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Abstract

Artikelbundna instruktioner - Layout och rutiner

Articlebound instructions - Layout and routines

Linus Rytter

This thesis is carried out on behalf of watermixer manufacturer Ostnor AB in Mora.
The thesis deals with the area of Article Bound Instructions (ABI) at the company's
assembly department, regarding the layout and management routines involved with
these instructions.
In the current situation there are problems with no uniformity in the manner in which
the ABI is written, then referred to both the civil structure, images and specificity
rates in the text.
Another problem is that operators do not make use of the ABI that are available in
the current situation, and that there are no clear procedures for who has the
responsibility to write, update and change these ABI.
During this work has several people that were identified as key personnel of the
thesis held in order to get a handle on how the current situation of the various
objects of the work looks like, and to examine different desires about the future of
these should look like from the different subjects perspectives been interviewed.
During the work, a number of deficiencies, including that the current program that is
used to write the ABI, Lotus Notes, do not possess near the prerequisites for being a
simple program to deal with when writing the ABI, which is a condition since wishes
are about to put the responsibility for the ABI generation to the departments
operators, since their main task is to assemble and do not bother with a program in a
computer.
The result of this work has generated new layout and structure of the ABI, designed
to be used continuously in the assembly for evaluation, routines regarding
responsibility of the ABI for the Department of Production Engineering (PT),
procedures for how the ABI should be written regarding amount of detailed
descriptions in the text and use of pictures.
In addition, proposals for further work and improvements has been developed based
on experience during the work and presented at the end of the report.
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 I 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av vattenblandartillverkaren Ostnor AB i Mora.  
Examensarbetet behandlar området med ArtikelBundna Instruktioner (ABI) på företagets 
monteringsavdelning, avseende layout och hanteringsrutiner kring dessa instruktioner.  
 
I dagsläget finns problem med att ingen enhetlighet finns i sättet på vilket ABI skrivs, då 
sett till både inbördes struktur, bilder och utförlighetsgraden i texten.  
Ytterligare problem är att operatörer inte använder sig av de ABI som finns tillgängliga i 
dagsläget, samt att det inte finns några tydliga rutiner för vem som har ansvar att skriva, 
uppdatera och ändra dessa ABI. 
 
I arbetet har intervjuer och samtal med personer som ansetts vara nyckelpersoner avseende 
informationsanskaffandet inom det behandlade ämnet i examensarbetet hållits för att få ett 
grepp om hur dagsläget för de olika föremålen för arbetet ser ut, samt för att undersöka 
olika önskningar om hur framtiden för dessa borde se ut ifrån de olika personernas 
perspektiv.  
 
Under arbetet har ett flertal brister upptäckts, bland annat att det nuvarande programmet 
som används för att skriva ABI, Lotus Notes, inte besitter i närheten de förutsättningar för 
att vara ett enkelt program att behandla ABI i, vilket är en förutsättning då önskemål finns 
om att lägga över ansvaret för ABI-generering på operatörer, eftersom deras främsta 
uppgift är att montera och inte krångla med ett program i en dator. 
 
Resultatet av arbetet har genererat ny layout och struktur på ABI, tänkt att användas 
kontinuerligt i monteringen för utvärdering, ansvarsrutiner gällande ABI avseende 
avdelningen för produktionsteknik (PT), rutiner för på vilket sätt ABI ska skrivas avseende 
utförlighet i text och användandet av bilder. 
 
Utöver detta har förslag till fortsatt arbete och förbättringar tagits fram baserat på 
erfarenheter under arbetets gång och presenteras i slutet av rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Artikelbunden instruktion, ansvarsrutiner, standard 
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Förord

Denna rapport är resultatet av det examensarbete jag utfört i samarbete med Ostnor AB i 
Mora.  
Det utförda examensarbetet är den avslutande delen på min utbildning vid Uppsala 
Universitet på maskiningenjörsprogrammet.  

Under examensarbetets gång har jag blivit otroligt vänligt bemött av många hjälpsamma 
människor som på ett eller annat sätt bidragit till innehållet i denna rapport.  

Jag vill först tacka min handledare Per Lindh, handledarkollega Janet Näsén, Leancoach 
Ellinor Sparby och deras chef Sten Sucksdorff för deras engagemang och åsikter kring mitt 
arbete, samt för att de redan i början av mitt arbete tyckte att vi skulle ha avstämningsmöte 
varje tisdag och torsdag för att få ställa frågor och se vad som hänt i utvecklingen av 
arbetet. Detta har varit mycket värdefullt i mitt arbete på Ostnor AB. 

Sen vill jag tacka alla de i min pilotgrupp som bidragit med värdefulla åsikter i arbetet med 
layouten, detta skulle inte varit genomförbart på ett tillfredställande sätt utan era åsikter, 
tips och tycken.  

Jag vill också tacka alla de som ställt upp på intervjuer för examensarbetets räkning, och 
därigenom bidragit med värdefull information. Men även de som hjälpt till med att svara 
på, för examensarbetet, enkla men ack så vitala frågor, och då framförallt Mats Nordin, 
Henrik Sörbu och Bertil Pålsson.  

Under tiden jag tillbringat på Ostnor AB har jag äntligen fått användning för väldigt mycket 
av det jag lärt mig under tiden i Uppsala, samt fått se hur det fungerar i verkligheten.  

I examensarbetets fortskridning har jag haft regelbunden kontakt med min ämnesgranskare 
Claes Aldman, som också kommit med bra tips på hur arbetet bör fortskrida då jag stött på 
problem. 

Uppsala, Maj 2012 
Linus Rytter 
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1 

1 Inledning

1.1 Allmänt 

I detta avsnitt beskrivs examensarbetets olika inledande delar, såsom bakgrund, 
problemställning, syfte, avgränsningar och mål. 

1.2 Bakgrund 

Ostnor AB är namnet på den företagskoncern där de två vattenkran-tillverkarna FM 
Matsson och Mora Armatur (MA) ingår.  
FM Matsson och Mora Armatur är båda belägna i Mora där också all sorts tillverkning sker, 
såsom gjutning av alla vattenblandarhus, CNC-bearbetning av dessa, smärgling, polering 
och kromning. Utöver detta sker också tillverkning av komponenter som hör till 
vattenblandarna, såsom in- och utloppsnipplar bland många andra komponenter.  
Slutligen sker också montering av vattenblandarnas olika komponenter i fabrikens 
monteringsavdelning. 

År 2003 skedde en sammanslagning mellan FM Matsson och Mora Armatur, i och med 
detta bildade man koncernen Ostnor AB, som marknadsför dessa två olika, både 
företagsvarumärken och produktvarumärken, på vattenblandare. 
FM Matsson är märket som ligger i segmentet av så kallade ”mediumblandare” (blandare 
som är funktionella, användarvänliga och passar den bredare skaran av konsumenter), 
medans Mora Armatur (MA) tillhör segmentet av det som Ostnor AB benämner som 
”premiumblandare” (blandare vilka är tänkta som mer exklusiva och i högre utsträckning 
mer designmässigt tilltalande). 

1.3 Problembeskrivning 

I och med denna sammanslagning av de två företagen blev det väldigt naturligt också 
kulturkrockar i företagskulturen inom många områden, bland annat i syn på tillverkning, 
design, montering och tillvägagångssätt i dessa aspekter.  

Detta examensarbete kommer ta upp de problem som finns kring skrivandet och 
användandet av ABI (Artikelbunden instruktion) i Ostnor AB s monteringsavdelning. 
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1.3.1 Befintliga ABI används ej 

Eftersom Ostnor arbetar med personalrotation mellan arbetsstationerna i monteringen och 
även hyr in tillfällig arbetskompetens från bemanningsföretag för att följa fluktuationer i 
efterfrågan på företagets produkter, ökar detta vikten av att operatörerna använder sig av 
ABIer vid montering av företagets produkter för att fånga upp eventuella ändringar som 
skett på antingen produkten som ska monteras i sig, eller i monteringsförfarandet sen sist de 
monterade.  

Det är viktigt att ABIer används även av de operatörer som är mer erfarna, eftersom att de 
löper risk att montera produkten efter det sätt som alltid gjorts i tron att inget ändrats, men 
så plötsligt har det skett en ändring i monteringsförfarandet som gör att operatören 
monterar felaktigt. 

Om en erfaren operatör sedan lär upp en ny operatör, kommer den nya operatören att göra 
som denne blivit lärd, och därmed antagligen inte skriva ut ABI. Detta gör att en risk finns 
att operatören inte fångar upp ändringar på ett tillfredställande vis, vilket i sin tur medför en 
överhängande risk att produkter blir felmonterade i högre utsträckning. 

