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Abstract 
 
The industrial environment and customers are requiring more focus on innovation and 
uniqueness. Due to these requirements, companies with industrial production strive for 
shorter lead times and high quality products in order to become more competitive. Lean 
Production is a philosophy concerning the optimal use of resources and it is this mindset 
that this bachelor thesis lays the greatest emphasis on. Lean acts as principles and 
guidelines relating to the establishment, development and design of efficient layouts for 
production systems in order to construct these to become more resource efficient and 
reduce the time the product is in production. 
 
This bachelor thesis aims to describe and identify the methods and layout design 
methodologies which serve as the base for chosen industrial companies to successfully 
achieve Lean Production for production systems, and if these methods are consistent 
with theoretical planning and design process.  
 
A common feature of the interviewed companies regarding their production systems has 
been made clear which is that they consider their production systems to be lean if they 
are presented as line flows. The reason for this is that their layouts optimize surface use, 
make production systems more perspicuous and reduce buffers.   
 
There is great variation between the companies regarding their progress with the 
implementation of Lean Production. The key success factor for implementing the 
philosophy is the wish to apply the mindset to an even greater extent in order to improve 
production efficiency. In most companies, this means in the long run, they will develop 
and introduce their own versions of Lean Production that is tailored for their own 
operations. 
 
Mental planning process, layout simulations in 3D and flow simulations are tools that 
are regularly used for the design of the layout in order to optimize the layout of the 
production system. Due to lack of documentation of the mental process, no generalized 
and standardized templates have been created. A routine of documentation would lead 
to more reference guides and outlines that simplify changes in layouts, and it would 
have distinctive similarities to the theoretical planning and design process. 
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Sammanfattning 
 
Den industriella omgivningen och kunder ställer allt högre krav på nytänkande och 
unicitet. På grund av detta strävar företag med industriell produktion efter kortare 
ledtider och kvalitetshöga produkter för att bli konkurrenskraftiga. Lean Production är 
en filosofi kring optimalt utnyttjande av resurser och det är detta tankesätt som detta 
arbete lägger störst fokus på. Den avser agera som principer och riktlinjer gällande 
uppbyggnad, utveckling och utformning av effektiva layouter för produktionssystem i 
syfte att konstruera dessa till mer resurssnåla och minska tiden som produkten är i 
produktion.  
 
Denna kandidatuppsats ämnar redogöra hur och med vilka layoututformningsmetoder 
utvalda industribaserade företag använder sig av för att framgångsrikt uppnå Lean 
Production hos produktionssystemen och om dessa metoder stämmer överens med 
teoretisk planerings- och utformningsprocess.  
 
Ett gemensamt drag för alla intervjuade företag gällande deras produktionssystem har 
klargjorts då produktionssystemen anses vara lean om de är uppställda som linjeflöden. 
Anledningen till detta är att layouterna optimerar ytanvändningen, gör 
produktionssystemen mer överskådliga och minskar buffertar. 
 
Det finns en stor variation sinsemellan företagen beträffande hur långt de kommit med 
införandet av Lean Production. Den huvudsakliga framgångsfaktorn vid ett 
implementerande av Lean är existensen av en vilja att införa tankesättet i en ännu större 
utsträckning i syfte att effektivisera produktionen. I flera företags fall betyder detta i det 
långa loppet ett utvecklande och införande av en egen variant av Lean Production som 
är anpassad till den egna verksamheten. 
 
Mental planeringsprocess, layoutsimuleringar i 3D och flödessimuleringar är sådana 
verktyg som regelbundet används för utformning av layout i syfte att optimera layouten 
av produktionssystemet. På grund av en avsaknad av dokumentation av den mentala 
planeringsprocessen, har inga generaliserade och standardiserade mallar skapats. En 
vana vid dokumentering skulle leda till fler lathundar och mallar som förenklar 
förändringsarbeten i layouter och skulle då ha snarlika likheter med den teoretiska 
planerings- och utformningsprocessen. 
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1. Inledning  
 
I detta avsnitt tar vi upp grundläggande information såsom bakgrund, syfte och 
frågeställningar för att ge läsaren en inblick i vad ämnet grundar sig på och vad rapporten 
baseras på.   
 
1.1 Bakgrund 
 
Vår tillvaro i dagens samhälle och runtom i världen förändras mycket snabbare än vad vi tror. 
Globalisering är något som vi alla är väl medvetna om och även lever i; tekniken utvecklas 
och förbättras i en alltmer snabbare takt och företag med industriell produktion strävar efter 
kortare ledtider och kvalitetshöga produkter då konkurrensen nu sträcker sig internationellt. 
Företagen har därför hamnat i en sådan situation där deras kunder och den industriella 
omgivningen kräver nytänkande och unicitet. På grund av den alltmer hårdare konkurrensen 
och de mer striktare kraven behöver företagen komma med nya och allra helst unika idéer för 
att kunna överleva i sin industri.  
 
