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Sammanfattning 
Verkstadsindustrin är en bransch i ständig utveckling. Utvecklingen har gjort så att många 

företag blivit tvungna att tillämpa olika filosofier och principer för att kunna hänga med sina 

konkurrenter. En av dessa filosofier är Lean Production. Scania är ett av de företag som tidigt 

bestämde sig för att tillämpa Lean. Det slutade upp med att de tolkade den på sitt eget sätt 

vilket bildade Scania Production System. En avdelning som inte tillämpar Scanias sätt att 

arbeta med Lean på bästa sätt är avdelning Fo1:3 på chassi. Här finns det brister som inte 

uppfyller det Lean-tänk som Scania eftersträvar. 

Layouten på avdelningen tillför många problem. Det finns mängder av slöserier på området. 

Arbetsbelastning, gångtiden och trivsel är några exempel på vad som brister på avdelningen. 

På grund av detta ville chassi implementera en ny layout och därför gavs en uppgift att först 

kartlägga det interna och externa flödet för att se exakt var bristerna fanns för att sedan 

komma med layoutförslag. Layoutförslagen som gavs var på ett eller annat sätt grundade i 

Lean. De utgick dock från olika prioriteringar, som exempelvis att minska gångtiden eller att 

försöka förbättra den sociala aspekten. 

I slutändan gavs fem olika layoutförslag. Två av dessa layoutförslag föreslog en förflyttning 

av hela avdelningen närmare line. Detta, eftersom det ansågs vara det bästa alternativet 

utifrån Lean-perspektivet. Det var också dessa förslag som Scania ansåg vara de bästa. Det 

blev dock tydligt att dessa förslag också var de mest svårimplementerade eftersom en 

förflyttning av en hel avdelning är något som kostar mängder av resurser och tid. 

Layoutförslag 5 ansågs enhälligt vara det optimala förslaget. Det var också den layout som 

skulle kräva mest arbete då inte bara stationen skulle flyttas utan det skulle också tvinga 

fram en helt ny standard som montörerna skulle vara tvungna att jobba efter eftersom nya 

stationer skulle införas. 

Alla var i slutändan överens om att förslag 5 skulle i den bästa av världar ge det bästa 

resultatet. Det finns däremot många hinder som måste övervinnas för att det ska bli 

verklighet. 
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Abstract 

The manufacturing industri is a trade in constant development. The development has forced 

many companies to apply different philosophies and principles to make sure that they stay 

side by side with their competitors. One of these philisophies is Lean Production. Scania is 

one of the companies early on, decided  to implement Lean. They ended up interpreting it in 

their own way which formed the Scania Production System. A department that 

unfortunately does not optimaly apply Scania’s way of working with Lean is Fo1:3 in the 

chassis facotory. There are many deficiencies here that do not meet the Lean principles that 

Scania strives for. 

The layout of the department has many problems. There is a lot of waste that goes on in the 

area. Workload, walking time and well-being are just some of the examples of what is lacking 

quality in the department. Because of all this there is a will from Scania to implement a new 

layout and therefore a task was given to firstly map the internal and external flow to identify 

exactly where the deficiencies existed. The task after the deficiencies were mapped out and 

identified was to come up with some suggestions for a new layout. The suggestions of 

layouts that were given were all in some way based on Lean. There were however different 

priorities in each suggestion of layout such as reducing the walking time or improving the 

social aspect. 

Five different suggestions of layouts were given. Two of these suggestions suggested moving 

the entire department closer to the line. This is because it was considered the best 

alternative when looking at it from the perspective of Lean. These were also the options that 

Scania considered the best. However, it became clear that these proposals were also the 

most difficult to implement because a transfer of an entire department is both resource and 

time consuming. Proposal 5 was seen unanimously as the optimal option. It was 

coincidentally the option that would require most work since not only does the station need 

to to be moved, it would also require the assemblers to learn a whole new standard of work 

because new stations would be introduced. 

Ultimately, everyone was in agreement that option 5 would in the best of worlds also give 

the best result. There are however many obstacles that have to be overcome in order for it 

to become reality. 

Key words 

Lean 

Workshop layout 

MONA 

Line 

Mapping 

 

 

 



 
 

Förord och tack 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras lite bakgrundinformation, syfte, frågeställning och målsättning 

samt arbetsplatsen som projektet utgår från. 

1.1 Bakgrund 
Verkstadsindustrin är en bransch i ständig utveckling. Varje år kommer det nya innovativa 

utrustningar och utseenden till olika fordon som förundrar människor. Detta är aspekten 

som allmänheten oftast är mest intresserad av och också ofta den enda dem får se. Det finns 

däremot en aspekt, som vissa skulle argumentera är en ännu viktigare del inom utvecklingen 

och det är hur produktionen har utvecklats de senaste åren (Hallgren, 2007). Det är allt mer 

konsumenter som fått upp ögonen på hur produktionen ser ut, ofta på grund av ett 

hållbarhetsperspektiv vilket gjort att det nu på senare år blivit en konkurrenskraft och något 

de stora företagen lägger allt mer fokus på (Hallgren, 2007). 

Ledtider, slöseri, löner, logistik, ergonomi och utgifter är bara några av områdena som 

företagen lägger vikt på. Att förbättra dessa kan vara en komplex utgift, speciellt då det ofta 

sker målkonflikter när ett försök görs för att förbättra ett av områdena. På grund av detta 

väljer många av företagen att tillämpa olika produktionsfilosofier. Den mest populära av 

dessa är Lean Production. (Womack et al., 2003). 

Scania är ett av företagen som sedan länge valt att tillämpa ett Lean-tänk. Med hjälp av Lean 

har de utvecklat en arbetsstandard som många andra organisationer strävar efter. De har ett 

ständigt förbättringsarbete gällande sin produktion och använder sig av forskning och 

undersökningar för att förbättra. Med allt detta arbete har de vidare utvecklat Scania 

Production System (SPS) som beskriver Scanias principer, värderingar och prioriteringar. 

(Aarflot et al., 2017) 

 

Figur 1. SPS huset. 

Tanken med SPS-huset är att den ska illustrera hur Scania är byggt på samma sätt som ett hus är 

byggt. Det börjar först med grunden av huset, vilket i detta fall är Scanias grundvärderingar.  Det 
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följer sedan med golv, väggar och tak som i detta fall illustrerar Scanias principer. Inuti huset finns 

det sedan inneboende som reflekterar prioriteringsordningen som Scania har valt att utgå från. 