1.3.2 Inget enhetligt sätt att skriva ABI 

Då sammanslagningen ägde rum blev det mycket olika syn på många olika saker, bland 
annat då på hur dessa ABIer skulle skrivas, vilket har lett till att det hittills och i dagsläget 
skrivs ABIer för samma avdelning men med vitt skilda sätt att skriva, med avseende på  

 Mängd text
 Hur utförlig texten är
 Mängd bilder, kvalité på dessa, samt hur de är tagna

1.3.3 Ingen enhetlig struktur på ABI 

Som det ser ut i dagsläget finns ingen gemensam nämnare mellan olika ABIer på Ostnors 
monteringsavdelning frånsett att de alla är styrande dokument och skrivna i samma 
program (Lotus Notes). 
Alla ABI är uppbyggda på olika sätt beroende på vilken produktionstekniker som skrivit 
dem. 

1.3.4 Inga klara rutiner för vem som gör ändringar i befintliga ABI 
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Det finns inga klara rutiner över vem som gör ändringar och ansvarar för att ändringar 
utförs i ABI som redan är framtagna av avdelningen för produktionsteknik och används ute 
i produktion görs.  
Det finns alltså rutiner i nuläget, men dessa är väldigt luddiga eftersom de inte beskriver 
vem som ska göra vad exakt, utan gör gällande att i princip vem som helst kan skriva ABI. 

1.3.5 Inga klara rutiner om vem som ska generera nya ABI 

Det finns i dagsläget rutiner för vilka som ska generera nya ABIer för monteringen, men 
dessa säger i grova drag att vem som helst har tillåtelse att skriva ABIer. 

1.3.6 Finns inte ett bra ställe att ange artikelspecifik information 

I dagsläget anges artikelspecifik information, som åtdragningsmoment, gänglåsning, fett 
etc. direkt i ABI eller på ritning, vilket skapar problem ur två synvinklar: 

 Gör ABI känslig med avseende på behov vid uppdatering då en ändring sker.
 Ritningar skrivs inte vanligtvis ut av operatörer i monteringen eftersom ritningarna

är också dem mycket olika i utseende och inneboende kvalitet beroende på vilken
konstruktör som gjort dem.

1.4 Mål 

Med detta arbete finns målen att 
 Genom undersökningar och produktframtagningsarbete komma fram till ett layoutmässigt

tillfredställande utseende på ABI.
 Uppföra rutiner för hur ABI ska skrivas
 Uppföra rutiner för vem som har ansvar för vad avseende ABI

1.5 Syfte 

Syftet med rapporten och det bakomliggande arbetet är att i så hög utsträckning som 
möjligt uppfylla ovan satta mål för att uppdragsgivaren, Ostnor AB, kunna dra nytta av den 
information och de konkreta förändringar som arbetet bidrar till, huvudsakligen avseende 
utseende och rutiner bakom ABI, men också eventuella lärdomar utanför arbetets specifika 
målsättningar. 
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1.6 Avgränsningar 

Arbetets avgränsningar är: 
 Dokumenthanteringen

Rapporten avser inte behandla eller förbättra den befintliga dokumenthanteringen bakom
styrande dokument, mer än att ta upp befintliga rutiner för nuvarande dokumenthantering

 Begränsat till pilotgrupp
Arbetet begränsas till den pilotgrupp inom fabrikens avdelning för montering som tilldelats
arbetsuppgiften.

 Fokusera arbetet till fabrikens avdelning för montering
Arbetet fokuserar på monteringsavdelningen i fabriken, och gäller således inte för hela
fabriken.
Arbetet begränsas för att uppgiften mycket enkelt blir alldeles för stor om den innefattar ett
större område än monteringen.
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2 Teori 

2.1 Begreppsförklaring 

I rapporten används förklaringar och begrepp som förutsätter att läsaren förstår innebörden 
av dessa för att förstå vad avsnittet handlar om, därför följer under denna rubrik 
förklaringar för de begrepp läsaren fortsättningsvis förväntas veta innebörden av. 

2.1.1 Blandare 

 Figur 2:1 Exempel på hur en kökskran med vattenblandare ser 
ut 

Ostnor ABs huvudsakliga produkter består av blandare för vattenbruk i en mängd olika 
varianter och för olika ändamål.  
En blandare tillåter brukaren att blanda varmt och kallt vatten så att brukaren får en lämplig 
temperatur på vattnet som kommer ut ur blandaren. 

2.1.2 Avdelningen för produktionsteknik (PT) 

Avdelningen för produktionsteknik, fortsättningsvis förkortat till PT, är avdelningen där 
mitt examensarbete är placerat.  
På avdelningen sitter produktionstekniker för flera olika steg i förädlingskedjan från 
råämne till färdig produkt. Varje steg kan ha olika många produktionstekniker beroende på 
komplexitet och storlek på produktionssteget de arbetar inom: 

 Gjuteriet – Har hand om allting som rör gjutning av råämnen till bearbetningen.
 Skärande hus – Skärande hus har hand om det som rör den skärande bearbetningen av de

blandarhus som kommer från gjutningen. Skärande hus består av skärande bearbetning i
form av fräsning.

 Svarv – Svarvarna har hand om alla de svarvar som tillverkar komponenter som sedan ska
monteras ihop med de färdiga blandarna

 Smärgling och polering – I smärglingen smärglas huvudsakligen blandare, och i synnerhet
utsidan av dessa i syfte att förbereda dessa för den efterföljande poleringen som polerar den
yta som tidigare smärglats. Poleringen görs för att nästföljande steg ska fungera som avsett.

 Kromning – I kromningen kromas de färdigbearbetade detaljerna för att ge de en blankare,
finare och än mer tilltalande yta än den som blandaren fått i poleringen.
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Kromningen är beroende av att poleringen är mycket fin, eftersom kromet har en förmåga 
att framhäva alla de ojämnheter och defekter som finns i ytan hos blandarna, och om inte 
smärglingen och poleringen fungerar som de ska så märks detta definitivt i 
kromningssteget. 

 Monteringen – I Monteringen monteras de olika komponenterna samman till en färdig
vattenblandare, och paketeras sedan och skickas ut till kund, ofta grossister.

2.1.3 Forskning och utveckling 

Avdelningen för forskning och utveckling står för all konstruktion av nya produkter och 
forskning kring detta. Benämns vidare i texten som förkortningen ”FoU”. 

2.1.4 ABI 

Artikelbunden instruktion, en metodinstruktion över hur en specifik produkt ska, i det här 
fallet, monteras. Förklaras vidare och mer ingående under rubrik nr. 3.2.2. 

2.1.5 PDM-system 

På Ostnor AB arbetar man i ett så kallat PDM-system, kallat TeamCenter.  
PDM-system står för Product Data Management-system, vilket helt enkelt betyder ett 
datasystem som hanterar produkt-data, ritningar, kravspecifikationer etc. 

2.1.6  ERP-system 

Övervägande del av alla tillverkande företag använder sig av ett så kallat ERP-system, 
vilket står för Enterprise Resource Planning system1, och betyder ett system som hanterar 
och planerar ett företags resurser, till exempel har systemet hand om hur många av vilka 
artiklar som finns i eventuellt lager, ordrar i inkommande-, pågående-, utgående-status2.  
Systemet tillåter också att planera över vilka man- och maskintimmar som finns att tillgå 
för att planering över effektiv tillverkning ska kunna ske3. 

1 Slack, N. Chambers, S. Johnston, R. (2010). Operations management, Financial Times (ISBN 0-273-73160-
2) 

2 Slack, N. Chambers, S. Johnston, R. (2010). Operations management, Financial Times (ISBN 0-273-73160-
2) 

3 Slack, N. Chambers, S. Johnston, R. (2010). Operations management, Financial Times (ISBN 0-273-73160-
2)
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På Ostnor AB använder man sig av affärssystemet Movex. 

2.1.7 Lotus Notes 

 
Lotus Notes är ett internsystem man använder för att distribuera information till produktion, 
man använder systemet bland annat för att lagra ABIer, företagsstandarder etc.  
Operatörerna använder Lotus Notes för att hämta ABIer till operationer. 

2.1.8 Pilotgrupp 

 
Pilotgrupp i den här rapporten betyder en mindre avdelning som får agera testgrupp och 
svara på frågor som dyker upp under arbetets gång 
 

2.1.9 Produktionsberedning 

 
Produktionsberedningen är avdelningen som har hand om att avsätta material och maskiner 
för tillverkningen. De bestämmer också i vilken ordning ordrar ska tillverkas utefter olika 
paramtetrar. 
 