Termer som effektivisering och flexibilitet har blivit centrala inom industriell produktion och 
inte minst sagt inom ett företags produktionssystem. Idag finns det redan flera omskrivna 
teoretiska principer som ett företag kan följa när det gäller uppbyggnad, utveckling och 
utformning av sitt produktionssystem. Dessa principer agerar som filosofier och modeller för 
hur företagen kan konstruera ett effektivt produktionssystem som är mer resurssnålt och 
mindre tidskrävande. Ett viktigt återkommande tema för förbättringsarbete är elimination av 
onödiga steg i värdekedjan. Den princip som förmodligen är mest nämnvärd är Lean 
Production, en produktionsfilosofi med ursprung ur Taylorismen och Fordismen. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet för detta kandidatexamensarbete är att undersöka hur och med vilka metoder som 
utvalda industriföretag utformar layout för sitt produktionssystem med mål att framgångsrikt 
uppnå Lean Production och om dessa företagsspecifika utformningsmetoder överensstämmer 
med teoretisk planerings- och utformningsprocess.  
 
1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur inkorporerar företagen Lean Production i produktionslayouten?  
2. Är företagen framgångsrika med implementerandet av Lean Production i 

produktionslayouten?  
a. Vilka är framgångsfaktorerna?  
b. Har de egna variationer av metoderna?  

3. Hur utformar företagen en layout för sitt produktionssystem?  
a. Överensstämmer med den teoretiska planerings- och utformningsprocessen?  
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2. Metod 
 
Detta kapitel presenterar de avgränsningar som gjorts och de metoder som använts för att 
slutföra denna rapport samt en kritisk granskning av våra aktuella källor. 
 
2.1 Avgränsningar  
 
Vi har valt att inte utreda produktionssystemet i sin hela vida mening utan mer fokusera på en 
specifik del av produktionssystemet, vilket då har blivit layouten av produktionssystemet. I 
denna rapport har vi enbart fokuserat på två framträdande produktionslayouter, nämligen 
funktionell verkstad och linjeflöde. För att göra intervjuer och studiebesök mer lättillgängliga 
har vi även avgränsat oss till att vi endast kontaktat svenska industriföretag. Rapporten är 
även skriven och utformad för att vara begriplig för studenter med liknande kunskaper och 
utbildningsnivå. 
 
2.2 Litteraturstudier  
 
Den litteratur vi har använt omfattar en hel del handböcker inom ämnet men vi har även 
studerat tidigare examensarbeten för att få djupare förståelse inom problemområdet. De 
nyckelord och/eller fraser som använts vid sökandet av texter är: 
 

• Produktionssystem  
• Layout 
• Utformning av layout 
• Lean Production 
• Linjeflöde och funktionell verkstad  

 
2.3 Intervjuer/Studiebesök 
 
En hel del företag kontaktades för att kunna uppfylla rapportens syfte då paralleller med teori 
och praktik behövde dras. Både intervjuer på plats och telefonintervjuer anordnades då för 
bästa möjliga resultat. Nedan listas företagen vi lyckats intervjua med korta beskrivningar om 
deras verksamheter.  
 
Atlas Copco 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. 
Verkstaden i Tierp producerar industriverktyg till kunder runtom i världen. De producerar och 
levererar verktyg för sina kunder; skruvdragare och slipmaskiner är exempel så att 
kundföretagen kan montera ihop sina produkter. För detta arbete hade vi telefonintervju med 
Henrik Nyström, monteringschef på Atlas Copco i Tierp. De aktuella frågorna återfinns i 
bilaga 1.  
 
Scania 
Scania är en ledande buss- och lastbilstillverkare som även tillverkar industri- och 
marinmotorer till kunder runtom i världen. De tillhandahåller och säljer även ett stort utbud av 
tjänsterelaterade produkter och finansiella tjänster. Den verkstaden vi besökte var inom 
motormontering och en intervju hölls med gruppchef Simon Algesten. De aktuella frågorna 
återfinns i bilaga 2. 
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Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant är en del av Sandviks verkstadskoncern inom metallbearbetning, 
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri. Sandvik Coromant tillverkar bland annat skär 
för metallbearbetning, borrar och maskiner. För denna rapport hade vi en telefonintervju med 
Simon Mikic, chef för produktionsplanering och teknisk support på Sandvik Coromant i 
Gimo. De aktuella frågorna återfinns i bilaga 3. 
 
ABB 
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik och deras lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Vi gjorde ett heldagsbesök på 
avdelningen Force Measurement i Västerås som tillverkar bland annat lastceller och 
stressometrar. I samband med studiebesöket höll vi en intervju med Peter Boman, 
produktionschef, och Rolf Mattila, produktionsutvecklare. De aktuella frågorna återfinns i 
bilaga 4.  
 
2.4 Källkritik 
 
En stor del av fakta samlad till denna rapport bygger på vetenskapliga artiklar i form av 
tidigare examens- och kandidatexamensarbeten inom samma ämnesområde. Dessa källor 
utgår vi ifrån är pålitliga då dessa är specialiserade forskningsarbeten och redan kritiskt 
granskade av handledare samt andra utomstående personer.  
  
