
   

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementering av 
standardoperationsblad 
 

HUVUDOMRÅDE: Maskinteknik 

FÖRFATTARE: Jesper Bankelius & Emil Bjärkvik 

HANDLEDARE: Jonas Bjarnehäll 

JÖNKÖPING 2018 maj 



   

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Maskinteknik, 
Industriell ekonomi och produktionsledning. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat. 

Examinator:  Leif Svensson  

Handledare:  Jonas Bjarnehäll 

Omfattning:  15hp (grundnivå)  

Datum: 2018-05-30

 



Abstract 

i 

Abstract 

How can a line manager ensure that the standard operating sheet is followed and revised? 
This question was asked initially of this bachelor thesis, which is done in cooperation with 
Saab Aerostructures in Linköping. The background of the thesis is that there are currently 
several different ways to perform a sequence of work. Because the fitters perform in different 
ways, variation occurs in safety, quality and cycle time. 

The purpose of this thesis was to design a standard operating sheet for a workstation and then 
analyze how to produce and revise the standard operating sheet. To fulfil the thesis purpose 
and answer the questions asked, the authors have gathered information through 
conversations with relevant staff, observation of work sequence and literature studies.  

Through literature studies, the authors have described basic theories and then used the 
collected information to describe the current situation. The description together with the 
analysis was used as a basis for the authors’ suggestions for action.  

After observation of a workstation was carried out, the authors in collaboration with the fitters 
established a standard operating sheet. To ensure the standard operating sheets will be kept 
alive the authors presented a process that will simplify the development, follow-up and update 
of the standard operating sheets. 

During the thesis, the authors have discussed however the process developed can be applied 
to other departments at Saab and eventually other companies.  

The conclusion of this thesis is that the result concluded by the authors will reduce variation 
of safety, quality and cycle time by working standardized. The authors also provided a 
suggestion of a process on how to work with the development of the standard operating 
sheets. 

Keywords: Standardized way of work, Lean, Standard operation sheet, Process, Leadership. 
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Sammanfattning 

Hur kan en produktionsledare säkerställa att standardoperationsblad följs och uppdateras? 
Denna fråga ställdes inledningsvis i detta examensarbete, som är gjort i samarbete med Saab 
Aerostructures i Linköping. Bakgrunden till arbetet är att det i dagsläget finns flera olika sätt 
att utföra arbetsmoment på. Genom att göra på olika sätt uppstår variation av säkerhet, 
kvalitet och cykeltid.  

Syftet med examensarbetet var att utforma ett standardoperationsblad till en arbetsstation 
och sedan analysera hur arbetet med framtagning och uppdatering av 
standardoperationsbladen skulle utföras. För att uppfylla examensarbetet syfte och besvara de 
ställda frågeställningarna har författarna samlat information genom samtal med berörd 
personal, observationer av arbetssekvenser och litteraturstudier. 

Författarna har genom litteraturstudier beskrivit grundläggande teorier relevanta för området 
och sedan använt den insamlade informationen för att skapa en nulägesbeskrivning. 
Nulägesbeskrivning har tillsammans med analysen legat till grund för författarnas 
åtgärdsförslag.  

Efter att observationer av en arbetsstation genomförts, upprättade författarna i samråd med 
montör ett standardoperationsblad. För att säkerställa att standardoperationsbladen hålls 
levande tog författarna fram en process som ska förenkla framtagning, uppföljning och 
uppdatering av standardoperationsbladen. 

Under arbetet har författarna även diskuterat kring hur processen kan appliceras på andra 
avdelningar på Saab och eventuellt andra företag. 

Slutsatsen för examensarbetet är att författarna har kommit fram till ett resultat som minskar 
variation av säkerhet, kvalitet och cykeltid genom att arbeta standardiserat. Författarna har 
även upprättat en process för arbetet kring standardoperationsblad.   

Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, Lean, Standardoperationsblad, Process, Ledarskap. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I boken ”bästa kända arbetssätt”, skriven av Oskar Olofsson beskrivs standardiserat arbete 
som "Att arbeta alltmer standardiserat och metodiskt vid upprepade arbetsmoment är en av 
grundtankarna inom såväl lean som andra kvalitetsledningssystem som ISO 9000 eller 
Kaizen. Om vi gör lika varje gång har vi möjlighet att förbättra och lära av vad som fungerar 
och inte gör det. Kvaliteten på våra produkter och tjänster blir jämnare, arbetet blir säkrare 
och vi undviker tidskrävande misstag"[1, s. 9].   

Standardiserat arbetssätt och lean har sina rötter i Japan, ett land som efter andra 
världskriget låg i ruiner. Det japanska företaget Toyota hade stora problem och ställdes inför 
en omställning för fortsatt överlevnad. Toyota sökte inspiration från USA och fick där också 
hjälp [1, s. 17].  

De inspirerades framför allt av tre olika koncept och idéer. 

• Fords löpande band-produktion 

Toyota tog principen med löpande band och tillförde förbättringar som gjorde den mer 
flexibel och anpassad till kundernas verkliga efterfrågan [1, s. 18–19].  

• Faktastyrda förbättringar 

De använde vetenskapliga metoder för att förbättra kvaliteten och ett systematiskt 
arbetssätt för att förbättra produktionsprocesserna. Arbetssättet kallades PDCA (Plan-Do-
Check-Act) [1, s. 19] som är ett känt begrepp inom produktionsindustrin idag. 

• Standardisering  

Training Within Industry utvecklades av amerikanerna under andra världskriget för att 
hjälpa dem vinna kriget. De behövde ett tillvägagångssätt som ökade volymen i 
produktionen men bibehöll eller ökade kvaliteten. De tog fram tre stycken häften att 
arbeta efter [1, s. 20]. 

1. Arbetsbeskrivning – En metod för att bryta ner en metod i små moment och att träna 
den anställda genom en tydlig metodik. Det vi idag kallar för bästa kända arbetssätt 
[1, s. 20]. 

2. Arbetsmetoder – En metodik för att utvärdera och förbättra arbetssättet [1, s. 20]. 
3. Arbetsrelationer – Hur en chef bör behandla sina medarbetare så att problem undviks 

och löses [1, s. 20]. 

Med den nyvunna kunskapen skapade Toyota, Toyota Production System, något som man kan 
översätta till nuvarande Lean Production. Syftet med Lean Production är att identifiera och 
eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden [2, s. 
28].   

 

 

1.2 Problembeskrivning 
Inom Saab Aerostructures produktion så används produktionsunderlag för att beskriva hur 
arbetet ska utföras. Dessa är styrda och ska säkerställa att konstruktionskrav är 
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omhändertagna så att produkten blir korrekt. Detaljeringsgraden av underlagen varierar och 
många gånger finns det olika sätt att göra för att säkerställa att det blir enligt konstruktion. 
Genom att göra på olika sätt så uppstår en variation av säkerhet, kvalitet och cykeltid. Med för 
hög detaljeringsgrad på underlagen riskeras en för långsam uppdatering av dessa vid 
förbättringsarbetet. Saab behöver alltså ett mellanting som ägs av produktion själva som mer 
detaljerat beskriver ett bästa arbetssätt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att beskriva hur man inom projektet Over Wing Door ska 
arbeta med standardoperationsblad. Hur detaljerat standardoperationsbladet ska vara 
beskrivet och på vilket sätt bild, video eller text. Dessutom ska en metod för att säkerställa att 
standardoperationsbladen uppdateras och följs analyseras. 

• Hur ska standardoperationsbladen utformas? 

• Hur säkerställer produktionsledaren att standardoperationsbladen följs och 
uppdateras? 

1.4 Avgränsningar 
Studien har att utförts på en produktionslina. Produktionslinan är uppdelad i flera steg, fokus 
kommer ligga på sammanbyggnad. Sammanbyggnad består av flera olika stationer, fokus 
kommer ligga på en station. Det här för att få en bättre helhetsbild över hur arbetsprocessen 
går till. Arbetet med standardoperationsblad och den tillhörande processen ska sedan kunna 
implementeras vid de andra stationerna och i slutändan till de andra produktionslinorna.  

1.5 Disposition 
Examensarbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning om det berörda området följt av en 
problembeskrivning av det problem som arbetet byggts upp kring. Problembeskrivningen 
mynnar sedan ut i ett syfte och två frågeställningar. Därtill beskrivs vilka avgränsningar som 
gjorts och kapitlet avslutas med en beskrivning av examensarbetets uppbyggnad.  

