involverad i 

montering för presentationsgränssnittet, är en utgångspunkt om en egen programvara för 

presentation ska tas fram. 

11.4 Avslutande ord 

Projektet har genomförts som en förhållandevis komplex syntes mellan olika områden som alla 

påverkar utformningen av instruktioner, direkt eller indirekt. Förhoppningen är att resultaten som 

uppnåtts ska komma till nytta på PartnerTech och att arbetet kan underlättas. Projektet har visat ett 

möjligt alternativ till det nuvarande arbetssättet med att ta fram monteringsinstruktioner. En 

programvara som SolidWorks Composer bör medföra ekonomiska fördelar jämfört med dagens 

framtagningsprocess. Uppfattningen är att statiska bilder även i fortsättningen är mest effektiva att 

använda i instruktionerna. Beroende på instruktionens innehåll och syfte kan dock animationer vara 

behjälpliga, men framtagningen av dessa är mer tidskrävande. Att kategorisera produkterna kan 

möjligen underlätta uppgiften med att fördela monteringspersonal till lämpliga arbetsuppgifter. Som 

det konstaterats i rapporten är indelning av personal utifrån tester förenat med etiska och praktiska 

svårigheter.  
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Bilaga 1 – Work-Breakdown-Structure för projektet 
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Bilaga 2 – Instruktion enligt PartnerTechs standard 
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Bilaga 3 – Svar från enkät bland montörer 
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Diagramet ovan visar fördelningen för hur personalen som svarat på enkäten upplever syftet med 
monteringsinstruktioner. De blå staplarna motsvarar antalet första platser alternativet erhöll, de röda antalet andra 
platser och så vidare. Ju större de första staplarna (från vänster) är, desto viktigare upplevs alltså alternativet av 
personalen. Av de totalt 35 inlämnade enkäterna fyllde 28 även i den rangordningsuppgift som fanns sist. 
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Bilaga 4 – Svar från enkät bland beredare och tekniker 
Nedan presenteras svaren från enkäten som lämnades till beredare, process- respektive produktionstekniker samt 
personal på utvecklingsavdelningen som delvis arbetar med framtagning av monteringsinstruktioner. Svaren 
presenteras parvis med en kolumn för dem som är direkt involverade i framtagningen, se ”Framtagning”, samt en 
kolumn där samtliga deltagandes svar vissas, se ”Samtliga”. 

Allmänt (A) 

 
Framtagning Samtliga 

A1. Arbetssättet med att ta fram monteringsinstruktioner är strukturerat på ett tydligt sätt. 

  

A2. Arbetet med att ta fram instruktioner känns meningsfullt. 

  

A3. Arbetet med att ta fram monteringsinstruktioner får hög prioritet. 
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Framtagning Samtliga 

A4. Kvalitetssäkring är en viktig del av monteringsinstruktionernas funktion. 

  

Underlag (U) 

U1. Alla ingående moment i monteringen är enkla kartlägga. 

  

U2. Vilka krav och metoder som gäller för att utföra momenten är tydligt beskrivet. 
(så att de enkelt kan beskrivas i instruktionen) 
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Framtagning Samtliga 

U3. Innan instruktionen tas fram finns en klar bild för i vilken ordning momenten ska utföras. 

  

U4. Underlagen som kunden tillhandahåller har alltid hög standard 
(inkluderar ritningar, CAD-modeller, kvalitetskrav etc.) 

  

U5. Det är enkelt att ta bilder som förklarar monteringsmomentet tydligt. 
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Framtagning Samtliga 

U6. Ritningar är en viktig hjälp för att ta fram bra instruktioner. 

  

Framtagning 

F1. Mallen för instruktioner i Word är enkel att följa. 

  

F2. Word är en bra programvara för att ta fram instruktioner. 
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Framtagning Samtliga 

F3. Instruktionerna som tas fram i Word får det utseende som jag tänkte mig. 

  

F4. Att göra visuella förklaringar (pilar, markeringar etc.) i Word är enkelt. 

  

F5. Att manipulera bilder (beskära, förminska etc.) är enkelt i den programvara jag använder. 
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Framtagning Samtliga 

F6. Att organisera placeringen av bilderna i instruktionen är enkelt. 

  

F7. Kundens önskemål styr till stor del innehållet i instruktionerna. 

  

F8. Att införa större revisioner i en instruktion är enkelt. 
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Framtagning Samtliga 

F9. Montörerna visar intresse för arbetet med att ta fram instruktioner. 

  

F10. Montörernas synpunkter beaktas vid framtagningen. 

  

F11. Detaljnivån på instruktionen anpassas till personalen som ska montera den. 
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Framtagning Samtliga 

F12. Detaljnivån på instruktionerna anpassas till tekniknivån på produkten som monteras. 