De litteraturer som går att återfinnas i referenslistan har även utgåtts ifrån att vara trovärdiga. 
Vissa böcker är daterade till slutet av 90-talet, bland annat Andreassons (1997) Handledning i 
verkstadslayout – Råd och tips när layouten skall förändras. Denna bok är publicerad av 
Institutionen för verkstadsteknisk forskning, numera känt som Swerea IVF, som är det 
svenska forskningsinstitutet inom verkstadsindustrin. Vi har även lyckats verifiera den fakta 
som använts från denna skrift genom andra senare daterade källor.  
 
Fakta genom intervjuer med företagsrepresentanter ligger till stor grund för arbetet och vi är 
medvetna om att dessa primärkällor inte är fullkomligt objektiva i sina svar utan till en viss 
grad speglar deras egna personliga åsikter. Kompetensen hos vissa företagsrepresentanter 
kritiseras då de ej var insatta eller införstådda med vissa ämnesområden.  
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3. Teoretisk introduktion 
 
I detta avsnitt tar vi upp resultat från litteraturstudien. Sådana begrepp som är relevanta för 
denna rapport förklaras och ligger till grund för att kunna besvara dess syfte och 
frågeställningar.   
 
3.1 Introduktion till produktionssystem  
 
Det är av vikt att tidigt definiera begreppet och termen produktionssystem i rapportens början 
för att få en klar bild av vad det är som kommer att undersökas och skrivas om. Det har 
genom historiens gång funnits flertalet definitioner för termen produktionssystem som ni kan 
se nedan. Den definitionen som har valts att följas i denna rapport är följande:  
 
”Ett produktionssystem syftar till att från råvaror, och olika insatsvaror och komponenter 
producera varor och tjänster som kunden är beredd att betala för. I vid mening sträcker sig 
produktionssystemet längs hela kedjan från naturresurser fram till slutkund. Det omfattar inte 
bara tillverkning utan även produktutveckling i alla led samt transporter.” (Axelsson et al. 
2008) 
 
Produktionssystemets roll och övergripande mål är att kostnads- och resurseffektivt utveckla 
och tillverka produkter med rätt egenskaper, kvalitet och pris och leverera dem till kund i rätt 
tid. Det finns många ingående faktorer som spelar vitala roller när det gäller ett 
produktionssystems effektivitet, bland många finns dessa: 
 

• Styrning och planering 
• Arbetsmiljö och kommunikation 
• Layout 
• Transport och hantering 
• Maskiner, utrustning och lokal 

 
Dessa, är som nämnt, endast ett urval av flertalet faktorer som måste tas i hänsyn gällande 
produktionssystem. Allt fler krav ställs på hur ett modernt produktionssystem hos företag 
skall fungera och efter vilka normer; det ska vara flexibelt, ha korta och säkra led- och 
genomloppstider. Resursutnyttjandet ska vara högt både när det gäller personal, material, 
utrustning och lokaler. Produkter i Arbete (PIA)1 ska hållas lågt samt att det som produceras 
ska vara av hög och tillförlitlig kvalitet (Larsson och Törnblom 2010, s. 39)  
 
3.2 Introduktion till del av produktionslayout  
 
Det finns ett flertal olika produktionslayouter som är anpassade för olika typer av tillverkning 
och verksamheter. Detta då layoutens utformande är beroende och påverkas av element som 
produktionsvolym, produktvariation och den rådande konkurrenssituationen (Larsson och 
Törnblom 2010, s. 39).  
 
3.2.1 Funktionell verkstad 
 
Maskinerna grupperas efter funktion, till exempel en svarvavdelning, en fräsavdelning och så 
vidare, se figur 1. Man kan då lätt parallellisera processer och maskiner. Detta är vanligt när 

                                                 
1 Pågående arbeten, även halvfärdiga produkter räknas in som då blir som ett slags lager (Algesten 2012). 
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många typer av detaljer blandas i verkstaden. Detta är en mycket flexibel lösning – alla sorters 
jobb kan göras, men arbetsstyckenas väg genom verkstaden blir mer eller mindre krokig. 
Materialhanteringen blir svår att styra och automatisera. Nackdelarna är att 
genomloppstiderna blir långa och att mycket kapital binds i PIA (Bellgran och Säfsten 2005, 
s. 286). 
 

 
Figur 1. Exempel på funktionell verkstad (Olhager 2000) 
 
3.2.2 Linjeflöde (flödeslayout) 
 
Den utrustning som behövs för att producera en produkt är placerad på rad i den ordning 
aktiviteterna ska genomlöpas, se figur 2. Därför ger detta ett lättöverskådligt och lättplanerat 
materialflöde. Dessutom är linjeflöde mer gynnsamt om man producerar stora mängder. 
Däremot finns det nackdelar med linjeflöde då maskinstörningar ofta drabbar hela flödet. Till 
skillnad från funktionell verkstad ger linjeflöde lågt PIA och korta genomloppstider (Bellgran 
och Säfsten 2005, s. 289). 

