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Sammanfattning 
Manuell kvalitetskontroll används i tillverkande verksamheter för att säkerställa kvalitet på 
det som tillverkats. Målet med kvalitetskontroll är att upptäcka och avhjälpa eventuella fel i 
ett tidigt stadie i förädlingsprocessen för att undvika att resurser läggs på förädling av en 
produkt eller detalj som sedan kommer behöva kasseras på grund av fel som skapats tidigare i 
flödet. Manuella kvalitetskontroller utförs av en operatör som med hjälp av verktyg och 
arbetsinstruktioner kontrollerar den produkt eller detalj som bearbetats. 
 
Vid en manuell kvalitetskontroll ligger mycket ansvar på den enskilde individen gällande 
arbetsutförandet. Det skapas en problematik när tydliga ramverk saknas för arbetsutförande 
eftersom individerna som arbetar på stationen inte ges optimala förutsättningar till utförande 
av korrekt arbetsgång. Skillnader i arbetsutövande bidrar till risk för variation samt 
svårigheter till identifiering av källor till fel. Syftet med rapporten är att undersöka hur 
individuella skillnader samt presentation av arbetsinstruktioner skall hanteras för att 
säkerställa kvalitet och därmed minimera kvalitetsbristkostnader hos produkter i en 
tillverkande verksamhet. 
 
Det teoretiska ramverket består av en sammanställning av tidigare forskning vad gäller 
arbetsutförande vid kvalitetskontroller, individuella skillnader samt effekten av visuella stöd 
som komplement till information presenterad i textform. Det har genomförts 
semistrukturerade intervjuer med individer som arbetar inom den organisation där fallstudien 
ägt rum. Den praktiska delen består av en fallstudie som tillsammans med det teoretiska 
ramverket skapar en redogörelse för vilka faktorer som bör beaktas vid framtida manuella 
kontrollstationer. Perspektivet utgår från ett stort tillverkande företag som är beläget i en 
mindre stad i Sverige.  
 
Följande studie visar hur ett antal aspekter bör beaktas vid uppbyggnad av manuella 
kontrollstationer gällande presentation av arbetsinstruktioner samt hantering av individuella 
skillnader i arbetsutövande. Det finns olika behov gällande hur arbetsinstruktioner skall 
presenteras beroende på vilken funktion dessa skall fylla. Viktigt att beakta är skillnader 
gällande tolkning av information som skapas individer emellan. Dessa skillnader hanteras 
genom aktivt arbete för att minska kunskapsgapet mellan medarbetarna och på så sätt främja 
enhetlighet gällande arbetsutövandet.  
  

 



 

Abstract  
Quality control is something that is used in manufacturing operations to ensure the quality of 
what has been manufactured. The goal is to detect and remedy any faults as quickly as 
possible in order to avoid resources being used in the processing of a product or item that will 
later have to be discarded due to defects created earlier in the process. Manual quality controls 
are performed by an operator who uses tools and work instructions to check the product or 
detail that has been processed. 
  
The problem is the risk of a discernible variation if the work at the manual control station 
lacks a clear template and a clear presentation of the work instructions. Differences in work 
practices contribute to varieties and difficulties in identifying the sources of the detected 
errors. The purpose of the thesisis to investigate how individual differences and the 
presentation of information should be managed to ensure quality and minimize quality 
shortage costs of products in a manufacturing business. 
  
The theoretical framework consists of a compilation of previous research on quality controls, 
individual differences, and the effect of visual support as a supplement to information 
presented in text format. Semi-structured interviews have also been carried out with 
employees within the organization where the case study took place. The practical part consists 
of a case study that, together with the theoretical framework, makes up a comprehensive 
account of what factors should be considered in future manual control stations. The thesis is 
based on a large manufacturing company located in a small town in Sweden. 
  
The study shows how a number of aspects should be considered when building manual 
control stations. It describes how there are different needs regarding how information should 
be presented at the workstation depending on which function the information will fill. 
Important to consider are the differences regarding the interpretation of information between 
individuals. An awareness concerning this is important to be able to manage the differences. 
They are managed through continuous improvement work by providing knowledge and 
information within the organization.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
Ett företags överlevnad är beroende av dess förmåga att erbjuda kvalitet på sina produkter och 
tjänster (Weckenmann, Akkasoglu & Werner 2015). Kvalitetsbegreppet innehar en mängd 
olika definitioner och pionjären Dr. Edward Deming definierar det som att kvalitet skall 
inrikta sig på kundens nuvarande och framtida behov. Definitionen beskriver vikten av att 
beakta framtidens kunder samt deras krav och behov. Demings definition är mycket relevant 
eftersom han har utarbetat banbrytande metoder gällande kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö 
2012).  

Innan 1900-talet ställdes höga krav på den enskilde hantverkaren och dessa krav var svåra att 
uppnå. Konceptet förändrades när hantverkare ersattes av massproduktion mellan åren 
1900-1960 vilket ledde till en större arbetsfördelning samt en ökad tilldelning av 
maskinarbete (Weckenmann, Akkasoglu & Werner 2015). I en massproduktion är 
produktionslinor det mest använda systemet (Umol Syamsyul Bin Rakimana & Abdul Talib 
Bon 2012). För att generera kvalitet hos produkterna på en produktionslina inspekterades vid 
denna tidpunkt endast slutprodukterna, de produkter som inte klarade kontrollerna 
omarbetades eller kasserades. Resultatet blev kostnader och förluster i produktkvaliteten hos 
företagen. För att åtgärda detta lades ett större fokus på processkvalitet. Genom att styra och 
optimera produktionen genererades en ökad kontroll på produktionsprocessen. Istället för att 
inspektera kvaliteten och agera därefter så kontrollerades den nu. Resultatet blev att källan till 
defekter kunde identifieras och elimineras, vilket är mer effektivt än att i efterhand korrigera 
de fel som redan skett. 

Möjligheten att utveckla förbättrade processer är starkt beroende av förmågan och viljan hos 
företagets anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och effektivt sätt. Arbetet 
med kvalitetshantering måste därför fokusera på de medarbetare som är inblandade och deras 
specifika behov och krav. Det är av stor vikt att fokusera på att involvera och utveckla 
företagets medarbetare då de bör ses som den största resurs företaget har (Weckenmann, 
Akkasoglu & Werner 2015). Betraktas en kvalitetskontrollstation ur ett funktionellt perspektiv 
är det avgörande att arbetet som utförs har så goda förutsättningar som möjligt till att utföras 
korrekt (van der Bij & van Ekert 1999). Det bör därför beaktas att olika individer tar till sig 
information på olika sätt och att det inte finns en specifik lärandestil som fungerar för alla (An 
& Carr 2017).  

 



 

1.2 Problembeskrivning  
I en tillverkande verksamhet kan produkter produceras på ett flertal sätt och en metod är att 
använda produktionslinor. En produktionslina är en serie arrangerade arbetsstationer där 
produkten flyttas från ett steg till nästa och i varje steg så utförs en del av det totala arbetet. 
Produktionslinor möjliggör bearbetning av komplexa produkter av operatörer som har fått en 
kort utbildningsperiod. Varje steg i produktionen har en sannolikhet att generera en defekt 
produkt och därför kvalitetskontrolleras produkten ett flertal gånger mellan de olika stegen av 
vidareförädling (Umol Syamsyul Bin Rakimana & Abdul Talib Bon 2012). Syftet med 
kvalitetskontrollen är att verksamheten säkerställer kvalitet på den tillverkade produkten och 
därmed undviker att lägga resurser på vidare förädling av produkter som sedan kommer 
behöva kasseras på grund av fel i en tidigare process.  

För att ta itu med osäkerheten som skapas vid manuella kontrollstationer på grund av 
skillnader hos individer samt avsaknad av tydliga ramverk gällande arbetsgången behöver 
möjligheterna till en gemensam uppsättning arbetsmetoder undersökas. Avsaknaden av ett 
standardiserat arbetssätt innebär en varierad tolkning av de arbetsuppgifter som förekommer 
och hur dess information tolkas. Detta kan av förklarliga skäl leda till felaktiga tolkningar 
eftersom informationen inte hanteras konsekvent eller på ett gemensamt sätt (Alsterman, 
Blücher, Broman, Johansson & Petersson 2010). I detta fall blir den enskilda operatörens 
kunskap och erfarenhet avgörande för hur information tolkas och hur den manuella 
kvalitetskontrollen utförs (van der Bij & van Ekert 1999). Det är uppenbart att frågan om en 
optimalt fungerande inspektion av kvalitet bör behandlas eftersom det påverkar hela företaget 
(Umol Syamsyul Bin Rakimana & Abdul Talib Bon 2012). Det finns ett behov av vidare 
undersökning av hur individuella skillnader bör hanteras i en manuell kontrollstation samt hur 
arbetsinstruktioner bör presenteras för att fylla dess syfte och det fokuserar denna rapport på. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka hur individuella skillnader samt presentation av 
arbetsinstruktioner skall hanteras för att uppnå kvalitet hos produkter i en tillverkande 
verksamhet. 

För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: 

a) Hur bör individuella skillnader i arbetsutförande medarbetare emellan hanteras så 
resultatet uppfyller tänkt syfte? 

 

b) Vad är centralt att ta hänsyn till vid presentation av arbetsinstruktioner i en 
tillverkande verksamhet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten är avgränsad till att undersöka hur faktorer skulle kunna hanteras för att gynna en 
verksamhet och kvaliteten på dess produkter. Rapporten behandlar inte konkreta 
lösningsförslag.  

  

 



 

2. TEORETISKT RAMVERK 
Nedan redogörs den teori som användes i syfte att skapa en vetenskaplig grund för analys och 
diskussion. 

2.1 Kvalitet som begrepp  
I tillverkande verksamheter är det vanligt förekommande att använda sig av produktionslinor. 
Längs med dessa genomförs kvalitetskontroller i syfte att säkerställa att produkten uppfyller 
de krav är satta, detta stämmer överens med (Crosbys 1979 se Bergman och Klefsjö) 
definition av kvalitet: ”uppfyllandet av satta krav”. Viktigt att ta hänsyn till är att fler faktorer 
bör beaktas inom tillverkning av en produkt, exempelvis kunden. Joseph Juran tar in detta 
perspektiv i sin definition av begreppet kvalitet som lyder: “lämplighet för sin användning”. 
Genichi Taguchi definierar begreppet kvalitet på ett annat sätt. Denna definition lyder 
“samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans”. Här urskiljs en tydlig 
koppling till konsekvenser av produkten hos de sekundära användarna (Bergman & Klefsjö 
2012, s. 22). Att det finns en efterfrågan på produkten är avgörande för att verksamheten skall 
fortlöpa och då är kundnöjdhet centralt. Edward Deming applicerade detta tankesätt i sin 
definition av begreppet kvalitet och han menar att kvalitet skall inrikta sig på kundens 
nuvarande och framtida behov. Genom att ta hänsyn till kundens framtida behov skapas en 
konkurrenskraft på marknaden som är avgörande för att verksamheten skall fortlöpa. Att 
uppnå kvalitetsmässig perfektion är något som Aravindan, Devadasan, Dharmendra och 
Selladurai (1995) beskriver som önskvärt. Det beskrivs hur total quality management (TQM) 
ur ett globalt perspektiv är betraktat som en stege för att uppnå kvalitetsmässig perfektion. 
Syftet är att uppnå en överlägsen nivå på den konkurrensutsatta marknaden.  

2.1.1 Kvalitetsbristkostnader 
Kännedom om kvalitetsbristkostnader inom en verksamhet förbättrar förmågan hos 
kvalitetskontrollfunktionerna gällande identifiering av områden som kräver extra 
uppmärksamhet. Brennan, Cullinane, O'Connor, Punch och Sheil (1988) beskriver hur dessa 
kan stödja förslag till specifika åtgärder. Brennan et. al. (1988) har undersökt en 
produktionslina som monterar moduler till datorsystem och har fokuserat på två specifika 
områden. Resultatet av undersökningen visar på att om kvalitetsbristkostnader följs upp kan 
ekonomiska besparingar och förbättring i kvaliteten uppnås samtidigt. Vilket innebär att det 
blir enklare att rikta uppmärksamhet mot de områden där eventuella åtgärder ger tydligast 
resultat.  

2.1.2 Uppnå kvalitet 
Inom en tillverkande verksamhet utförs oftast en mängd olika förädlingsmoment på en 
produkt. Alla moment som utförs har ett syfte och det är därför viktigt att alla arbetsmoment 
utförs korrekt och på bästa möjliga sätt för att uppnå kvalitet. Det är viktigt att inom 
verksamheten utforma överenskommelser som beskriver hur olika arbetsmoment skall utföras 
för att undvika variation samt nå optimalt resultat. Denna form av överenskommelse kallas 
standard. En standard är den för tillfället optimala arbetsgången att följa för att utföra ett 
arbetsmoment och uppnå bästa möjliga resultat. För att nå utveckling och förbättring är det 
viktigt att hela tiden försöka hitta en bättre väg att utföra arbetet på. Detta innebär att den 
standard som används just nu endast är giltig tills en bättre lösning utarbetats och kan ersätta 
den gamla överenskommelsen. På det viset utvecklas arbetssättet inom verksamheten hela 
tiden och nya standarder skapas och implementeras (Alsterman et. al. 2010).  