Examensarbetet fortsätter sedan med att ge en beskrivning av företag följt av en teoretisk 
grund till studien, här presenteras de kända teorier som har kopplats till studiens 
frågeställningar. Sedan redovisas vilka metoder som använts och hur de har genomförts.  

Sedan presenteras en nulägesbeskrivning som följs av en analys av det insamlade materialet, 
vidare redovisas exempel på åtgärdsförslag samt en diskussion angående studiens validitet 
och reliabilitet. Examensarbetet avslutas med en redogörelse av författarnas slutsatser. 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs kort om Saab Group och mer specifikt om Saab Aerostructures där 
examensarbetet har genomförts. All information är hämtad från Saabs intranät.  

2.1 Saab Group 
Saab levererar världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil 
säkerhet till den globala marknaden. I nuläget verkar Saab på alla världens kontinenter och 
har 16 427 anställda (2017). Saab omsatte år 2017, 31,394MSEK varav 23% återinvesteras i 
forskning och utveckling. Saab är uppdelat i sex olika affärsområden, se bild 1. 

Bild: 1 - Affärsområden. 

2.2 Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures ingår i affärsområdet, Industrial Products & Services (IPS). IPS inriktar 
sig till Business-to-business kunder vilket skiljer sig från Saabs andra affärsområden som 
arbetar mot offentliga auktoriteter. IPS omsatte år 2017, 4,022MSEK och har 2713 anställda 
(2017). Affärsområdet IPS är uppdelat i fem olika affärsenheter: 

• Aerostructures 

• Avionic Systems 

• Combitech 

• Vricon 

• Traffic Management 

Inom enheten Aerostructures arbetar de med tillverkning av flygplansstruktur främst mot den 
civila marknaden till två stora kunder, Airbus och Boeing. I dagsläget arbetar man med sju 
olika program: 

• Boeing 787 Large Cargo Door (LCD) 

• Airbus A380 Mid and Outer Fixed Leading-Edges (MOLE) 

• Airbus A350 Flap support structures and fairings 

• Airbus A330 Wing trailing edge falsework extension 

• Airbus A321 OverWing Door (OWD) 

• Airbus A320 Aileron 

• Airbus A400M Crew Door 
 

Varje program har en eller flera produktionsledare som rapporterar till respektive 
verkstadschef, de fyra verkstadscheferna rapporterar sedan vidare till produktionschefen. I 
dagsläget har Aerostructures 536 anställda. I bild 2 visas organisationsschemat för den 
avdelning som examensarbetet berör.  
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Bild: 2 – Organisationsschema. 

 

3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket innehåller en samling av teorier som är intressanta för arbetets 
frågeställningar. Teorierna har tagits fram med hjälp av litteraturstudie. Inledningsvis 
beskrivs hur teorierna är kopplade till respektive frågeställning. Avslutningsvis beskrivs 
teorierna mer utförligt för läsaren för att lättare förstå hela kontexten. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Ramverket är disponerat för att bidra med förståelse för vilken teori som hör till vilken 
frågeställning, se bild 3. För att besvara första frågeställningen "Hur ska 
standardoperationsbladen utformas?"  har teorierna under rubrik 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5 
behandlats.  

För att besvara andra frågeställningen "Hur säkerställer produktionsledaren att 
standardoperationsbladen följs och uppdateras?" har teorierna under rubrik 3.6, 3.7 och 3.8 
studerats.  

 

Bild: 3 – Teori kopplad till frågeställning. 
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3.2  Lean  
Enligt Modig & Ålhström anses lean vara dåligt definierat och de påstår att det finns ungefär 
lika många definitioner som det finns författare [3]. Enligt Peter L. King härstammar Lean 
från Toyota Production System. Toyota Production System utvecklades av den japanska 
biltillverkan Toyota strax efter andra världskriget. Efter kriget hade japanska industrier tuffa 
förutsättningar för att lyckas bli lönsamma, vilket blev starten till utvecklingen av Toyota 
Production System. Efter 1980 när övriga världen uppmärksammat utvecklingen hos de 
japanska industrierna började ett flertal olika förbättringsmetoder att uppstå, alla baserade på 
Toyota Production System men med sina egna tolkningar och termer [4].  

1990 myntades uttrycket Lean Production i boken The machine that changed the world [5]. 
Eftersom Lean i princip är Toyota Production System, är det bästa sättet att förstå Lean att 
titta på Toyota [4]. De flesta böcker beskriver fjorton verktyg eller principer, här beskrivs fem 
av dom. 

Principerna har för vana att avbildas som ett hus, Heijunka och standardiserat arbete 
presenteras som husets fundament. Kaizen, Jidoka och Just-In-Time är pelarna som bär taket 
som representeras av målen [4].  

3.2.1 Heijunka 
Heijunka är en princip som generellt inte förstås av företag, Jeffrey K. Liker beskriver den 
som den svåraste principen att ta till sig. I Toyotas 3M-model nämns muda, mura och muri 
som står för slöseri, ojämnhet respektive överbelastning. Tillämpning av Heijunka innebär 
utjämning av tillverkning vilket leder till eliminering av mura och muri. En jämn 
tillverkningsvolym gör arbetsbördan konstant och förutsägbar vilket innebär stabilitet. En 
annan fördel med att tillämpa produktionsutjämning är att efterfrågan på leverantörerna 
också utjämnas vilket gör att fler kan få fördel av utjämningen [2]. 

3.2.2 Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete är grunden till ständiga förbättringar. Utan standard finns inget att 
förbättra [2]. Huvudkonceptet med standardiserat arbete är att det finns ett optimalt sätt att 
utföra ett arbetsmoment på. Om man lyckas definiera ett arbetssätt och alla följer det, leder 
det till eliminering av variation [4]. Utmaningen vid tillämpning av standardiserat arbetssätt 
är att finna balansen mellan att ge strikta instruktioner för personalen att följa och att ge dom 
möjlighet att förbättra och tänka fritt. Viktigt för en sådan balans ligger i vilka som är med och 
tar fram det standardiserade arbetssättet [2]. 

3.2.3 Kaizen 
Kaizen är den japanska termen för ständiga förbättringar. Kaizen definieras som en kortare 
team-baserad aktivitet som engagerar alla medarbetare. Vid tillämpning av Kaizen används 
bland annat verktyg som 5s, standardiserat arbete och Single Minute Exchange of Die (SMED) 
med fokus på att eliminera slöseri [4]. I Kaizen ingår också den omtalade fem-varför metoden. 
Metoden är ett systematiskt sätt att ta reda grundorsaken till ett problem. Metoden börjar 
med identifieringen av ett problem, sedan ställs frågan varför problemet uppstått vilket leder 
till en djupare problemnivå. Detta repeteras tills grundorsaken identifieras och kan åtgärdas 
[2].   

3.2.4 Jidoka 
Jeffrey K. Liker definierar Jidoka som "Utrustning med inbyggd mänsklig intelligens". De 

flesta maskiner är programmerade att automatiskt stanna när avvikelser upptäcks. Människor 

kan istället använda sig av signalsystemet andon, vilket innebär att när ett fel upptäcks 

stannar produktionen och felet åtgärdas. Detta beskrivs som att kvalitet byggs in i processen. 

Det blir både effektivare och mer ekonomiskt att åtgärda fel direkt än att reparera i efterhand 

[2]. 

3.2.5 Just-In-Time 
Just-In-Time principen bygger på att företag endast tillverkar det som behövs, när det behövs 
och endast den kvantitet som behövs. Detta gör att man undviker överproduktion och 
minskar produkter i arbete vilket resulterar i lägre kapitalbindning [4]. Efterfrågan styr då 
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över produktionen vilket benämns som ett dragande system. Ett exempel på dragande system 
är Toyotas Kanban-system. När en montörs komponent når en specifik lagernivå, skickas ett 
kanban-kort till komponentleverantören och komponenterna fylls på innan lagernivån når 
noll [2]. 

3.3  Standardiserat arbetssätt 

3.3.1 Historia 
Under andra världskriget kallades många av de manliga fabriksarbetarna i USA ut i krig, det 
innebar att fabrikerna blev tvungna att anställa mycket ny personal, varav många var kvinnor 
utan erfarenhet från industrin. Det medförde att mycket resurser lades på utvecklingen av 
utbildning och arbetsprocesser. Resultatet kom att heta Training within industry och bestod 
av tre områden: 

• Arbetsinstruktioner 

• Arbetsmetoder 

• Arbetsrelationer 

Området arbetsinstruktioner var det som senare utvecklades till standardiserat arbetssätt [1]. 