2.1.10 AVIX 

Avix är namnet på det program man använder på Ostnor för att göra så kallade EVA-
analyser. EVA står för Ej Värdeadderande Aktivitet, i analysen filmar man arbetsmomentet, 
för sedan in filmen i AVIX där en analys görs av hur mycket av innehållet i 
arbetsmomentet som egentligen är värdeadderande. Till exempel räknas att gå och hämta 
material inte som värdeadderande. 
 
 

2.2 Utförlig teori av valda delar 

 

2.2.1 Standarer 

Då ett företag väljer att arbeta med standarder och standardiserade arbetssätt är detta ett 
stort steg i företagets lean-arbete.  
Standarder är framtagna metoder och tillvägagångssätt för hur en process eller ett moment 
skall utföras på bästa kända sätt. Detta blir ett så kallat standardiserat arbetssätt och 
samtidigt ett ”normaltillstånd” för processen.  
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Användandet av dessa standardiserade arbetssätt gör att problem och avvikelser visar sig 
tydligare än om dessa arbetssätt inte skulle använts, eftersom det standardiserade 
arbetssättet gör att alla operatörer inom momentet arbetar på samma sätt kommer det finnas 
en repeterbarhet i tillvägagångssättet, vilket gör att om ett fel finns någonstans i momentet 
eller på produkten så visar sig detta enklare än om alla operatörer skulle arbeta på sitt eget 
sätt och felen då skulle visa sig slumpvis, beroende på operatör och använd metod.  
Nu vet operatören hur det förväntade ”normaltillståndet” för en produkt ska vara, och allt 
som skiljer sig från detta, utanför acceptabla ramar satta av företaget, ses då som en defekt 
och ett kvalitetsmässigt fel. 

Men det kan också få andra problem i processen att visa sig: 

 För låg kompetens om processen hos medarbetarna

 Produkter går sönder till följd av fel materialval

 Verktyg inte fungerar som avsett till följd av brister i kvalitetsrevision etc.

Dessa standarder man använder sig av då man beskriver ett manuellt tillvägagångssätt 
kallas för ”Metodstandarder”, namnet syftar till att man använder specifika metoder i 
momentet som sedan sätts som standard för momentet. 
Då metodstandarder för manuella moment, vilket monteringsförfaranden i en fabrik oftast 
är, är det mycket viktigt att operatörerna (slutanvändarna) är med vid utformningen av 
instruktionerna för att de ska utformas så att operatörerna enkelt kan tillgodogöra sig 
informationen och i så liten mån som möjligt behöva fundera på vad bilder och text 
betyder. Det är också viktigt att operatörerna är med och utvecklar metodstandarden, 
eftersom det är de själva som är experterna på området.4  

Metodstandarder som utvecklats i samarbete med operatörerna har även andra positiva 
effekter, nämligen att om operatörerna själva varit med att utveckla metoden så är det 
markant större chans att de faktiskt använder sig av den, samt att om de själva varit med vid 
framtagningen av metoden känner de att de själva kan vara med och påverka arbetet vilket 
leder till att om de ser att en bättre metod finns då de arbetat med den befintliga metoden ett 
tag, så kan de be om ändring en ändring.5 
Sett ur ett lean-perspektiv är detta ett tydligt steg i att arbeta med ständiga förbättringar. 

En metodstandard är sammanfattningsvis en överenskommelse om hur en specifik process 
ska gå till väga, den just nu kända och bästa metoden. Denna gäller tills en bättre metod 
upptäcks. Standarder är viktigt att arbeta med för att:  

4 Petersson, et al. (2009), s.75 Part media 91-63-32796-1 
5 Petersson, et al. (2009), s.75 Part media 91-63-32796-1 
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 Upptäcka avvikelser
 Bidrar till förutsägbarhet (”Normaltillstånd”)
 Skapa lärande

I det fall en standard för en process saknas, kan inga förbättringar göras, eftersom man då 
inte vet vilket tillstånd som anses som det normala för processen. 

2.2.2 ArtikelBundna Instruktioner 

På Ostnor AB finns två typer av instruktioner ute i produktion6 
 AI – Arbetsinstruktion
 ABI – Artikelbunden instruktion

Arbetsinstruktion (AI) används för arbetsmoment som inte har en produktnummer-
tillhörighet, t.ex hur man byter verktyg i en maskin, eller i vilken ordning maskinerna i en 
maskinpark ska städas och utföras underhåll på för att inte störa produktionen 

ArtikelBundna Instruktioner (ABI) används ofta vid bland annat montering av ett företags 
produkter. Användningen av dessa är ett led mot att både underlätta och komplettera vid 
monteringen av produkter hos ett företag, men också för att företagets montörer ska arbeta 
efter ett standardiserat arbetssätt.  

ABIer kan användas på flera ställen än vid just monteringen av ett företags produkter, det 
kan också användas i andra steg i produktionsprocessen, till exempel vid tillverkning av 
andra artikelnummer-specifika komponenter, vilka har ett för detaljen specifikt 
tillvägagångssätt vid tillverkningen.  

En och samma ABI kan, beroende på grad av inbördes detaljrikedom såsom angivelser av 
artikelnummer på ingående komponenter etc, gälla för flera snarlika produkter.  
Desto högre grad av inbördes detaljrikedom hos en ABI, desto större och mer avancerat blir 
uppdateringsarbetet då en ändring sker på produkten, eftersom artikelnummer då måste 
uppdateras för att ABI ska vara aktuell. 

2.2.3 Tillverkningsorder (TO) 

En tillverkningsorder, eller internt och fortsatt i rapporten benämnt som TO, är den order 
som läggs i en kö för tillverkning som bestämts av produktionsberedningen.  

6 Pålsson, B. (2012) Avdelningen för produktionsteknik, Ostnor AB, Mora (Muntlig information). 
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Denna TO skrivs sedan ut av operatören för att se vilken produkt som ska tillverkas och 
vilka komponenter som ingår i denna. På TO ingår även specifika artikelnummer för alla 
ingående komponenter. Således gäller TO endast för den aktuella ordern.  
Till varje ny order hör en aktuell TO som skrivs ut varje gång en ny order påbörjas. 

2.2.4 Standardiserat arbetssätt 

Ett standardiserat arbetssätt är en för tillfället bästa tillgängliga metoden att utföra en 
arbetsuppgift som uppfyller krav på kvalitet, kostnad, leveransprecision och arbetsmiljö.7 

Ett standardiserat arbetssätt är alltså det bästa sättet som finns i nuläget att utföra ett 
specifikt arbetsmoment för att få så hög utgående kvalitet som möjligt från arbetsmomentet. 
Man använder sig av standardiserade arbetssätt för att alla ska arbeta likadant med 
arbetsmomentet för att kunna veta vilken kvalitet och standard på produkter man kan vänta 
sig från arbetsmomentet.  

2.3 Metodik 

Arbetet bestod dels i att bestämma en enhetlig layout för hur de nya ABIerna skulle se ut 
rent designmässigt, samt att rutiner skulle uppföras för hur ABI ska hanteras i framtiden. 
Detta gjorde att arbetet rent naturligt delades upp i två delar, en layout-del och en rutindel. 
Delarna behandlades i den sagda ordningen, och därför kommer också metoderna i den 
ordningen. Metoder som användes i båda delarna beskrivs endast en gång. 

2.3.1 Intervjuer 

Intervjuer vid en studie kan ske på, framför allt, två sätt, beroende på vilken typ av studie 
som ska göras.  
Ska en så kallad ”Kvantitativ studie” göras, så sker intervjun oftast så att intervjuaren ”styr” 
intervjun med ledning i sina intervjufrågor.  
Denna typ av intervju sker då intervjuaren vill göra en studie med många infallsperspektiv 
på samma fråga eller samma frågor. 

Ska en ”Kvalitativ studie” göras används endast ett fåtal frågor att utgå ifrån, eftersom 
denna typ av intervju görs då intervjuaren vill komma åt respondenternas sätt att se på 
frågan eller ämnet intervjun handlar om. Denna typ av intervju lämnar också möjlighet för 
att ställa olika typer av uppföljningsfrågor beroende på respondenternas svar.8 

7 IMIT (2010). http://www.imit.se/presentations/pres_96.pdf (2012-05-21) 

8 Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod (ISBN 9789144390710) 
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Intervjuernas frågor kommer oavsett respondent rikta sig mot att förstå dagsläget, samt hur 
respondenten skulle vilja att ABI och rutiner bakom dessa såg ut i framtiden. 

I arbetet används uteslutande den senare metoden för att skapa förståelse för 
respondenternas syn på de frågor jag ställt.  
De kvalitativa intervjuerna kommer ske både som informella intervjuer och formella 
intervjuer med 1-2 respondenter. 
Sammanfattat mötesprotokoll finns i bilaga 1. 