 



 

 
Det är nödvändigt att alla inom verksamheten utför arbetsmoment på samma sätt för att enkelt 
kunna upptäcka avvikelser, arbeta med förutsägbarhet samt skapa och sprida kunskap. Saknas 
det överenskommelser gällande hur arbetsgången skall fortlöpa går det inte att identifiera 
avvikelser från överenskommelsen. Problematik uppstår när det skall härledas problem utan 
tidigare satta regler eller överenskommelser. Standardiserat arbetssätt bidrar till tydlighet och 
utveckling. I en miljö där det finns ett standardiserat arbetssätt blir förutsättningarna större att 
kunna arbeta med förutsägbarhet vilket är viktigt i den bemärkelsen att det blir enklare att 
planera och disponera resurser. Oförutsägbarhet kan förknippas med osäkerhet vilket ofta 
hänger ihop med onödiga kostnader eller onödigt stora påfrestningar för verksamheten.  
 
Med hjälp av standardiserat arbetssätt kan det ur ett kvalitetsperspektiv skapas optimala 
förutsättningar till att reducera variation samt systematiskt identifiera orsaker till störningar i 
verksamheten. Att arbeta fram ett standardiserat arbetssätt görs mest effektivt genom att låta 
de som befinner sig i arbetsprocessen utarbeta det då de innehar värdefull kunskap kring 
arbetsgången. Oftast utarbetar arbetstagarna djupa kunskaper gällande arbetsprocessen och 
kan på så sätt utveckla den optimala arbetsgången på ett bättre sätt än en utomstående part. 
Dessutom, om riktlinjerna kommer från en utomstående part finns det en risk att dessa möts 
av motstånd och skepticism från arbetstagarna. Enkelhet är något som är centralt inom 
standardiserat arbete och utomstående parter tenderar ofta att beskriva de standardiserade 
arbetssättet onödigt detaljerat. Arbetstagare som utför arbetet varje dag är mer bekanta med 
vilken information som faktiskt behöver finnas med i ramverket. För enkelhetens skull skall 
inte självklara detaljer beskrivas i det standardiserade arbetet då detta medför onödig 
komplexitet (Alsterman, Blücher, Broman, Johansson & Petersson 2010).  

2.1.3 Systematisk arbetsobservation 
Det finns olika beskrivningar av konsten att upprätthålla en kontinuerlig förbättring av de 
standarder som införts. En teori kallas systematisk arbetsobservation. Syftet är då att en 
icke-deltagande observatör observerar en arbetsprocess på avstånd för att identifiera brister 
och vidta nödvändiga åtgärder utefter resultatet. Tanken är att metoden skall användas som ett 
instrument för att främja kontinuerlig förbättring av det redan existerande standardiserade 
arbetssättet. Systematisk arbetsobservation ett effektivt sätt att objektivt se hur en 
arbetsprocess fungerar och på så vis möjliggöra förbättring.  
 
Metoden kan ses utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet speglar hur systematisk 
arbetsobservation uppkom under Scientific Management perioden och utarbetades av Taylor 
år 1967. Det var då med syftet att eftersom arbetstagarna inte själva besatt den kompetens 
som krävdes för att utföra förbättringsarbeten på arbetsprocessen skulle en observatör 
observera arbetstagarna när de utförde arbetet. Bland annat skulle det genomföras en 
identifiering av rörelsemönstret hos arbetstagarna i syfte att utarbeta en optimal metod för att 
utföra arbetet. 
 
Det andra perspektivet beskriver hur medarbetarnas kunskap främjas och effektiviseras i det 
dagliga arbetet med hjälp av observationer. Genom att arbeta med systematisk 
arbetsobservation kan medarbetarna få direkt återkoppling på plats och också 
uppmärksammas om avvikelser de själva inte identifierat ännu. Metoden är ett sätt att arbeta 
med förbättring av befintliga standarder genom att involvera medarbetarna på ett sätt som 
ökar deras motivation. Denna form av förbättringsarbete bygger på ett samarbete mellan 
utomstående observatör, medarbetare och ledning. Resultatet blir att de förbättrade 

 



 

standarderna uppfyller både ledningens och medarbetarnas önskemål vilket bidrar till en 
minskad hierarkisk uppdelning mellan ledning och medarbetare (Ingvaldsen, Holtskog & 
Ringen 2013). 

2.1.4 Lärande organisationer 
För att uppnå ständiga förbättringar bör det skapas lärande organisationer. Ständiga 
förbättringar handlar om ständig utveckling av befintlig kunskap och dess applicering, därför 
får ständiga förbättringar en stark koppling till lärande (Bergman & Klefsjö 2012, s. 414). 
Kunskap är den centrala resursen hos många organisationer. En organisations operativa kärna 
består till stor del av specialister och deras djupkunskaper. Det är en grundläggande 
nödvändighet med kunskapsöverföring mellan medlemmar i en organisation (Wilkesmann, M. 
& Wilkesmann, U. 2011). Det förekommer flera definitioner av begreppet lärande 
organisationer och citerat Garvin (1993) definieras en lärande organisation på följande sätt: 
“en lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida 
kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter”. För att en 
lärande organisation skall fungera måste den bestå av en fungerande grupp människor. När 
människor är en del av en fungerande grupp skapas en stark känsla av meningsfullhet som är 
mycket viktigare än sig själv. Denna situation skapar utrymme för drivkraft att skapa och 
prestera (Bergman & Klefsjö 2012, s. 417). Innebörden av lärande organisationer har 
diskuterats mycket och det är viktigt att poängtera att lärandet inom organisationen inte enbart 
skall syfta till att organisationen i sig ska rätta sig efter omgivningen och dess krav och behov, 
utan också att omgivningen ska förändra sig på ett sådant sätt att det blir förmånligt för 
organisationen (Bergman & Klefsjö 2012, s. 414).   
 
Centralt för hur väl ett förbättringsarbete fungerar är människan och människans attityder, 
beteenden och upplevelser. En viktig aspekt är ledningens engagemang. Medarbetare 
påverkas mer av vad chefer gör än vad de säger. Det är viktigt att ledningen aktivt stödjer 
förbättringsarbetet och inte bara fattar beslut eller delegerar ansvar, då ledningens agerande 
har en stark indirekt påverkan på vad medarbetarna kommer att uppleva och göra i en 
förändringssituation. För att en organisation skall lyckas driva förbättringar framåt behövs ett 
aktivt och synligt ledarskap.  
 
En attityd kan beskrivas som en känslomässig laddning och består av tre komponenter: 
kunskap, känsla och handlingsberedskap. Vid ett förändringsarbete är det ofta den 
känslomässiga komponenten som är svårast att förändra, då attitydens känslomässiga 
förankring leder till att information som talar emot attityden kan uppfattas som hotande. 
 
Sörqvist (2004) menar att en grund för att påverka attityder är kunskap. Utan kunskap, som 
leder till förståelse, blir det svårt för individen att ta till sig information som kan ändra åsikter 
och inställningar. Kunskap har därför en väsentlig roll i arbetet med att påverka attityder. 
Upplevda hot, rädslor och missuppfattningar kan elimineras med en ökad förståelse. 
Utbildning har en direkt effekt när det handlar om att förebygga motstånd gentemot 
förändring. Det är viktigt att utbildningen påverkar och motiverar. 
 
Det är viktigt att förstå hur människor motiveras då motivation har en betydelse för viljan att 
prestera. Delaktighet leder till vilja och engagemang. Genom att ge medarbetarna möjlighet 
att delta i förändring eller förbättringsarbete känner de sig inkluderade i arbetet. Individen tror 
på det individen själv skapat, medan ett mer kritiskt tänk och aktivt letande efter brister finns 

 



 

gällande det någon annan utfört. Delaktighet har en betydande roll för att motverka negativa 
attityder och motstånd i en organisation. Delaktighet skapas genom fysiskt deltagande i 
arbetet. Individen är med och formulerar problem, utformar lösningar och genomför dessa 
(Sörqvist 2004).  

2.2 Presentation av information 
Förmågan att följa ett standardiserat arbetssätt beror till stor del på hur informationen 
presenteras. Med information menas då de arbetsinstruktioner som skall beskriva 
arbetsgången. Genom att integrera medarbetarna i arbetet att ta fram ett standardiserat 
arbetssätt så säkerställs det att arbetssättet presenteras så enkelt som möjligt. Detta underlättar 
möjligheten att ta till sig information. Ännu en fördel med en enkel presentation av 
standardiserat arbetssätt är att det blir enkelt att genomföra uppdateringar vilket är viktigt för 
att säkerställa att alla tar del av den nyaste versionen av informationen. Uppfyller 
instruktionerna dessa krav blir chansen större att arbetstagarna aktivt använder den 
information som finns beskriven och därmed bör variationen minska. Presentationen av ett 
standardiserat arbetssätt bör vara enkel att följa, endast beskriva det som är viktigt för att 
kunna utföra arbetsuppgiften samt eventuellt innehålla visuella stöd som förtydligar den 
information som står presenterad i text (Alsterman et al. 2010).  

2.2.1 Lärandestilar 
Forskare inom teorier kring lärandestilar har påpekat bristen på tydliga och förklarande 
ramverk gällande dessa. Bristen på förklarande ramverk bidrar till följande problem: ett 
misslyckande med att förklara de bakomliggande mekanismerna, en blandning av lånade 
konstruktioner eller åtgärder, och en okunnighet om den forskning som motsäger 
lärandeteorier.  
 
An och Carr (2017) menar att en bra lärandeteori skall förklara de gemensamma processer 
och orsaker som ligger till grund för de lärandestilar som beskrivs i teorin. Istället tenderar 
dessa teorier att bestå av listor av påståenden utan vidare förklaring till de underliggande 
personlighetsmekanismerna. Som ett exempel beskrivs studenter som antingen holistiska eller 
analytiska. Ingen ytterligare förklaring ges angående varför en individ är holistisk eller 
analytisk. Ett exempel är att det beskrivs skillnader i beteendet hos hollister och analytiker 
och att endast beskriva ett beteende är ingen förklaring. Teori och forskning måste förklara 
varför individen har dessa egenskaper vilket saknas i teorier gällande lärandestilar. De utgår 
ofta från en blandning av lånade konstruktioner från andra bättre utarbetade teorier. 
 
Det är viktigt att beakta att teoretiker för lärandestilar har ignorerat den forskning som direkt 
strider mot lärandeteorier. Omfattande forskning visar att individer ofta är duktiga på att ta in 
information både verbalt och visuellt och att dessa är korrelerade med varandra. En 
kombination av dessa metoder är viktigt för lärandet. Trots påståenden att undervisning i en 
lärandestil leder till bättre prestation förekommer det marginellt med forskning som visar på 
detta. Det har visat sig att matchande lärandestilar och instruktionsmaterial har lett till sämre 
resultat än användningen av instruktionsmaterial som innehållit både föredragna och icke 
föredragna stilar. Det bör läggas fokus på det som individen har svårare för, annars växer 
gapet i inlärningsförmågan ännu mer (An & Carr 2017). 
 
Guthries grundprincip för inlärning förklarar att om en individ uppträder på ett visst sätt i en 
viss situation, tenderar individen att uppträda på samma sätt nästa gång individen hamnar i en 

 



 

liknande situation. Utförs en arbetsuppgift korrekt från början kommer troligtvis utförandet 
vara korrekt i framtiden också (Trowald 1971). 

2.2.2 Multimediainlärning  
An & Carr (2017) rekommenderar att information till elever bör presenteras på flera olika sätt. 
En kombination av bilder, text, ljud, lukt, smak etcetera leder till bättre förståelse och minne. 
Ett exempel är multimediainlärning där text, bild, ljud, animering och film kombineras. 
 
Enligt (Lindner, Eitel, Barenthein & Köller 2018; Mayer 2013, 1997) är det fördelaktigt att 
addera bilder till textmaterial i syfte att utbilda. Det har visat sig leda till bättre resultat under 
prov än när endast text används som instuderingsmaterial. Det handlar om bilder som 
illustrerar den information som står i texten. Detta är framförallt fördelaktigt för elever med 
mindre förkunskaper (Mayer 1997). Bilder främjar förståelsen om de presenteras innan eller 
bredvid en text (Lindner et al. 2018). Bilder inte ska presenteras efter en text, då uppfyller de 
inte sin funktion.  

2.2.3 Dubbel kodning  
(Clark & Paivio 1991; Mayer 2014) menar att människan processar information från text och 
bild i olika kognitiva subsystem och när både text och bild används i utbildningssyfte 
aktiveras flera delar av hjärnan än när endast text används. Teorin kallas dubbel kodning. 
Clark och Paivio (1991) menar att om du läser ordet “bok” så krävs det en ytterligare 
förklaring till vad en bok är. En bild på en bok innehåller mer detaljerad information. 
Möjligheten att lagra information i två olika kanaler främjar förståelsen och möjligheten att 
återge information, jämfört med om objektet endast lagras via en kanal. Visuella symboler 
och bilder användes som stöd för minnet redan innan ett skriftspråk hade utvecklats.  
 
Människan har två huvudsakliga sätt att lagra nya upplevelser och information i minnet. 
Processen sker antingen icke verbalt - genom bilder, färger och symboler, eller verbalt - 
genom kombinationer av ord. Människan skapar alltså en visuell och en verbal representation 
av en situation. Detta synsätt utesluter inte att det finns individuella skillnader i hur vi lagrar 
information i långtidsminnet.  
 