(Aarflot et al., 2017) 

Det är dock så att det ofta sker avvikelser gällande organisationernas filosofier och Scania är 

inget undantag. Att trivsel på en produktionslina kan variera mellan stationer är inget 

ovanligt. Vissa stationer har högre belastning än andra, vissa stationer har längre väntetid 

och vissa stationer har svårare processer än andra. Det kan alltså vara så att det finns många 

faktorer till varför avdelningar inte uppfyller det Lean-tänk som Scania eftersträvar. En av 

dessa avdelningar är förmontering av ventiler (Fo1:3) på Scanias chassifabrik. Här är 

problemen bland annat dålig ergonomi, hög belastning och dåliga sociala förhållanden. Detta 

har gjorts tydligt från både montörer och tekniker som arbetar på avdelning. Denna rapport 

kommer vidare att beskriva dessa problem mer utförligt och med hjälp av både litteratur och 

praktiska undersökningar försöka kartlägga flödena som pågår och komma med förslag till 

förbättringar. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka problematiken i avdelning Fo1:3 och samla in 

information gällande området och dess bidrag till line för att kunna komma med 

förbättringsförslag gällande layouten på området. I samband med projektet ska bland annat 

dessa frågor besvaras: 

• Vilka verklighetsbaserade problem kan man lösa med hjälp av Lean-filosofin? 

• Vad måste man ta hänsyn till vid utformning av en ny layout? 

1.3 Målsättning: 
Utöver syfte och frågeställningen så har projektet även uppsatta mål som ska försökas 

uppnås genom att använda och analysera den insamlade datan. De uppsatta målen beskrivs 

nedan: 

• Kartläggning av det interna flödet inom Fo1:3. 

• Kartläggning av det externa flödet, det vill säga från Fo1:3 till line. 

• Föreslå fungerande layoutförändringar utifrån Lean-tänket som Scania eftersträvar 

1.4 Avgränsningar 
Avdelningen Fo1:3 innehåller sju stationer. Stationerna är inte beroende av varandra vilket 

innebär att det inte finns något dragande system i själva avdelningen. Området påverkas 

däremot av det dragande systemet från line. Sex av dessa stationer bidrar till ett och samma 

flöde som är anknutet till line. Den sjunde stationen som benämns station X har ett eget 

flöde som är anknutet till Fo1:1. För att kunna fokusera mer på det riktiga problemet och 

hitta lösningar till ventilflödet har vissa avgränsningar gjorts. De avgränsningar som 

fastställts är att endast fokusera på det ventilflödet som är kopplat till line, bortse från 

station X, att layoutförslagen bara ska vara baserat på Lean och att bortse från problem som 

inte medför stora konsekvenser. 
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       Ställage in 

 

       Ställage ut  

1.5 Nulägesbeskrivning avdelning Fo1:3 
Fo1:3 är avdelningen på chassifabriken som förmonterar olika slags ventiler. Dessa ventiler 

skickas senare till line. Det är en rad olika komponenter som monteras innan de åker ut till 

Fo1:1. Dessa omfattar bland annat ABS, EBS och vattenventiler. Det finns många andra 

komponenter som byggs i förväg här. Med tanke på att hela avdelningen fokuserar på 

förmontering så är den placerad utanför line. Den kör fortfarande efter samma takt men den 

är inte rörlig. Den har istället ett internt flöde som består av vagnar och korgar som 

montörerna flyttar när de utfört sina uppgifter. Avdelningen består av sju stationer, varav en 

station som är utanför flödet som kallas för station X. Alla stationer är bemannade med en 

montör samtidigt som Andon (team leader) går runt och hjälper till där det behövs. 

Avdelningen är belägen en bra sträcka från line vilket medför att alla komponenter som 

byggs upp måste transporteras med hjälp av logistiktruckar. Om något går snett från 

logistikens sida blir det ofta upp till Andon att försöka lösa uppgiften. Det finns också 

komponenter som förmonteras på andra avdelningar innan de skickas ut på line. Detta 

medför att långa gångtider blir ett faktum för många av montörerna. 

 

Figur 2. Avledning Fo1:3. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångsättet för projektet. Den kommer bland annat framföra 
hur det praktiska arbetet gjorts och detta kompletterades med litteratursökning. Den 
kommer edan att avslutas med en kort metodkritik.  

2.1 Fallstudie 
Fallstudien gjordes parallellt med en litteraturstudie. Detta eftersom informationen som 

samlades skulle kunna tillämpas på bästa möjliga sätt. 

Målet med fallstudien, kartläggningen och layoutförslagen är att kunna optimera Lean-

tänket och på sätt även: 

• Försöka skapa ett dragande system inom området som är kopplat till line. 

• Eventuellt flytta området närmare line för att personalen ska kunna få ett bättre 

kundseende. 

• Minimera slöseri, minska gångtiden för personalen och optimera materialfasaderna 

till förmonteringen. 

• Försöka skapa en arbetsmiljö där den sociala aspekten sätts i centrum. 

2.1.1 Observationer 

Under 5 arbetsdagar observerades personalen på avdelningen. Fokus låg mest på hur 

montörerna jobbade, hur lång tid det tog för montörerna att slutföra sitt arbete gentemot 

de andra montörerna och hur det sociala sammanhanget såg ut mellan stationerna. Olika 

stationer testades i syftet att få en bättre förståelse för det interna flödet och 

arbetsuppgifterna på de olika stationerna. Observation av arbetsledaren gjordes genom 

uppföljning av dennes arbetsuppgifter och deltagande på olika typer av möten. Detta gjorde 

i syftet att förstå det externa flödet och hur avdelningen var kopplat till line. Alla 

observationer dokumenterades på plats. 

2.1.2 Intervjuer och möten 

Kontinuerliga intervjuer hölls under tiden på Scania. Dessa intervjuer var informella och hade 

inte någon specifik struktur och gjordes i syfte att få olika synvinklar på problemet. De som 

intervjuades var bland annat montörer, tekniker och chefer. Frågorna till montörerna 

handlade mest om hur de trivdes på avdelningen medan frågorna till teknikerna och 

cheferna handlade mer och vad de själva observerat för problem på avdelningen och hur de 

försökt lösa dessa. 

Mötena hölls med handledare och tekniker i syfte om vägledning. Syftet med dessa möten 

från deras sida var att göra det klart om vad som förväntades av arbetet. Det var också ett 

sätt för dem att försöka vägleda arbetet på det sätt de tyckte passade bäst. Dessa möten 

hade en icke-formell struktur och bokades in mellan var tredje till fjärde vecka. 

2.1.3 Problemidentifiering 

En bedömningsmatris gjordes för att få en överblick på vad som brister på avdelningen. 

Bedömningsmatrisen har gjort i syftet att identifiera vad de enskilda stationerna har för 

brister och för att kunna bedöma vilka stationer som är i stort behov av förbättring. 

Undersökning gjordes på de 6 stationer som ingick i flödet. De parametrar som skulle 
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undersökas kom till efter diskussioner med montörerna på avdelningen. Dessa var de 

faktorer som montörerna ansåg hade störst påverkan på Lean. 

• Arbetsbalans - En bedömning gjordes för att se hur mycket arbetsbalansen skilde sig 

åt stationerna sinsemellan.   

• Förflyttningsmängd – En bedömning gjordes för att se hur mycket montörerna fick 

röra på sig för att utföra sina moment. 

• Artiklar - Här bedöms hur många olika typer av artiklar som fanns på hyllorna på 

varje station. 

• Platsnyttjande – En bedömnings gjordes för att se hur bra ytan användes per station. 