2.3.2 Produktframtagning 

För att ta fram en ny layout på ABI, kommer denna metod att användas, således också dess 
fem inbördes mycket vitala verktyg för framgång som beskrivs i utförande-ordning nedan 

 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen görs genom intervjuer av olika nyckelpersoner som anses ha viktiga 
synpunkter på hur ABI bör se ut för att fungera bra, både att läsa och hantera rent 
administrativt, därför kommer både operatörer, arbetsledare, produktionstekniker, 
konstruktörer och produktionsberedare intervjuas. 

 Kravspecifikation 
Baserat på nulägesanalysen tas huvuddragen i invändningarna mot de befintliga ABIerna 
och de nya idéerna om hur de borde göras med, för att sedan kunna generera idéer och 
koncept utifrån denna.  

 Idégenerering 
Verktyget kommer användas så att idéer genereras baserat på den information som ges i 
nulägesanalysen och den upprättade kravspecifikationen ovan, kombinerat med den 
information av mer akademisk karaktär som samlas in längs vägen. För att ha något att 
arbeta utifrån i kommande verktyg kommer ett antal mer eller mindre olika idéer genereras. 

 Konceptgenerering 
Då konceptgenereringsverktyget verkställs baseras det på de olika idéer som genererats i 
föregående verktyg. Koncept genereras sedan utifrån dessa idéer och kravspecifikationen. 

 Konceptval 
Detta verktyg används då de olika koncepten blivit genererade, och några olika koncept 
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finns att välja mellan.  
Operatörerna kommer då få se de olika koncepten, och sedan se för- och nackdelar med de 
olika, samt ge förslag på förbättringar. 
 
Verktygen Konceptgenerering och Konceptval repeteras ett antal gånger, dock högst tre 
gånger för att inte förbruka för mycket tidsresurser, för att vaska fram det bästa möjliga 
resultatet. 
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3 Pilotgrupp 
Ostnor ABs monteringsavdelning är koncentrerad till, med undantag av den så kallade 
förmonteringen, en stor hall, precis nedanför kontoret där avdelningen för 
produktionsteknik är placerad.  
Mitt i hallen är den pilotgrupp placerad som blivit tilldelad detta examensarbete.  

Pilotgruppen monterar huvudsakligen blandare som är avsedda att användas i duschar och i 
vissa fall också badkar, i tre steg: montering, provning och emballering. Detta flöde går 
logiskt från vänster till höger i både övre och undre delen av bilden. 

Materialförsörjningen till gruppen sker genom att ett ”godståg” åker runt i fabriken och 
fyller på de bingar med material som är tomma.  
Nedan följer en översikt över arbetsplatsen där pilotgruppen är placerad. 

Figur 3:1 Översiktsbild pilotgrupp 

Kontor 
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4 Layoutdel 
 
Denna del behandlar den första av de två delarna som arbetet består av, layoutdelen.  
Layoutdelen är den del där själva utseendet på ABI ska behandlas och generera nytt 
utseende. 

 

4.1 Nulägesanalys 

 
Nulägesanalysen består av att undersöka hur nuläget ser ut, till att börja med undersöka hur 
de nuvarande ABIerna ser ut och hur de är uppbyggda i termer av text, bild och 
kombinationer av dessa, samt göra intervjuer av olika nyckelpersoner avseende ABIs 
utformning, utseende och bruk. 
 

4.1.1 Intervjuer av operatörer 

 
För att få grepp om varför ABI inte används i monteringen i dagsläget intervjuades 
framförallt två, mer erfarna operatörer, separat om hur de upplevde situationen kring ABI, 
och deras idéer om varför inte ABI används i monteringen.  
Valet att använda mer erfarna operatörer istället för att fråga nyare förmågor när det gäller 
varför inte ABI används i dagsläget gjordes eftersom de har mer erfarenhet av varför det 
inte fungerat med de nuvarande ABI. 
 
Eftersom inget protokoll fördes över intervjuerna, återges de endast i sammanfattade 
huvuddrag.  
 
Båda operatörerna tyckte att de befintliga ABI var i så pass skiftande kvalitet avseende 
mängd bilder, sättet de var skrivna på och inbördes komplexitet, beroende på vem som 
skrivit dem, att de endast blev röriga att använda sig av.  
Detta gör att operatörer hellre väljer att montera sina produkter efter hur de är vana att 
montera produkter, samt hur de tror att nya produkter ska monteras, baserat på vilka artiklar 
som ingår i TO. 
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4.1.2 Intervju med produktionstekniker för monteringen 

För att ytterligare få grepp om nuläget med ABIer och varför de inte används i 
monteringen, samt för att få ytterligare infallsvinklar på vad som kan vara problemet 
startades två separata intervjuer med två olika produktionstekniker, Per Lind och Janet 
Näsén.  
Per har tidigare erfarenhet av att skriva ABIer för monteringen här på Ostnor AB, samt vid 
tidigare anställningar skrivit Instruktioner av olika slag för olika maskinapplikationer. 
Janet har tidigare arbetat som montör ute i fabrikens monteringsavdelning och har 
förstahandserfarenhet i ämnet rörande montering.  

Även i denna intervju var respondenterna rörande överens i sina svar, trots separata 
intervjuer.  

Per anser att det inte finns någon enhetlig struktur avseende bilder, text, uppbyggnad med 
rubriker etc. i hur de olika produktionsteknikerna skriver sina ABIer. Detta trodde han 
kunde vara en mycket stor bidragande orsak till att inga ABIer skrevs ut, för att 
operatörerna redan på förhand visste att ABIerna var röriga och svårförståeliga. 

Janet, som har erfarenheten av att sitta och montera, berättar att hon under sina nio år som 
montör kunde räkna på ena handens fingrar alla de gånger hon skrivit ut en ABI i syfte att 
använda som monteringsunderlag. Mycket på grund av att hon känt att hon redan kunde det 
som stod där i, men också på grund av att de var så olika att ett nytt tankesätt krävdes varje 
gång en annorlunda ABI kom ut. 

4.1.3 Undersökning av befintliga ABI 

För att få en egen uppfattning om hur läget med ABI såg ut, har en undersökning av de ABI 
som fanns tillgängliga för den tilldelade pilotgruppen, i databasen för ABI gjorts. 

ABI är, som operatörerna och produktionsteknikerna berättade, mycket skilda i 

 Struktur 
Valet hur man delar upp innehållet med hjälp av rubriker etc. är mycket olika 
beroende vilken ansvarig person som författat dokumentet. 

 Utförlighet 
Hur utförlig texten blir i ett dokument är också helt beroende på vilken ansvarig 
person som författat dokumentet.
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 Bilder 
Bildernas vara eller inte vara i en ABI är också det mycket beroende på den 
ansvariga författaren, men också vilken typ av bilder som används, CAD-bilder 
eller vanliga bilder, och vilken kvalité de använda bilderna har.

Nedan följer två exempel på hur olika ABI kan vara, bilderna visar dock inte textens 
utförlighet, men mängden text är talande. 

Figur 4:1  Exempel på nuvarande ABI över ett provningsförfarande 
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Figur 4:2 Exempel på nuvarande ABI över ett monteringsförfarande 

4.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen på hur en ABI bör utformas upprättas efter det att nulägesanalysen 
färdigställts, analyserats och avslutats. Punkterna i kravspecifikationen upprättas delvis 
med bakgrund i de upptäckter som gjorts i nulägesanalysen, men också med bakgrund i ord 
sagda av forskaren Christel Copp, som forskar i visuell kommunikation, och bland annat 
om hur bild och text samspelar med varandra. 
Hänsyn har också tagits till de upptäckter och idéer som tillkommit i studeringen av andra 
företags ABI. 

 Layout 

 Lättläst
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 Enkel att hänga med i 

 Korrekt använt språk (stavfel, grammatiska och andra språkliga fel gör att man 
enkelt hakar upp sig, och ABI därför riskerar bli jobbig att läsa)9 

 In med fler bilder 

 Tydliga bilder på de moment som beskrivs 

 Viktigt att speciella och viktiga moment beskrivs/anges 

 Viktigt att ABI skrivs på samma sätt varje gång den skrivs, eftersom att man annars 
måste sätta sig in i ett nytt sätt att tänka varje gång. 

 Viktigt att den ger känsla av struktur, både utseendemässigt och i språket som 
brukas.10 

 Ska vara enkelt att läsa ABI, blir annars mycket tid som blir EVA (Ej Värde-
adderande Aktivitet) 

 Kortfattad och koncis text 

4.3 Idé- och koncept generering  

Utifrån kravspecifikationen för hur en ABI ska se ut, har totalt sex mer eller mindre olika 
koncept utvecklats för att undersökas vad som är bra och vad som kan göras bättre med 
dem.  
 