Schnotz och Bannert (2003) anser att multimediainlärning och Clark och Pavios (1991) teori 
bör ifrågasättas. Enligt Schnotz och Bannert (2003) är det inte alltid till fördel för individens 
förståelse att addera bild till text. Text- och bildförståelse är målorienterade processer i det 
mänskliga kognitiva systemet, där individen aktivt väljer och processar verbal och bildlig 
information för att kunna konstruera mentala representationer som är lämpliga för att möta de 
förväntade krav som ställs. Författarna menar att det är centralt att ta hänsyn till att bilder kan 
visualisera ett och samma ämne på olika sätt.  
 
De effekter som olika former av visualisering kommer ha på strukturen av de mentala 
representationerna som skapas i förståelsen bör kunna förutses, vilket ingen teori tar hänsyn 
till. Författarna menar att en teori bör kunna förutsäga under vilka förhållanden en bild 
adderat till en text är fördelaktig för förståelsen och under vilka förhållanden den inte är det.  
 
Individer med sämre förkunskaper drar nytta av bilder som stöd till en text. Individer med 
djupare kunskaper verkar däremot förstå det beskrivna innehållet bättre med endast 
information i textform och bilder kan då vara direkt missgynnade. Får en individ med djupa 
kunskaper ett textmaterial med tillhörande bilder där ämnet visualiseras på ett missgynnande 

 



 

sätt kan det störa uppbyggnaden av de mentala representationerna. Det är därför av stor vikt 
att noggrannhet beaktas gällande bildens syfte och vilken information den skall förmedla. 

2.3 Metodfel 
Metodfel uppstår då individer utför samma arbete på olika sätt. En del individer har funnit ett 
bättre arbetssätt än andra tack vare att de använder sig av bättre tekniker och eventuellt 
innehar mer erfarenhet, detta leder till skillnader i utfall och resultat. Sörqvist (2004) menar 
att skillnaden mellan det bästa och sämsta utförandet av en arbetsuppgift kan vara mycket stor 
och i vissa fall kan det skilja mer än tio gånger i resultat, utfall och felnivå. Metodfel är svårt 
att undvika då dessa är relaterade till individens nuvarande kunskaper och erfarenheter. Dessa 
fel kan hanteras genom att det bästa arbetssättet identifieras och sprids till samtliga 
medarbetare. Genom kontinuerligt genomförda studier och jämförelser av arbetssätt kan 
organisationen uppnå stora genombrott i både kvalitet och effektivitet.  
 
Informations- och kommunikationsbrist är en vanlig orsak till att individberoende fel uppstår. 
Brist i kommunikation kan bero på att information formulerats på ett otydligt sätt, att 
mottagaren tolkar den på ett felaktigt sätt eller att överföringen av information sker på ett 
mindre fördelaktigt sätt. Behovet av effektiv kommunikation växer i takt med att arbete ofta 
bedrivs med allt fler aktörer och att det geografiska området mellan aktörer blir större. 
Parallellt med detta försvåras möjligheterna till kommunikation genom allt kortare 
beslutstider, fler involverade språk samt ett informationsöverflöd. Sörqvist (2004) föreslår 
följande åtgärder för kommunikationsfel:  
 
Fastställ informationsbehovet. För att arbetet skall kunna ske på rätt sätt och för att undvika 
missförstånd är det viktigt att fastställa vilken information och kommunikation som krävs. Det 
är viktigt att tänka på att kommunikation sker i båda riktningarna, och inte bara en. En 
riktning är oftast uppenbar, medan den andra lätt glöms bort.  
 
Studera och tydliggör viktiga informationsflöden. Ett flödesschema kan användas i detta 
arbete där de nödvändiga och viktiga informationsflödena studeras noggrant och förtydligas. 
Detta sker genom att verksamhetens viktigaste informationsflöden identifieras och kartläggs.  
 
Standardisera och säkra språket. Det är viktigt att språket anpassas till mottagaren. 
Framgångsrik kommunikation bygger på ett gemensamt, enkelt och tydligt språk. Det är 
därför viktigt att, om möjligt, standardisera det språk som används. 
 
Välj lämpliga informationskanaler. Centralt är att välja en lämplig informationskanal med 
avseende på situationen. Det är grundläggande att inte helt förlita sig på passiv information, 
utan att även förmedla information muntligt.  
 
Säkerställ mottagande och förståelse. Med hjälp av exempelvis ett kvittensförfarande, kan det 
säkerställas att information mottagits, tolkats och förståtts på avsett sätt. 

2.4 Korttidsminnet – arbetsminnet 
I korttidsminnet finns information och kunskap som individen behöver för att lagra 
information i olika situationer, exempelvis som att komma ihåg vad det stod i en beskrivning 
som precis lästs. Arbetsminnet utgörs av korttidsminnet och används när vi bearbetar den 
information som finns i korttidsminnet. Det är viktigt att kunna förstå, hantera och dra 
pedagogiska fördelar av hur hjärnan processar den information vi tar till oss.  

 



 

 
Olika typer av minnen kräver olika typer av pedagogik. Arbetsminnet är begränsat hos 
människan. De flesta klarar av att hålla ungefär sju saker i arbetsminnet samtidigt. 
Arbetsminnet är viktigt när vi lär oss nya saker, då ett väl fungerande sådant är en 
förutsättning för att vi ska kunna koncentrera oss på en uppgift utan att bli distraherade. 
Eftersom en begränsning finns är det viktigt att vi avlastar arbetsminnet från sådant som går 
att automatiseras i hjärnan. Detta kan exemplifieras genom matematiken. Vissa matematiska 
beräkningar övertränas och en automatisering i hjärnan skapas. Exempel på sådant som kan 
tränas in är additions-, subtraktions- och multiplikationstabellerna. Det blir svårt att få plats 
med problemlösning i arbetsminnet om grundläggande information inte är automatiserad. 
 
Arbetsminnet försämras när en stressig situation uppstår och förmågan att plocka fram 
information från långtidsminnet blir blockerad. Detta sätter individen i en situation som 
kräver att all uppmärksamhet och minneskapacitet enbart ägnas den aktuella uppgiften. 
Prestationen försämras ofta då om vi inte lyckas hålla kvar informationen i arbetsminnet som 
behövs för att lösa uppgiften (Robertson 2018). 

2.5 Arbetserfarenhet 
Kunskap är centralt inom alla verksamheter. Ju längre en person arbetar inom ett visst område 
desto mer kompetens utvecklar personen inom samma område. Kärnan i en fungerande 
verksamhet består av kompetent personal som innehar djupkunskaper inom olika områden. 
Kunskapsöverföring medarbetarna sinsemellan är en nödvändighet för verksamhetens 
fortsatta existens. Till en början förhåller sig den mindre erfarna arbetstagaren till regler och 
innehar så kallade lärobokskunskaper, utan att direkt kunna koppla dessa kunskaper till 
praktiken. Den mindre erfarna arbetstagaren behöver vägledning eftersom deras kunskaper 
fortfarande är i ett utvecklingsstadie. De behöver bredare och mer noggrant presenterad 
information eftersom de saknar de erfarenheter som en mer erfaren arbetstagare har utvecklat.  
 
Erfarna arbetstagare är mer självständiga, reflexiva och utvärderande i sina handlingar. Alla 
individer är mer eller mindre erfarna inom olika områden vilket är viktigt att ta hänsyn till. I 
ett sammanhang kan en individ vara erfaren medan i ett annat sammanhang, om till exempel 
arbetsuppgifterna ändras eller på grund av att individen förflyttas, kan samma individ sakna 
tidigare erfarenhet gällande arbetsuppgiften.  
 
Inom en organisation erbjuder erfarna arbetstagare kunskap medan mindre erfarna erbjuds 
kunskap. Enskilda individer i en projektgrupp exempelvis, är nästan alltid mer eller mindre 
specialiserade på olika områden. Idén med en projektgrupp är att samla olika individer med 
varierande kunskapsnivå för att skapa lösningar för ett specifikt problem, detta innebär att alla 
individer är både experter och nybörjare inom samma område (Wilkesmann, M. & 
Wilkesmann, U. 2011).  

2.5.1 Kunskapsöverföring 
Ett välkänt flygbolag arbetar aktivt för att stödja kunskapsöverföring mellan sina piloter, det 
vill säga, informationsutbytet mellan olika nivåer av nybörjare och experter. Medarbetarna 
arbetar mycket med utbildning via e-inlärning. Alla piloter har tillgång till ett eget inlogg via 
en egen dator eller via olika utbildningsrum, som erbjuds på flygplatser runtom i världen. På 
detta sätt kan piloterna förnya eller fördjupa sina kunskaper vid exempelvis mellanlandning. 
Via dessa plattformar kan de finna de applikationer som behövs för varje individs 
yrkesmässiga utveckling. Flygbolaget arbetar aktivt med olika metoder för att stödja 

 



 

kunskapsöverföringen mellan piloterna inom företaget.  
 
En metod för detta är att piloterna själva ska kunna producera skräddarsydda handledningar 
med hjälp av bland annat skärminspelningsverktyg. Detta sker utöver de professionella 
utbildningar som företaget erbjuder sina anställda. Metoden medför att piloter, i detta fall 
experter, enkelt kan överföra vad de själva anser vara viktiga kunskaper till mindre erfarna 
piloter. Kostnaderna för materialet blir dessutom lägre än om innehållet endast skulle 
produceras professionellt.  
 
Konkret innebär metoden att varje pilot som anses vara expert inom ett område har möjlighet 
att skapa digitala lärande enheter. Dessa innehåller enklare informationsmoduler, 
lärandemoduler eller kunskapsmoduler och dessa kan användas av alla inom organisationen 
som vill förbättra sina yrkesmässiga kunskaper. Materialet tar ungefär mellan fem och 30 
minuter att gå igenom.  
 
Denna teknik för e-lärande och kunskapshantering sätter nybörjare i en sits där de får 
möjligheten att bredda sina kunskaper oftare, särskilt när de behöver kunskap som är aktuell. 
Vinsten med metoden är att innehållet går hand i hand med praktiken. Eftersom varje anställd 
är expert inom ett visst kunskapsområde och en nybörjare inom ett annat kunskapsområde blir 
kunskapsöverföringen en ömsesidig process. Detta resulterar i en positiv förändring i 
företagets inlärningskultur. M, Wilkesmann och U, Wilkesmann (2011) nämner dock att mer 
forskning är nödvändig för att testa de bredare effekterna av denna typ av kunskapsöverföring 
mellan nybörjare och experter. Förhållandet mellan individuellt lärande och organisatoriskt 
resultat behöver också undersökas ytterligare.  

2.5.2 Tolkning av information 
Många lärostilar kategoriserar studenter som antingen abstrakta eller konkreta i sina lärostilar. 
Denna dikotomi förklaras bättre genom att skilja på nybörjare och experter. En nybörjares 
förståelse av ett område eller ämne är begränsad till deras konkreta erfarenheter. Till följd av 
detta tenderar de att fokusera på ytliga, konkreta egenskaper. Nybörjare behöver konkreta och 
specifika exempel för att få förståelse för det aktuella området. En expert har ett mer abstrakt 
synsätt och förstår abstrakta mönster av de egenskaper som inte är helt uppenbara (An & Carr 
2017).  
 
Hmelo-Silver och Pfeffer (2003) genomförde en studie där det jämfördes hur expertkunskap 
av komplexa system skiljer sig från nybörjarens förståelse. Det undersöktes hur individernas 
representationer av ett akvarium skiljde sig beroende på tidigare grad av erfarenhet inom detta 
område. Studien omfattade deltagare som helt saknade tidigare kunskap gällande det aktuella 
området samt deltagare som ansågs vara experter inom samma område. 
 
Det kunde konstateras att de individer som inte hade någon koppling till akvarier (nybörjare) 
tenderade att helt fokusera på akvariets fysiska strukturer. Experterna visade däremot 
förståelse för systemets beteenden och funktioner samtidigt som de påvisade ett mer utarbetat 
nätverk av begrepp och principer som representerar viktiga fenomen och deras relationer. 
Experterna hade en mer djupgående förståelse och kunde förklara olika samband på ett annat 
sätt än nybörjarna, de visade en högre abstrakt förståelse som krävde djupare kunskap. Denna 
abstrakta förståelse av ett område kan inte skapas utifrån en specifik lärandestil utan ett 
resultat av upprepade erfarenheter som har gjort det möjligt för individen att skapa förstå för 
området på en mer abstrakt nivå (Hmelo-Silver och Pfeffer 2003; An & Carr 2017). 

 



 

 
  

 



 

3. METOD  
Nedan presenteras de metoder som använts för att besvara studiens frågeställningar. I slutet             
av kapitlet diskuteras studiens trovärdighet. 

3.1 Metodologisk ansats 
Studien utgår från ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att det utifrån en referensram, till 
exempel en teori eller modell, formuleras frågeställningar som sedan testas mot verkligheten 
via empiri (Bryman 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Det här är en kvalitativ studie, vilket innebär att det är forskarens uppfattning eller tolkning               
som står till grund. Till exempel tolkningar av referensramar, sociala processer och sociala             
sammanhang. Kvalitativa metoder baseras på intervjuer, observationer och dokumentanalyser         
(Holme & Krohn Solvang 1997). Undersökningen utgår främst från intervjupersonernas          
perspektiv, då dessa ligger till grund för nulägesbeskrivning och analys. 

