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Instruktioner till läraren 
Ni har nu genomfört en laboration på Vetenskapens Hus om optimering av arbetsprocesser och 
förändringsarbete. Härefter följer ett dokument som innehåller diskussionsfrågor som är tänkt att 
knyta an till laborationen. Det dokumentet kan delas ut som det är eller användas som underlag för 
din egen lektionsplanering och som stöd för möjliga diskussionsfrågor till eleverna. Ett upplägg kan 
vara att eleverna först diskuterar frågorna i grupper om 2-4 för att sedan jämföra sina slutsatser i 
helkass, antingen efter varje fråga eller efter att alla frågor diskuterats. 

Kommentarer till några av diskussionsfrågorna: 
Vi har inte tänkt att eleverna ska ledas fram till ”rätt” svar på frågorna utan att de ska sätta sig in i 
situationen för att diskutera med varandra och kunna motivera sina teknikval utifrån en given 
situation. 

Frågan om utmaningar och begränsningar för ett växande företag är tänkt att leda in på 
konsekvenserna för miljön, exempelvis att råvarorna som en industri använder sig av behöver 
förnyas i takt med att de förbrukas. 

Tips till vissa uppgifter 
Några svar som fungerar till uppgift 3: 

Större företag innebär mer transport till och från företag vilket betyder att transporten måste 
samordnas för att inte krocka. Se logistik. 

Leverantörerna kan inte leverera exempelvis råvaror som företaget kräver. Detta kan bero på att det 
inte finns tillräckligt ute i marknaden eller att priset ökas då det finns en stor efterfråga på råvaran. 

Finns det tillräckligt stor efterfrågan? Att det finns kunder som vill köpa varan som företaget 
tillhandahåller. Helt enkelt, man måste matcha efterfrågan, det finns ingen idé att producera mer än 
vad man säljer. 

Förklaring av vad de sju olika resursslöserityperna kan innebära som nämns i uppgift 4 är: 

• Överproduktion – tillverka mer än vad som behövs. Problem: Man måste antingen lagra eller 
kasta varan, exempelvis mat, rostar eller modell utgått. 

• Väntan – på att någonting ska hända. Problem: Någon får betalt=kostar utan att göra något. 
• Lager – att lagra mer än vad som behövs. Problem: Det kostar att lagra varor. 
• Rörelser – onödiga rörelser. Problem: Onödiga rörelser leder längre tidsåtgång i arbetet. 
• Omarbete – omarbete som inte tillför värde för kunden. Problem: Omarbete betyder att man 

lagt ner mer tid än vad som behövs, alltså dyrare. 
• Överarbete – att göra mer än vad kunden kräver. Problem: Man betalar mer än vad som 

egentligen behövs. 
• Transporter – onödiga transporter. Problem: Man betalar för onödig bränsle samt onödig 

slitage. Detta kan även leda till överarbete. 

Dessa sju kan du avsluta uppgift 4 med. 
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Efterarbete till Scanialaborationen på Vetenskapens Hus 
• Uppgift 1: Mycket utav Scanias processer för att framställa lastbilar sker med hjälp av 

maskiner som är programmerade att utföra ett visst moment på en given tid, men det finns 
även delar av produktionen som sköts av människor. På Scania arbetar de efter en klocka där 
arbetslaget vet hur lång tid de har på sig för att utföra sitt moment. Varför tror ni de gör så 
istället för att varje person gör så fort de kan och sedan skickar vidare godset till nästa 
station? Vad är fördelar och nackdelar med de två olika metoderna? 

 

• Uppgift 2: Vad finns det för fördelar och nackdelar med att man gör samma moment hela 
tiden? 

 

• Uppgift 3: Målet för de flesta företag är att göra så mycket vinst som möjligt. Om man tänker 
sig att vinsten är proportionell mot hur många varor man säljer, vilka utmaningar och 
problem tror du att ett företag kan möta när de växer? Vad begränsar ett företag från att 
växa och bli ännu större? 

 

• Uppgift 4: Det finns en filosofi som kallas Lean production och de flesta stora företag 
använder den eller någon variant av den för att arbeta så effektivt som möjligt. En central del 
i den är att eliminera resursslöseri i alla dess former, alltså inget onödigt arbete. För ett 
företag som Scania, som i huvudsak producerar lastbilar och bussar, vilka olika 
resursslöserier under produktionen kan ni komma på? Det finns sju typer av resursslöserier. 
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