Fanns det utrymme för mer artiklar? 

• Trivsel/kundseende - Här bedöms den sociala aspekten och om arbetare finner ett 

syfte med det som görs på avdelningen. Är kontakten med kollegorna bra och är de 

medvetna om hur deras arbete påverkar flödet? 

• Arbetsvariation - På arbetsvariationen bedöms bland annat hur varierande arbetet är 

på en station. Görs samma moment hela tiden eller varierar arbetet? 

• Ordning och reda - Här bedöms bland annat hur snabbt montörerna hittar till det 

material som söks för att kunna utföra det krävda arbetet. 

2.2 Litteraturstudie 
För att kunna få en klar helhetssyn över de ämnen som studien omfattade så gjordes en 

litteraturstudie. Detta gjordes med hjälp av datainsamling från vetenskapliga rapporter som 

omfattade ämnen och teorier som denna studie baseras på. Alla rapporter som granskats 

kommer från DIVA-sökportal. Sökorden som användes var Lean, layoutförändring, 

arbetsmiljö, layoutformning och värdeflödesanalys. Den insamlade informationen från 

litteraturstudien omfattas i kapitel 3. 

Målet med litteraturstudien är att få en bättre förståelse för Lean och vad som egentligen 

utformar olika arbetsmiljöer samt vilka faktorer som bestämmer huruvida en arbetsplats är 

bra. Detta genom att: 

• Sammanställa information om Lean och olika arbetsmiljöfaktorer. 

• Beskrivning av olika produktionslayouter och varför dessa används. 

2.3 Layoututformning – 10 steg 

Det fanns ingen tydlig standard på hur man skulle gå tillväga för att utforma en ny layout. En 

litteratursökning var därför nödvändig för att kunna hitta en vetenskaplig och praktisk 

metod som skulle kunna användas. Då hittades en bok skriven av Bengt Andreasson, som på 

den tiden var forskare på Mölndal: Institutet för verkstadsteknisk forskning (idag Swerea 

IVF). Boken heter Handledning i verkstadslayout: råd och tips när layouten skall förändras 

(Bengtsson, 1997). De 10 stegen listas nedan. 
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1. Sätt upp mål – Göra klart för syftet av den nya layouten. Varför är det nödvändigt? 

2. Fastställ dagsläget – Göra klart för dagensförutsättningar. 

3. Vilka resurser behövs – Göra klart för vilka investeringar krävs. 

4. Ytbehov – Göra klart för hur mycket yta det behövs för den nya layouten. 

5. Kartlägg samband – Göra klart för hur saker inom verksamheten är kopplade. 

6. Gradera samband – Göra klart vilka samband processer och funktioner är kopplade. 

7. Grov layout – Göra en grov skiss på den nya planerade layouten. 

8. Analysera förslag – Den grova layouten diskuteras. 

9. Alternativ – Göra klart för vilka små justeringar som kan ske på den grova layouten. 

10. Detaljplanera – Börja planera för en layoutförändring. 

2.4 Layoutritningar 
En CAD-layoutprototyp över området Fo1:3 tillhandahölls av företaget. Prototypen 

behandlades med hjälp av CAD-Autodesk som är ett CAD-program som används för att 

producera ritningar och design i 2D och 3D. Prototypen som tillhandahölls återanvändes för 

att ta fram nya layoutförslag. Layoutförslagen som togs fram är ritade i 2D. 

2.5 Metodkritik 
Observationer och intervjuer hade ett klart syfte vilket var att förstå systemet och 

problematiken med området. Strukturen gällande observationer och intervjuer var otydlig 

och olika frågor ställdes till olika arbetare eftersom de som intervjuades hade olika 

positioner. Den otydliga strukturen kan leda till oklara svar och olika uppfattningar av 

resultatet. De 10 stegen för layoututformningen valdes efter rekommendation från 

handledare. Eftersom boken skrevs 1997 finns det en risk att arbetssättet är utdaterat. 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska som tillämpades till det praktiska i fallstudien. Det ger 
en kort beskrivning på bland annat Lean och arbetsmiljö. 

3.1 Lean 
Lean Production är en filosofi som allt fler organisationer i världen väljer att implementera. 

Det kommer ursprungligen från Toyota och avser att eliminera slöseri utan att påverka 

produktiviteten. Det är alltså ett sätt för organisationen att minska exempelvis kostnader, tid 

eller avfall samtidigt som allt det ”positiva” ska försöka bevaras (Gross et al., 2003). 

När det talas om slöseri inom Lean nämns ofta de japanska orden Muda, Mura och Muri (LEI, 

(n.d)). Muda omfattar sju olika former av slöseri: Transport, rörelse, lager, överproduktion, 

defekter, överarbete och väntan. Ibland nämns också oanvänd kompetens som en åttonde 

kategori (Womack, et al., 2003). Mura betyder i sin tur ojämnhet. Detta omfattar alltså en 

ojämnhet på arbetsplatsen och kan vara exempelvis att en station jobbar mycket mer än en 

annan station på en verkstadsavdelning Lean (Liker, 2008). Muri betyder överbelastning och 

handlar alltså om att försöka eliminera överbelastningen på både maskiner och arbetare 

(Liker, 2008). Dessa tre utgör de tre viktigaste koncepten inom Lean (LEI, (n.d)). 

En annan viktig aspekt inom Lean är 5S som också uppfanns av Toyota. Detta är en metod 

för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Toyota anser att en ren arbetsplats är något 

som leder till nöjdare arbetare, en ökad produktivitet och trivsel (Brandt, et al. 2015). Dessa 

5S omfattar: 

• Sortera – Att eliminera alla onödiga objekt på arbetsplatsen. 

• Systematisera – Att placera objekt på platser som passar bäst. 

• Städa – Att städa efter sig och arbeta efter en renlighetsstandard. 

• Standardisera – Att göra revisioner. 

• Se till – Se till att standarden uppehålls, bland annat genom att följa 5S. 

Kanban eller Just-in-Time (JIT) är ett annat system som Lean ofta använder sig av. Kanban är 

japanska för skylt eller tavla. (Liker, 2008).  Denna princip kommer också ursprungligen från 

bilfabrikerna i Japan och används som ett verktyg för att signalera att det behövs material på 

en specifik plats inom produktionen (Banfors et al, 2014). Kanban hade sin stora 

utvecklingsperiod mellan 1940–1950-talet då Taiichi Ohno började utveckla nya system för 

att försöka hindra den stora materialbristen som kunde ske på linan (Womack, et al, 2003). 

Ursprungligen användes Kanban bara för att reducera kostnader och för att ha bättre koll på 

maskinanvändningen men det har skett en stor utveckling sedan 60-talet och Kanban 

används idag främst till för att identifiera flaskhalsar i flödet och möjligheter för kontinuerlig 

förbättring (Womack et al., 2003). 