3.2.1 Intervjuer 
För att få ett underlag för studiens forskningsfrågor så genomfördes sju kvalitativa intervjuer 
samt ett samtal med en kvalitetsinstruktör. Intervjuerna genomfördes med operatörer som 
arbetar på den utvalda kontrollstationen, samt en produktionsledare och en 
produktionstekniker. 
  
Vid överenskommelse om intervju fick respondenterna ta del av de frågor som intervjun 
skulle grunda sig på. Respondenterna fick ta del av frågorna innan intervjun ägde rum för att 
få möjlighet att fundera kring sina svar. Frågeformulären som respondenterna blev tilldelade 
var konfidentiella, vilket innebär att de som intervjuar vet vem som har svarat vad på 
respektive fråga men det är ingen annan som får ta del av den informationen. Under 
intervjuerna var en av författarna ansvarig för att ställa frågor och en för att anteckna. 
Intervjutillfällena var utspridda på tre olika dagar och valdes att inte spelas in. Fördelen med 
inspelning är att respondentens svar registreras exakt. Nackdelen är att närvaron av en 
inspelare kan påverka de svar som ges. I regel pratar respondenten mer spontant och är inte 
lika angelägen om att låta logisk och förnuftig när intervjun inte spelas in. På dessa grunder 
valde vi att inte spela in samtalen. 
  
Intervjuer är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Kvalitativa intervjuer 
har nästan alltid en låg struktureringsgrad. Det betyder att frågorna är öppna och det finns 
utrymme för respondenten att svara med egna ord. Följaktligen användes låg grad av 
strukturering under intervjuerna, vilket innebär att öppna frågor ställdes för att få 
respondenterna att berätta med egna ord och inte följa ett manus. Graden av standardisering 
var också låg. Det innebär att frågorna formulerades och ställdes i den ordning som var 
lämplig för respektive respondent (Patel & Davidson 2011). Detta blev naturligt att göra 
eftersom de olika respondenterna har olika befattningar inom företaget vilket innebär att det 
inte vore lämpligt att ställa identiska frågor till samtliga. Utöver intervjuer har information 
hämtats kontinuerligt från de handledare som varit tillgängliga där fallstudien ägt rum. 
  
Efter respektive intervju så renskrevs de anteckningar som gjorts, detta gjordes redan samma 
dag. Ett efterarbete tätt efter respektive intervju gav större förståelse för vad som borde 

 



 

ändras, inkluderas eller exkluderas till nästa tillfälle. Transkribering av intervjuanteckningar 
genomfördes för att därefter analyseras. Sammanfattningen har sedan noggrant lästs igenom 
och delar av intresse har markerats för att hitta eventuella skillnader och/eller likheter mellan 
de olika intervjuerna. 

3.2.2 Observationer 
Begreppet observation omfattar den metod där till exempel en specifik händelse eller aktivitet 
iakttas och därefter vanligen kompletteras med intervju eller kommentar. För att få förståelse 
för arbetsgången besöktes den fysiska plats där produktionen ägde rum. Tillsammans med 
handledare gavs möjlighet att ta del av den arbetsgång som sker vid den utvalda manuella 
kvalitetskontrollen. Observationer genomfördes och uppfattning gavs huruvida arbetsgången 
går till och metoden kan beskrivas som en icke-deltagande observation (Harboe 2013) där 
författarna endast var åskådare. 

3.2.3 Litteraturstudie  
Forskningsfrågan, hur bör individuella skillnader i arbetsutförande medarbetare emellan 
hanteras så resultatet uppfyller tänkt syfte, har besvarats genom kartläggning gällande 
kognitiva teorier och dessa har därefter jämförts. Det har också studerats olika 
inlärningsteorier, motivationsfaktorer, korttidsminnet och kommunikation. För att kunna 
koppla det till tillverkningsindustrin och kvalitetskontroll har standardiserat arbetssätt, 
systematisk arbetsobservation och kvalitetsbristkostnader studerats. Genom instudering 
gällande hur andra organisationer arbetar för att hantera individuella skillnader har djupare 
förståelse för ämnet skapats hos författarna. Instuderingen har skett med hjälp av 
vetenskapliga artiklar. 
  
För att kunna besvara den andra forskningsfrågan, vad som är centralt att ta hänsyn till vid 
presentation av arbetsinstruktioner i en tillverkande verksamhet,så har en kartläggning gjorts 
om teorier kring hur elever lär sig bäst i skolan samt hur olika inlärningsteorier fungerar. 
  
Data har hittats i bibliotek, databaser och rekommenderade böcker. De databaser som använts 
i sökandet är Google Scholar, Emerald Insight och Science Direct. Källor har även hittats från 
relevanta artiklars referenslistor. 
  
Genom att samla in data från flera olika källor har tillförlitligheten ökat på informationen, det 
vill säga, de teorier som beskrivits i studien har stöd från andra teorier. Detta kallas 
triangulering (Halvorsen 1992). 

3.3 Kvalitet 
Kvalitet i en studie uppnås genom att sträva efter hög reliabilitet och validitet. Detta beaktades 
under studiens gång och det har noggrant arbetats med att validera all insamlad data för att 
uppnå hög trovärdighet.  

3.3.1 Reliabilitet 
Alla mätinstrument och tekniker, inklusive intervjuer och enkäter, måste vara valida och 
reliabla för att vara lämpliga och användbara. Enligt Ejergård (2003) så har inte 
forskningsresultatet något värde om dessa krav inte uppfylls. För att all insamlad data skall 
kunna användas är det viktigt att kunna lita på den. Här talas det om reliabiliteten i insamlad 
data (Harboe 2013), med detta menas tillförlitligheten och användbarheten av 

 



 

mätinstrumenten och måttenheten (Ejergård 2003). Det kan finnas flera anledningar till att 
datan inte är tillförlitlig. Respondenternas svar kanske inte överensstämmer helt med 
verkligheten. Det kan bland annat bero på att respondenten inte varit tillräckligt uppmärksam 
på särskilda krav vid besvarandet. Intervjuaren själv kan också vara orsaken till att datan blir 
opålitlig. Kanske har intervjuaren förbisett viktig information, eller registrerat respondentens 
svar på ett vinklat sätt (Harboe 2013). För att öka tillförlitligheten så har respondenterna fått 
ta del av och korrigerat de intervjuanteckningar som gjorts. 

3.3.2 Validitet  
Validitet betyder giltighet, det vill säga att något gäller och att det är bärande i ett 
sammanhang (Allwood & Erikson 2017). Enligt Ejergård (2003) innebär validitet att 
forskaren mäter det som denne ämnar att mäta. Några exempel på validitetskriterier som 
formulerats av forskare som ägnar sig åt kvalitativ forskning, men som kan ses som relevant 
för all forskning, är att studiens resultat går att lita på, att de är trovärdiga samt att resultaten 
går att bekräfta (Allwood & Erikson 2017). Holme och Krohn Solvang (1997) menar att det 
finns en problematik gällande validitet och kvalitativa intervjuer.  
 
Intervjuarens upplevelse av situationen kan vara felaktig. Det kan vara svårt för intervjuaren 
att veta hur hon eller han skall få information som är så giltig som möjligt. De signaler som 
respondenten uttrycker kan vara svåra att förstå. Det finns en risk att respondenten kan bete 
sig på ett sådant sätt som denne tror att intervjuaren förväntar sig, därmed kanske 
respondenten inte beter sig så som denne annars gör. Respondenterna svarade på liknande sätt 
och flera likheter kunde dras intervjuerna emellan, detta styrker studiens validitet. Samtliga 
respondenter valdes ut av de handledare som funnits tillgängliga på företaget. 
Arbetslivserfarenhet, ålder, tid på företaget och befattning var varierande hos samtliga 
respondenter. För att öka validiteten ytterligare hade det varit fördelaktigt att genomföra fler 
intervjuer. Detta eftersom generaliserbarheten kan komma att ifrågasättas när urvalet är så 
pass begränsat (Bryman 2011).   

 



 

4. FALLSTUDIE 
I detta kapitel redogörs för relevant information om situationen på företaget som använts som 
fallstudie i denna studie. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Fallstudien har utförts på ett stort tillverkande företag. De massproducerar produkter och 
detaljer och arbetar med drivna produktionslinor. Tillverkningen sker i stor skala och 
produkterna säljs runt om i världen. Fabriken som används för utförd fallstudie är belägen i en 
mindre stad i Sverige.  

4.1.1 Nulägesbeskrivning  
Företaget arbetar efter flera riktlinjer. Dessa har sammanfattats i ett koncept vilket fungerar 
som en kunskapsbank. Detta fastställer ett kollektivt språk och tänk inom företaget. 
Dokumentet riktar sig mot alla arbetstagare som en guide utifrån olika perspektiv beroende på 
vart i försörjningskedjan, vilken nivå, område eller omfattning samtliga arbetar. Konceptet 
grundar sig i ett antal grundpelare som representerar de områden där det gemensamma 
synsättet utvecklas och appliceras. Dokumentet beskriver hur företaget arbetar aktivt med 
standardiserade arbetssätt och hur viktigt det är att alla operatörer arbetar på samma sätt för att 
säkra en stabil process. Det arbetas också med synligt och tydligt ledarskap där mer erfarna 
medarbetarna agerar lärare i bland annat olika utbildningsprogram. Värt att nämna är att 
majoriteten av de nämnda teorier i kapitel två är sådant som, enligt dokumentet, företaget idag 
på ett teoretiskt plan redan arbetar med.  
 
Fallstudien utgår från en specifik manuell kontrollstation där detaljer kontrolleras efter utförd 
bearbetning. I nuläget är det mycket information att ta in för operatören som bemannar 
kontrollstationen. Information gällande arbetsgången är presenterad i form av instruktionsblad 
och tanken är att dessa skall fungera som stöd under arbetsutförandet. Instruktionerna 
innehåller mycket text och marginellt med bilder vilket resulterar i att de uppfattas som 
kompakta och svåra att följa. Det faktum att instruktionsbladen innehåller mycket information 
och är långa gör att medarbetarna inte har möjlighet att kontinuerligt avläsa dessa under 
arbetets gång. Istället instuderas instruktionsbladen till en början mer intensivt vilket 
resulterar i att operatören sedan utvecklar de kunskaper som krävs för att utan aktivt stöd från 
instruktionsbladen kunna utföra arbetsgången.  
 
Avsaknaden av aktivt bruk av instruktionsblad i det dagliga arbetet resulterar i att operatören 
utformar sin egen arbetsgång och memorerar den. Operatörens utformning av egen arbetsgång 
leder till att det skapas utrymme för risker i systemet som kan resultera i kvalitetsbrist. Detta 
kan konstateras eftersom det finns brister i värdeflödet. Syftet med en kontrollstation är att 
säkerställa prestation hos värdeflödet och skapas det en brist här antas det beror på 
verktygshaveri, maskinhaveri eller tillkortakommande i arbetsgången hos operatören. Detta 
ses som ett problem och målet är att eliminera den sistnämnda orsaken och förebygga att det 
skapas eventuell omedveten förändring över tid i arbetsutförande hos operatören.  
 
I dagsläget finns det ett antal moment som skall genomföras innan självständigt arbete startar. 
Första steget är en allmän kvalitetsutbildning och sedan genomförs ytterligare en utbildning 
för den specifika kontrollstation som skall bemannas. Under denna utbildning lär sig 
operatören att utföra arbetsgången, hantera de verktyg som skall användas samt påvisa sin 

 



 

egen självständighet. När detta moment är godkänt anses alla nödvändiga kunskaper innehas 
för ett korrekt arbetsutförande.  

4.1.2 Vidare förädling 
Mängden information på instruktionsbladen är stor och för att hålla ett normalt arbetstempo 
finns ingen möjlighet att aktivt läsa av instruktionsbladen under arbetsgången. Det skapas en 
osäkerhet för enhetlighet i arbetsutförande och som tidigare nämnt eventuell omedveten 
förändring i arbetsutövandet. Detta som en konsekvens av brist på kontinuerlig avläsning av 
instruktionsbladen. En förändring krävs för att minska den risk som existerar i nuläget. 
Problematik värd att beakta är det faktum att vidare förädling av produkt eller detalj är möjlig 
trots upptäckt fel i kvalitetskontrollen. Situationen anses inte vara optimal eftersom det 
betyder att det inte går att garantera att de detaljer som passerar kvalitetskontrollen är 
godkända för ytterligare förädling. I praktiken innebär det att det är helt upp till den operatör 
som utför arbetet att säkerställa att endast godkända detaljer skickas vidare. Återigen betonas 
det egna ansvar som läggs på operatören som utför arbetet och det faktum att det inte finns 
något hjälpmedel som underlättar för individen att säkerställa korrekt arbetsutförande. Ett 
optimalt förhållande hade inneburit att det inte varit genomförbart att skicka iväg detaljer för 
ytterligare förädling om dessa inte uppfyller kvalitetskraven.  