4.3.1 Konceptomgång 1 

Den första omgången med koncept omfattar tre olika koncept som operatörerna får 
utvärdera vid en intervju där operatörerna får möjlighet att påpeka bra saker och saker som 
kan förbättras med befintliga ABI. 
Nedan följer de olika koncepten med tillhörande sammanfattade omdömen från de 
tillfrågade operatörerna. 
 
 
 
 

                                                
9Copp, C. (2012) Sammanställning av föredrag i Visuell kommunikation, Monteringskonferens, Stockholm 14 
mars 2012, (Red: Giraff design)  
 
10 Copp, C. (2012) Sammanställning av föredrag i Visuell kommunikation, Monteringskonferens, Stockholm 
14 mars 2012, (Red: Giraff design) 
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Nr 1: 

”Uppdelade rader och tabeller” 

Figur 4:3 Koncept nr.1 

Då operatörerna blivit tillfrågade om koncept nr.1 förefaller svaren vara mer åt hållet att 
strukturen känns lite rörig.  
Dock bra att beskriva arbetsmoment med tabeller och bilder för varje arbetsmoment. 

Eftersom det syns dåligt i bilden följer nedan ett exempel över hur tabellen ser ut i koncept 
nr.1: 

Nr. Operation Ingående 

detaljer 

á Verktyg Specialiteter 

1 Fastsättning av 
blandare i fixtur 

Blandare 1st 

Figur 4:4 Förtydligande av tabell i koncept nr.1 



Standardiserade Arbetssätt 

21 

Nr 2: 

 Figur 4:5 Koncept nr.2 

Strukturen med tabell med kortfattade texter och kortfattad, koncentrerad Info om ”kritiska 
moment”, med bilder under denna tabell har gett positiv respons, med enda tveksamhet att 
det kan bli för mycket bilder vid ökat antal arbetsmoment per sida, och därmed också 
utökad mängd beskrivande text vilket gör den trögläst, samt att bilderna ligger under 
tabellen gör att operatören måste ”hitta rätt bland bilderna”. 

Nr 3: 

Figur 4:6 koncept nr.3 
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Strukturen med tabellinfo för några moment överst, och bilderna under, med extra viktiga 
moment förklarade i bildrutor med pilar verkar vara blandade känslor kring. Vissa 
operatörer känner att bildrutorna förvirrar och gör att det känns rörigt, andra menar att det 
förtydligar. 

4.3.2 Konceptomgång 2 

Konceptomgång två följer samma koncept som omgång ett, att ett antal koncept visas för 
operatörerna som får säga vad de tycker är bra och dåligt med de olika koncepten. 
Denna omgång omfattar tre olika koncept baserat på svaren i föregående konceptomgång. 

Nr 4: 

     Figur 4:7 Koncept nr.4 
Operatörerna talade om att de gillade strukturen med ”tre moment åt gången”, eftersom 
bilderna blev lagom stora, det var lagom många moment beskrivna på samma sida.  
Ett förbättringsförslag fanns: Att lägga en tabell under varje bild. 

Nr 5: 

Figur 4:8 Koncept nr. 5 
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Formatet verkar välkommet som vilket som helst utav de andra, vissa anmärkningar fanns 
dock på att det kunde kännas som att det blev för mycket text eftersom att varje tabell har 
rader och kolumner beskrivna. 
Det sistnämnda formatet är bra i de fall då det är få och lättbeskrivna moment i en 
operation.  

Nr 6: 

 Figur 4:9 Koncept nr. 6 

I detta fall menar operatörerna i grova drag samma sak som i förra exemplet; det är ett 
tydligt format med enkla instruktioner, men precis som i förra exemplet känns det som att 
det blir mycket text, och därmed förloras enkelheten i att förstå och läsa ABI, plus att 
endast fyra moment per sida får plats, vilket leder till att det blir fler papper att hålla reda 
på, vilket personalen vill slippa. 

4.3.3 Konceptomgång 3 

Till konceptomgång 3 går endast koncept nr.4 vidare för att ytterligare förädlas en sista 
gång innan valet faller på vilken ABI som ska användas. 
Koncept nr.4 varieras endast i mindre proportioner, och närmare bestämt varieras färgen på 
informationstexten i ABIs sidhuvud.  
Sidhuvudet innehåller totalt nio rutor, varav sju innehåller information om 
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 Vilken rubrik dokumentet har, oftast förklarat med bokstäver vilken produkt
dokumentet hör till

 Vilket produktnummer ABI hör till
 Vilken utgåva det aktuella dokumentet är
 Vilket dokumentnummer det aktuella dokumentet är
 Vilken avdelning dokumentet hör till

Figur 4:10 Förtydligande om sidhuvud 

Produktnummer 
81810000, 81811500

Avdelning 
267. Disk 1-grepp

Planeringsgrupp
ETG01R 1-grepp övrigt

Rubrik
9000E 1G DUSCH UPP 160/150 

Dokumentnr. 
08116

Utgåva 
002 

ABIs sidhuvud Informationstext 

Beskrivande text 
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Färgen på informationstexten varieras enligt följande figurer 

Figur 4:11 Färgsättning ”svart” 

Figur 4:12 Färgsättning ”stark grå” 

Poduktnummer 
81810000, 81811500 

Avdelning 267. 

Disk 1-grepp 
Planeringsgrupp 
ETG01R 1-grepp övrigt 

Rubrik 
9000E 1G DUSCH UPP 160/150 

Dokumentnr. 
08116 

Utgåva 
002 

Produktnummer 
81810000, 81811500 

Avdelning 
267. Disk 1-grepp 

Planeringsgrupp 

ETG01R 1-grepp övrigt 

Rubrik 

9000E 1G DUSCH UPP 160/150 

Dokumentnr. 
08116 

Utgåva 
002 

Produktnummer 
81810000, 81811500 

Avdelning 
267. Disk 1-grepp 

Planeringsgrupp 

ETG01R 1-grepp övrigt 

Figur 4:13 Färgsättning ”svag grå” 

Rubrik 

9000E 1G DUSCH UPP 160/150 

Dokumentnr. 
08116 

Utgåva 
002 
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Operatörernas reaktioner på dessa var att färgsättningen i figur 4:12 är den som passar bäst. 
Färgsättningen i figur 4:13 är allt för svag för att operatörer med sämre syn ska kunna se.  
Färgsättningen i figur 4:11 är tillräckligt stark, men eftersom den är svart löper den risk att 
blandas ihop med den beskrivande texten i samma ruta och ABI då bli svårläst, därför faller 
valet på färg i figur 4:12. 

4.4 Konceptval 

Eftersom endast koncept nr.4 valdes att utvecklas vidare i konceptomgång 3, blir det 
automatiskt koncept nr. 4 med stark grå färgsättning i sidhuvudet som blir ny standard på 
struktur hos ABI, se figur 4:14 
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Figur 4:14 Nytt utseende på ABI 

4.5 Framtagning av formatmall 

Den nu färdiga mallen för ABI skickas till företagets IT-avdelning tillsammans med en 
kravspecifikation för att tas fram som en formatmall som kan användas då nya ABI ska 
genereras. 

Kravspecifikationen innehåller krav på vilka typsnitt som ska användas i vilken text, vilken 
storlek som ska användas på de olika typerna av text, vilken färg som ska användas på 
vilken text, hur tabeller ska uppföra sig vid införande av bilder, vilka texter som ska gå att 
redigera etc.  
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5 Rutiner 

Denna del är den andra av två delar arbetet består av.  
Denna del behandlar rutinerna bakom ABI, enligt de problem som finns beskrivna i 
problembeskrivningen. Rutindelen tar också upp rutiner kring vart artikelspecifik 
information ska anges, eftersom ABI ska skrivas så allmän som möjligt, men också hur 
ABI ska skrivas. 

5.1 Rutiner kring skrivsätt 

Här bildas uppfattning och försök att få grepp om nuläget med avseende på rutiner och 
hanteringen av ABI. 
Nuläget undersöks huvudsakligen genom intervjuer av nyckelpersoner på PT, men också på 
avdelningen för produktionsberedning, konstruktion och arbetsledare för monteringen. 

5.1.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med olika nyckelpersoner inom de olika berörda 
avdelningarna.

Efter intervjuerna färdigställts står det klart att även om många av respondenterna vill olika 
saker med ABI, på grund av att de sitter på olika inbördes områden på PT, står det ändå 
klart några gemensamma nämnare för rutinerna kring författandet, alltså det skriftliga 
innehållet, vilka beskrivs osorterat nedan: 

 Finns i dagsläget inte några rutiner för skrivning av ABI 

 Skrivspråk i ABI måste vara skrivet på korrekt använd svenska. Detta för att 
dokumentet ska bli lättläst och ytterligare understryka styrningsfunktionen av 
dokumentet. 