3.2 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön beskriver arbetsplatsens atmosfär i stora drag. Den beskriver hur arbetsplatsen 

är utformad både utifrån den fysiska och den psykosociala aspekten. Den fysiska 

dimensionen av en arbetsplats är sådant som kan skada de anställdas arbetshälsa som till 

exempel arbetsredskap, ljud, ljus och klimat (Bohgard et al., 2015, p14).  Den psykosociala 
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dimensionen handlar mer om människors känslor som bland annat trivsel, trygghet, 

interaktion med omgivningen och psykisk hälsa (Bohgard et al., 2015, p12 – 13).  

Arbetsmiljön är en viktig faktor när de gäller människors arbetshälsa. En av de största 

faktorerna till hög sjukfrånvaro är arbetsmiljön. Det finns alltså ett samband mellan 

arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Genom att förebygga en dålig arbetsmiljö och hela tiden 

arbeta enligt det systematiska förbättringsarbetet för att förbättra arbetsmiljöer kan minska 

dessa sjukfrånvaron (AFS, 2001). 

För att kunna uppnå en bra arbetsmiljö som gynnar alla anställda är det viktigt att hela tiden 

förebygga och arbeta enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) (AFS, 2001). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivare ska jobba med frågor gällande 

arbetsmiljön både systematisk och planerat enligt de föreskrifterna som beskrivs i 

”Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001), föreskrifter”. 

En annan viktig dimension när det gäller arbetsmiljö och företagets utveckling är hållbar 

utveckling. En hållbar utveckling innebär att utveckling utförs på ett sätt som gynnar 

människors och samhällets behov ur tre olika perspektiv, dvs miljö-, ekonomiska- och sociala 

perspektiv. En hållbar utveckling tillfredsställer även dagens behov utan att äventyra 

företagets framtida behov (Dahlin, 2014). 

3.2.1 Arbetsplatsutformning på människans villkor 

Arbetsplatsutformning är en komplex och tidskrävande process där många faktorer spelar 

roll. Arbetsmiljöverket ställer krav på hur en arbetsplats ska utformas. Dessa krav kan till 

exempel handla om klimat, belysning, ventilering, buller, akustik och utrustning (Bohgard et 

al., 2015, p11 - 17).  Utöver dessa krav som arbetsmiljöverket ställer så bör en arbetsplats 

utformas utifrån människans villkor för att på så sätt skapa ett produktivt och friskt arbetsliv. 

Utformning utifrån människans villkor innebär att arbetet, tekniken och arbetsmiljön 

anpassas efter människans förutsättningar, dvs. biologiska, fysiologiska och psykologiska 

förutsättningar. För att kunna utforma en hållbar arbetsplats måste det finnas kunskaper 

inom både arbetsvetenskap och ergonomi för att på så sätt även kunna ta hänsyn till de olika 

faktorerna (Bohgard et al., 2015, p11 - 17). Det krävs alltså en uppfattning om samspelet 

mellan individer och arbetssituationer (psykosocial arbetsmiljö) samt hur människor 

påverkas ömsesidigt av de mekaniska termerna (fysisk arbetsmiljö). 

3.2.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö växte sig stort under 1990-talet då sjukfrånvaron i 

företagen accelererade. Den psykosociala arbetsmiljön i samtliga företag hade försämrats 

och det var då organisationer började förstå hur viktigt begreppet egentligen var. I boken 

Arbete och teknik på människans villkor beskrivs det att psykosocial arbetsmiljö är en 

omfattning av individens interaktion med samtliga komponenter i den totala 

arbetssituationen (Thylefors, 2015, p22 – 23). Att skapa en positiv psykosocial arbetsmiljö 

innebär att hänsyn tas till allt som påverkar en individ på en arbetsplats. Det finns dock fem 

huvudfaktorer som är extra viktiga för att skapa positiv och hållbar psykosocial arbetsmiljö. 

Egenkontroll i arbetet är en av dem. Det innebär att individer bör kunna påverka systemet i 

företaget för att kunna ha ansvar och känna sig värdefulla. Positivt arbetsledningsklimat är 
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också viktigt. Det innebär att det finns ett demokratiskt ledarskap som skapar pålitlighet och 

tydlighet på arbetsplatsen. Det är också viktigt med stimulans i arbetet, alltså ett arbete som 

gör att människor får utvecklas och använda sina kunskaper. Det ska också vara så att det 

finns en god gemenskap på arbetsplatsen, alltså att det är enkelt att föra konversationer 

med sina chefer och kollegor. Sen bör det också råda en bra arbetsbalans. Det ska vara en 

lagom belastning på arbetsplatsen, varken för mycket eller för lite för att det ska bli så 

effektivt och trivsamt som möjligt (Thylefors, 2015, p26-27). 

3.2.3 Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön är mindre komplicerad än den psykosociala arbetsmiljön, dels för 

att det är mätbart, dels för att den kommit längre i sin utveckling än den psykosociala 

arbetsmiljön. Faktorer som påverkar den fysiska arbetsmiljön är bland annat: 

Faktor Effekt 

Ergonomi Ergonomin omfattar hur arbetsredskapet påverkar människorna på 
arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara hur mycket de måste böja sig 
för att komma åt en artikel i verkstaden. 

Termiskt klimat Verkstadsmiljöer blir ofta varma, speciellt under sommaren. Därför är 
det viktigt att förse fabriken med bra ventilation. 

Ljud Högt ljud och buller är en normalitet i verkstäder. Det är därför viktigt 
att förse med skyddsutrustning. Annars kan det leda till hörselskador. 

Vibrationer Stora maskiner och verktyg har en tendens att vibrera när dem 
används. Det är viktigt att lära ut rätt teknik till arbetarna innan de 
börjar använda dessa verktyg så att risken för långtidsskada 
minimeras. 

Ljus En väl balanserad belysning, dvs. varken bländande eller för lite är 
viktigt för arbetsplatsen. Kan påverka den fysiska och mentala hälsan.  

Skyddsutrustning Skyddsutrustning är viktigt att ha med i en verkstadsmiljö. Beroende 
på arbetsmoment kan det handla om skyddshandskar, 
skyddsglasögon och skyddsskor.  

Tabell 1. Den fysiska arbetsmiljöns faktorer. 

(Bohgard et al., 2015, p193 - 194). 

3.3 Produktionslayouter 
Det finns olika sätt att utforma en verkstad på. Företag väljer idag layouter som inte bara 

passar deras produkter utan också det som passar deras produktionsfilosofi (Jonsson, et al, 

2013). Meningen med de olika produktionslayouterna är att på bästa sätt kunna gynna 

företaget på ett ekonomiskt, ergonomiskt och produktionsmässigt sätt. Alla typer av 

layouter har för och nackdelar men det är därför det finns så många olika utvecklade 

layouttyper eftersom om företag använder den typen av system som dess filosofi är mest 

anpassad för kommer de också få ut mer av det positiva än det negativa (Jonsson, et al, 

2013.) Några av produktionssystemen som ofta används i verkstäder är: 

• Flödesgrupp – Är en produktsorienterad layout. Detta innebär att flödet bestäms 

från produkten. Maskinerna och verktygen är placerade efter varandra i ett 

kontinuerligt flöde. Detta för att enkelt kunna eliminera transporttiden mellan olika 
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moment i produktionen. Detta är en layout som är lämpligast för företag som har en 

produktion med få varianter (Andreasson, 1997). 