 
Figur 2. Exempel på linjeflöde (Olhager 2000) 
 
3.3 Teoretiska koncept 
 
Dagens företag, oberoende av bransch och industri, bygger upp sin verksamhet och 
produktion på ett koncept/filosofi vilket organisationen sedan jobbar och strävar efter. Detta 
är en gemensam plattform som genomsyrar produktionen. Många koncept påminner om 
varandra i mångt och mycket samt att företagen väljer och vrakar bland dessa för att kunna 
skräddarsy ett koncept som passar för den egna produktionen. Fokus i de allra flesta 
koncepten är att möta kundernas förväntningar och att effektivisera samt kvalitetssäkra 
produktionen (Larsson och Törnblom 2010, s. 39). Lean Production är ett av dessa 
koncept/filosofier som ständigt återkommer i samband med produktion och 
produktionssystem.  
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3.3.1 Lean Production och dess historia 
 
Den historiska utvecklingen av industriell tillverkning sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-
talet då den första industriella revolutionen tog fart. Revolutionen ledde till flertalet stora 
innovationer inom området industriell produktion och förändrade dess utveckling och struktur 
i vid mening. 
 
Under början av 1900-talet introducerades en innovation som kom att betyda en hel del för 
världens synsätt på den industriella produktionens struktur. Henry Fords T-modell inom 
bilindustrin började produceras med utbytbara komponenter vilket ansågs vara ett helt unikt 
och nytt upplägg för industrin under denna tidsperiod. Snabbt såg man den nya strukturens 
potential och massproduktion och löpandebandprincipen började sätta sin prägel på alla 
industrier. Massproduktion kom att betyda standardisering av produkter, specialisering av 
arbete och styrda arbetsuppgifter. Kravet på mångsidig arbetskraft minskades eftersom 
monteringslinan bröts ner i mindre delar och vem som helst kunde utföra respektive arbetets 
uppgift.  
 
Det är ur Fordismen som grundprinciperna inom ”Lean Production” bottnar i. Uttrycket ”Lean 
Production” myntades i samband med utgivandet av boken The Machine That Changed The 
World (Womack 1991). Det var under 1960-talet då den ökade konkurrensen i kombination 
med en minskad efterfrågan på produkter ledde till en minskning i den industriella tillväxten. 
Effektiviteten hos de anställda var inte längre tillräcklig för att företaget skulle vara 
konkurrenskraftigt och redan då påverkades företagen av olika trender som senare utvecklades 
till Lean Production.  
 
Syftet med Lean är att utforma ett resurssnålt och effektivt produktionssystem, fokusera på 
kundens behov samt att säkerställa personalens hälsa. Förändring och förbättring är två 
centrala termer inom Lean Production då omvärlden i sig förändras och efterfrågan på olika 
produkter ändras med tiden. (Andersson et al. 2004, s. 2-3). Dock behöver man vara medveten 
om att implementeringstiden av Lean Production kan sträcka sig över flertalet år och 
förbättrade resultat av produktionen sker inte omgående efter ett införande utan det sker 
succesivt (Eriksson och Lövström 2008). 
 
Som tidigare nämnt uppkom flertalet krav för att de industribaserade företagen skulle öka sin 
effektivitet och vara mer konkurrenskraftiga. Dessa krav kan ni se sammanfattade här nedan 
och ledde till den så kallade andra industriella revolutionen, Lean Production.  
 

• Ett ökat krav på kundunika produkter 
• Ökade kvalitetskrav 
• Ökade krav på att anta nya teknologier 
• Korta och pålitliga leveranstider 

 
3.3.2 Just in Time, JIT 
 
Denna dragande princip (pull-principen), är en av byggstenarna av Lean (Bellgran och Säfsten 
2005, s.37) och handlar om att inte producera några delar förrän ett behov finns, det vill säga 
först när redan producerade delar har förbrukats eller köpts. Man kan dra paralleller med att 
tanka bilen. Först när bensinen börjar ta slut och man hör ett pipande ljud åker man till 
bensinstationen för att tanka. På samma sätt som att man inte tankar bilen när tanken i princip 
är full, producerar man inte heller några nya produkter när de inte behövs. Just in Time är en 
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princip som med hjälp av olika tekniker och verktyg gör det möjligt att producera och leverera 
produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att uppfylla kundernas specifika krav. 
 
3.4 Sambandet mellan layoutdesign och Lean Production 
 
För att få en djupare förståelse kring rapportens ämne och syfte behövs en klar kartläggning 
kring sambandet mellan verkstadslayout och Lean Production. Lean Production är en filosofi 
och ett koncept som har en inverkan på lokaldesign och materialhantering.  
 