 Viktigt att artiklar som namnges i ABI benämns identiskt med hur de benämns i 
TO. Detta för att underlätta spårbarheten vid avveckling av produkter. 

Även här har endast frågor ställts som avser att skapa förståelse för nuläget, samt för att få 
respondenternas syn på hur de vill att rutiner ska se ut i framtiden. 
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5.1.2 Undersökning av nuvarande skrivsätt då ABI författas 

En ABI författas i dagsläget helt utan rutiner för hur denna ska se ut eller vara uppbyggd, 
varje författare skriver alltså på sitt eget sätt, har sin egen struktur och bilder används 
sporadiskt. 
En ABI kan alltså se väldigt olika ut beroende på vilken ansvarig person som författat den. 

5.1.3 Upprättande av rutiner kring skrivsättet i ABI 

Det står mycket klart att någon form av rutin för framtida skrivsätt måste införas då det i 
dagsläget inte finns någon rutin för att varken skriva ABI, på vilket sätt den ska skrivas 
eller vad som ska finnas med.  
Rutiner upprättas med bakgrund i vad respondenterna sagt i de intervjuer som hållits.  

Nedan följer de rutiner som författats, tagna ur ett större dokument, ”rutin för skrivning av 
ABI”, som återfinns i bilaga 3.

VAD VARFÖR 

Komponenter benämnas identiskt med 
motsvarande benämning i TO 

Detta underlättar spårbarhet vid 
avveckling av produkter 

Komponenter beskrivas utan artikelnummer Detta minskar behovet av uppdatering vid 
ändringar på produkter. 

Text vara saklig (Kort, konkret och koncis) Detta underlättar för operatören att på ett 
snabbt och enkelt sätt tillgodogöra sig 
informationen i ABI 

Tydliga bilder vara ett genomsyrande 
element 

”En bild säger mer än 1000 ord”.  
Bilder ska vara knäppta från samma vinkel i 
så stor utsträckning som möjligt, gärna med 
stativ för att få så lika vinkel som möjligt. 
God ljussättning i fotomiljön är ett krav för 
att få tydliga bilder. 

Arbetsmoment och tillhörande bilder följa en 
logisk ordning 

För att instruktionen ska vara enkel att följa 
på ett snabbt sätt. 

Korrekturläs! Viktigt att författaren OCH godkännande PT 
korrekturläser ABI för att i så hög 
utsträckning som möjligt undvika fel. 

Figur 5:1 Rutiner som upprättats till underlag för författaren 
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Då rutiner författats har ”Vad” och ”Varför” använts, för att klargöra vad som ska göras, 
och varför det ska göras. Detta används flitigt på Scania, även i deras typer av ABI och 
enpunktsstandarder i syfte att skapa förståelse som genomsyrar hela organisationen11, och 
eftersom detta med ABI är så pass centralt som det är på Ostnor AB är det lämpligt att 
använda detta för att skapa förståelse varför rutinerna är uppförda. 

Viktigt att tänka på då ABI författas är att själva inlärningstiden för att lära sig utföra ett 
arbetsmoment är en ej värdeskapande aktivitet, och därför bör detta beaktas då författandet 
av ABI sker så att ABI blir så lättförståelig som möjligt.12  

5.2 Vem som har ansvar för vad 

Detta avsnitt avser undersöka nuvarande rutiner, analysera dessa, befintliga 
tillvägagångssätt och slutligen också upprätta nya rutiner för vem som har ansvar för vad 
gällande ABI.  

5.2.1 Intervjuer 

Intervjuer av kvalitativ karaktär har utförts även här, med de svar som är övergripande 
sammanfattade i en punktlista nedan: 

- Bristande kommunikation mellan avdelningar 
- Diffust om det finns rutiner för ansvar kring ABI eller inte i dagsläget 
- Måste finnas någon som är ansvarig för att ändringar och uppdateringar sker då 

behov finns. 

11 Ericksson, J. (2012) Scania CV, Eskilstuna (muntlig information)  
12 Bäckstrand, G (2012) Swerea IVF, Eskilstuna (muntlig information) 
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5.2.2 Analys av intervjuer 

Kommunikationen mellan avdelningarna är för dålig, avdelningarna verkar sakna förståelse 
för att deras arbete är beroende av varandra, och därmed också av excellent kommunikation 
för att arbetet ska fungera. 
Respondenterna ger olika svar om det finns några rutiner för nuvarande ansvar kring ABI, 
vilket kan tas som ett tecken på att om det finns några rutiner så är de otydliga, eller att 
information om dem inte getts. 

Dessa två kombinationer av brister kan vara en del i problemet att veta vem som har 
ansvaret gällande ABI. 

5.2.3 Undersökning av befintliga rutiner 

Undersökningen av de befintliga rutinerna för vem som har ansvar för vad har visat sig vara 
mycket intetsägande. Nedan följer de befintliga rutinerna gällande ABI och vem som ska 
skriva. 

STEG 1 Produktionsteknik ansvarar för att eventuella ABI:er tas fram. ABI:er kan, 
förutom av produktionsteknik, även skrivas av produktionsledare på 
berörd avdelning eller av han/henne utsedd person. 

STEG 2 ABI skall godkännas innan första serieleverans. 
Figur 5:2 Nuvarande rutiner för vem som ansvarar för vad 

Slutsatsen av att ha läst dessa rutiner är att i princip vem som helst kan skriva ABI, så länge 
denne är godkänd av en produktionstekniker eller arbetsledare på berörd avdelning. 
Detta gör att det råder osäkerhet om vem som egentligen ska skriva ABI, och i sin tur gör 
att kvaliteten på ABI blir lidande.  

5.2.4 Upprättande av rutiner för ansvar 

De rutiner som finns tillgängliga i dagsläget är intetsägande, och i behov av en uppdatering 
och förlängning.  
Med bakgrund i behovet av att uppdatera nuvarande rutiner, och i vad som sagts i intervjuer 
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har nya rutiner upprättats.  
För att förtydliga författade rutiner, har de kompletterats med ett flödesschema som 
återfinns i bilaga 4.

PT ansvarar för att: 

Vad Hur Varför 
Ta fram ABI för montering Skriva ABI efter gällande rutin  Så att operatörer arbetar efter 

ett standardiserat arbetssätt, det 
bästa kända arbetssättet 

Uppdatera ABIer Uppdatera ABI efter samma 
rutin som föregående punkt, så 
att de beskriver det bästa kända 
arbetssättet 

Så att operatörer arbetar efter 
det bästa kända arbetssättet för 
att leverera kvalitetsmässigt 
riktiga produkter till sin kund 

Aktuell ABI finns tillgänglig 

för operatörer 

Då en ABI uppförts eller 
ändrats skall den nya versionen 
snarast finnas tillgänglig i 
monteringen 

Så att operatörer arbetar efter 
det bästa kända arbetssättet för 
att leverera kvalitetsmässigt 
riktiga produkter till sin kund 

Uppdatera verktyg, fixturer 

och provningsutrustning 

Undersök vilka verktyg, 
fixturer och vilken 
provningsutrustning som blir 
aktuell  

För att operatörerna ska arbeta 
med för processen rätt sorts 
verktyg 

Ta fram underlag för 

beräkning av kostnadskalkyl 

och tillverkningskostnad 

(TK) 

Undersök vilka nya 
arbetsmoment och verktyg som 
tillkommer/faller bort vid 
ändring eller introducering av 
ny produkt 

För att göra en ekonomisk 
nulägessituation över 
processen 
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PT ansvarar OCKSÅ för att: 

Implementera så att 

planeringsgrupperna själva 

inom en överskådlig framtid 

börjar skriva sina egna ABI

Låt operatörerna vara med då 
ABI tas fram, för att sedan 
successivt låta de göra det 
själva 

För att operatörerna själva vet 
bäst hur processen utförs, och 
därför själva bör skriva sina 
instruktioner. 
Också som ett led i att skapa 
delaktighet för alla i 
organisationen 

Granska och godkänna ABI 

skrivna av Operatörerna 

själva då denna 

implementering väl skett 

Granska ABI om den är gjord 
enligt gällande rutiner 

Som ett steg i riktningen att 
hela organisationen ska arbeta 
efter ett standardiserat 
arbetssätt 

 Figur 5:3 Rutiner för vad PT ansvarar över 
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6 Slutsats 

Denna del behandlar de förslag till potentiella förbättringar som uppmärksammats under 
tiden examensarbetet pågått, samt förslag på arbete Ostnor bör fortsätta med även efter 
examensarbetets slut för att effekterna av arbetet ska få genomslag och bli accepterade. 