• Funktionell verkstad – Innebär att verktyg och maskiner som utför samma funktioner 

placeras på samma plats. Den är till skillnad från flödesgrupp inte beroende av 

produkten utan av processen vilket gör den processorienterad. Produktionen delas 

ofta upp i olika sektioner. Detta skulle exempelvis kunna vara en sektion där all 

svarvning utförs och en sektion där all borrning utförs. Det är en flexibel layout som 

kan arbeta med många olika varianter och har ofta ingen given standard. De företag 

som får mest ut av denna layout är företag som tillverkar många olika varianter i sin 

produktion (Olhager, 2000). 

• Lina – Är likt flödesgrupper en produktsorienterad layout. Linan brukar beskrivas som 

en mer radikal version av flödesgruppen. Här är också maskinerna och verktygen 

placerade i ett kontinuerligt flöde men här har också produktionen en ännu högre 

standardisering och mindre varians. Denna produktionslayout lämpar sig mest för 

företag som massproducerar produkter i en förutsägbar marknad. Ofta använder 

företag som använder sig av linan också av MTS (make to stock) vilket betyder att de 

producerar efter efterfrågan, inte efter beställning som företag med funktionella 

verkstäder ofta gör (Lindblom, 2013). 

3.4 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är en metod som används för att kartlägga de processer som leder till att 

råmaterial omvandlas till en färdig produkt. Denna metod används främst i 

produktionsfilosofin Lean för att kunna identifiera de processer som inte bidrar med värde 

för att på så sätt kunna eliminera dessa (Alestig, 2003).  En värdeflödesanalys tar hänsyn till 

alla processer, även de processer som inte skapar värde för slutprodukten. Efter att dessa 

processer har identifierats och kartlagts analyseras vilka processer som skapar värde. Då 

delas processerna i tre olika kategorier, nämligen värdeskapande processer, icke 

värdeskapande processer men nödvändiga för produktion och icke värdeskapande processer 

som inte tillför något (Alestig, 2003). 

En värdeflödesanalys utförs genom att först kartlägga de olika processerna i flödet. Dessa 

processer analyseras och ett mål för önskvärt tillstånd sätts upp. Efter kartläggningen och 

analysen tas olika förslag fram för att uppnå de uppsatta målen. De olika förslagen 

diskuteras senare för att besluta om de bästa förslaget. En åtgärdsplan sätts upp senare som 

uppföljs kontinuerligt i syfte att uppnå det önskvärda tillståndet (Alestig, 2003). 

Värdeflödesanalysen kommer i detta fall användas när det interna och externa flödet 

kartläggs. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenterat kartläggningen på det interna och externa flödet. Fem olika 
layoutförslag ges också i senare delen av kapitlet. 

4.1 Interna flödet 
Det interna flödet på avdelningen beskrivs av figuren nedan. Hela flödet börjar då en order 

tas emot genom MONA. Det allra första steget då en order kommit in är att montören på 

station 4 tar en tom vagn från ställaget och kör över den till station 1. Montören på station 1 

tar emot vagnen och börjar montera ihop sin order för att sedan lägga den i vagnen när 

denne är klar. Sedan körs vagnen vidare till station 2. Individen på station 2 gör klart sin 

produkt och lägger den i vagnen och skickar den till station 3. Station 3 skickar sedan över 

vagnen till station 6 efter att uppgiften är gjort. Montören på station 6 gör klart sin uppgift 

och för vidare vagnen till station 5. Montörerna på station 4 och 5 lägger sina monterade 

produkter i vagnen när de väl är klara, vilket kan ske lite när som helst i flödet. Till sist kör 

montören på station 5 ut vagnen till ställaget som sedan hämtas av logistiken. 

 

Figur 3. Interna flödet på Fo1:3. 

Efter att ha utfört kartläggningen på det interna flödet gjordes också en dokumentation på 

vad för komponenter de olika stationerna monterade. Detta gjordes för att förenkla 

problemidentifieringen då det ger en snabb överblick för hur variationen och belastningen 

av arbetet på varje station var. 
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Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 

ABS Magnetventil Nivågivare 
(Bak) 

ELC ventiler 
(Bak) 

EPB ventiler Modulplatta 

Slangfästen Vattenventil EBS Doseringspump Urkopplingsventil Fördelningsnippel 

 
TCM Reläventil Slangfästen Magnetventiler Reläventil 

 
Testkoppling ELC ventiler 

(Fram) 
EBS Parkeringsbromsventil Stålrör 

   
ABS 

 
Bromstryckssensor 

   
Trailer 
kopplingsfäste 

 
ABS 

     
Snabbtömnings 
ventil 

     
EBS 

     
Dubbla EBS 

  
 

  
Magnetventil 

Tabell 2. Komponenterna som monteras på Fo1:3 

4.2 Externa flödet 
Det externa flödet bedrivs av logistik som ansvarar för transporten av ventilerna från Fo1:3 

till line. Logistiktruckarna hämtar de förmonterade ventilerna från ställaget som finns på 

Fo1:3. Dessa ventiler transporteras först till lagret där det finns en liten buffert för de 

förmonterade ventilerna. Trucken tar sedan med sig ventilerna som ska ut till line. De 

transporterar sex ventiler var tredje takt. Av de sex ventilerna är tre högerventiler och tre 

vänsterventiler. Först transporteras högerventilerna till höger sida av line och sedan 

transporteras vänsterventilerna till den vänstra sidan av line. 

 

Figur 4. Externa flödet. 
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4.3 Icke-värdeskapande processer 
Efter att ha utfört den interna och externa kartläggningen samt fått en uppfattning av 

området genom intervjuer, observationer och möten blev det tydligt vilka processer som var 

icke-värdeskapande. Med tanke på att projektet utgår från ett Lean-perspektiv så 

begränsades processerna till vad som skulle kunna förbättras om just denna filosofi används. 

Några av processerna som identifierats är följande: 

• Skiljande arbetsbalansering/arbetsbelastning – Station 1–3 har oftast en ganska 

lämplig arbetsbalans. Det finns förvisso olika varianter av lastbilar som medför olika 

mycket arbetsbelastning och arbetsuppgifter men de liknar varandra sätt till tid och 

arbete. Station 3 – 6 har däremot en hög varians när det gäller arbetet. Ibland kan 

det vara så att de inte har något att göra för att beställningen krävde så pass lite 

arbete och ibland kan det vara så att de inte hinner med takttiden såvida de inte får 

hjälp av Andon eller av en annan montör. Detta medför att montören ofta antingen 

känner sig uttråkad eller stressad. 

• Förflyttningsmängd – Vissa montörer får gå långa sträckor beroende på vilken 

station de är på. Station 4 och 5 kan tvingas gå långa sträckor om en sådan 

lastbilsvariant dyker upp. Andon kan också ibland tvingas gå till line om det 

exempelvis skett en lastbilsutflyttning. 