En effektiv layout leder till att utrymmeskraven reduceras vilket innebär att avståndet mellan 
maskinerna kan minskas. Det slutgiltiga resultatet blir en minskad transporthantering. Även 
lagerhanteringen reduceras då man implementerar Lean eftersom alla produkter som 
produceras redan är sålda (JIT). Man kan också se en minskning av mellanbuffertar (PIA) 
eftersom produceringen av produkter sker kontinuerligt och konstant till skillnad från en 
funktionell verkstad där flertalet produkter står i kö för en viss behandling. Ytterligare 
aspekter som effektiviserar en layout är överskådligheten vilket ett linjeflöde för med sig. 
Resultatet blir en bättre kommunikation mellan arbetarna, deras arbetsuppgifter förenklas 
samt att det blir enklare att identifiera flaskhalsar i systemet (Dahl och Thuresson 2011).  
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4. Anvisningar för layoutarbete  
 
Detta avsnitt är avsett för att behandla en teoretisk planerings- och utformningsprocess för 
layoututformning genom att tydliggöra alla dess steg.   
 
Att åstadkomma och bibehålla en bra layout är ett gemensamt problem för alla företag, 
oavsett vilken industri de tillhör och vilken verksamhet som bedrivs. Layoutplanering är en 
plan för hur industrifaciliteter ska arrangeras optimalt (Bellgran och Säfsten 2005, s. 311). Det 
är mycket material och information i rörelse i en verkstad och genom att reducera 
transporternas längd kan genomloppstiden för en produkt reduceras. Det är även vitalt att en 
layout är flexibel och klarar av olika partistorlekar, olika detaljstorlekar, förändrade 
flödesvägar etc. samt att en bra och tydlig layout ger möjlighet till en överblick över 
verkstaden, ger tydligt huvudflöde och ett bra resursutnyttjande (Andreasson 1997, s. 5).  
 
Nedanstående arbetsmetod (Andreasson 1997, s. 13) används i rapporten då vi har funnit den 
som referens i andra vetenskapliga artiklar (Chen 2012, s. 37) samt variationer av metoden 
beskriven i andra böcker (Philips 1997, s. 7).  
 

1. Sätta upp mål – Layoutarbetet underlättas om en gemensam strategi formuleras. 
2. Fastställ dagssituationen – Kartlägg huvud- och sekundärflöden då dessa spelar en 

viktig roll i den nya layouten.  
3. Vilka resurser behövs? – Kartlägg resurserna (maskiner, buffertar2 etc.) för att veta 

vad som måste finnas med i den nya planläggningen.  
4. Ytbehov – Resursernas ytbehov specificeras. Eventuella synpunkter om ytans 

geometri bör noteras för att underlätta i senare operationer.  
5. Kartlägg sambanden mellan resurserna – För att veta hur dessa ska placeras i 

förhållande till varandra.  Operationsordningen är ofta representativ för 
flödesorientering men även fysiska faktorer som exempelvis transport och arbetsmiljö 
måste vägas in. 

6. Gradera samband – Prioritering av samband. Med hjälp av sambandsschemat kan 
man då urskilja vissa centrala maskiner som kan betraktas som knutpunkter i systemet.  

7. Grov layout – Nu kan man skapa en grov modell av layouten. Utgå från de resurser 
som har en fast plats i lokalen. Om inga krav såsom takhöjd eller fundament existerar 
kan man istället utgå från exempelvis knutpunkterna.  

8. Analys av förslag – Layoutmodellen från steg 7 analyseras med avseende på målet 
från steg 1. Denna analys bör även behandla delar som huvudflöden, flaskhalsar, 
buffertar etc. Vissa synpunkter kan komma upp i detta steg. 

9. Alternativ – Modellen justeras utifrån de synpunkter som kan komma upp i steg 8. 
10. Detaljplanera – Tidigare har fokus legat på det övergripande flödet men i detta steg 

flyttas fokus till flödet på den unika arbetsplatsen.  

                                                 
2 Ett slags lager ifall företaget får oväntade och tillfälliga leveransfördröjningar eller försäljningsökningar pga. 
efterfrågan/tillförsel av en produkt (Algesten 2012). 
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5. Resultat av intervjuer och studiebesök hos företagen  
 
I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för de resultat vi erhållit av de olika intervjuerna 
och/eller studiebesöken vi gjort hos de aktuella företagen.  
 
5.1 Atlas Copco 
 
Det fanns ingen specifik tjänsteman i Tierp som vi kunde intervjua gällande just verkstadens 
layout och därav faller resultatet från denna intervju kort gällande rapportens syfte.  
 
5.1.1 Hur det ser ut idag – verkstaden och Lean Production 
 
Verkstaden hos Atlas Copco i Tierp där man producerar industriverktyg är indelad i en 
komponentavdelning och en monteringsavdelning, där flödena går från den ena avdelningen 
till den andra. Som det ser ut i dagsläget är båda avdelningarna uppsatta som funktionella 
verkstäder men förändringar är planerade och redan i rullning. Atlas Copco i Tierp har inget 
officiellt Lean Production-projekt, dock har dessa planerade förändringar en direkt koppling 
till Lean Production och effektivisering av de befintliga produktionssystemen.  
 