3.3.2 Bästa kända arbetssätt 
Att arbeta standardiserat vid repeterande arbetsmoment är fundamentalt inom både lean och 
Toyota Production System men också inom kvalitetsledningssystem som ISO 9000. Det finns 
en negativ bild av standardiserat arbetssätt, medarbetare kan lätt känna sig som robotar och 
se sina chefer som poliser. Därför väljer Oskar Olofsson att benämna det som ”bästa kända 
arbetssätt”. Arbetssättet är något som ska skapas, ägas lokalt och förbättras av arbetsgruppen 
själva [1]. 

Huvudkonceptet är att det i dagsläget finns ett optimalt sätt att utföra ett moment och genom 
att definiera arbetssättet och få alla att följa detta, kommer man inte bara optimera utförandet 
man kommer även att eliminera variation i processen. Ett standardiserat arbetssätt ger också: 

• Effektivare processer 

• Ökad produktivitet 

• Kortare upplärningsfas 

• Alla arbetar på samma sätt  

[6] 

3.3.3 Standardoperationsblad 
Standardoperations-blad definieras som ett processdokument som i detalj beskriver hur en 
montör ska genomföra ett specifikt moment. Ett standardoperationsblad ska innehålla bland 
annat syftet med momentet, vilket material vi behöver, hur vi genomför momentet och vad 
man behöver tänka på [7].  

3.4 Visuell utformning 
I dagens industrier används tekniska hjälpmedel i stor utsträckning. Information som man 
innan var tvungen att lära sig utantill, utläsa från en ritning eller bläddra genom tjocka 
pärmar med instruktioner finns nu att tillgå digitalt via dataskärmar. Det gäller till exempel 
inom intensivvårdens övervakning av patienter och processindustrins styrning av produktion 
[8, s.3].  

Gränssnittet är delen i systemet där användaren möter tekniken och är oftast framtagen för 
att underlätta användarvänligheten då tekniken bakom kan vara komplex. På bildskärmen 
möter användaren information som sedan ska bearbetas och processas i hjärnan. En del i 
gränssnittet är också tangentbordet där kommandon och information matas in [8, s.3].  
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Att information misstolkas och är svårt att förstå beror oftast på att information presenteras 
på ett felaktigt sätt. Om materialet presenteras på ett korrekt sätt kan mycket information få 
plats i en och samma bild. Det finns hjälpmedel för att öka förståelsen i den presenterade 
informationen, dessa kan vara att man använder färger, olika typsnitt, ramar och rörelser i 
bilden [8, s.4]. 

En informationstext som är anpassad för mottagaren bör vara kortfattad och lättbegriplig. 
Med en lång text riskerar man längre lästid, snabbare uttröttning, större risk för missförstånd 
och större risk för ögonbesvär. Arbetsmiljöverket nämner ett par faktorer som spelar in i hur 
användarvänlig en instruktion är: 

• Starka färger som skapar stor kontrast emot underlaget kan förstärka och framhäva 
information. 

• Att färgen har stor kontrast mot bakgrunden underlättar läsandet av texten. Det finns 
färger som lämpar sig bättre än andra, svart och vitt är ett bra exempel på en 
kombination som är lätt att avläsa. Däremot är röd text mot en grön bakgrund svår att 
avläsa.  

• Det är viktigt att välja ett användarvänligt typsnitt, ett typsnitt som gör det lätt att 
tolka vilken bokstav eller siffra den beskriver. 

• Man behöver ha tillräckligt stora tecken. Teckenstorleken behöver anpassas till 
avståndet som betraktaren står på. Det krävs ett tecken i storleken 4mm med 
avståndet 70cm. 

• Rätta ljusförhållanden i lokalen är viktigt för att hålla sig pigg, och blir viktigare med 
stigande ålder. Gärna stort insläpp av dagsljus, flimmerfria taklampor som är väl 
avskärmade och sprider ett jämt ljus i rummet. 

[8, s.8–11]. 

3.4.1 Bilder och figurer 
För att en instruktion ska klassas som användarvänlig krävs det att vissa aspekter uppfylls, 
instruktionen ska vara konkret, enkel, visuell och meningsfull. För att underlätta att dessa 
aspekter följs kan visuell hjälp i form av bilder användas.  

En bild kan till exempel visa vilket verktyg som ska användas, vart du ska skruva ett hål och 
hur du ska greppa verktyget. En bild kan också visa på risker som kan uppkomma vid 
avvikande av instruktionen. Att beskriva en instruktion med text är i regel mindre effektivt än 
att kombinera text med förklarande bilder. Ett exempel på enkla monteringsinstruktioner är 
IKEA, de lämnar dock stort utrymme för avvikelser då de är enkla och har en låg detaljgrad. 

 

Bild: 4 - Exempel på monteringsanvisning från IKEA. 

Att ha instruktioner som är visuellt utformade har påvisats att ge personalen extra 
självförtroende. Att ha informationen lättillgänglig på en skärm ger en ständig påminnelse att 
göra rätt, medans en pärm i ett skåp sällan bidrar med något större genomslag [8]. 
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3.4.2 Struktur 
"För att säkerställa att alla gör lika, måste vi ha instruktioner som vi orkar läsa och hålla dessa 
uppdaterade"[1, s.48]. Med detta menas att allt för detaljerade instruktioner tenderar att inte 
följas och allt för simpla instruktioner kommer leda till missförstånd.  

Målet är att skapa en instruktion med kortfattad text tillsammans med beskrivande bilder. 
Dessa instruktioner ska styra hur arbetet ska gå tillväga och användas främst vid upplärning 
och uppföljning. När det blir avvikelser i produkten ska man kunna återkoppla till instruktion 
för att se om denna har följts. Har den inte det så är det antingen instruktionen som inte har 
följts eller att instruktionen ej har uppdaterats [1, s.48]. 

Ett ord som är synonymt med instruktion är standardoperationsblad, från och med nu 
kommer instruktion benämnas som standardoperationsblad.  

För att konstruera ett lyckat standardoperationsblad krävs det att tre stycken nyckelpunkter 

uppfylls [1, s.53] 

• Vad som ska göras 

Beskriver vad det är som ska göras, till exempel: borra fyra stycken hål. 

• Hur man ska göra det 

Beskriver hur det ska göras, till exempel: Använd borrstorlek tre och borra de fyra hålen som 
anvisat i figuren. 

• Risker vid avvikande från standardoperationsblad 

Beskriver risker som kan uppkomma vid avvikande från standardoperationsbladet och skrivs 
för att motivera montören att följa instruktionerna och underlätta dialogen mellan chefer och 
medarbetare [1, s.55]. Till exempel: Blås rent metallspån för att undvika deformation vid 
borrning av hålen. 

3.5 Komplexitet 
Marknaden ställer ständigt högre krav på att utvecklingen av dagens produktionssystem går 
framåt. Komponenter och produktvarianter med hög komplexitet, hastiga förändringar inom 
produktionsvolym, produkter, processer och organisation. Att upprätthålla hög effektivitet 
och flexibilitet med dessa förutsättningar är för många företag en stor utmaning [9]. 

Mellan åren 2010–2013 genomfördes projektet COMPLEX. I projektet deltog flera stora 

svenska företag och institutioner. Avsikten med projektet var att ta fram metoder för att 

enklare mäta, beskriva och förenkla hanteringen av komplexa system och processer. Som 

resultat ur studien fann man att nyckeln till att beskriva ett komplext system är att se det som 

olika funktioner. Utgångspunkten för det här är den individuella uppfattningen från bland 

annat produktionstekniker, produktionsledare och montörer [9].  

3.5.1 Mätning av komplexitet 
Complexity index - CXI 

Mätningen av hur komplex en process är genomförs med hjälp av individens uppfattning av 
komplexiteten. Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är att låta produktionstekniker, 
produktionsledare och montörer svara på en enkät, med frågor utformade för att beskriva 
komplexiteten i en process. Resultatet på enkäten kommer generera en siffra på graden av 
komplexitet, vanligtvis en siffra mellan 1–5 där 5 motsvarar hög komplexitet och 1 låg. 
Resultatet redovisas sedan med fördel i en färgkodad matris [10].  