• Utflyttning av lastbilar – Ibland kan det vara så att lastbilar flyttas från line då ett 

stort problem har identifierats. Då måste Andon först gå till line och manuellt bära 

korgarna tillbaka till lager. Sedan ska också en ny korg tas till line för att fylla 

bufferten så att flödet kan flyta på som vanligt. 

• Flyttvagnarna – Fo1:3 använder sig som sagt av ett internt flöde som är oberoende 

av line. Detta flöde utgörs av vagnar som puttas mellan stationerna av montörerna. 

Dessa vagnar är både oergonomiska och opraktiska i en modern fabrik. 

• Nivågivarnas flöde – Nivågivarna monteras på en annan avdelning 

(tryckluftstankavdelningen) men måste läggas i korgarna på Fo1:3. Montören som 

jobbar på station 4 har i uppgift att hämta dessa nivågivare när det kommer en 

beställning. Vid programbeställningar (andra varianter av nivågivare) måste 

montören först lämna över beställningen och materialet till den andra avdelningen 

innan denne går tillbaka och utför sin uppgift. När nivågivarna sen är klar måste 

montören än en gång tillbaka till den andra avdelningen för att sedan lägga de i 

korgen. Montören kan alltså i värsta fall få gå två långa vändor istället för att kunna 

fokusera på arbetet denne har på stationen.  Nivågivarnas flöde illustreras på figuren 

nedan. 
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Figur 5. Nivågivarnas flöde. 

4.4 Bedömningsmatris 
De icke-värdeskapande processerna som listades i 4.3 bröts sedan ner till olika parametrar. 

Nedan så finns det en bedömningsmatris som graderar stationer med hänsyn till de olika 

parametrarna. Dessa faktorer bestämdes tillsammans med montörerna på avdelningen om 

vad de ansåg vara parametrar som har störst påverkan på Lean baserat på de icke-

värdeskapande processerna som identifierades. Resultatet är baserat på observationer, 

intervjuer, möten och egna uppfattningar på området. Under raden ”summa” har den totala 

bedömningen gjorts genom att addera ihop resultaten från de olika områden som 

undersöktes. Resultatet på bedömningsmatrisen visar att station 4, 5 och 6 är de stationer 

där de mesta av bristerna finns och är därför de stationerna som man behöver lägga mest 

fokus på. 

Station/ 
Vad bedöms? 

1 2 3 4 5 6 Andon 

Arbetsbalans 1 1 0 -1 -1 -1 0 

Förflyttningsmängd 0 0 0 -1 -1 0 -1 

Artiklar 0 0 1 -1 -1 -1 0 

Platsnyttjande 1 0 1 0 0 -1 0 

Trivsel/kundseende  0 0 0 -1 -1 0 1 

Arbetsvariation 0 0 0 1 1 1 1 

Ordning och reda 1 0 1 -1 -1 -1 1 

Summa 2 1 2 -3 -3 -2 1 

Tabell 3. Bedömningsmatrisen på stationer 1 – 6 på Fo1:3. 
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       Ställage in 

 

       Ställage ut  

4.5 Förslag 1 

 

Figur 6. Förslag 1. 

Beskrivning: 

Bilden ovan visar det första layoutsförslaget. Detta förslag innebär ett öppet 

produktionsområde där ingången till materialfasaderna utnyttjas. Den tillhör idag 

logistikavdelningen som använder den för att lägga dit olika artiklar. Materialfasaderna som 

idag finns i logistikingången flyttas in till mitten av Fo1:3 och blir till en gemensam fasad för 

stationerna 4 och 5. Flödet förblir densamma som det var innan. Produktionen av 

nivågivarna flyttas till Fo1:3 och monteras på station 6.  
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       Ställage in 

 

       Ställage ut  

4.6 Förslag 2 

 

Figur 7. Förslag 2. 

Bilden ovan visar det andra layoutsförslaget. Detta förslag innebär att alla arbetsbänkar 

samlas på ett och samma område. Det stora bordet där arbetarna sitter vid på rasterna och 

under utförande av det administrativa arbetet flyttas till där station 5 var innan. Station 4 

och 5 flyttas in till mitten av området med sina materialfasader. Produktionen av nivågivarna 

flyttas till Fo1:3 och monteras på station 6. Flödet blir annorlunda då station 1 börjar med att 

hämta vagnen som sedan rullas vidare i stigande stationsnummer.   
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       Ställage in 

 

       Ställage ut  

4.7 Förslag 3 

 

Figur 8. Förslag 3.  

Beskrivning: 

Det tredje förslaget är ett förslag som är utformat utifrån logistikens perspektiv. Detta 

förslag avser att alla materialfasader är enkla att komma åt. Varje två stationer jobbar på en 

och samma ”avdelning” där det delas på gemensamma materialfasader. Det innebär alltså 

att Fo1:3 delas upp i tre mindre avdelningar som består av två arbetsstationer. Syftet är att 

varje avdelning ska montera ihop liknande produkter. Flödet på detta förslag är densamma 

som flödet i nuläget. 
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4.8 Förslag 4 

 

Figur 9. Förslag 4. 

Beskrivning: 

Detta layoutförslag innebär en stor förändring om den jämförs med föregående 3 förslag. 

Den omfattar en hel förflyttning av området närmare line. Idén är tagen från mötena med 

Scania där den optimala lösningen sågs vara att hela avdelningen flyttas. Syftet med att flytta 

hela området till line är för att slippa de onödiga processerna som logistiken sköter, det vill 

säga transporten av förmonterade produkter från Fo1:3 till line och för att ge montörerna 

ett bättre kundseende. Flödet fungerar på så sätt att stationerna skickar till varandra i 

stigande ordning. Ytan som krävs för denna layout är 13x9.5 m. 

 

 

       Ställage in 

 

       Ställage ut   
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4.9 Förslag 5 

 

Figur 10. Förslag 5 

Beskrivning: 

Detta förslag är det andra förslaget som avser en förflyttning av hela området. Detta 

layoutförslag innebär att arbetsstationerna fördelas på så sätt att det finns två olika 

områden på varsin sida av line. Den högra sidan ska montera de ventiler som tillhör den 

högra sidan av lastbilen och den vänstra sidan ska montera de ventiler som tillhör den 

vänstra sidan av lastbilen. Istället för att logistik har hand om vagnarna så ska en ny roll tas 

upp, en så kallad spindel som hjälper till med de interna förflyttningarna i området.  Flödet 

fungerar på samma sätt som föregående förslag, dvs. att den går i stigande ordning. I detta 

fall är det dock på varsin sida, det vill säga att station 1 kommer få sin beställning från MONA 

samtidigt som station 5. Den krävda ytan för denna layout är 11x9.3m på vänster sida och 

6x8 på höger sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       Ställage in 

 

       Ställage ut  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika layoutförslagen där både för- och nackdelar beskrivs för 
dagens situation. Det ges också en beskrivning på hur det skulle kunna se ut i en ideal 
situation utan restriktioner och avslutas med feedback från Scania gällande layoutförslagen. 