  

Införande 

I1. Processen med att införa instruktionerna i produktion är enkel. 

  

I2. Personerna som granskar och frisläpper instruktioner är lättillgänglig (kan nås under en dag). 
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Framtagning Samtliga 

I3. Det dyker upp information efter införandet av instruktionen som inte var känd när instruktionen togs fram. 

  

I4. Hanteringen av instruktionerna efter färdigställande är enkel (införande i pärmar, lätt att hitta etc.) 

  

I5. Vid revisioner är det enkelt att uppdatera utbildningsmatrisen. 
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Bilaga 5 – Layoutförslag för statiska instruktioner. 
Nedan presenteras de fyra förslag som togs fram som presentationsformat. Samtliga bygger på samma 

grundprincip, men med visa skillnader i sammansättning av bild och text. Första förslaget, Figur B4:1, 

bygger på en statisk placering av texten i över eller underkant och en eller flera relaterade bilder fyller 

ut det resterande utrymmet. Fördelen är att användaren vet var text informationen förväntas finnas 

och vid framtagningen behöver inte placeringen övervägas då den standardiseras. En nackdel är att 

utrymmet för text är begränsat, vilket gör att längre textinstruktioner får delas upp över olika steg. 

 

Figur B4:1 - Layoutförslag 1 

Andra förslaget, Figur B4:2, bygger återigen på en större bild eller ett fåtal som relaterar till texten. 

Texten anpassas i det här fallet till var den stör bilden/bilderna minst, vilket är en fördel då bilden blir 

mer synlig. Nackdelen är i motsatts till första förslaget att användaren inte kan förvänta sig någon 

standardiserad plats för texten. För personen som tar fram instruktionen medför detta att en 

övervägning om bästa position måste göras. Liksom tidigare är utrymmet för text begränsat. 

 

 

Figur B4:2 - Layoutförslag 2 
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I det tredje förslaget, Figur B4:3, fördelas text- och bildyta lika. Utrymmet för text blir därmed avsevärt 

större. Förutsägbarheten för både användare och personen som tar fram instruktionen är god tack 

vare den statiska utformningen. Nackdelen är dock att utrymmet för bilder begränsas i jämförelse med 

tidigare förslag, vilket leder till problem liknande dem som finns med dagens standard. 

 

Figur B4:3 - Layoutförslag 3 

Tanken med det fjärde förslaget, Figur B4:4, är att texten först visas centrerat i bilden, för att sedan 

tona ut. Därefter dyker samma text upp överst, som i det första förslaget, för att göra båda medier 

tillgängliga samtidigt. Därmed ges större fokus åt ett medium i sänder och användaren kan förväntas 

bli mer uppmärksam på detaljerna som förmedlas i texten. För personen som tar fram instruktionen 

medför detta dock mer arbete. Dels ska själva övergången animeras, men framförallt krävs testning 

och avvägningar om hur länge respektive visning ska pågå. Vid revisioner medför det att texten ska 

anpassas på nytt i båda textfälten. 

 

Figur B4:4 - Layoutförslag 4 

  



 

99 
 

Bilaga 6 – Förslag till instruktionsformat 
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Bilaga 7 – Checklista för kategorisering av produkter 
Nedan beskrivs de områden som kriterierna för kategorisering av produkterna delats in i. Varje område 

beskrivs och de begrepp som används definieras i möjligaste mån. Efter varje fråga anges vilken typ av 

svar som ska ges i parantes. 

Produkter 

Hur många varianter finns det av produkten? [få, medel, många] 

Med varianter avses här de skillnader som kan uppstå inom en familj av en produkt. I de fall produkten 

består av flera undergrupper väljs med fördel variationerna inom denna undergrupp, då det totala 

antalet kombinationer som teoretiskt existerar kan bli mycket stort. 

Krävs testning för att verifiera produktens funktion? [Ja/Nej] 

I de fall testning krävs för hela eller delar av en produkt för att säkerställa att monteringen utförts 

korrekt eller att specifika delar inte är trasiga, är svaret på frågan ”Ja”. 

Omfattas produkten av specificerade kvalitetskrav? [Ja/Nej] 

Om en produkt eller ingående komponent fått kvalitetskrav specificerade i någon form, från kund eller 

certifieringsorgan, är svaret på frågan ”Ja”. 

Monteringsegenskaper 

Hur många operationer ingår i monteringen av produkten? [få, medel, många] 

För att underlätta användningen av checklistan och kunna göra en bedömning av produktens kategori 

i ett tidigare skede, kan detta kriterium troligen uppskattas med förhållandevis god säkerhet. En rimlig 

uppskattning kan vara att antalet operationer ungefär motsvaras av antalet komponenter som ingår, 

med fästelementen borträknade. Bearbetning, kalibrering eller testning av produkt/komponenter 

anses också som enskilda operationer. 