4.2 Informationsmässig tillgänglighet 
Identifiering av förbättringspotential gällande informationsmässig tillgänglighet har skett. De 
förutsättningar medarbetarna har idag för att ta till sig information är inte optimala. 
Instruktionsbladen som är tillgängliga vid arbetsstationen är presenterade i form av 
exceldokument och innehåller den information som krävs för att veta vad det är för arbete 
som skall utföras. Med hjälp av observationer har det kunnat fastställas att instruktionerna är 
långa. I praktiken innebär det att operatören behöver bläddra fram och tillbaka i 
instruktionsbladen för att orientera sig i arbetsprocessen. Operatören har alltså inte tillgång till 
hela instruktionen samtidigt och antas därför inte ha optimala förutsättningar till att få en 
helhetsbild över arbetsprocessen.  
 
Majoriteten av respondenterna upplever att instruktionsbladen innehåller mycket text och en 
del onödig information (se figur 1). Samtliga delar uppfattningen om att instruktionsbladen är 
svåra att följa under arbetsgången. Detta leder till att många medarbetare väljer att inte 
använda sig av instruktionsbladen i det dagliga arbetet. I praktiken resulterar det i att de som 
bemannar kontrollstationen finner sin egen arbetsgång som de själva anser vara optimal. På 
grund av de komplexa instruktionerna skapas utrymme för eget beslutsfattande gällande 
arbetsgång.  
 

 



 

 
 
Figur 1. Figuren illustrerar respondenternas svarsfrekvens gällande inställning till instruktionsbladen. (Författarna,2019) 
 
Uppfattningar hos ett fåtal finns att instruktionsbladens innehåll inte kan betraktas som onödig 
eftersom den i praktiken är nödvändig för att utföra arbetet korrekt. Erkänd problematik 
skapas däremot när det är flera moment som skall utföras på samma kontrollstation eftersom 
det då blir mycket information att bearbeta för operatören under arbetsgången.   

4.2.1 Förhållningssätt till instruktionsblad  
Förhållningssätten till det faktum att instruktionsbladen är svåra att förstå och att det anses 
vara smidigare att operatören själv utarbetar sin optimala arbetsgång skiljer sig 
respondenterna emellan. En syn på saken är att trots den problematik som existerar och är 
erkänd fungerar arbetsgången bra. Det finns alltså från ett håll en uppfattning om att den 
problematik som det talas om inte är ett hinder för att utföra ett korrekt arbete och inte heller 
är en störande faktor som påverkar det dagliga arbetet. Från denna synvinkel yttrar sig tydliga 
tecken på att det finns en tillit till den uppbyggnad som kontrollstationen har idag och att 
förändringar eventuellt skulle vara till fördel men att dessa inte är nödvändiga.   
 
En annan syn på situationen gällande arbetsinstruktionerna belyser de konsekvenser som 
uppkommer till följd av de befintliga instruktionsbladen. Efter upprepat arbete på 
kontrollstationen kan operatörerna själva utarbeta en optimal arbetsgång som inte finns 
beskriven i instruktionsbladen. De som utför arbetet upptäcker alltså att det som står i 
instruktionsbladen inte är det mest effektiva sättet att utföra arbetet på. Resultatet av denna 
insikt blir att medarbetarna tappar förtroendet för instruktionsbladen. Situationen som skapas 
nu är problematisk då det innebär att operatören sätter i rutin att pröva sig fram och utföra 
arbetet på egendesignat vis. Ur kvalitetssynpunkt är det problematiskt eftersom det medför 
risker till variation samt svårigheter till identifiering av orsaker till de störningar som 
uppkommer.  
 

 



 

 
Instruktionsbladen skall följas vid utförande av arbete för att säkerställa att arbetet sker på rätt 
sätt och därmed minimera urskiljbar variation. Dessvärre visar det sig hur lite dessa 
instruktionsblad brukas av operatörerna under arbetsgång och det framkommer hur dessa till 
största del används vid identifiering av fel. Konkret innebär det att majoriteten av de som 
utför arbetet endast tar hjälp av instruktionsbladen när ett fel redan inträffat. Detta styrker det 
faktum att operatören med hjälp av stöd från instruktionsbladen vid ett tidigare tillfälle, 
utvecklat kunskap och erfarenhet som resulterat i att ett aktivt stöd av instruktionsbladen 
under arbetsgången inte är nödvändig.  
 
Den något kritiska inställningen till instruktionsbladen motiveras genom redogörelse av hur 
komplext instruktionsbladen är presenterade vid arbetsstationen. Operatören blir på grund av 
komplexiteten då känslig mot yttre störning vid avläsning av den presenterade informationen. 
Uppstår yttre störning är risken att orientering i arbetsgången går förlorad. För att undvika den 
problematik som skapas vid hantering av de långa instruktionsbladen har operatörerna 
utarbetat en metod som gör att kontinuerlig avläsning av instruktionsbladen inte är nödvändig 
för att praktiskt utföra arbetsgången. Operatörerna memorerar då istället all nödvändig 
information i huvudet och tack vare tidigare erfarenhet räcker det för att kunna utföra 
arbetsgången.  
 
Dock anses inte heller denna metod vara optimal eftersom det krävs hög grad av 
koncentration för att bearbeta och strukturera information som endast finns lagrad i hjärnan. 
Resultatet blir att oavsett vilken av dessa två metoder som används är operatören känslig för 
yttre störning under arbetsgången. Problemet är att det saknas enkel presenterad information 
vid arbetsstationen som vid eventuella yttre störningar snabbt kan få operatören att återfinna 
orientering till arbetsgången. Ansvaret ligger helt på individen att arbetsgången utförs på 
korrekt sätt och optimala förutsättningar för orientering i arbetsgången saknas och kvävs på 
grund av komplexitet i presentationen av information.  

4.2.2 Visuellt stöd 
Gemensamt för i princip all insamlad data är att det skulle underlätta arbetsgången med 
visuellt stöd som komplement till de presenterade instruktionsblad som är uttryckta i textform 
(se figur 2). Önskvärt hade varit att komplettera texten i instruktionsbladen med bilder för att 
uppnå ökad enkelhet. Den information som krävs för att utföra arbetsgången korrekt skyms 
idag bakom komplexiteten hos instruktionsbladen. Enkelhet måste främjas och det 
framkommer önskemål om att det hade varit fördelaktigt att arbeta med två datorskärmar vid 
arbetsstationen. Denna möjlighet tros ge bättre förståelse gällande instruktionsbladen. I 
praktiken hade det inneburit att instruktionsbladet kan visas på den ena datorskärmen och en 
förklarade illustration på den andra. Förutsättningarna till förståelse hade förbättrats tack vare 
en gemensam förklaring av arbetsgången i både bild- och textform.  
 

 



 

 
 
Figur 2. Svarsfrekvens gällande visuellt stöd hos respondenterna. (Författarna, 2019) 
 
Respondenterna är väl medvetna om att det finns förbättringsmöjligheter gällande 
presentation av information. Det framkommer idéer på hur situationen eventuellt hade 
förbättras med hjälp av visuella stöd som hade kunnat främja ett tydliggörande av 
arbetsgången. Exemplifiering på detta är hur det med hjälp av illustrationer, färger och olika 
symboler hade skapats en mer lättillgänglig version av instruktionsbladen. Vid ett tillfälle 
nämns IKEA som en god förebild gällande presentation av arbetsinstruktioner då dessa 
beskriver på ett enkelt sätt hur möbler monteras ihop. 

4.3 Engagemang 
Vikten av personligt engagemang framkommer tydligt. Samtliga respondenter beskriver hur 
de själva märker att arbetsgången blir enklare att följa och utföra om det finns ett genuint 
intresse och en vilja att lära sig. Det blir tydligt hur medarbetarna är medvetna om att mycket 
är upp till individen själv och speciellt som ny på arbetsplatsen. För att bli duktig på att utföra 
arbetet samt uppnå självständighet krävs engagemang och kommunikation med andra 
kollegor. Samtliga anser att intresse och en vilja att lära sig ger betydande fördelar gällande 
inlärningsprocessen. Att fråga kollegor om hjälp är inget som känns jobbigt och den 
psykosociala arbetsmiljön visar sig som god (se figur 3).  
 

 



 

 
 
Figur 3. Svarsfrekvens hos respondenterna gällande stämning på arbetsplats. (Författarna, 2019)  

4.3.1 Förbättringsarbete 
Personalen har en positiv uppfattning gällande förbättringsarbetet inom organisationen och 
samtliga uppskattar att de får vara med att utveckla och förbättra. Det framkommer däremot 
uppfattningar om att ledningen är mindre bra på att förmedla information till medarbetarna, 
detta gäller både om vad som händer gällande förbättringsarbetet samt övrig information. 
Återigen finns det delade uppfattningar om hur situationen uppfattas. Tydlig entusiasm till 
förbättringsarbete hos majoriteten av respondenterna existerar, men också uppfattningar om 
hur önskat utrymme i förbättringsarbetet inte ges. Individen får inte den plats och det önskade 
ansvaret inom förbättringsarbetet som är önskvärt.  
 
Samtidigt finns en uppfattning om hur deltagande i diskussioner angående förbättringsarbetet 
bidrar till ökad motivation på arbetsplatsen. Dessa skilda uppfattningar gällande 
förbättringsarbetet skulle eventuellt kunna betyda att det saknas en gemensam bild och vision 
om hur förbättringsarbetet ser ut och operativt appliceras.  
 
Upplärningsprocessen av nya operatörer är central att diskutera. Olika operatörer blir 
tillfrågade att lära upp nya medarbetare och den nyanställda får gå bredvid en mer rutinerad 
operatör och lära sig arbetsgången efterhand. Det finns ingen utvald grupp av operatörer som 
uteslutande ansvarar för upplärning av ny personal utan dessa väljs ut efterhand. Majoriteten 
av respondenterna är nöjda med sin upplärning och tycker att de fick lära sig det som krävdes 
för att behärska självständigt arbete. Det som däremot kan ses som en problematik är att de 
som lär upp inte följer en gemensam mall och åsikter framkommer om hur viktigt det är att de 

 



 

som lär upp nya medarbetare inte slarvar eller hoppar över moment som de själva inte anser 
vara viktiga.  
 
Teoretiskt sätt finns en mall för upplärning som det i praktiken varierar huruvida denna följs 
eller inte. Återigen visar sig tecken på att väldigt mycket ansvar läggs på den enskilde 
individen. 

4.3.2 Arbetsutförande 
Skilda tolkningar förekommer hos respondenterna gällande upplärning och vilka moment som 
säkerställts att de behärskar. Skillnader visar sig på vilka begrepp som introduceras vid 
upplärning samt om nödvändiga egenskaper testas innan enskilt arbete startar. Dessa 
skillnader beror på att det saknas praktiskt ramverk gällande hur upplärning skall gå till och 
därmed läggs mycket ansvar på den enskilda individ som är ansvarig för upplärningstillfället 
(se figur 4). Trots detta upplever respondenterna upplärningen som väl fungerande. Det som 
dock nämns är att upplärningen saknar struktur och återigen uppstår svårigheter att upptäcka 
fel eftersom det inte finns en överenskommen arbetsgång att följa.  
 

 
 
Figur 4. Svarsfrekvens gällande uppfattning om grad av ansvar hos ansvariga för upplärning av oerfarna operatörer. 
(Författarna, 2019)  
 
Önskvärt hade varit att en utvald grupp individer ansvarar för all upplärning. Det hade då varit 
möjligt att satsa på denna grupp och stärka deras kompetens och färdigheter med hjälp av 

 



 

utbildningar för att synkronisera deras sätt att lära ut. Denna information innebär att det finns 
en medvetenhet inom organisationen angående arbetssättet som utövas idag gällande 
upplärning inte är det mest optimala. Det finns här ett gap mellan teori och praktik som är värt 
att nämna.  
 
Rutiner som skall säkerställa att alla nyanställda operatörer genomgår ett test vilket 
kontrollerar att de innehar nödvändig kunskap för att utföra arbetet på korrekt finns rent 
teoretiskt. Hur dessa rutiner fungerar finns det delade meningar om och det skiljer sig 
beroende på vilken respondent som tillfrågas. Dessa rutiner fungerar på ett så kallat flytande 
sätt och test genomförs oftast, dock inte alltid vid den tidpunkt som det är tänkt. Det innebär 
att testet eventuellt genomförs när medarbetaren redan arbetat individuellt en kortare period. 
Rutinen håller i det avseende att säkerställa kompetens, dock inte alltid innan självständigt 
arbete startar. 

4.3.3 Individuella skillnader 
Alla individer är olika och har med sig varierande tidigare erfarenheter. Med detta menas att 
det finns tydliga skillnader individerna emellan. En del individer har längre erfarenhet inom 
organisationen än andra. De mindre erfarna medarbetarna innehar inte lika utarbetade rutiner 
gällande arbetsgången om en jämförelse görs med de mer erfarna medarbetarna. Detta visar 
sig tydligt genom olika uppfattningar gällande hur arbetet fungerar. Samtliga respondenter 
beskriver situationen på olika sätt beroende på tidigare kunskap och erfarenhet. De mindre 
erfarna beskriver hur det genom tydlig upplärning blir enkelt att förstå och sätta sig in i 
arbetsgången. Denna uppfattning kan förklaras genom att det framkommer hur personer som 
är ansvariga för upplärning är engagerade och förstår vikten av ett pedagogiskt 
tillvägagångssätt.  
 