5.1 Layoutframtagning med dagens förhållanden 
Produktionen i Fo1:3 är ett av de delsystemen som bidrar till helheten i produktionssystemet 

på chassiporten. Detta leder till att målkonflikter uppstår vid utformandet av en ny layout 

som eventuellt kan påverka produktionssystemet i sin helhet. Det kan till exempel vara 

målkonflikter mellan det ekonomiska perspektivet kontra det logistiska perspektivet. Frågan 

är då vad som måste tas i åtanke för en ny layout? Det är många variabler som man måste 

tänka på vid utformandet av en ny layout för att kunna uppnå ett hållbart system. Frågan är 

då om de framtagna layoutförslagen eventuellt skulle tillfredsställa kraven som Scania har 

satt på Lean-filosofin. 

Att utforma en layout som uppfyller de krav som är nämnda ovan är en komplicerad process. 

Hur dessa layouter än utformas kommer det uppstå någon form av negativ feedback.  

Det första förslaget uppfyller kraven för en hållbar arbetsmiljö där de anställda får en bättre 

översikt på hela produktionsområdet. Den uppfyller kraven för Lean som avdelningen gör i 

nuläget, det vill säga endast till en viss grad. Det enda slöseriet som inte skapar värde i 

produktionen är logistiken men är nödvändig för att det externa flödet ska fungera. Denna 

layout kan försvåra arbetet för logistikavdelningen eftersom vissa av materialfasaderna är 

placerade i mitten av området och kan vara svåråtkomliga. Detta förslag innebär även en 

förstoring av området där ingången till materialfasaden utnyttjas för att skapa ett mer öppet 

område för arbetarna vilket skulle leda till förbättrade sociala förhållanden. Här bildas en 

annan målkonflikt eftersom ingångarna tillhör idag logistikavdelningen. Flödet i området 

förbättras rent generellt och bedömningen är att investeringen är av en låg kostnadsgrad.  

Det andra förslaget innebär att allt som tillhör produktionen finns på en sektion. Ytan är 

densamma som den i nuläget så en man slipper förhandla med logistikavdelningen. 

Materialfasaderna är dock uppsatta i mitten av området som kan som första förslaget 

innebära svårigheter för logistikarbetarna vid fyllning och åtkomst. Arbetsmiljön blir bättre 

än den nuvarande eftersom känslan av teamarbete ökar och därmed trivseln bland 

montörerna. Gångtiden för personalen minskar eftersom allt blir mer kompakt i området. 

Bedömningen är att detta förslag är enkelt att implementera och är av en låg kostnadsgrad 

eftersom inga större ändringar sker.   

Det tredje förslaget är utformat efter logistikmålen. Det blir enkelt för logistikarbetarna att 

komma åt materialfasaderna och på samma sätt utnyttjas materialfasaderna på ett bättre 

sätt. Detta genom att varje två stationer monterar ihop samma typer av ventiler/produkter 

och använder gemensamma materialfasader. Detta förslag uppfyller nästan alla krav som är 

uppsatta vid framtagning av en ny layout. Denna layout kräver inga stora förändringar i 

området och bedöms därför som en lågkostnadsinvestering. 
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Det fjärde och femte förslaget är de bästa och mest hållbara förslagen från en miljö – och 

socialperspektiv. Att flytta området närmare line innebär en full integrering av Lean-tänket 

som Scania eftersträvar. Logistiken behöver inte längre transportera förmonterade ventiler 

till line eftersom Fo1:3 blir en del av line. Dessa förslag är dock de mest utmanande att 

implementera eftersom en stor yta skulle behöva frigöras. Det finns en yta som ligger tätt 

intill line som skulle kunna användas men den ytan tillhör logistikavdelningen. Det är möjligt 

att diskutera med logistikavdelningen om att kunna köpa upp den ytan men det kan skapa 

många konflikter. En annan målkonflikt som kan uppstå är en konflikt mellan hållbart arbete 

kontra det ekonomiska perspektivet. En flyttning av området är en stor investering och kan 

kortsiktigt ha en stor påverkan på ekonomin. Även om dessa förslag är de bästa förslagen för 

en ny layout så innebär även dessa förslag konflikter som kan kräva komplicerade lösningar.  

Bedömningen är att dessa två förslag är de svåraste att implementera men är de mest 

hållbara förslagen för Scania. Sett till de verklighetsbaserade problemen som identifierades i 

resultatet så skulle layoutförslag 4 och 5 vara de optimala lösningarna för dessa problem. 

Förslag 4 och 5 innebär som sagt en full integrering av Lean-filosofin eftersom man 

minimerar slöserierna minimeras på bästa möjliga sätt. 

5.2 Nivågivarnas flöde 
Hur förmonteringen av nivågivarna idag sker är det största slöseriet som finns på 

avdelningen. Detta eftersom nivågivarna bidrar till en hög gångtid för montörerna som av 

icke-specificerade anledningar måste gå fram och tillbaka mellan avdelningar. 

Implementationen av nivågivarnas nya flöde ska vara med i alla layoutförslagen oavsett om 

valet faller på att flytta avdelningen till line eller inte. Observationen av montörernas arbete 

gjorde det tydligt att station 6 kunde ha en lång dödtid.  Förslaget är alltså att monteringen 

av nivågivarna ska flyttas till station 6 i förslag 1–4 och att den flyttas till höger sida av 

monteringen i förslag 5 då vänster sida av lastbilen har att göra med mer komponenter.  Ett 

mindre lager bör även inskaffas för nivågivare så att montören ska hinna med vid de gånger 

det blir en hög belastning.  

5.3 Idealt layoutförslag 
Den verkliga situationen stämmer sällan överens med den ideala situationen. Alla förslag 

som föreslogs i resultatet skulle vara svåra att implementera i den verkliga situationen då de 

alla medför utmaningar. Hur skulle det se ut om dessa utmaningar inte togs hänsyn till? Om 

faktorer som kostnader, utrymme, regler och restriktioner kunde ignoreras skulle förslag 5 

vara den optimala.  

Tanken med layoutförslag 5 var att försöka kryssa i alla kriterier som Scania ville se Fo1:3 

uppfylla.  Under det första mötet gjordes det tydligt att i den bästa av världar skulle hela 

verksamheten flyttas närmare line. Detta, primärt för att kunna minska transportsträckorna 

som uppstår med logistik men också för att få ett bättre kundseende och för att få en bättre 

social situation. Den nya layouten utgår från ett Lean-tänk då den skulle eliminera många 

faktorer och processer som ses som slöseri som exempelvis transportsträckor och 

platsutnyttjande. Den avser också att minska förflyttningsmängden som vissa montörer har i 

dagens situation med exempelvis nivågivarna. En förbättring på den psykosociala miljön 
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skulle också med störst sannolikhet ske. Ett bättre kundseende skulle leda till en större 

känsla av sammanhang för arbetarna. 