Vidare menar Åsa Fast-Berglund och Sandra Mattsson, författarna till boken Smart 

Automation att mätning av komplexitet kan genomföras med hjälp av fyra steg.  
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• Steg 1: I första steget väljs en station i produktionslinan ut i samråd med företaget. 

• Steg 2: Komplexitetsindex används för att studera komplexiteten på en viss station 

under en månad. En enkät delas ut till montörer verksamma på stationen, enkäten 

kan också besvaras av andra berörda funktioner. Enkäten består vanligtvis av 24 

stycken påståenden som sedan rangordnas utefter hur arbetsstationens komplexitet 

upplevs. Resultatet av enkäten redovisas exempelvis som i bild 5 nedan.  

• Steg 3: Enkätsvaren analyseras och som resultat erhålls vilka åtgärder som behöver 

genomföras och i vilken prioriteringsordning, förutsatt att komplexiteten är för hög. 

• Steg 4: I steg fyra ges förbättringsförslag baserat på analysen. Förbättringsförslagen 

kan vara både långsiktiga och kortsiktiga. De rekommenderade åtgärderna diskuteras 

sedan med berörd personal för att kontrollera att förbättringarna kan genomföras och 

följas [11, s.68–71]. 

 

Bild: 5 - Exempel på redovisat resultat.  

3.6 Processer 
De instruktioner och standarder som skapats måste också uppdateras och underhållas för att 
hållas levande. Sekunden som standarden är färdigskriven så börjar den också att åldras, 
därav är det av högsta vikt att se det som en levande organism som ständigt måste ses över. 
Genomförs inte underhåll och uppdateringar försvinner värdet i instruktionen. På grund av 
att instruktionen ständigt måste uppdateras får inte processen att göra ändringar och 
förbättringar vara för tidskrävande och avancerad. Om processen att genomföra förändringar 
är för tidskrävande och byråkratisk finns risken att man undviker att genomföra dom [1, s.89]. 

Processen att göra en förändring kan också benämnas som en godkännandeprocess, med det 
menas processen som genomförs för att en förändring ska träda i kraft. Ett exempel på en 
godkännandeprocess kan ses i bild 6 nedan. 

   

Steg 1 Diskutera förslaget till ändrat arbetssätt med dina kollegor 

Steg 2 Om ni är överens, diskutera med er teamledare 

Steg 3 Teamledare godkänner. Teammedlem skriver en tillfällig 
instruktion 
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Steg 4 Förslaget testas och utvärderas 

Steg 5 Instruktionen skrivs om permanent av utsedd teammedlem 

Bild: 6 - Exempel på en enkel och snabb godkännandeprocess [1, s.91] 

3.6.1  Plan-Do-Check-Act 
PDCA-modellen beskriver ett förfarande där man utgår från de fyra stycken faserna, planera, 
göra, kontrollera och agera för att systematiskt utveckla och förändra. Nedan beskrivs de olika 
punkterna och en figur på hur en cyklisk PDCA-cirkel kan vara utformad. 

• Plan 

I den här fasen planeras vad som ska förändras och vilka ingripanden som måste vidtas. I den 
här fasen tas också eventuella risker och problematik med förändringen i åtanke.  

• Do 

Förändringarna implementeras i verksamheten. 

• Check 

Under check-fasen följs förändringarna upp och ytterligare åtgärder eller korrigeringar vidtas 
vid behov. 

• Act 

Vid det här laget ska önskat resultat vara uppnått. PDCA-cykeln fortsätter sedan på första 
steget igen för att ständigt utvecklas och hållas uppdaterad [12].  

 

Bild: 7 - Beskrivning av modellens cykliska upplägg.  

 

3.7 Ledarskap 
 

3.7.1 Ledarskapsstilar 
1939 genomfördes en undersökning ledd av psykologen Kurt Lewin med syftet att identifiera 
olika ledarskapsstilar. Undersökningen fastställde tre olika huvudsakliga ledarskapsstilar [13].  

Demokratisk ledarskapsstil 
Den demokratiske ledaren involverar gruppen och uppmuntrar gruppmedlemmar att 
engagera sig i arbetet. Ledarskapsstilen får gruppmedlemmar att känna sig mer engagerade, 
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motiverade och kreativa i processen. Den demokratiska ledarskapsstilen har visat sig vara den 
mest effektiva ledarskapsstilen [13]. 

Auktoritär ledarskapsstil 
Den auktoritära ledaren visar tydligt vem som bestämmer. Ledaren har tydliga förväntningar 
på vad som ska göras och när det ska göras. Den auktoritära ledaren kan uppfattas som en 
diktator och tar beslut utan att blanda in gruppmedlemmarna. Ledarskapsstilen passar 
situationer där ledaren anses var mest kunnig inom arbetsområdet [13]. 

Delegerande ledarskapsstil (Låt-gå-ledaren)  
Den delegerande ledaren låter gruppmedlemmarna ta besluten. Denna ledarskapsstil visade 
sig vara den minst produktiva. Ledarskapsstilen passar situationer där gruppmedlemmarna 
besitter hög kompetens inom arbetsområdet [13].  

3.7.2 Ledarskaps egenskaper 
En grundsten till en effektiv verksamhet är bra ledarskap, Liker och Meier menar att 
skillnaden mellan att lyckas och misslyckas börjar med ledarskap [14]. I boken Ledarstegen 
fastslår man fyra fundamentala punkter som kännetecknar bra ledarskap [15]. 

• En bra ledare tuff omsorg med mod 

Vad som menas med denna punkt är att en bra ledare ska vara osjälvisk och bry sig om sina 
medarbetare och samtidigt kunna vara tuff och stark. Det handlar om att hitta en balans 
mellan det mjuka och hårda. Ledaren ska också ha en vilja att skapa samarbete och ha 
förmågan att influera andra [15]. 

• En bra ledare skapar struktur 

En bra ledare skapar struktur som ger stöd till arbetsgruppen så de kan fokusera på att 
leverera, förbättra och lära. En struktur ger stöd till en fungerande helhet där arbetssätt, 
ansvarsfördelning och regler är viktiga delar i strukturen. En bra struktur ger möjlighet till en 
effektiv operativ styrning och man undviker ett ryckigt ledarskap. Ledaren bör ha i åtanke att 
det inte räcker att skapa en bra struktur, hen behöver se till att strukturen följ och förbättras 
[15].  

• En bra ledare ser mer till hur än till resultatet 

Oftast riktar chefer sin uppmärksamhet uppåt och bryr sig mer om vad chefen ovanför vill ha 
för resultat. Uppmärksamheten bör istället vara riktad nedåt mot medarbetarna. Resultatet är 
beroende av arbetsinsatser, så en bra ledare bör vara mer intresserad av hur man utför arbetet 
på bästa sätt. Ledaren bör undvika toppstyrning och istället erbjuda frihet inom ramar och 
uppmuntra ansvar- och initiativtagande [15].  

• En bra ledare ger tre ledarbidrag 

För att främja bra samarbete och ge medarbetarna möjlighet att lyckas bör ledaren ge tre 
nödvändiga villkor förutsättningar, förmåga och attityd som förkortas till FFA. Resurser och 
struktur är förutsättningar som behövs för att möjliggöra värdeskapande arbete. En individ 
behöver förmåga i form av kunskap och erfarenhet för att kunna utföra arbetet. 
Förutsättningar och förmåga kompletterat med viljan att ta ansvar och bidra till helheten 
utgör ett fungerande system [15].  
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3.7.3 Ledarstegen 
För att skapa dessa villkor på bästa sätt kan man använda ett verktyg, Ledarstegen, se bild 8. 
Ledarstegens fem steg beskriver hur man 
bör leda för att bidra till de tre villkoren. 
Första steget handlar om förståelse. Att 
förstå uppgiften och syftet är grundläggande 
för förutsättningar, förmåga och attityd, om 
du som ledare inte förstår varför du leder 
blir det omöjligt att förstå hur du ska leda 
[15].  
 
För att bli förstådd måste du först förstå. 
När man har förstått det som är viktigt kan 
man synliggöra det viktigaste och tydliggöra 
förväntningar, mål och strategier vilket 
bidrar till bättre förutsättningar för 
medarbetarna [15].  
 