Att upplärning fungerar bra är ingenting som skall tas förgivet. Eftersom det inte finns en 
specifik grupp som ansvarar för praktisk upplärning är det upp till individen själv att anpassa 
upplärningen så att den mindre erfarna operatören ges optimala förutsättningar till att lära sig 
rätt. En problematik är det utrymme för variation som skapas när en erfaren operatör skall 
instruera en oerfaren operatör utan en tydlig praktisk mall.  
 
Ingenting visar på missnöje gällande upplärning hos medarbetarna. I praktiken innebär det att 
ansvariga för upplärning innehar god förmåga att anpassa upplärningen efter individens 
behov. Därmed skapas optimala förutsättningar för den mindre erfarna operatören att lära sig 
arbetsgången trots bristen på överenskommelser. Som tidigare nämnt kan detta inte tas för 
givet i framtiden. Anledningen till att det fungerar idag är att individerna som ges ansvar för 
upplärning är personligt engagerade och förstår vikten av pedagogik. Sker det förändringar 
gällande vilka som arbetar inom organisationen kommer nya individer ges ansvar för 
upplärning och det kan då saknas förutsättningar för att upplärningen skall bibehålla samma 
nivå som den gör idag. 
  

 



 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Kvalitetskontroll  
Edward Deming definierar begreppet kvalitet som att kvalitet skall inrikta sig på kundens 
nuvarande och framtida behov. Definitionen betonar vikten av att beakta framtidens kunder 
och deras behov och krav (Bergman & Klefsjö 2012:22). Genichi Taguchi definierar 
kvalitetsbegreppet som “samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess 
leverans”. Definitionen betonar vikten av kvalitet och motiverar också varför kvalitet är 
viktigt. Kvalitet är viktigt för att minska påverkan hos de sekundära användarna av en produkt 
samt bidra till hållbar utveckling. 
 
På observerad kontrollstation är syftet att säkerställa kvalitet i en detalj med avseende på de 
bearbetade moment som utförts. Målet med kvalitetskontrollen är att säkerställa att ingen 
framtida förädlingsprocess kommer störas eller behöva stoppas på grund av kvalitetsbrist hos 
en detalj. Kvalitetskontrollen uppfyller därför sitt teoretiska syfte även i praktiken. De 
sekundära användarna kan i detta fall antas vara ytterligare förädlingsprocesser som med hjälp 
av kvalitetskontrollen skonas från störningar eller andra avvikelser.  

5.1.1 Kvalitetsbrist 
Arbete vid den observerade kontrollstationen utförs till viss del utan kontinuerligt stöd från 
instruktionsbladen. Detta beror på att arbetstagarna själva anser sig inneha den kunskap och 
erfarenhet som krävs för att behärska arbetsgången utan stöd från instruktionsbladen. Det 
faktum att många operatörer undviker instruktionsbladen och istället arbetar utefter deras 
egendesignade arbetsgång resulterar i osäkerhet då alla inte utför arbetet på ett enhetligt sätt. 
Denna osäkerhet resulterar i kvalitetsbrist som visar sig i värdeflödet. Ur det tillverkande 
perspektivet finns det ett behov av den objektivt mätbara sidan av begreppet kvalitet eftersom 
det måste finnas gemensamma ramverk gällande tillverkning samt den tillverkande 
verksamheten för att kunna utveckla och förbättra verksamheten på ett enhetligt sätt 
(Bergman & Klefsjö 2012:22). I detta avseende kan det logiskt urskiljas en tydlig brist i 
dagens upplägg på den observerade kontrollstationen eftersom det saknas tydligt ramverk 
gällande arbetsgången och relevant stöd i form av arbetsinstruktioner saknas.  
 
Utgångspunkten är att majoriteten inte aktivt använder instruktionsbladen under 
arbetsutförandet. Anledningen är som tidigare nämnt att de anställda innehar tidigare kunskap 
och erfarenhet från instruktionsbladen och därför anser att de själva inte behöver aktivt stöd 
från dessa. Konkret innebär det att medarbetarna kan missa uppdateringar eller ändringar i 
arbetsgången eftersom vid genomförande av sådana skall det uppdateras i bland annat 
instruktionsbladen. Syftet med uppdateringarna är att alla medarbetare alltid ska ha tillgång 
till den nyaste informationen gällande arbetsgången vilket kan missas om instruktionsbladet 
inte brukas ordentligt. Uppdateringar eller ändringar i arbetsgången kommuniceras också ut i 
verksamheten genom dagliga möten. Genom publikation av dessa även i instruktionsbladen 
minskar risken att någon missar informationen, förutsatt att instruktionsbladen används som 
de ska. Eftersom det saknas garanti gällande aktivt användande av instruktionsbladen och 
därmed också enhetlighet i arbetsutförandet uppstår det svårigheter till identifiering av källor 
till upptäckta fel. Som Alsterman et al. (2010:70) beskriver är det viktigt att alla inom 
organisationen utför arbetsmomenten på samma sätt för att enkelt upptäcka och avhjälpa 
avvikelser.  
 

 



 

Resultatet av dessa eventuella identifieringar är ett kontinuerligt arbete för att undvika 
kvalitetsbrist. Därmed förbättras också arbetsgången kontinuerligt i syfte till att uppnå 
kvalitet, vilket är avgörande för överlevnad på den globala konkurrensutsatta marknaden. Som 
Aravindan et. al. (1995) beskriver är kontinuerlig kvalitetsförbättring och strävan efter 
kvalitetsmässig perfektion högst relevant för att vara konkurrenskraftig på marknaden.  

5.1.2 Kvalitetsbristkostnader 
En följd av kvalitetsbrist är de kvalitetsbristkostnader som tillkommer (Weckenmann, 
Akkasoglu & Werner 2015). Det saknas tydliga ramverk och överenskommelser kring hur 
arbetsgången på kontrollstationen skall se ut. Det finns instruktionsblad som innehåller all 
information som krävs för att utföra arbetet korrekt. Dessa talar däremot inte om hur ett 
arbetsmoment skall utföras eller i vilken ordning de olika arbetsmomenten skall ske för att 
uppnå korrekt arbetsutförande. Eftersom denna information saknas kan det som Brennan, 
Cullinane, O'Connor, Punch, D och Sheil (1988) uttrycker skapas en problematik. Grunden 
till problematiken är att till alla kvalitetsproblem tillkommer det kvalitetsbristkostnader. Alla 
kvalitetsproblem har en källa som är viktig att identifiera för att möjliggöra förebyggande 
arbete. Det förebyggande arbetet kommer då bestå av en analys av kvalitetsbristkostnader 
med syftet att identifiera vart störst besparing kan göras samtidigt som kvaliteten förbättras. 
Detta arbetssätt beskriver Brennan et. al. (1988) tydligt och visar på hur effektiv en 
kostnadsanalys är eftersom det med hjälp av en sådan går att identifiera vilka kvalitetsproblem 
som är mest kostsamma. Utefter detta kan en handlingsplan läggas upp som riktas mot det 
specifika område som framträtt som mest kritiskt. Vidare leder detta till att åtgärder kan vidtas 
för att motverka kvalitetsbristkostnader i precis det område där det kan göras störst besparing. 
Detta kan anses vara ett effektivt sätt att arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbättring och 
samtidigt göra besparingar. Det krävs dock att förutsättningar finns för att enkelt identifiera 
avvikelser vi överenskommen arbetsgång. Det kan konstateras att dessa förutsättningar saknas 
vilket kan skapa problem gällande utförandet av ett effektivt kvalitetsförbättringsarbete. 

5.1.3 Uppnå kvalitet 
För att möjliggöra identifiering av källor till fel och uppnå kvalitet beskriver Holtskog, 
Ingvaldsen och Ringen (2013) vikten av att det från början finns ett överenskommet ramverk 
som följs av samtliga arbetsutövare. Denna överenskommelse kallas standard och i dagsläget 
saknas en lättillgänglig sådan.  
Konsekvenserna visar sig på olika plan och onödigt utrymme för variation skapas. Eftersom 
det saknas en tydlig överenskommen arbetsgång kan det i praktiken innebära att alla utför 
arbetsgången på olika sätt. Den gemensamma faktorn gällande operatörernas arbetsutförande 
är en gemensam strävan efter kvalitet hos den kontrollerade detaljen. Fördelaktigt för den 
observerade kontrollstationen är därför ett tydliggörande av den överenskomna arbetsgången.  
 
Viktigt att beakta vad gäller standarder och standardiserat arbetssätt är att en standard endast 
är den för tillfället optimala metod att utföra arbetet på. Alsterman et al. (2010) beskriver hur 
det är viktigt att främja ett kontinuerligt förbättringsarbete även gällande det standardiserade 
arbetssättet. Vid eventuell framtida implementering av förenklad version av det 
standardiserade arbetssätt som används idag är det följaktligen önskvärt att ta hänsyn till det 
kontinuerliga förbättringsarbete som krävs även gällande arbetssättet i sig. Att integrera 
medarbetare i utformning av det standardiserade arbetet är effektivt. Enkelhet är centralt inom 
standardiserade arbetssätt och att låta en utomstående part utforma ett standardiserat arbetssätt 
kan bidra till onödig komplexitet. 
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Fördelen med medarbetarnas deltagande i utformning av standarder är att det bidrar till ökad 
motivation och kunskap gällande arbetsgången. Motivation till aktivt bruk av det 
standardiserade arbetssättet skulle öka, vilket skulle resultera i ökad spridning av kunskap 
inom organisationen. Alla inom organisationen skulle vara uppdaterade och använda sig av 
det senaste och mest effektiva arbetssättet vilket i sin tur skulle resultera i förhöjd 
kunskapsnivå, därmed också ökad effektivitet. Utveckling och kunskap skulle på så sätt 
främjas naturligt. 
 
Ett konstaterande kan göras att det är fördelaktigt att tillhandahålla ett system för kontinuerlig 
utveckling och förbättring av den befintliga standarden. Risken är annars att det 
standardiserade arbetssättet fastnar i det befintliga ramverk som tidigare utarbetats, därmed 
uppdateras det inte i samma takt som kunskapen inom organisationen utvidgas och sprids. I 
praktiken innebär det att standarden tillslut kommer bli omodern. 
 
Ett alternativ för att uppnå kontinuerlig förbättring av det standardiserade arbetssättet är 
applicering av teorin kallad systematisk arbetsobservation. Ingvaldsen, Holtskog och Ringen 
(2013) beskriver teorin som ett hjälpmedel för att främja kontinuerlig utveckling och 
förbättring av standardiserade arbetssätt. Metoden går ut på att en utomstående part observerar 
arbetsprocessen på avstånd med syfte att identifiera brister och vidta nödvändiga åtgärder 
utefter visat resultat. Systematisk arbetsobservation är ett gynnsamt arbetssätt eftersom 
metoden handlar om ett samspel mellan medarbetare, utomstående observatör och ledning. 
Samarbetet skulle resultera i att samtliga parter inom organisation blir nöjda och 
medarbetarna bibehåller arbetsmotivation. Det som sker i praktiken är att observatören 
kommer med nya tankar och iakttagelser som eventuellt inte medarbetarna själva identifierat 
ännu. Resultatet blir en effektiv utveckling av det standardiserade arbetssättet och att 
förbättringsarbetet stannar av blir nästintill omöjligt. 

5.2 Presentation av information 
En brist gällande dagens upplägg av presentation av instruktionsbladen är tydlig. Enligt 
Alsterman et al. (2010) skulle resultatet av att inkludera medarbetarna i utformning av 
instruktionsbladen vara fördelaktigt eftersom enkel presentation då med stor sannolikhet 
skulle skapas. Resultatet av förenklad presentation skulle bli att fler medarbetare följer den 
arbetsgång som finns beskriven. När en individ tar till sig information och lär sig utföra en 
process används arbetsminnet. Arbetsminnet är begränsat och en individ behöver avlasta det 
för att skapa förutsättningar till problemlösning. Enklare arbetsuppgifter kan automatiseras i 
hjärnan och genom enkel presentation av material som ger stöd under arbetsgången minskar 
belastningen på arbetsminnet hos individen och prestationsförmågan ökar. 
 
Operatörerna föredrar att memorera arbetsgången i huvudet för att undvika det som uppfattas 
vara svårlästa instruktionsblad. Kopplas det ihop med de uttalanden Robertson (2018:93) gjort 
gällande arbetsminnet finner vi ett gap samt risk till variation. Arbetsplatsen är relativt 
högljudd, med andra ord finns det potentiella störningsmoment. Arbetet går i många fall ut på 
att flera moment skall utföras vilket betyder att det är mycket information som skall kommas 
ihåg för att möjliggöra korrekt arbetsutförande. Dessa faktorer i kombination med att 
individen eventuellt är oerfaren gällande arbetsgången kan leda till stress. I en stressad 
situation försämras arbetsminnet och sätter individen i en situation som kräver full 
uppmärksamhet och minneskapacitet för att lösa uppgiften. Prestation försämras ofta då 
individen inte lyckas hålla kvar den information i arbetsminnet som krävs och individens 

 



 

känslighet mot yttre störning ökar. För att undvika en sådan situation kan stöd av olika slag 
användas, något som skulle vara fördelaktigt i denna situation är visuellt stöd. 