Henrik Nyström poängterade att man på Atlas Copco i Tierp har en hög medvetenhet gällande 
Lean Production och dess tankesätt. Organisationen i Tierp har tidigare försökt sig på att 
implementera Lean Productions idéer hos den egna verksamheten men misslyckats och det är 
först nu som ännu en implementeringsfas är planerad. Lean-filosofin har kommit att bli högt 
prioriterat bland ledning och styrelse i Tierp men trots att inga fysiska förändringar än har 
skett, är planen att verkstaden ska undergå ett storskaligt förbättringsarbete gällande Lean 
Production.   
 
5.1.2 Förändringar i layouten 
 
Nyström informerade oss att layouten i verkstaden är mer dynamisk än statisk då maskiner 
och annan utrustning omplaceras på en regelbunden basis. Förflyttningarna sker inte dagligen 
men löpande över året då anpassningar och förbättringar krävs för att möta förändrade krav i 
form av volymökning eller annat.  
 
Förutom detta är även komponentavdelningens layout i en förändringsfas. Som tidigare nämnt 
är både komponentavdelningen och monteringsavdelningen uppställda som funktionella 
verkstäder. Men i och med det stigande antalet artiklar som produceras i Tierp och 
effektiviseringsfrågor, har man valt att låta komponentavdelningen övergå i en flödeslayout. 
Anledningarna till denna förändring är att det kommer bidra till att flödena i systemet blir 
klarare och att genomloppstiderna för produkterna minskar. Detta linjeflöde betraktas som ett 
steg mot Lean Production då antalet produkter som produceras hos komponentavdelningen är 
2300 st. och funktionell layout helt enkelt inte är lämplig eller optimal för den sortens mängd 
produkter.   
 
5.1.3 Medel för att uppnå implementerandet av Lean Production 
 
Atlas Copco i Tierp är i sin startfas när det gäller införandet av Lean Production och de satsar 
mycket på att få med sig hela organisationen i arbetet mot Lean Production i verkstaden. 
Detta har påbörjats genom utbildning av nyckelpersoner inom personalen, bland annat genom 
kurser på högskolenivå inom just Lean Production i syfte att få en bättre förståelse av ämnet 
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och vad man i framtiden kommer arbeta med. Utefter det har organisationen sedan 
kontinuerligt arbetat för att få med sig resten av personalen genom interna utbildningar och 
även utdelning av böcker. Allt för att hela organisationen ska få sig en gemensam grund att stå 
på. 
 
Med tillägg till detta har även ytterligare betydande personal anställts. Mer specifikt är det en 
anställd specialiserad på Lean Production som nu sitter i styrelsen. Denne persons uppgift är 
att vara företagets Lean Production-koordinator genom att strukturera upp arbetet mot Lean 
Production och lägga upp planer och förbättringsarbeten för organisationen.  
 
Andra nämnvärda medel Atlas Copco i Tierp använder sig av är benchmarking3. Detta anses 
vara ett av de mest effektiva sätten att göra sig införstådd i hur Lean Production 
implementeras i ett produktionssystem då man ser det i praktiken. Lärdomar fås genom 
kännedom av hur andra företag har inkorporerat Lean. Atlas Copco i Tierp har inte enbart 
sträckt sig till studiebesök inom den egna industrin utan valt att bredda sina vyer och öka sitt 
synfält genom att titta på andra industrier väldigt olik den egna, främst då fordonsindustrin. 
Han nämner Scania som ett gott exempel på ett svenskt företag som framgångsrikt lyckats 
implementera Lean Production i sitt eget produktionssystem med fordonsjätten Toyota som 
ideal. De hoppas att genom studiebesök och dylikt kunna hitta inspirerande sätt och metoder 
för hur de ska kunna använda sig av Lean Production i den egna verkstaden.  
 
5.1.4 Planeringsprocedur vid layoutförändring 
 
Det var svårt att få ut relevant information kring detta ämne då Nyström ej är insatt eller 
införstådd i hur verkstadslayouterna förändras och förbättras. Det finns ingen specifikt 
anställd på Atlas Copco i Tierp som ägnar sig åt layoututformning utan det är 
produktionstekniker och andra tjänstemän som utför detta arbete. Nyström var inte heller 
medveten om någon specifik planeringsprocedur i form av lathundar, mallar och metoder som 
dessa produktionstekniker använder sig av vid utformningen av layouter. Han menar att sättet 
som man går tillväga på är att förlita sig på produktionsteknikernas tidigare erfarenheter i 
ämnet och genom detta utforma en förbättrad layout. Vid mer specifika frågor kring verktyg 
som flödessimuleringar och utnyttjandet av dylika metoder för optimering av layouter, menar 
Nyström att inga simuleringsverktyg används.    
 
5.2 Scania 
 
En intervju med Simon Algesten, gruppchef på motormonteringsavdelningen på Scania, 
anordnades i Södertälje i syfte att införskaffa information till detta kandidatarbete rörande 
Scanias verksamhet, produktionsutformningen i just denna verkstad som var motormontering 
och framtida förväntningar inom produktion.  
 