Att som ledare ge en del av sin tid och lyssna 
på medarbetarna är att visa respekt. När en 
medarbetare får känna sig sedd och hörd 
stärks attityden och viljan att bidra. Det 
handlar om att visa intresse för 
medarbetaren och arbetsbidraget, vilket 
kräver en ledares närvaro, både fysiskt och 
psykiskt [15].  
 
Utmana individen grundas i föregående 
steg, när du väl har sett människan kan man 
utmana individen och fastställa 
förväntningar. Dessa förväntningar måste 
anpassas efter individen [15].    

Laganda är en grundsten för ett lyckat 
samarbete. Samspel och laganda är 
tillsammans en bidragsfaktor till att man 
gemensamt kan leverera, förbättra, lära och  
trivas på jobbet. Gruppens mognad avgör vilken Bild 8: - Ledarstegen  
 typ av ledare som behövs, Bengt nämner tre olika  
typer - kravchefen, kompischefen och ledarchefen. En mogen grupp klarar själva ut 
ansvarsfördelningen men i en omogen grupp krävs en ledare som tydligt klargör 
förväntningar och ansvar [15].  

 

3.8 Informationsflöden 
Att kommunicera på ett effektivt sätt är en viktig egenskap vid arbete med förbättringar, det 
gör att informationen enkelt och snabbt kan spridas genom de rätta vägarna inom företaget 
[16].  

Att ha ett bra informationsflöde inom företaget möjliggör effektiva processer inom 
verksamheten. I dagens marknad kan detta ses som en stor konkurrensfördel. Det är av stor 
vikt att en verksamhet har bra distributionskanaler för sin information i det dagliga arbetet. 
Bra kommunikation leder till kortare ledtider för förändringar och uppdateringar [17]. 

3.8.1 Nedåtriktad kommunikation 
Är information som kommer från de högre delarna av verksamheten och nedåt. De är ofta en 
styrande funktion vars mål är att till exempel förmedla arbetsinstruktioner eller ge feedback 
på prestationer [18]. 
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3.8.2 Uppåtriktad kommunikation 
Kommunikation från de lägre delarna av ett företag. Kan vara från en montör till 
produktionsledaren. Informationen i denna kanal behandlar vanligtvis lägesrapporter, 
förbättringsförslag eller arbetsrelaterade problem [18].  
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4 Metod och genomförande 
Under kapitel 4 ges en översiktlig beskrivning av vilka metoder som använts för att genomföra 
examensarbetet. Inledningsvis beskrivs kopplingen mellan de valda metoderna och de 
framförda frågeställningarna, se bild 9. Sedan ges en mer detaljerad beskrivning och 
motivering av de valda metoderna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
reliabilitet och validitet.  

4.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

Bild: 9 – Metod kopplad till frågeställning.  

För att besvara studiens första frågeställning "Hur ska standardoperationsbladen utformas?" 
har litteraturstudie, observationsstudie och dokumentstudie utnyttjats som metod. 

För att besvara studiens andra frågeställning "Hur säkerställer produktionsledaren att 
standardoperationsbladen följs och uppdateras?" har litteraturstudie, dokumentstudie och 
samtal använts som metod. 

4.2 Datainsamling 
För att besvara examensarbetets framtagna frågeställningar har data samlats in via företagets 
interna dokument, observationsstudier, litteraturstudie, samtal och diskussioner med 
personal.  

4.2.1 Litteraturstudie  
För att få en bättre uppfattning av området och för att skapa ett teoretiskt ramverk har en 
litteraturstudie utförts inom de berörda ämnena för examensarbetet. De teorier som valdes 
har i samråd med företaget och handledare ansetts vara lämpliga för arbetet. 
Litteraturstudien genomfördes via sökningar i Jönköpings Universitets bibliotek och Google 
Scholar. Fackböcker, vetenskapliga publikationer och annan litteratur är exempel på litteratur 
som använts i studien. Områden som har studerats är Lean Production, standardiserat 
arbetssätt, kommunikation, ledarskap och visuell utformning av arbetsinstruktioner. Dessa 
områden har undersökts då de tillsammans delvis besvarar arbetets frågeställningar. Sökord 
som använts redovisas i tabell 1. 
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Svenska Engelska 

Lean Produktion Lean Production 

Ledarskap Leadership 

Kommunikation Communication 

Standardiserat arbetssätt Standardized work 

Arbetsinstruktioner Work instruction 

Processer Process  

Tabell: 1 - Sökord 

4.2.2 Observationsstudie 
Observation är mest användbart vid insamling av information i naturliga situationer i samma 
stund som de inträffar. Under en observationsstudie finns det två olika alternativ, att innan 
bestämma vad som ska observeras och hur, eller observera i ett utforskande syfte utan 
tidigare bestämt observationsschema. Oavsett vilken observationstyp som nyttjas krävs det att 
följande tre frågor besvaras: 

-Vad ska vi observera? 

-Hur ska vi registrera observationerna? 

-Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

Under de två nästföljande rubrikerna förklaras två olika tillvägagångssätt för att utföra en 
observation. För att tillhandahålla informationen som behövdes gällande 
standardoperationsbladen krävdes en kombination av dessa båda [19]. 

4.2.2.1 Strukturerade observationer 

Förutsätter att observatören innan vet vad som ska observeras. Det är givet vilka situationer 
och beteenden som ingår. Ett observationsschema kan ställas upp utefter kategorierna som 
observatören avser att studera. En strukturerad observation är att föredra i de fallen 
observatören vet vad som ska studeras [19]. 

4.2.2.2 Ostrukturerade observationer 

Används ofta i ett utforskande syfte med förhoppningen att registrera allting som sker. Vid 
denna typen av observation finns inget förutbestämt observationsschema, istället försöker 
man samla så mycket information som möjligt från ett visst problemområde. Observationen 
består till stor del av att skriva ned stödord för att sedan anteckna mer noggranna 
beskrivningar. Detta för att tiden ofta inte räcker till för att beskriva händelseförloppet 
utförligt under observationens gång [19]. 

Med hjälp av de ritningar som finns för hur dörren ska konstrueras kunde ett 
observationsschema ställas upp, alltså en strukturerad observation. Men författarna tog också 
del av händelser som inte var förväntade enligt observationsschemat, där av har det 
genomförts en blandning av både strukturerad och ostrukturerad observation. Dessa 
observationer ligger till grund för standardoperationsbladen. 
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4.2.3 Dokumentstudie 
Författarna har via företaget tagit del av interna dokument som ligger till grund för hur de 
arbetar med standardoperationsblad i nuläget, även tagit del av dokument som förklarar 
produktions-layouten. Dessa dokument har använts i nulägesbeskrivning för att få en 
överblick över vad som behöver förbättras med nuvarande material.  

4.2.4 Samtal 
Under besöken på företaget har författarna träffat ett flertal olika personer inom det berörda 
projektet. Samtal och diskussioner har förts med bland annat produktionschefen och 
produktionsledaren, fullständig samtalslista utläses i tabell 2. Samtalen har bidragit med 
information och ytterligare förståelse om företaget samt de berörda frågeställningarna.   

Namn Befattning 

Andreas Westergren Produktionschef 

Torbjörn Bergehed Produktionsledare 

X Produktionstekniker 

Jens Montör 

Tabell: 2 - Samtalslista 

4.3 Analys av data  
Informationen har analyserats parallellt med att den har samlats in. För att få en bättre 
förståelse och helhetsbild av den insamlade rådata lästes materialet i genom upprepade 
gånger. Vid varje genomläsning sorterades irrelevant data bort för att i slutändan bara ha data 
som är relevant för studien kvar. En bra analys kräver goda kunskaper av sitt studieområde, 
därav har analysen av vissa områden föregåtts av en litteraturstudie, detta för att bättre förstå 
den insamlade informationen. 

4.4 Trovärdighet 

4.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar tillförlitligheten på den information som samlats in [19]. Syftet med 
reliabilitet är att minimera antalet felkällor i en studie. Hög reliabilitet innebär att en forskare 
ska kunna följa samma tillvägagångsätt av ett och samma fenomen och komma fram till 
liknande slutsatser [20]. Holme och Solvang beskriver att reliabiliteten kan ökas genom att 
utarbeta rutiner för de olika faserna i forskningen och öka noggrannheten under hela 
forskningsprocessen [21].  

För att säkerställa reliabiliteten har strukturen av observationen framtagits i samråd med 
företaget och handledaren. Efter samtalen med personalen har författarna återkopplat för att 
säkerställa att tolkningen av informationen har varit korrekt.   