Ingår följande i montaget: 

- Bearbetning? [Ja/Nej] 

- Justering/inställning av komponenter? [Ja/Nej] 

- Koppling av elektroniska komponenter? [Ja/Nej] 

Bearbetning innefattar allt arbete där en komponents ursprungliga geometri förändras genom att 

material borras, slippas eller på annat sätt avlägsnas. Målning eller annan ytbehandling betraktas också 

som bearbetning. Justering eller inställning av komponenter syftar till operationer som kalibrering eller 

anpassning av produkter eller komponenter. När elektroniska komponenter monteras som ska 

anslutas till flera andra komponenter, besvaras den tredje delfrågan ”Ja”. 
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Ingår komponenter som aktivt måste hållas på plats tills fästelement eller andra delar monterats? 

[Ja/Nej] 

Frågan riktar sig mot detaljer som inte behåller den tänkta monteringspositionen om de släpps innan 

fästelement eller andra detaljer monterats. Detta kan till exempel gälla komponenter som monteras 

på sidan av eller under en produkt, vilka alltså på annat sätt måste låsas fast tills monteringen kan 

fullföljas. 

Kan produkten placeras stabilt i de orienteringar som krävs för att utföra monteringsarbetet? [Ja/Nej] 

Syftet med frågan är att utvärdera om montaget kan placeras i stabila lägen så att ytorna där montering 

ska utföras blir tillgängliga. Omorienteringar kan givetvis vara nödvändiga under monteringsförloppet, 

men för varje nytt läge ska montaget kunna placeras stabilt för att underlätta arbetet. 

Komponenter 

Hur många olika komponenter ingår totalt sett i produkten? [få, medel, många] 

Avsikten med frågan är att få ett mått på omfattningen av variation hos produktens olika 

komponenter. Det är alltså antalet unika komponenter och inte summan av delarna i produkten som 

efterfrågas. Exempelvis räknas en skruv som används vid flera tillfällen bara som en komponent. 

Hur många olika fästelement används i produkten? [få, medel, många] 

Ett ökat antal typer av fästelement antogs bidra till att öka komplexiteten, eftersom det medför att 

montören får fler valmöjligheter varje gång ett fästelement ska plockas fram. 

Ingår komponenter som är särskilt känsliga i produkten? [Ja/Nej] 

Med särskilt känslig menas här komponenter som kan förväntas att gå sönder om de inte hanteras 

aktsamt. Känsliga ytor som är synliga när produkten monterats och därför inte får skadas kan också 

räknas in här. 

Innefattar montaget komponenter som är lätta att förväxla? [Ja/Nej] 

Detta avgörs genom en subjektiv bedömning av de komponenter som ingår i produkten. Frågan riktar 

sig i huvudsak till komponenter som på ett avgörande sätt kan påverka produktens funktion. 

Förväxlingsrisker som relaterar till fästelement som inte kritiskt påverkar funktionen, ska enligt den 

tänkta metodiken inte ledda till ett ”Ja” svar. 

Ingår symmetriska komponenter som är riktningsberoende i montaget? [Ja/Nej] 

Syftet med frågan är att belysa de fall där komponenter förekommer som kan monteras på den 

korrekta positionen, men vända på fel håll, så att produktens funktion påverkas. Ett enkelt exempel 

kan vara ett batteri (cylindriskt), vilket går att montera i båda riktningar, men samtidigt är avgörande 

för funktionen. 

Ingår komponenter som är svåra att passa in i montaget? [Ja/Nej] 

Frågan avser komponenter som ska inpassas mot flera punkter samtidigt eller i de fall små toleranser 

förekommer. Ojämna geometrier kan också antas försvåra inpassningen.  
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Verktyg 

Hur många verktyg krävs totalt för att montera produkten? [få, medel, många] 

För att få en uppfattning om vilken erfarenhet som krävs av montören räknas antalet verktyg, vilket 

inkluderar maskiner och handhållna verktyg. 

Kräver montaget speciella verktyg? (ex. momentnyckel) [Ja/Nej] 

Frågan riktar sig till verktyg eller utrustning som kan anses kräva viss erfarenhet utöver allmänt 

kunnande. För att underlätta bedömningen bör en uppsättning verktyg i förhand bestämmas som 

standard. 

Kräver montaget utrustning som medför att särskild utbildning behövs? [Ja/Nej] 

Som en förlängning på den föregående frågan utvärderas här ifall montaget kräver maskiner eller 

utrustning som kräver särskild utbildning för att kunna användas. 

 