En annan aspekt av denna layout är försöket att skilja på vad som ska på den högra och 

vänstra sidan av lastbilen. Det kommer medföra att en ny standard måste implementeras 

och att nya stationer med nya moment kommer att uppstå då de idag monterar 

komponenterna för höger och vänster sida på samma station. Placeringen av 

arbetsbänkarna utgår från ett flödesgrupptänk där alla moment bestäms av beställningen 

som gjorts.  

Den nya layouten skulle också medföra att en helt ny station implementeras. Den nya 

stationen som uppkommer kallas för spindel. Den som får spindelrollen ser till att hantera 

det interna flödet istället för montörerna. Den som får denna roll ska se till att vagnarna är 

där de ska vara och att allt material finns på den platsen den ska vara. Hen ska också se till 

att alla får rätt papper från MONA så att de vet vilka moment som ska göras. Ett argument 

kan göras för att denna roll också skulle medföra slöseri eftersom den med stor sannolikhet 

skulle ha mycket dödtid. Detta stämmer förvisso men det slöseriet som medföljer är färre än 

det som elimineras och därför skulle detta ändå vara bättre. Under dödtiden skulle 

montören kunna ta sig an andra uppgifter som exempelvis sopning och städning av 

avdelningen för att kunna utnyttja tiden optimalt. 

5.4 Feedback från Scania 
Ett sista möte hölls på Scania för att få feedback gällande layoutförslagen som hade ritats 

upp. Angående förslag 1–3 diskuterades det huvudsakligen om den byråkratiska processen 

som lär pågå mellan avdelningarna. Att ändra på en layout är som sagt inget litet uppdrag 

och det gäller ännu mer när det är mer än en avdelning inblandad. Logistik har uppsatta 

regler och standarder gentemot hur materialfasader får vara. Detta är exempelvis hur 

mycket materialfasaden får sticka ut från avdelningen och vagnen. Det finns också regler 

kring tillgängligheten till ställagen och fasaderna, det vill säga hur lätt det är för dem som kör 

truckarna att lasta av och på. Förslag 1 och 2 var de förslag där de skulle ske störst problem 

gällande materialfasaderna. Förslag 3 var som sagt utformad från logistikens perspektiv och 

så uppfattades det av Scania också. Förslag 3 sågs däremot inte som en riktig lösning 

eftersom det inte var riktat åt Lean-perspektivet och löste inte heller de största problemen 

som hade listats upp.  

Förslag 4 och 5 var dem som väckte mest intresse under mötet och det var också de som 

genererade mest respons. Här fanns det mängder av faktorer som man var tvungen att ta 

hänsyn till. Dem föregående förslagen skulle vara relativt lätta att implementera i jämförelse 

då de skulle vara kvar på samma yta. Det var som sagt dialogen mellan de två avdelningarna 

som skulle vara det största hindret men förslag 4 och 5 skulle ha andra svårlösande hinder. 

Detta gällde speciellt för förslag 5. Frågan om ytan är ett av de första problemen som de 

kommer stöta på. Om hela avdelningen ska flyttas måste det finnas en tillgänglig yta. I 

dagsläget så är ytan som ses som bästa lösningen ägd av logistikavdelningen. Här blir det 

alltså så att truckarna kommer behöva en ny väg att åka vilket skulle medföra ett annat stort 

projekt som omfattar truckarnas rutter.  
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En helt ny standard måste göras för förslag 5. Eftersom avdelningen får nya stationer på 

varsin sida av line måste också stationerna göras om. Här krävs det ännu en gång mycket 

arbete för att se till att stationerna får en någorlunda balanserad belastning när det gäller 

arbetet. Standarden måste också läras ut innan en eventuell förflyttning för att se till att 

montörerna vet vad de ska göra när den väl flyttas. 

Det skulle med störst sannolikhet kosta mycket pengar också. En stor investering skulle 

krävas för att flytta hela Fo1:3 närmare line. Pengarna skulle behöva läggas på 

materialfasader, undersökningar, arbetsbänkar som är tillämpade för den nya standarden 

samt byggandet av själva avdelningen. Man får också räkna med att det kortsiktigt kommer 

bli en försämring gällande takttiden tills montörerna lärt sig alla moment. Detta kommer på 

kort sikt kosta pengar. 

Det kommer också finnas krav på ett nytt system. Datorsystemet som körs idag är anpassad 

efter hur hela chassiavdelningen är uppbyggt. Skulle det ske en förändring måste stora delar 

av systemet göras om. Det skulle exempelvis vara att MONA måste tillämpas på ett sätt som 

är anpassat till den nya standarden. 

Den nya stationen som ska implementeras, ”spindeln” skulle också framföra problem. Det 

innebär alltså att montörerna måste lära sig en ny position utöver den nya standarden som 

kommer finnas på den flyttade avdelningen. Det är också svårt att förutspå hur mycket 

arbete som ska tilldelas den här rollen. Det blir därför mycket trial and error till att få det 

rätt.  

I slutändan var det alltså förslag 5 som var det mest omdiskuterade resultatet på mötet. Det 

fanns en överenskommelse att detta var den layout som var både den svåraste och bästa 

layout att göra till verklighet. Om ett liknande arbete skulle göras i framtiden så skulle dock 

datainsamlingen och förbättringsförslagen förväntas vara mer djupgående än det som gjorts 

i detta arbete. Sett till att projektet endast skulle utgå från Lean var de positivt inställda men 

gjorde det samtidigt tydligt att för att få till en förändring är ritningen av själva layouten 

endast ett av de lättare stegen. Ibland kan dessa arbeten ta år att utföra, speciellt om det 

omfattar platsförflyttning. 
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6. Slutsats 

Redan efter kartläggningen av det interna och externa flödet blev det tydligt att det fanns 

förbättringsmöjligheter på Fo1:3. Det manuella dragande systemet i avdelningen samt tiden 

som logistik tog för att leverera ventilerna var tydliga indikationer på att det inte var 

optimalt. Det blev också tydligt efter sammanställningen av datan och litteraturen att det 

skulle bli både ett tidskrävande och omfattande projekt att ändra verkstadslayout. Att 

komma med förslaget var bara ett av de första stegen till ett stort projekt 

Av de layouter som ritades upp i resultatet var det förslag 5 som ansågs vara den bästa 

eftersom det var något som efterliknade det Scania hade önskat på startup-mötet. 

Feedbacken som gavs på det sista mötet kan ge slutsatsen att layoutförändring, hur litet det 

än är kommer med utmaningar. Det bästa alternativet är ofta också det svåraste alternativet 

att implementera i verkligen och den layout som enhälligt ansågs vara det bästa var förslag 

5. 

Utifrån frågeställningen kan det konstateras att verklighetsbaserade problem, som bidrar till 

onödiga slöserier, eventuellt går att lösa med Lean-filosofin. Eftersom inget fysiskt 

implementerades i detta projekt så är det svårt att dra slutsatsen att Lean faktiskt har en 

påverkan men Scanias feedback gällande förslagen ger bilden att det skulle ge en förbättring.  

Med en ny layoututformning kan man alltså eventuellt få ett en bättre integration av Lean-

tänket.  
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