5.2.1 Framgångsrikt arbete gällande Lean Production  
 
Lean Production genomsyrar inte enbart produktionsavdelningarna på Scania men hela 
organisationen. Filosofin är djupt inrotad på alla nivåer i organisationen och alla avdelningar 
från produktutveckling och vidare till administration. Scania har utifrån grundidéerna av Lean 
Production skapat sin egen organisationsfilosofi vilket de namngett Scania Production System 

                                                 
3 Utvärdering av den egna verksamheten genom jämförelser för vidare förbättring sker både internt och externt 
(Ax, Johansson & Kullvén 2009, s. 288) 
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som har stora likheter med det välkända Toyota Production System4. Scanias 
organisationsfilosofi är företagets egen tolkning av Lean Production och den som 
verksamheten kretsar kring och bygger på, se figur 3. Gällande implementerandet och 
införandet av Lean Production har Scania kommit längst i Sverige och fortsätter att 
kontinuerligt driva förbättringsarbeten på alla plan. 
 

 
Figur 3. Scaniahuset som illustrerar tänket bakom SPS, ritad av Bapir och Luo  
 
5.2.2 Verktyg för kontinuerliga förbättringsarbeten  
 
Det sker ständiga förbättringsarbeten som drivs kontinuerligt inom Scania, och dessa sträcker 
sig från förbättringsgrupper med möten veckovis till större projekt med tydligare mål och 
planer med en projekttid på flertalet månader. Det kan vara förbättringsarbeten angående 
vardagliga produktionsärenden som att flytta en artikel till en annan del av lokal men även 
vara krav från ledningen eller lag där mer siffermässiga mål är uttryckta. I deras intranät, SPS 
Office, går det även att finna mallar och lathundar för de flesta delarna och avdelningarna av 
motormontering, vilket ligger till grunden för förbättringsarbetet. Dessa har som syfte att 
hjälpa arbetarna att identifiera flaskhalsar och slöseri på just den avdelningen som denne är 
verksam. 
 
I arbetet mot förbättring spelar benchmarking en betydande roll då det ger en möjlighet till ett 
bredare perspektiv. Studiebesöken och kommunikationen mellan företagen ger upphov till 
möjligheten av en win-win situation då företagen får insikt i varandras verksamheter och kan 
ta del av lösningar på problem som kan vara gemensamma för båda företagen. Fördelarna 
med benchmarking är att de utgör inspirationskällor då man får se bra idéer implementerade 
men även få bekräftat kring mindre briljanta idéer.  
                                                 
4 Toyota Production System består av de ursprungliga grundprinciperna för ständiga förbättringar inom 
produktion skapad av företaget Toyota. Detta har sedan legat till grund för de senare uppkomna företagsspecifika 
filosofierna som Scania Production System (Algesten 2012).  
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5.2.3 Layouten i dagsläget och layoutförbättring 
 
Layouten för verkstäderna och fabrikerna på Scania har även genomgått förändringar i syfte 
att implementera Lean Production. De flesta verkstäderna i Södertälje har nu övergått i 
linjeflöde för att klara den volym som produceras och detta är ett steg mot en mer effektiv 
verkstad med avseende på utnyttjandet av existerande resurser.  
 
Dock förser även linjeflöde med sig nackdelar till produktionen och företagets produktivitet. 
Scania har ett eget synsätt när det gäller hur man ser på och hanterar nackdelar, Algesten 
menar att man på alla avdelningar på Scania ser nackdelar som fördelar då de istället tas 
tillvara som möjligheter till förbättring. Nackdelarna förs, i och med detta, in i ett annat ljus 
vilket företaget kan använda och utnyttja som ett sätt till förbättring. Algesten gav oss 
exempel på en nackdel hos linjeflödet de hade på motormontering vilket var att när det blir 
stopp så står det still längs hela bandet, som leder till stora förluster. På Scania löste man detta 
genom att dela upp bandet på 70 stationer till mindre kretsar kring 20 st., vilket blir lättare att 
hantera vid tillstånd av stopp.  
 
Algesten menar även att det finns oerhört mycket som fortfarande går att förbättra. 
Produktionen och sättet som den går till på kommer förmodligen aldrig att vara optimal, utan 
möjligheter till förbättringar kommer alltid att finnas. Bland annat nämnde Algesten om 
mellanbuffertar (PIA) och att layoutförändringar oftast bygger på befintliga system och 
layouter. Den senare kan leda till att flödet i ett produktionssystem inte blir idealiskt då man 
måste integrera de nya systemen i form av nytt maskineri eller andra lösningar med det redan 
existerande systemet. Resultatet av dessa kompletteringar kan därför vara att 
produktionssystemets utformning inte är helt optimalt, antingen visuellt eller ytmässigt.  
 