 

4.4.2 Validitet 
Reliabilitet är nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för en bra studie [21]. Forskaren 
måste försäkra sig om att studien har mätt det som avsetts mäta för att säkerställa 
informationens giltighet [19].  

Innan observationen informerades montören angående syftet med studien och observationen, 
det fördes även en dialog med montören under observationen, detta för att säkerställa 
studiens validitet.  
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Samtalen, dokumentstudien och de teorier som berörts gav författarna en bas till att 
strukturera observationen för att säkerställa att rätt saker observerades.  
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5 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden på den berörda avdelningen för att sedan 
beskriva produktionslayout och flödet. Därefter beskrivs hur produktionsunderlag upprättas i 
nuläget och det följs av en beskrivning av de rollerna som är inblandade i processen.  

5.1 Over Wing Door 
Examensarbetet omfattar en produktionslina som tillverkar en flygplansdörr, dörren är en 
Over Wing Door och används på Airbus flygplan A321. Produktionslinan sattes i bruk februari 
2017 och har ännu inte nått sin fulla potential. När Examensarbetet skrivs är det 17 stycken 
samman-byggnads montörer anställda, med ambitionen att öka till 30 stycken inom ett par 
månader. I nuläget är erfarenheten hos montörerna blandad, vissa har arbetat inom området i 
över tio år och vissa har jobbat i ett par månader. När arbetsstyrkan är full beräknas 
majoriteten bestå av nyanställda. I nuläget arbetar de endast dagtid med halvdagstakt men 
målet är att takten ska vara två timmar. Arbetet vid varje station är komplext och för att 
takttiden ska upprätthållas är varje montör upplärd på en station och när tid finns 
uppkommer möjlighet för rotation. 

5.2 Produktionslayout 
Produktionslinan är uppbyggd av tre olika typer av stationer som motsvaras av olika färger 
och stationsnummer, se bild 10.  

• Sammanbyggnad (Grön) 

• Slutmontering (Blå) 

• Test/verifiering (Orange) 

I Sammanbyggnads-station utförs borrning, tätning och montering. I slutmontering utförs 
installationer av elektronik, mekanik och hydraulik. I teststationerna utförs diverse tester för 
att verifiera att dörrens funktioner fungerar som de ska.  

Bild: 10 - Produktions-layout 
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5.3 Framtagande av produktionsunderlag 
I nuläget tar produktionstekniker fram produktionsunderlag baserade på 
konstruktionsunderlagen. De produktionstekniska underlagen ska säkerställa en repeterbar 
tillverkning av produkten samt överensstämma med de fastställda kraven på kvalitet, ledtid 
och kostnad.  

Produktionstekniker definierar tillverkningssekvenser och upprättar en preliminär 
operationslista. Val av tillverkningsmetod, verktyg och utrustning bestäms och verifieras 
genom utförandet av en First Article Inspection. First Article Ispection fungerar som ett test 
för att fastställa exempelvis tillverkningsmetod.  

Varje operation ska ha en detaljerad arbetsinstruktion som beskriver arbetsmomenten. 
Instruktionerna ska tydligt beskriva vad som ska utföras och innehålla referenser till verktyg 
och material. Underlagen ska inte gå att misstolka och ska även hjälpa produktionsledaren 
säkra att arbetet utförs på samma sätt varje gång.   

Preliminärt produktionsunderlag ska egengranskas av produktionstekniker. Efter 
egengranskning ska underlaget oberoende granskas av produktionstekniker som inte   själv 
har upprättat underlaget. När underlaget är godkänt sker frisläppning till produktion.  

Vid ändring av underlagen upprättas en Change Request. Ändringen kategoriseras sedan i en 
av följande kategorier: 

• Ändring av konstruktionsunderlaget 

• Ändring av metod 

• Ändring av verktygssats 

I detta arbete fokuserar författarna på ändring av metod. Ändring av metod innebär att den 
färdiga hårdvaran inte påverkas och kan initieras av produktionen på grund av byggbarhet, 
ergonomi, beläggning eller ekonomiska skäl. Ändringsbegäran behandlas sedan i ett Local 
Change Board-möte där ett beslut fattas. Godkänds ändringen frisläpps den till produktionen.   

5.4 Produktionsunderlag 
I nuläget finns produktionsunderlag i form av ”Work Instructions” se bild 11. I bild 11 beskrivs 
arbetsmomentet för en operation som utförs i en station. I det här fallet delas arbetsmomentet 
upp i två arbetssekvenser och hela arbetsmomentet beskrivs med hjälp av en bild. I 
produktionsunderlaget namnges verktyg med hjälp av verktygsbeteckningar och vissa 
moment beskrivs i kopplade instruktions-dokument.    

 

Bild 11 - Produktionsunderlag 
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5.5 Roller 

5.5.1 Produktionsledare 
En produktionsledare är första nivåns chef. Utöver lönesättning, kompetens- och 
resursutveckling ska produktionsledaren tillhandahålla kompetenser, metoder och verktyg 
inom sitt ansvarsområde. Produktionsledaren ska även se till att verksamheten följer gällande 
krav och regler inom miljö och arbetsmiljö. Fler arbetsuppgifter finns beskrivet i Saabs 
interna dokument.  

5.5.2 Produktionstekniker 
Produktionsteknikern svarar för utveckling av produktionsmetoder, specificering av 
verktygsbehov, beredning av produktionsunderlag, planering av tillverkning samt 
produktionsstöd. Produktionsteknikern ska inneha en behörighetsnivå mellan nivå 1 - nivå 4. 
Nivå 4 innebär att produktionsteknikern får underhålla tillverkningsunderlag under 
handledning och nivå 1 innebär att teknikern får självständigt granska och tillstyrka 
konstruktionsunderlag.   

5.5.3 Montör 
En montör utför och kontrollerar arbete enligt beordrings-underlag. En montör kan inneha en 

av sex olika behörighetsnivåer. Lägsta behörighetsnivå benämns MSB006 och innebär att 

montören får utföra arbete som i efterhand kontrolleras av annan behörig montör. Högsta 

behörighetsnivå benämns MSB001 och innebär att montören har behörighet att kontrollera 

annan montörs arbete och även slut-godkänna produkt och dokumentation.
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6 Analys 
I detta kapitel har insamlad data och litteraturstudie analyserats gentemot 
nulägesbeskrivningen. Detta för att få en kontrast till hur det ser ut nu ställt mot hur 
forskning och den insamlade data beskriver hur det borde vara.  

6.1 Hur ska standardoperationsbladen vara utformade? 
För att besvara frågeställning ett har nulägesbeskrivningen, relaterad litteratur från det 
teoretiska ramverket samt observationen som gjorts på företaget använts. Observationen på 
företaget ligger till grund för de olika ingående stegen i standardoperationsbladet.  

 Företagets interna dokument beskriver vad en arbetsinstruktion ska innehålla: 

• Varje operation har en detaljerad arbetsinstruktion där arbetsmomenten beskrivs. 

• Instruktionerna ska skrivas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad som ska 
göras. 

Företaget uppfyller i dagsläget endast en av dessa två punkter. Det finns en arbetsinstruktion 
till varje station. Instruktionen definierar dock mer en ritning än en instruktion. En följd av 
detta är att montörerna inte kan utläsa de olika ingående stegen i processen.  

"För att säkerställa att alla gör lika, måste vi ha instruktioner som vi orkar läsa", med det 
menas att allt för detaljerade instruktioner tenderar att inte följas [1, s.48]. 

6.1.1 Lean 
Målet med standardoperationsblad är kopplat till Lean. Lean behandlar områden som 
eliminering av slöseri, eliminering av variationer, ständigt förbättra samt standardisera med 
flera. Vid utformning av standardoperationsbladet togs dessa områden i beaktning. En för hög 
detaljeringsgrad i standardoperationsbladet skulle innebära onödigt arbete samt kräva mer 
arbete kring uppdatering av standaroperationsbladet. Syftet med standardoperationsbladet är 
att beskriva det bästa kända arbetssättet just nu, vilket beskriver ett arbetssätt med minimalt 
slöseri och genom att montörerna följer arbetssättet så elimineras även variationer. 
Standaroperationsbladet ger sedan förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar och 
vidare standardisering.  