6.1 Slutsats 

De litteraturstudier, intervjuer och samtal som utförts under examensarbetets gång har 
resulterat i 

- Standard för hur layouten på ABI för, åtminstone, pilotgruppen i monteringen ska 
se ut i framtiden 

- Rutin för vilket ansvar PT besitter avseende ABI 
- Rutin för hur ABI skall skrivas och utformas och därmed uppfyllt de mål som 

sattes för examensarbetet. 

Därmed är de mål som sattes för examensarbetet uppfyllda, med enda skillnad att det som 
skulle resulterat i standarder istället resulterat i rutiner.  
Denna målglidning skedde medvetet i samråd med ämnesgranskare, då efterforskningar 
inom området standarder, rutiner och riktlinjer som gjorts under examensarbetet visat att 
innebörden av ordet ”standard” är mer omfattande än vad detta examensarbete har 
tidsmässiga resurser för att göra ett ordentligt arbete med.  

Innebörden av ordet ”rutin” är mer passande i omfattning, och gör att arbetet med rutiner 
kan ses som en förstudie till att i fortsatta arbeten uppföra en standard för tillvägagångssätt 
kring ABI.  
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7 Fortsatta arbeten och förslag till 

förbättringar 

Under arbetets fortgående på Ostnor AB har brister bortom ABI-skrivning- och hantering 
upptäckts, som i sin förlängning påverkat ABI-skrivning- och hantering och inbördes 
kvalitet av dessa processer upptäckts genom intervjuer och egen förståelse. Det är svårt att 
peka på några brister som direkt påverkar ABI-skrivning- och hantering förutom de som 
tidigare nämnts i rapporten.  
De brister som tas upp nedan är brister som högst troligen i sin förlängning påverkar och 
har påverkat personalens inställning till styrande dokument i form av ABI och ritningar. 

7.1.1 Otydliga rutiner 

Under arbetet upptäcktes, då rutiner studerades, ett flertal rutiner över olika områden och 
processer som var mycket otydliga. Dessa var dock rutiner som inte omfattas av rapporten, 
och därför finns inte mer än ett exempel på otydliga rutiner i rapporten.  

Rutiner för en process är mycket viktiga för att arbetet ska kunna ske enhetligt oavsett vem 
som gör det, s.k standardiserat arbetssätt.  
Men med otydliga rutiner blir det också otydligt vad som ska göras och vem som ska göra 
det. I förlängningen kan detta innebära att de som arbetar med processen kommer utveckla 
en egen sorts rutin, oftast mer effektiv än den befintliga, men kanske inte utförd på rätt sätt, 
mycket beroende av erfarenhetsnivån hos de som arbetar med processen. Detta i sin tur kan 
leda till att felaktiga arbetssätt vänjs in, och lärs ut. 

7.1.2 Bristande kommunikation 

Med bakgrund i att det i de kvalitativa intervjuer och samtal som hållits med de 
nyckelpersoner som funnits i examensarbetet, antytts att kommunikationen mellan 
avdelningarna inte fungerar på ett tillfredställande sätt, speciellt kommunikationen mellan 
olika nivåer i den hierarkiska strukturen, men också mellan avdelningarna i samma nivå.  

Tillfredställande kommunikation mellan avdelningarna är avgörande för att ett bra arbete 
ska kunna utföras i hela kedjan från försäljning till färdig produkt.  
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Bristande kommunikation anses dessutom i sin förlängning vara en starkt bidragande orsak 
till att förändringar av olika slag går trögt att genomföra.13 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 

Examensarbetets mål med att uppföra en ny layout och uppföra rutiner har uppfyllts, och 
för att dessa ska få genomslag i monteringen, och i utvecklad form på sikt också för fler 
avdelningar ges nedan förslag på hur det fortsatta arbetet kan ske.  

7.2.1 Användning av ny ABI 

Detta förslag syftar huvudsakligen till att betona vikten av att införa det nya utseendet på 
ABI i pilotgruppen för att operatörerna ska vänja sig vid det nya utseendet och få möjlighet 
att arbeta med denna. Ytterligare förslag kring detta är att stimulera och uppmuntra 
operatörer att komma med förslag på hur ABI kan förbättras ytterligare. 

7.2.2 Implementering av rutiner 

För att rutiner som tagits fram i examensarbetet inte bara ska bli liggandes utan att tillföra 
nytta, är det viktigt att dessa arbetas efter kontinuerligt.  
Detta är viktigt inte bara för att inte arbetet ska vara ogjort, utan också för att rutinerna ska 
kunna få möjlighet att utvecklas till något som såsmåningom blir en standard.  
För att rutinerna ska kunna utvecklas är det också viktigt att en miljö som uppmuntrar och 
stimulerar till förbättringsförslag skapas, och att förbättringsförslag tas på allvar. 
Förbättringsförslag måste inte nödvändigtvis användas på en gång, men kan vara en källa 
till inspiration och nya idéer för förbättring. 

7.2.3 Förflytta ansvar till operatörer 

Redan i dagsläget finns en vilja att flytta över ansvaret att generera nya ABI på 
operatörerna, men det finns ändå anledning att trycka lite på denna punkt för att den 
verkligen ska bli av.  
Det är viktigt att fördela arbetsbelastning, men också ansvar, och saker som i slutändan 
berör operatörerna, bör de också få ha eget ansvar över, så att det inte blir en känsla av att 

13 Edenhall, Y. Klen kommunikation bromsar företag, SvD (30/1-2011) 
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”någon från kontoret för in en massa saker som ändå är dåliga”, utan att om operatörerna 
själva får författa de arbetsmoment de ska utföra är chansen att ABI verkligen används i 
monteringen större.  
Dock ska PT granska och godkänna dessa ABI innan de används i montering. 

7.3 Förslag till förbättringar 

På Ostnor AB pågår ett arbete med att införa Lean i fabriken, och för att detta lean-arbete 
också ska genomsyra uppförandet av rutiner och arbetssätt i framtiden ges här förslag på 
vad som kan göras. 

7.3.1 Vad-Hur-Varför 

En viktig punkt i ett arbete med att införa lean är att alla ska vara delaktiga, ”Involvement 
of everyone”14. En förutsättning för att ”Involvement of everyone”, eller ”Allas 
delaktighet”, ska vara möjlig är att man skapar förståelse för det nya produktionssättet, och 
Scanias ”Vad-hur-varför” är ett utmärkt sätt att åstadkomma detta. 

Man beskriver kortfattat vad som ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras. 
Detta sätt att beskriva kan komma väl till pass då man beskriver nya rutiner och arbetssätt i 
processer inom Ostnor AB, istället för att som i nuläget ha rubriken ”syfte” och en lång 
utläggning i rapportform.  

Vad-Hur-Varför är kort, koncist, enkelt och skapar förståelse på ett snabbt och enkelt sätt. 

7.3.2 Låta AVIX generera ABI 

Programmet som används för att göra EVA-analyser besitter en funktion för att generera 
ABI vilket borde undersökas ytterligare, och eventuellt också användas beroende på hur 
funktionen ser ut och hur den passar arbetet på Ostnors Monteringsavdelning. 

14 Slack, N. Chambers, S. Johnston, R. (2010). Operations management, Financial Times (ISBN 0-273-
73160-2)
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7.3.3 Införa symboler i ABI 

Som ytterligare ett steg i att göra ABI så allmän som möjligt och därmed inte lika känslig 
då ändringar sker på produkten som ABI hör till, är att istället för att visa på bild att en 
skruv ska skruvas i, så gör man en symbol för detta för att inte riskera att man tror det 
måste vara den speciella skruven på bilden som ska skruvas i. 

7.3.4 Arbeta efter befintliga ritningsrutiner 

Detta är ett problem som är känt redan innan examensarbetet påbörjades, att ritningar var 
oacceptabelt olika beroende på vem som gjort dem. Det här skapar problem då 
artikelspecifik information anges på dessa, såsom vilket fett, åtdragningsmoment och 
gänglåsning som ska användas. Då en ändring sker på en ritning och operatörerna inte 
skriver ut denna till följd av olikheten i kvaliten beroende på vem som gjort den, blir det till 
ett problem eftersom operatörerna inte får till sig information om ändringen på ett 
tillfredställande sätt.  

7.3.5 Ange eventuell artikelspecifik information på TO 

Den eventuella artikelspecifika informationen som kan behöva anges för vissa produkter 
skulle vara möjlig att ange på TO, eftersom denna ovillkorligen skrivs ut vid varje ny order. 