5.2.1 Visuella stöd 
Bilder som komplement till information uttryckt i text har en positiv påverkan på individens 
förståelse och minne (Lindner et al. 2018; Mayer 2013). An & Carr (2017) beskriver att det är 
fördelaktigt att addera bilder till textmaterial om syftet är att individen skall ta till sig 
information på ett så enkelt sätt som möjligt, bilderna skall då illustrera den information som 
står i texten. Önskemål gällande förenkling av presentationen av instruktionsbladen kan 
uppfyllas genom att bilder adderas till den befintliga texten. Lindner et al. (2018) menar att 
individer som får material, i detta fall arbetsinstruktioner i både text- och bildform, påvisar 
bättre minne samt större förståelse än de individer som endast använder textmaterial som 
hjälpmedel.  
 
Clark och Paivio (1991) beskriver hur olika färger och symboler främjar individens förståelse 
och minne. Teorin definieras som dubbel kodning och stödjer de önskemål som finns gällande 
förenkling av presenterad information.  Teorin beskriver hur en kombination av både text och 
bild i utbildningssyfte aktiverar fler delar av hjärnan än om endast text används. Kompletteras 
detta dessutom med verbalt stöd exempelvis genom att återberätta den information som finns 
beskriven i både text- och bildform ges möjlighet att lagra information i två kanaler, verbalt 
och visuellt. Viktigt att beakta är att teorin inte helt bortser från individuella skillnader i 
processen att ta in information. En implementering av denna teori i en organisation skulle 
kräva vidare forskning gällande individuella skillnader i informationssammanhang. Aktuellt 
är då att utvärdera hur individuella skillnader visar sig gällande medarbetarens förmåga att 
lagra och bibehålla information. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa skillnader för att 
åstadkomma så stor förbättring som möjligt.  
 
Med utgångspunkt i An & Carrs (2017) teorier kan det konstateras är att visuellt stöd är 
fördelaktigt. Trots den ovannämnda brist gällande forskning inom området hur individuella 
skillnader visar sig i individens förmåga att lagra och bibehålla information kan mycket göras 
med hjälp av visuella stöd för att uppnå ökad förståelse i en arbetssituation. Lindner et al. 
(2018) beskriver hur visuella stöd är effektivt för att minska variation som uppstår när 
individer skall tolka text. Bilder är användbart som komplement till text för att tydliggöra 
informationen på ett grundläggande plan. För att bilden skall fungera som stöd till presenterad 
information bör den vara placerad bredvid texten. Det krävs en ihopkomponerad version av 
materialet för att funktionen skall fyllas och bidra till ökad förståelse samt bättre minne hos 
individen.  
 
Önskemål gällande hur två datorskärmar skulle vara fördelaktigt i arbetssituationen och på så 
vis möjliggöra gemensam presentation av information i både text- och bildform samtidigt 
framkommer. Enligt An och Carr (2017) anses detta inte vara optimalt eftersom det kan störa 
de mentala bilder medarbetarna själva konstruerar med hjälp av den presenterade texten. När 
individens mentala bilder inte stämmer överens med de bilder som presenteras försämras 
förståelsen, och därmed skapas förvirring. Denna situation bör undvikas och därför kan det 
konstateras att det bör läggas extra tid och resurser på att komponera ihop ett material som 
kombinerar bild och text på en och samma skärm så att all information blir sammanhängande. 
Alternativet hade varit vid användning av två datorskärmar, säkerställa att dessa är 
synkroniserade. Presenteras texten på den ena datorskärmen skall det säkerställas att 
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tillhörande bild syns på den andra datorskärmen samtidigt. Uppfylls detta krav är 
användningen av två skärmar ett bra lösningsförslag.  
 
När Schnotz och Maria (2003) beskriver visuellt stöd som hjälpmedel förändras situationen. 
De menar att individer med få förkunskaper gynnas av att ta del av bilder som komplement 
till text, i syfte att öka förståelse. Däremot kan den mer erfarna individen direkt missgynnas 
av detta. Bilden stör uppbyggnaden av individens mentala representationer. Att använda 
bilder som stöd för att öka förståelse kan alltså anses vara svårare än det låter. Det påpekas 
hur det i forskningen finns ett gap gällande de effekter visualisering skapar hos individen.  

5.2.2 Enhetlighet 
Vikten av korrekt upplärning för att skapa enhetlighet i arbetsutförande framgår bland annat 
av beskrivningen som Trowald (1971) gör gällande en grundprincip för inlärning. Chansen till 
korrekt arbetsutförande ökar om arbetsmoment utförs korrekt första gången. Utförs 
arbetsmoment korrekt av samtliga medarbetare kommer enhetlighet i arbetsutövandet skapas.  
 
Eftersom det saknas generell överenskommelse gällande praktisk upplärning av oerfarna 
operatörer på den observerade kontrollstationen skapas problematik gällande fastställning av 
korrekt arbetsutförande från start. I praktiken är det därför svårt att garantera korrekt 
utförande av arbetsgången första gången det utförs av en operatör, i framtiden kan det 
resultera i urskiljbar variation gällande arbetsutförandet och därmed ej främja enhetlighet. Det 
blir tydligt vid vidare analys att stort ansvar ligger på den individ som är ansvarig för 
upplärning. Ett förslag till åtgärd är att implementera generella överenskommelser gällande 
praktisk upplärning på arbetsstationen. Resultatet hade blivit en tydligare uppfattning om vad 
som förväntas gällande arbetsgång, samtidigt som chansen till enhetlighet i arbetsutövandet 
hade ökat (Alsterman et al. 2010). 
 
För att skapa enhetlighet gällande upplärning och samtidigt öka motivationen generellt bland 
medarbetarna gällande kompetensutveckling finns ett antal lösningar. Ett alternativ är att utse 
en arbetsgrupp som ägnar sig åt samtlig upplärning av ny personal. Ett antal individer väljs då 
ut och dessa ansvarar för upplärning av oerfarna operatörer. Gruppen skulle få ta del av 
gemensamma utbildningar gällande utförande av upplärning och själva få arbeta fram en mall 
för hur upplärning skall gå till samt identifiera vilka moment som skall ingå. Chaiter et. al. 
(2010) beskriver metoden som ett bra verktyg för att skapa enhetlighet i ett arbetsutförande 
som genomförs av många individer. De gemensamma utbildningar och andra aktiviteter som 
utbildningsgruppen kommer delta i synkroniserar deras tänk gällande arbete, beslutsfattande 
och handling. Resultatet blir enhetlighet och transparens. Risken för metodfel minskar också 
(Sörqvist 2004). Det är svårt att undvika metodfel helt eftersom det beror på individens 
tidigare erfarenheter och kunskaper, däremot skapas förutsättningar för att undvika denna typ 
av fel genom enhetlig utbildning samt kontinuerlig spridning av kunskap hos medarbetarna. 
Vidare leder det till en mer effektiv verksamhet samt större förståelse för arbetsgången hos 
medarbetarna.  
 
Det arbete utbildningsgruppen kommer utföra gällande utformning av mallar för praktisk 
upplärning är ett bra tillfälle att inkludera kunskap gällande kontinuerligt förbättringsarbete 
för oerfarna operatörer. Vilket innebär att i praktiken introduceras ett kritiskt tänk hos 
operatörerna vid ett tidigt stadie och det skulle resultera i främjandet av utveckling och 
förbättring av de standardiserade arbetssätt som används i dagsläget. Arbetet med 

 



 

utbildningsgrupper och de resultat som följts av dessa hade i teorin minskat behovet av den 
tidigare beskrivna metoden systematisk arbetsobservation. Det kan konstateras eftersom 
systematisk arbetsobservation är ett instrument för att åstadkomma kontinuerlig förbättring av 
det standardiserade arbetssättet. Lyckas utbildningsgrupperna utbilda oerfarna operatörer till 
att utveckla kritiskt tänkande samt förmåga till ifrågasättande av nulägets arbetsgång hade 
systematisk arbetsobservation varit en överflödig åtgärd. Detta är dock inget som bör 
fastställas då det alltid finns en risk för trångsynthet inom den egna organisationen. Att ta 
hjälp av en utomstående part skapar förutsättningar för nya insikter och vidare utveckling av 
organisationen. 

5.3 Lärande organisationer 
Genom gemensamma utbildningsgrupper och kontinuerligt arbete gällande kunskapsspridning 
inom organisationen skapas så kallade lärande organisationer.  
Medarbetarna lär sig anpassa sitt beteende och agerande efter ny kunskap vilket resulterar i 
ökad flexibilitet inom hela organisationen (Wilkesmann, M. & Wilkesmann, U. 2011). 
Flexibilitet bidrar till ökad samarbetsförmåga. Att vara en del av en fungerande grupp skapar 
en stark känsla av meningsfullhet som är större än sig själv och situationen skapar utrymme 
för utveckling och prestation (Bergman & Klefsjö 2012:417). Eftersom observerad 
kontrollstation har lång arbetsgång samt svårlästa instruktionsblad krävs det motivation för att 
lära sig arbetsgången på ett korrekt sätt. Trivsel inom organisationen skapar motivation som 
visar sig i form av större engagemang gällande arbetsutförandet 

5.3.1 Individuella skillnader  
Kunskap är centralt inom alla organisationer och precis som Bergman och Klefsjö (2012:414) 
beskriver är det viktigt att kunskap sprids inom en organisation för att uppnå kontinuerlig 
förbättring och minska kunskapsgapet bland medarbetarna. Kunskapsspridning kan ske på 
olika sätt och mellan olika individer. Optimal effektivitet inom organisationen skapas när de 
mest erfarna medarbetarna sprider deras utvecklade kunskaper så att samtliga kan ta del av 
dessa och utveckla likvärdig förmåga till arbetsutövande.  
 
Kunskapsöverföring inom organisationen sker bland annat vid upplärningstillfället. En erfaren 
operatör sprider vid detta tillfälle sin kunskap till en mindre erfaren operatör i förhoppning om 
att denne skall utveckla likvärdig kunskapsnivå. Skapas likvärdig kunskapsnivå bland 
medarbetarna kommer utfallet av de individuella skillnaderna i arbetsutförandet att minska. 
Detta eftersom medarbetarnas beslutsfattande och handlingar då kommer baseras på mer 
likvärdig kunskap vilket resulterar i mer likvärdigt handlande. Det saknas tydliga praktiska 
ramverk gällande upplärning och mycket ansvar ligger på ansvarig för upplärning. Situationen 
är inte optimal då Wilkesmann, M. & Wilkesmann, U. (2011) beskriver hur en oerfaren 
arbetstagare inom ett område behöver mer information än en mer erfaren för att förstå 
samband och ta till sig information. Det är svårt för en mindre erfaren arbetstagare att ta till 
sig teoretiska kunskaper och direkt koppla dessa till praktiken. Ständig vägledning är viktigt 
för att lyckas med detta då det säkerställer att individens kunskaper utvecklas i rätt riktning. 

5.3.2 Hantering av individuella skillnader  
En pedagogisk och engagerad lärare vid upplärning är nödvändigt. Upplärningen går ut på att 
en erfaren arbetstagare lär en mindre erfaren utföra en arbetsgång. Upplärningen skall utgå 
från de instruktionsblad som finns tillgängliga vid arbetsstationen. Wilkesmann, M. & 
Wilkesmann, U. (2011) förklarar hur en mindre erfaren arbetstagare behöver mer tydlig och 

 



 

noggrann presentation av information än en erfaren arbetstagare för att uppnå likvärdig 
förståelse. Detta eftersom en erfaren medarbetare innehar djupare kunskap och mer erfarenhet 
som resulterar i självständighet och reflektion gällande arbetsutövandet. Den djupgående 
förståelsen för olika samband en erfaren arbetstagare besitter är inte ett resultat av en specifik 
lärandestil eller utformning av utbildningsmaterial. Den djupgående och abstrakta förståelsen 
för ett område är ett resultat av upprepade erfarenheter som möjliggör förståelse på ett 
praktiskt och teoretiskt plan (Hmelo-Silver och Pfeffer 2004; An & Carr 2017). Optimal 
kunskap kommer utvecklas genom korrekt upplärning och kunskapsöverföring medarbetarna 
emellan. Den mer oerfarna arbetstagaren kommer då praktiskt upprepa arbetsgången under 
övervakning av en mer erfaren medarbetare vilket säkerställer att korrekt arbetsgång utförs 
från början. Sörqvist (2004) beskriver hur metodfel minskar vid korrekt praktiskt 
arbetsutförande från start och de minskade metodfelen kommer minska kunskapsgapet mellan 
medarbetarna och därmed minska synbarheten av individuella skillnader i arbetsutövande.  
 
Erfarna och mindre erfarna arbetstagare behöver olika presentation av material eftersom de 
innehar olika kunskap och erfarenhet. (Wilkesmann, M. & Wilkesmann, U. 2011). An & Carr 
(2017) beskriver hur det bästa för att uppnå förståelse hos individen är en kombination av 
olika former av presentation av material. Utifrån dessa teorier är det fördelaktigt att utarbeta 
två versioner av instruktionsbladen på kontrollstationen. En version anpassad efter den 
oerfarna medarbetarens förutsättningar och ytterligare en som beaktar den mer erfarne 
medarbetarens befintliga kunskap och förmåga till abstrakt förståelse. 
 