6.1.2 Standardiserat arbetssätt 
Vid repeterande arbetsmoment som utförs i den berörda produktionslinan är det 
fundamentalt att arbeta på ett standardiserat sätt. Att definiera ett standardiserat arbetssätt i 
form av ett standardoperationsblad där montören enkelt kan följa arbetssekvensen, för att 
sedan repetera arbetsmomentet flertal gånger under arbetsdagen, ger montören rätt 
förutsättningar att arbeta med ständig förbättring. Genom att utforma 
standardoperationsblad som montörerna följer ges möjlighet till effektivare processer, ökad 
produktivitet och kortare upplärningsperiod för nyanställda. 

6.1.3 Struktur och utformning 
Standardoperationsblad definieras som ett processdokument som i detalj beskriver hur en 
montör ska genomföra ett specifikt moment. Ett standardoperationsblad ska innehålla bland 
annat syftet med momentet, vilket material som behövs, hur momentet genomförs och vad 
som behövs tas i beaktning [7].  
 
I företagets interna dokument finns en mall på hur en arbetsinstruktion ska vara utformad 
strukturellt. Det är inget som utnyttjas av företaget i nuläget, däremot är mallen till viss del 
utformad på ett sätt som stämmer överens med vad teorierna i det teoretiska ramverket 
förklarar.  

Likheten mellan företagets mall och teori finner man bäst i boken ”bästa kända arbetssätt”, 
där Oskar Olofsson beskriver att det krävs att tre stycken nyckelpunkter uppfylls för att skapa 
en bra arbetsinstruktion [1, s.58].  

• Vad som ska göras 
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• Hur man ska göra det 

• Risker vid avvikande från standardoperationsblad 

Dessa tre punkter är alla samtliga uppfyllda enligt företagets mall.  

Vidare går det i företagets interna dokument utläsa att produktionsunderlaget ska vara 
utformat på ett sätt som både underlättar arbetet för nya montörer men samtidigt behagar 
vana operatörer se bild 12. 

 

Bild: 12 - Bilden beskriver vem produktionsunderlaget är till för. 

6.1.4 Visuell utformning 
Att information misstolkas och är svårt att förstå beror oftast på att information presenteras 
på ett felaktigt sätt. Om materialet presenteras på ett korrekt sätt kan mycket information få 
plats i en och samma bild. Det finns hjälpmedel för att öka förståelsen i den presenterade 
informationen, dessa kan vara att man använder färger, olika typsnitt, ramar och rörelser i 
bilden [8, s.4]. 

Företaget har i dagsläget inga styrningsdokument för hur instruktionen ska framställas 
visuellt. Den visuella delen av en arbetsinstruktion är lika viktig som den strukturella delen. 
Detta för att en instruktion med endast text i regel är mindre effektivt än att kombinera text 
med förklarande bilder. En väl framställd instruktion som är placerad på en plats där 
montören ständigt blir påmind har visat på större engagemang hos den enskilda arbetaren.  

6.2 Hur säkerställer produktionsledaren att 
standardoperationsbladen följs och uppdateras? 
För att besvara frågeställning två har nulägesbeskrivningen, relaterad teori från det teoretiska 
ramverket samt en studie av företagets interna dokument nyttjats.  

Nyanställda genomgår idag en fyra veckor lång utbildning, där de får lära sig de mest 
grundläggande momenten för att vara förberedda när de kommer till produktionen. 

Beskrivet i företagets interna dokument och regelverk finns förklarat hur arbetet kring 
produktionsunderlagen ska se ut.  
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6.2.1 Processer 
Beskrivet i nulägesbeskrivningen finns förklarat att företaget har processer för alla 
operationer som sker inom verksamheten. En process i sig är ingenting som förbättrar 
verksamheten, utan är något som ständigt måste uppdateras och underhållas i ett cykliskt 
förförande. I det teoretiska ramverket finns PDCA (Plan-Do-Check-Act) utförligt förklarat. 
PDCA är utformat i ett cykliskt förförande och är ett bra verktyg för att skapa en process för 
ständiga förbättringar. PDCA togs i beaktning vid framtagning av processen som beskrivs i 7.2 
Åtgärdsförslag frågeställning 2.   

6.2.2 Ledarskap 
Under rubriken teoretiskt ramverk förklarar författarna att det krävs att en bra ledare 
uppfyller tre stycken villkor:  

– Förutsättningar  

– Förmåga  

– Attityd  

Dessa tre villkor förkortas till FFA och är en grundsten i verktyget Ledarstegen, se bild 8. 
Ledarstegens fem steg beskriver hur man bör leda för att bidra till de tre villkoren. Att ge 
arbetarna de rätta förutsättningarna kommer bidra med en bättre prestation, viljan att 
förbättra, att lära sig och trivas på jobbet. I slutändan kommer arbetarna känna mer ansvar, 
engagemang och ett driv att prestera. 

6.2.3 Informationsflöde 
Att kommunicera på ett effektivt sätt är en viktig egenskap vid arbete med förbättringar, det 
gör att informationen enkelt och snabbt kan spridas genom de rätta vägarna inom företaget 
[16].  

Under rubriken teoretiskt ramverk beskrivs Ledarstegen, se bild 8. Stegen innefattar fem steg, 
varav ett steg benämnt som "se" beskrivs:  

Att som ledare ge en del av sin tid och lyssna på medarbetarna är att visa respekt. När 
en medarbetare får känna sig sedd och hörd stärks attityden och viljan att bidra. Det 
handlar om att visa intresse för medarbetaren och arbetsbidraget, vilket kräver en 
ledares närvaro, både fysiskt och psykiskt [15].  

Det här innebär att det ska finnas en kanal där medarbetare kan uttrycka sina åsikter. 
Åsikterna ska tas emot med respekt och färdas de rätta vägarna inom företaget för att nå 
förändring. Något som bidrar till bättre moral hos medarbetarna är när ett förbättringsförslag 
sätts i bruk. Det visar att alla har möjlighet att förändra och uttrycka sina åsikter.   
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7 Åtgärdsförslag  
Kapitlet redovisar åtgärdsförslagen som är baserade på studiens resultat och analys kopplade 
till frågeställningarna. 

7.1 Åtgärdsförslag frågeställning 1  
För att besvara frågeställningen ”Hur ska standardoperationsbladen vara utformade?”  Har 
författarna utformat ett förslag på ett standardoperationsblad. Observationer som 
genomfördes ligger till grund för förslaget som upprättades i samverkan med berörd montör.  

Som beskrivet tidigare är standaroperationsbladet till för både rutinerad personal men även 
personal under upplärning. Nämnvärt är att montörer genomgår en utbildning innan de 
placeras i produktionen, vilket togs i beaktning när författarna bestämde detaljeringsgrad. 

Det 18 sidor långa standardoperationsbladet är det första utkastet som sedan ständigt ska 
förbättras enligt processen beskriven i åtgärdsförslag frågeställning 2. 
Standardoperationsbladet ses i bilaga 1. 

7.2 Åtgärdsförslag frågeställning 2  
För att besvara frågeställningen ”Hur säkerställer produktionsledaren att 
standardsoperationsbladen följs och uppdateras?”  Har författarna tagit fram en process som 
åtgärdsförslag. Processens utformning ses i bild 13, sedan beskrivs processen steg för steg.  

Innan processen startar måste det säkerställas att alla inblandade förstår vad syftet med 
standardiserat arbetssätt är, det ligger även i företagets intresse att informera och utbilda 
personal angående standardiserat arbetssätt. För att säkerställa en levande process krävs 
minimal komplexitet och korta ledtider. Motiverad och engagerad personal är fundamentalt 
för en fungerande process, det krävs även engagemang från första, andra och tredje nivåns 
chefer.   

Bild: 13 – Processkarta 

Förkortningar 

SOB Standardoperationsblad 

PT Produktionstekniker 

PL Produktionsledare 
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FFF Fit, Form, Function 

 

 

Utformning av standardoperationsblad 
Produktionstekniker arbetar tillsammans med montör med att utforma ett 
standardoperationsblad med hjälp av nuvarande produktionsunderlag. Resultatet granskas 
för att sedan frisläppas till produktion.  

Uppföljning 
Produktionsledare och/eller produktionstekniker följer upp och kontrollerar om 
standardoperationsbladen följs genom kontinuerliga och tidsbestämda kontroller. Nästa steg 
baseras på resultatet i uppföljningsfasen.  