På detta sätt skulle operatörerna alltid få åt sig den färskaste informationen av sådant som 
har benägenhet att ändras i större omfattning än informationen som finns i ABI. Detta 
tillåter ABI att vara än mer allmän och skulle få till följd att ABI blir mindre känslig för 
ändringar på produkten. 

7.3.6 Elektroniska skärmar 

Ett sista förbättringsförslag är att införa elektroniska dataskärmar vid varje arbetsplats, där 
ABI visas. Detta skulle kunna kopplas direkt till företagets PDM-system så att varje 
ändring förs in direkt i ABI då ändring görs.  

Detta skärmsystem skulle även gå att koppla till en streckkod för ett visst arbetsmoment på 
TO, så att när streckkoden för ett visst arbetsmoment scannas så visas den relevanta 
informationen på dataskärmen, och problem med papper försvinner, samt att momentet 
med att få fram information förkortas till att scanna av en streckkod. 
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Bilaga 1 

Sammanfattning möten och intervjuer 

Intervju med Miljöchef (Har tidigare hjälpt till vid ABI-skrivning) om vad som är 

viktigt vid ABI-skrivning och utveckling av en ny ABI 4/4    

 Viktigt att de som ska använda ABI får vara med i utvecklingen av densamma för 
att säga sitt 

 Det bästa vore att ha en skärm vid varje arbetsstation att uppdatering ska kunna ske 
på ett mycket enkelt sätt och att all information ska finnas samlad på samma ställe 

 Risk att om ABI blir för allmän kan den mer ses som metodbeskrivning istället för 
ABI 

Intervju med Lean-coach 4/4 

 Hade ett lean-spel för monteringsinstruktioner. 
Kraftfullt verktyg, men blev lite för sent introducerad för detta eftersom jag i princip 
redan hunnit avsluta layout-delen av projektet. 

 Visuell – Bilder, men inga foton, utan helst ritade bilder som ger en helhet samtidigt 
som de endast presenterar det viktigaste i arbetsmomentet. 

 Symboler för säkerhet, kvalitet 

 Kortfattad och koncis text 

 Förbereda för takttid (Blir lämpligare att göra i det fall man använder sig av 
elektroniska skärmar för ABI. 

 Färgkoda skruvdragare 

 Ska vara enkelt att läsa ABI, blir annars mycket tid som blir EVA (Ej Värde-
adderande Aktivitet) 

Intervju med arbetsledare för monteringen  11/4 

 Vid ändring borde en ny uppdaterad ABI automatiskt skrivas ut tillsammans med 
TO 

 Finns i dagsläget inte några rutiner för skrivning av ABI 

 Viktigt att språket skrivs korrekt, samtidigt som ABI måste vara skriven på svenska 
som är lättförståelig 
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 Måste finnas någon som är ansvarig för ändringar 

 Förslag på att revision av ABI borde ske 1 gång i kvartalet 

Övrigt: Allmänt för avdelningarna gäller att kommunikationen måste bli bättre eftersom det 
i dagsläget känns som informationen bara kommer halvvägs. 
Intervju med Produktionstekniker wickmansvarvar 12/4 

Viktigt med en enhetlig benämning av artiklar, egentligen allting i ABI, komponenter, 
verktyg, fixturer etc. för att få en bra spårbarhet vid avveckling av produkter 
Viktigt att skriva med korrekt språk, inget ”slarvspråk”. 
Övrigt: Återigen, kommunikationen brister mellan avdelningarna, kommer bara halvvägs. 

Intervju med Produktionstekniker Gjuteri 12/4 

 På Tomas avdelning ser han först till att få igång produktionen av produkten, sedan 
delegerar han ner det till samordnaren att göra en ABI över operationen. 

 Viktigt att operatörerna själva får skriva ABI, så att de inte känner det som att 
”någon på kontoret tvingar på oss saker”. 

Intervju med Produktionsledare Wickmansvarvar 12/4 

På ABI bör information om:  
 Säkerhet 

 Kvalité (Kontroll och provning) 

 Leverans 

 Ekonomi 

finnas med.   

Detta är kanske inte nödvändigt att ha med i ABI, men bör finnas med som en checklista då 
PT granskar och godkänner en ABI. 

Samtal med Produktionsberedare 

Verkar väldigt svårt att hitta utrymme för att föra in artikelspecifik information om ABI på 
TO.  

Samtal med Produktionsberedare och konstruktör 

Det som ska vara med på ABI ska vara så allmänt beskrivet som möjligt för att få så litet 
uppdateringsbehov som möjligt. 
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Informellt samtal med Produktionsberedare 

ABI bör skrivas ut tillsammans med varje TO för att inte riskera att missa uppdateringar på 
grund av slarv med att sätta upp Uppdaterade ABI vid arbetsplatsen. 



Standardiserade Arbetssätt  

 46 

Bilaga 2  

Rutin för skrivning av ABI 

Syfte 

Nedanstående rutin syftar till att stödja en av Ostnor AB s principer, Standardiserat 
arbetssätt (punkt 2.1 i OPS), i framtagandet av artikelbundna instruktioner för 
Ostnor AB s monteringsavdelning. 
Rutiner på nästa sida svarar mot principerna 

 Kundvärde 

 Standardiserat arbetssätt 

 Minimera slöserier 

 Rätt från mig 

 Tydligt och synligt 

 i OPS (Ostnors ProduktionsSystem). 
 
Mål 

Komponenter benämnas identiskt med 
motsvarande benämning i TO 
 

Detta underlättar spårbarhet vid avveckling av 
produkter 

Komponenter beskrivas utan artikelnummer 
 

Detta minskar behovet av uppdatering vid 
ändringar på produkter. 
 

Text vara saklig (Kort, konkret och koncis) Detta underlättar för operatören att på ett 
snabbt och enkelt sätt tillgodogöra sig 
informationen i ABI 
 

Tydliga bilder vara ett genomsyrande element ”En bild säger mer än 1000 ord”.  
Bilder ska vara knäppta från samma vinkel i så 
stor utsträckning som möjligt, gärna med stativ 
för att få så lika vinkel som möjligt. 
God ljussättning i fotomiljön är ett krav för att få 
tydliga bilder. 
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Det standardiserade arbetssättet (I det här fallet den artikelbundna instruktionen 
(ABI)) är till för att: 

 Underlätta inlärandet hos nya förmågor, kombinerat med att personal med 
rätt erfarenhet visar tillvägagångssättet. 

 Öka kvalité genom att alla operatörer arbetar på samma sätt. 

 Upptäcka avvikelser och fel genom att alla arbetar på samma sätt, med 
produkter som i sig har en standard på utförande och kvalité (ett s.k. 
Normaltillstånd), på detta sätt upptäcks allt som avviker från 
normaltillståndet. 

Rutiner för skrivning av ABI 

I ABI skall: 

VAD     VARFÖR 

 
Följande mall för vad som ska skrivas skall användas vid framtagande och ändring 
av ABIer. 
  
 
 
 
 
 
 

Arbetsmoment och tillhörande bilder följa en 
logisk ordning 

För att instruktionen ska vara enkel att följa på 
ett snabbt sätt. 

Korrekturläs! Viktigt att författaren OCH godkännande PT 
korrekturläser ABI för att i så hög utsträckning 
som möjligt undvika fel. 
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För att få ett standardiserat sätt att skriva ABI är det av största vikt att 

ovanstående rutiner används var gång ABI skrivs. 

 

 

 
 

Nr  Operation Ingående komponenter Verktyg Noteringar 

1 I kolumnen för ”operation” 
beskrivs arbetsmomentet så 
sakligt som möjligt 

     

2  I kolumnen för 
”Ingående komponenter” 
anges de komponenter 
som används i 
arbetsmomentet  

   

3    I kolumnen för 
”verktyg” 
skrivs vilket 
verktyg som 
skall användas i 
arbetsmomentet 

 

4    I kolumnen för 
”noteringar” anges de 
speciella noteringar som 
bör/skall göras i 
arbetsmomentet, så sakligt 
som möjligt. 
  
Om dessa noteringar är 
kritiska skall de markeras 
med röd fet text.  
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Instruktion för skrivning av ABI för montering 

Nedan följer ett exempel på hur en ABI ska se ut. 
 
Beskrivna arbetsmoment och tillhörande bilder ska följa en logisk ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

Flödeschema Ny produkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text ska 
vara saklig 

(kort, 
konkret och 

koncis) 

Tydliga bilder 
ska vara ett 

genomsyrande 
element 

Komponenter 
beskrivs utan 
artikelnummer. 
Komponenter 

benämns 
identiskt med 
motsvarande 

benämning i TO 
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Ovanstående flödesschema är det flöde som, för att få ett bättre tvärfunktionellt arbete 
avseende ABI (förhoppningsvis även i andra avseenden).  
 