Syftet med upplärningen är att den mindre erfarna arbetstagaren med hjälp av stöd från 
erfaren arbetstagare praktiskt lär sig utföra arbetsgången. De praktiska upprepningarna av 
arbetsutförandet kommer resultera i förståelse och goda förutsättningar till individuellt arbete. 
Som tidigare nämnt är praktisk upprepning den bästa metoden för att uppnå förståelse och 
beaktas denna information kan det konstateras att utformning av två separata instruktionsblad 
då inte är nödvändig. Att lägga resurser på utformning av två versioner av instruktionsbladen 
skulle då vara onödig eftersom instruktionsbladens syfte är att agera stöd under arbetsgången 
och inte att utveckla djup förståelse för arbetsprocessen hos arbetstagarna. Det är genom 
praktisk utövning som djup förståelse skapas och det finns ingenting som tyder på att 
förändring av presentation av instruktionsbladen skulle resultera i bättre inlärningsförmåga 
eller ökad förståelse i jämförelse med upprepad praktisk utövning. 
 
Olika metoder kan användas för att utnyttja de erfarna arbetstagarnas kunskap och underlätta 
kunskapsöverföring inom organisationen utan att individanpassa material. Syftet med dessa 
metoder skulle vara att främja kunskapsöverföring och göra den mer lättillgänglig. 
Wilkesmann, M. & Wilkesmann, U. (2011) beskriver en metod som tar vara på de erfarna 
arbetstagarnas kunskap från deras egna perspektiv och låter dem utforma egna hjälpmedel 
som publiceras så att samtliga inom organisationen får tillgång till dessa. Eftersom dessa 
hjälpmedel kontinuerligt publiceras och uppdateras bidrar det till att kunskap når ut i 
organisationen snabbt. Metoden är relativt fri och skulle minska kunskapsgapet bland 
medarbetarna.  
  

 



 

6. DISKUSSION 
Rapporten fastställer inte vilka metoder som lämpar sig bäst för att hantera individuella 
skillnader i en organisation. Anledningen till det är att människan är komplex och det krävs 
vidare forskning för att utarbeta exakta hänvisningar för det. Svårigheter finns gällande 
beslutsfattande av konkreta hänvisningar för hantering av individuella skillnader i en 
arbetssituation. Detta beror på den spridning som finns i tidigare forskning gällande ämnet. 
An & Carr (2017) beskriver hur det finns mycket som motsäger att individuella skillnader 
skall beaktas eftersom forskning som styrker det är ofullständig. Argumentet för osäkerheten 
styrks också av (Riding och Cheema’s 1991 se An och Carr 2017) beskrivning av situationen. 
Förklaring ges då gällande hur forskning endast fastställer att individuella skillnader 
förekommer men utelämnar förklaring till varför dessa existerar. Problematik skapas eftersom 
det uppstår svårigheter till generalisering gällande individuella skillnader, lärandestilar och 
huruvida dessa skall beaktas. Framtida forskning bör undersöka detta gap och analysera hur 
individuella skillnader skapas och varför dessa existerar.  
 
Svårigheter uppstår gällande fastställande huruvida problematiken med instruktionsbladen 
skall hanteras. På ett sätt hade det varit önskvärt att individanpassa instruktionsbladen åt 
nybörjare och experter och ge dessa grupper olika presentation av instruktionsbladen för att 
göra förutsättningarna till ett korrekt utfört arbete så bra som möjligt. Utifrån en annan 
synvinkel är det inte nödvändigt då Wilkesmann, M. & Wilkesmann, U. (2011) beskriver 
situationen annorlunda. De betonar hur alla inom en organisation är mer eller mindre erfarna 
inom olika områden och hur framgång skapas genom att kombinera olika kunskapsnivåer i en 
arbetsgrupp. Beaktas denna information skulle det innebära att om instruktionsbladen på den 
observerade kontrollstationen skulle designas efter kunskapsnivå behöver det göras med 
samtliga instruktionsblad i hela organisationen.  
 
Fallstudien har utförts på ett tillverkande företag som arbetar med produktionslinor där 
medarbetarna bemannar flera olika stationer. I praktiken betyder det att alla individer skulle 
behöva använda sig av olika versioner av instruktionsbladen beroende på vilken arbetsstation 
de bemannar det tillfället vilket skulle leda till förvirring. Det skulle också kunna leda till 
ökad segregering mellan personalen vilket kan leda till en rad icke fördelaktiga konsekvenser 
för verksamheten.  
 
Att skilja på instruktionsbladen för erfarna och icke erfarna medarbetare skulle indirekt påvisa 
att en del personal innehar mindre kunskap än andra delar av personalstyrkan. Som beskrivet 
av Sörqvist (2004) är kunskap nödvändigt för att skapa förståelse och därmed inneha den 
kompetens som krävs för att kunna ändra åsikter och inställning till olika förutsättningar. 
Kunskap påverkar attityden och skulle denna teori appliceras hade resultatet av flera versioner 
av instruktionsbladen blivit segregering av personalen inom verksamheten. Generaliseras 
detta skulle det kunna antas att gemenskapen inom organisationen blir sämre vilket inte är 
fördelaktigt, speciellt eftersom gemenskapen och stämningen bland personalen är något som 
framkommer som väldigt positiv.  
 
Allmänt är gemenskap och en känsla av tillhörighet viktigt för välmående hos individer och 
att vidta åtgärder som skulle komma att skada den är aldrig bra för en verksamhet. Att 
fokusera så mycket på resultat att individen glöms bort i en verksamhet är inte alltför ovanligt. 
Social hållbarhet är något som på senare tid blivit mer aktuellt att ta hänsyn till och många 

 



 

organisationer jobbar nu med att uppnå social hållbarhet för att tack vare den också uppnå 
marknadsmässig framgång.  
 
Individuella skillnader bör inte beaktas i för stor utsträckning. Konstaterandet motiveras 
genom Hmelo-Silver och Pfeffer (2003) teorier kring hur individuella skillnader visar sig i 
praktiken. De beskriver hur mindre erfarna arbetstagare fokuserar mer på fysiska strukturer 
och hur erfarna arbetsutövare visar mer förståelse för systemets beteende. I relation till den 
observerade kontrollstationen som fallstudien bygger på kan en rad saker antas. 
Kontrollstationen behandlar en kvalitetskontroll som skall säkerställa kvalitet på en detalj där 
bearbetning har utförts. Arbetet går ut på att kontrollera kvaliteten på något som redan utförts 
med hjälp av olika verktyg och en tänkt arbetsgång. Verktygen finns på plats vid 
arbetsstationen, detaljen finns på arbetsstationen och det finns också instruktionsblad som 
beskriver vad som skall mätas och kontrolleras. Utifrån denna information kan slutsatsen dras 
att det arbete som skall utföras bör anses vara grundläggande.  
 
Generellt kräver inte grundläggande arbete djup förståelse för att kunna utföras på ett korrekt 
sätt. Fördelarna med att skapa djup förståelse är att individen tack vare den kan se en helhet, 
förstå sammanhang och förutse konsekvenser av utförd handling. Den beskrivna kompetensen 
kan vara mycket användbar i många verksamheter och på många olika nivåer i en verksamhet 
men i nuvarande situation kan den anses vara överflödig utifrån ovan nämnda teorier. Det 
arbete som skall utföras kräver tydliga enkla instruktioner som alla individer kan ta till sig 
utan någon specifik erfarenhet och det skulle därför vara mer fördelaktigt för verksamheten att 
satsa på att kontinuerlig standardisering av arbetet än att ge optimala förutsättningar för att 
uppnå djup förståelse. Av förklarliga skäl bör det alltså satsas på standardiserade arbetssätt 
som kännetecknas av enkelhet (Alsterman et al. 2010) och därmed inte beakta individuella 
skillnader på något djupare plan då arbetsgångens vinst av detta skulle kunna anses vara 
marginell. Det skulle heller inte gynna utfallet vid kontrollstationen med djup förståelse hos 
de som utför arbetet mer än att dessa möjligen innehar större medvetenhet om vilka 
konsekvenser eventuella fel i arbetsgången på kontrollstationen skulle leda till. 
 
Ovannämnd information kan vara viktig att beakta i många andra branscher som hanterar 
grundläggande arbetsmoment. Ibland kan onödig komplexitet skapas i situationer som inte 
gynnas av den. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nivån på arbetsuppgifterna och utefter 
dessa konstruera optimala förutsättningar för personalen att enkelt kunna utföra ett korrekt 
arbete.  
 
Studien är till stor del baserad på enskilda individers uppfattningar och åsikter gällande den 
utvalda kontrollstationen samt hur arbetet där fungerar. Detta betyder inte att reliabiliteten i 
studien bör ifrågasättas. De individer vars åsikter denna studie till stor del baseras på arbetar 
inom organisationen och utför de omnämnda arbetsuppgifterna varje dag. Alla respondenter 
bemannar inte exakt den utvalda kontrollstation studien utgår från men arbetar på liknande 
arbetsstationer inom samma verksamhet. Respondenternas förklaringar och åsikter skulle 
kunna uppfattas vara av subjektiv karaktär vilket är svårt att konstatera och kan betyda att 
studien möjligen saknar vissa relevanta data. Viktigt att nämna är att antalet respondenter 
endast är sju stycken. Urvalet är relativt litet och ger inte belägg för den allmänna 
uppfattningen av kontrollstationen och den diskuterade situationen. För att uppnå en mer 
nyanserad bild av situationen skulle det eventuellt varit nödvändigt att utöka antalet 
respondenter. Det skall dock nämnas att de respondenter som deltagit i studien har en jämn 

 



 

spridning inom organisationen, innehar olika lång erfarenhet samt innehar varierade tidigare 
kunskaper. Den beskrivna variationen är fördelaktig för studiens trovärdighet.  
 
Studien skulle i teorin kunna appliceras på andra företag. Det viktiga är att de innehar någon 
form av tillverkning och använder sig av manuell kvalitetskontroll. Det är viktigt att ta hänsyn 
till den enskilde individen och förstå sambandet mellan social hållbarhet på arbetsplatsen och 
resultat för att kunna dra nytta av de analyser som gjorts i studien. Framtida forskning skulle 
vara nödvändigt för att fylla gapet som finns gällande individuella skillnader och 
konsekvenserna som skapas på grund av dessa samt varför de existerar. 
  

 



 

7. SLUTSATS  
Syftet med studien var att undersöka hur individuella skillnader samt presentation av 
arbetsinstruktioner skall hanteras för att uppnå kvalitet hos produkter i en tillverkande 
verksamhet. Följande frågeställningar har besvarats: 
 

a. Hur bör individuella skillnader i arbetsutförande medarbetare emellan hanteras så 
resultatet uppfyller tänkt syfte? 

b. Vad är centralt att ta hänsyn till vid presentation av arbetsinstruktioner i en 
tillverkande verksamhet? 

Beträffande de individuella skillnaderna är det mest centrala att genom minskning av 
kunskapsgapet mellan medarbetare hanteras individuella skillnader i arbetsutförande. Första 
steget till att minska kunskapsgapet är enhetlighet gällande upplärning av mindre erfarna 
medarbetare. Detta uppnås genom struktur i praktisk upplärning där kunskapsöverföring är 
centralt. Andra steget är att kontinuerligt arbeta med kunskapsöverföring inom 
organisationen. Detta skapar förutsättningar till ett synkroniserat tänk och beslutsfattande hos 
arbetsutövarna. Resultatet blir gemensamma värderingar gällande arbetsutövande och det 
underlättar hantering av individuella skillnader i en situation där det inte är önskvärt.  
 
Gällande presentation av arbetsinstruktioner framkom det som mest centralt att fastställa hur 
arbetsinstruktionerna skall användas. Presentationen skall sedan anpassas till denna tänkta 
användning. Olika faktorer bör beaktas beroende på tänkt användning av instruktionen. Skall 
arbetsinstruktionen fungera som stöd i daglig arbetsgång bör enkelhet främjas. Detta görs med 
fördel genom inkludering av medarbetarna i utformning av arbetsinstruktioner. Visuella stöd 
är fördelaktigt i situationen då dessa främjar förståelse. Var noga med att presentera bild och 
text gemensamt för att undvika misstolkning i mentala representationer som sker i hjärnan.  
 
Sammanfattningsvis gäller ovanstående information gällande hantering av individuella 
skillnader då kunskapsgapet är det organisationen kan kontrollera och styra över. Resterande 
förekomst av individuella skillnader kommer alltid att existera och att aktivt arbeta för att 
minska kunskapsgapet är ett verktyg som organisationen kan använda som styrmedel för att 
hantera dessa. Gällande presentation av arbetsinstruktioner är det för att uppnå ökad förståelse 
fördelaktigt att använda sådana som består av information i både text- och bildformat. Dessa 
skall presenteras bredvid varandra för att undvika att förvirring skapas vid avläsning av dessa.  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Frågeformulär 
 
 
Nedan presenteras de frågor som intervjuerna baserades på.  
 

• Hur länge har du jobbat på kontrollstationen? 
 

• Tycker du att det är lätt att göra rätt i dagsläget? 
 

• Hur gör du för att göra rätt? 
 

• Tycker du att instruktionerna är tydliga? 
 

• Har arbetet förändrats sedan du började, syftat till “lätt att göra rätt”?  
 

• Hur blev du upplärd?  
 

• Anser du att du fick den upplärning som krävdes för att göra ett bra arbete? 
  

• Ser du några problem med arbetssättet idag?  
 

• Vad tycker du hade kunnat förbättras? 
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