Ständiga förbättringar 
Om föregående steg resulterar i ett ja, fortsätter arbetet med ständiga förbättringar som 
vanligt, för att sedan följas upp igen.  

Undersök 
Om föregående steg resulterar i ett nej, bör det undersökas varför standardoperationsbladet 
inte följ, exempelvis genom att använda verktyget fem varför. Följs inte 
standardoperationsbladet bör det ges förslag på förbättring.  

Förbättringsförslag standardoperationsblad 
Montör föreslår förbättringsförslag som innebär ändring av standardoperationsbladet, 
förslaget ges till Produktionsledaren som skickar det vidare till produktionsteknik.  

Påverkar form, fit eller function 
Med form, fit eller function menas produktens konstruktion eller funktion. Påverkar 
förbättringsförslaget form, fit eller function krävs djupare granskning och högre behörigheter. 
Förbättringsförslag som påverkar form, fit eller function berörs inte i det här examensarbetet.  

Uppdatering & granskning 
Om förbättringsförslaget inte påverkar form, fit eller function uppdateras 
standardoperationsbladet av produktionstekniker och granskas sedan av oberoende 
produktionstekniker. Sedan godkänns standardoperationsbladet och frisläpps till produktion.   
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8 Slutsatser och diskussion 

8.1 Slutsatser och rekommendationer 
De frågeställningarna som examensarbetet startade med har under hela arbetets gång varit 
aktuella och genom att besvara dessa har syftet med arbetet uppnåtts. 

Arbetet har resulterat i hur ett standardoperationsblad ska vara utformat för att vara till 
största nytta för operatörerna men också för att minska variation av säkerhet, kvalitet och 
cykeltid. Resultatet är grundat på relevanta och pålitliga källor från både nya 
forskningsteorier och äldre välanvända teorier. Detta för att utformandet av 
standardoperationsbladen ska vara modernt men också grundat i mer välkända teorier.  

Kontrasten mellan de befintliga konstruktionsunderlagen som finns att se under kapitel 5.4 
till det nya standardoperationsbladet är markant. De befintliga underlagen var utformade av 
produktionstekniker utan hänsyn till operatörerna. Det nya standardoperationsbladet är 
framtaget på ett pedagogiskt sätt där syftet är att alla ska ha möjlighet att bidra till ett bättre 
tillvägagångssätt. 

För att ständigt hålla standardoperationsbladen uppdaterade och aktuella har en process 
tagits fram som i detalj beskriver hur ett standardoperationsblad ska tas fram och uppdateras, 
vilket beskrivs detaljerat i kapitel 7.2. Processen är förankrad i litteraturstudien och i Saabs 
interna dokument. I litteraturstudien beskrivs hur man som ledare ska agera för att skapa 
engagemang och motivera de anställda som deltar i processen, något som är viktigt för att få 
det att fungera. I Saabs interna dokument finns det detaljerat beskrivet hur företaget internt 
ska arbeta med sina processer. Dessa dokument har legat som grund vid skapandet av 
processen presenterad i kapitel 7.2. 

Slutsatsen av examensarbetet är att en lyckad implementering av standardoperationsbladet 
och processen med arbetet kring standardoperationsbladet kommer få företaget att 
åstadkomma högre effektivitet och minskad variation. Att vidare implementera 
åtgärdsförslagen på andra projekt inom företaget är en rekommendation av författarna. Detta 
skulle skapa kontinuitet och förenkla utlåning av personal och samarbete mellan olika projekt.  

 

8.2 Implikationer 

Den här studien undersökt hur standardoperationsblad ska utformas och hanteras. Genom 
analys av teori och observationer på fallföretaget har ett standardoperationsblad utformats. 
Ett förslag på hantering av standardoperationsblad lades fram i form av en process. 
Implementering av standardoperationsblad och den föreslagna processen skulle innebära 
praktiska implikationer. Det skulle kräva tid, engagemang och även förändring i personalens 
arbetssätt.  

För att implementeringen ska bli framgångsrik krävs någon form av genomgång av 
standardiserat arbetssätt för personalen. En positiv konsekvens av implementeringen är 
minskad variation av säkerhet, kvalitet och ledtid.  

 

8.3 Vidare arbete eller forskning 
Examensarbetet har sedan start varit avgränsat till en specifik station inom projektet Over 

Wing Door. Första steget i arbetet skulle vara att testa åtgärdsförslagen som lagts fram. 

Därefter kan Saab använda den framtagna processen för att upprätta standaroperationsblad 

till alla stationer. Skulle det visa sig vara framgångsrikt, kan det även implementeras på andra 

projekt inom Saab.  
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10 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Standardoperationsblad 
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10.1 Bilaga 1 
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Operation	1	- Borrning

• Borra	främre	hålet

- Borra 3.3mm

- Säkra med	styr-plunge (se	bild	1)

- Avlägsna tving

• Borra mittersta	hålet	

- Borra	3.3mm

- Borra	4.6mm

- Brotscha	4.823-4.868mm

- Säkra	med	styr-plunge (se	bild	2)

OBS! Borrning upprepas 3st	JBO33
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Operation	1	- Borrning forts.

• Borra	främre	hålet
- Avlägsna	styr-plunge (se	bild	1)

- Borra 4.6mm

- Brotscha	4.823-4.868mm

• Borra bakre	hålet	(se	bild	2)
- Borra	3.3mm

- Borra	6.1mm

- Brotscha	6.347-6.392mm

OBS! Borrning	upprepas	3st	JBO33
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Operation	1	- Flytta	JBO33 till	
ny	position.

• Avlägsna JBO33 från	ursprunglig	position	(bild	1)

• Placera	JBO33 på	ny position	(bild	2)

• Repetera	sedan borrprocess	från	föregående	
steg



Bilagor 

35 

 
 
 



Bilagor 

36 

 

 
 

Operation	2	- Pos44

• Placera	Pos44

• Placera JIB4	del	1 enligt	bild	2

• Kontrollera	anslag

OBS! Kontrollera	placeringen	av	Pos44!
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Operation	2	- Borrning

• Borra	2.5mm	med styrbussning	(skruvstift)

• Borra resterande	två	hål	2.5mm	(skruvstift)

• Borr-Brotscha 4.01-4.11mm	(3	hål)

• Demontera	JIB4	del	1

• OBS! Använd	tejp runt hålen	för	att	
skydda Outer Skin mot	märken!
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Operation	2 - Borrning	forts.

• Placera JIB4	del	2

• Kontrollera anslag	(bild	1)

• Borr-Brotscha 4.01-4.11mm	(3	hål)

• Demontera JIB4	del	2

• Markera läge	för Pos44 (bild	2)

• Gradning (6	hål)

• Rengöring
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Operation 3	- Pos24	(2st)

• Styr Pos24	i	förborrade hål	med	skruvstift

• Borr-Brotscha 4.01-4.11mm	(3	hål)
- Ett	hål	i	taget	(skruvstift)
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Operation 4	- Pos12

• Placera Pos12	i	JIB7

• Placera	JIB7

• Kontrollera anslag

Pos12 Pos12
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Operation	4	- Borrning

• Borra 4	hål (bild	1)
- Borra 3.3mm
- Borra 4.5mm
- Brotscha 4.820mm

• Demontera JIB7

• Gradning

• Rengöring
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Operation	5	- Montering	
Pos44

• Applicera	Naftoseal MC-780	C-4 i radie	enligt	
markering

• Applicera Naftoseal MC-780	C-4 på	Pos44	
enligt bild	2

• Placera Pos44	och	skruvstifta
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Operation	5	- Montering	
Pos44 forts.

• Applicera Naftoseal MC-780	C4 på EN6101D5-
09	

• Våtmontera två EN6101D5-09 med	anvisade	
verktyg

• Avlägsna skruvstift

• Våtmontera en	tredje	EN6101D5-09

OBS! Montering	av	nit kräver	två	personer
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Operation	5	- Montera	två	
nit

• Våtmontera två	EN6101D5-09 enligt bild
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Operation	5	- Montering	
Pos44	forts.

• Våtmontera 3st	EN6116V2-3	Hi-lite	med	
ASNA2528-2	NUT

• Skrapa	tätning

• Rengöring
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Operation 6 – Gradning	
Pos18-19

• Gradning 6	hål
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Operation	6	- Ytbehandling

• Applicera Bondertite	M-CR

• Applicera P60-A	Primer

• Applicera F70-A	Topcoat

Baksidan