Layouter av verkstäderna på Scania förändras i regel mer sällan nu på senare tid jämfört med 
tidigare där anledningen till denna förändring och ändring av arbetssätt är att layoutförändring 
tar oerhört mycket tid och är mycket bökig. Det finns många element och faktorer som man 
måste ta hänsyn till och planering måste ske i förväg med stor noggrannhet för att inte störa 
eller påverka produktiviteten i verkstaden på ett negativt sätt. Därför sker i dagsläget endast så 
kallade ”trimningar” av produktionssystemen som är ett kontinuerligt förbättringsarbete vars 
syfte är att försöka optimera existerande processerna. En totalförändring av en layout i form 
av en helt ny ombyggnad av ett befintligt system eller ett nytt produktionssystem sker ytterst 
sällan i Scanias fall. De enda anledningarna till att genomföra sådana storskaliga förändringar 
är om det introduceras nya produkter som kräver ett annat slags produktionssätt eller vid en 
helt ny fabrik.   
 
5.2.4 Verktyg för utformning av layouter  
 
Motormonteringsavdelningen använder sig regelbundet av flera verktyg och metoder vid 
utformning av layouter. Det finns vissa riktlinjer för hur man ska gripa sig an 
layoutförändring. Bland annat identifieras en utgångspunkt som är anledningen till att en 
förändring måste ske. Denna brukar i Scanias fall vara volymen för en produkt som antingen 
minskat eller ökat. De utgår från denna parameter för att konstruera ett nytt system och 
projektera en anläggning för att klara en viss volym, exempelvis 100. Ofta kan de trimma 
anläggningen för att klara dubbel volym men det finns en gräns när det inte är vettigt att 
trimma längre. Då kommer man till ett läge där de behöver något helt nytt. Allt de lärt sig 
under denna period kan de då få in i den nya anläggningen redan från början. 
Flödessimuleringar är en metod de använder sig av för att optimera den nya anläggningen, 
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särskilt om det är en process som har flera steg och buffertar och mellanlägen. Att trimma en 
anläggning sker kontinuerligt men att ta fram en ny sker bara stötvis. Det finns egentligen 
inga direkta lathundar för det. Men det finns processer för hur man köper in en maskin och 
vad man ska tänka på.  
 
5.3 Sandvik Coromant 
 
Kontaktpersonen Simon Mikic har ej varit involverad i projekt kring utformning av layouter 
på Sandvik Coromant i Gimo och på grund av detta faller resultatet från denna intervju kort 
gällande rapportens syfte. 
 
5.3.1 Layouten i dagsläget  
 
I dagsläget har Sandvik Coromant i Gimo en enda stor verkstad som är indelad i olika delar. 
Det är uppbyggt som ett linjeflöde där första steget i produktionssystemet är att tillverka det 
pulver som skären för metallbearbetning är tillverkade utav. Detta flyter sedan på från 
tillverkning av pulver vidare till hoppressning, filtrering och sedan sätts in i ugnar. Därefter 
går produkterna igenom olika typer av slipning, rengöring och beläggning. Alla 
produktionssystem i de olika delarna av verkstaden är uppbyggda som linjeflöden. 
 
Denna layoutlösning ger inget optimalt flöde för den enskilda artikeln då företagets 
produktvariation uppgår till 20 000 artiklar och den enskilda artikeln i fråga kommer på detta 
vis att hoppa fram och tillbaka mellan maskinerna. En annan nackdel med denna 
verkstadsuppställning är att det kräver många små transporter mellan de olika avsnitten i 
produktionen. Detta har man dock löst genom att införa mindre automattruckar som hämtar 
och levererar produkterna på plats. Vidare menar Mikic att fabriksutformningen de har idag 
inte ger operatören som jobbar på en viss avdelning en överblick över hur verkstaden är 
uppbyggd eller vad som försiggår på andra delar av produktionssystemet. Trots dessa 
nackdelar menar Mikic att layouten är den mest optimala för verkstaden om man ser till det 
stora hela och gör sig en helhetsbild. Han medger att det finns en hel del förbättringsområden, 
bland annat kring de nackdelar som redan diskuterats.   
 
5.3.2 Pågående och kontinuerliga layoutförändringar  
 
I Gimo är layouten något som förändras kontinuerligt och oerhört ofta. Mikic informerade oss 
om att det är fyra medarbetare som är heltidsanställda för att enbart utföra själva flyttningen 
av maskiner samt installera de nyankomna maskinerna. Snittantalet flyttningar per vecka 
uppskattar Mikic till två maskiner och då har man cirka 800 maskiner totalt i hela verkstaden. 
Planerandet och utformningen för layout är något som produktionsledarna för respektive delar 
är ansvariga för.  
 
Anledningarna till varför dessa förändringar av layout sker är bland annat att 
produktionsvolymen expanderar drastiskt alternativt att en ny produkt introduceras som 
tvingar fram en förändring. Denna förändring kan då ta sig an formen av komplettering av 
befintligt system eller en nykonstruktion. Exempel kan vara att produktionen flyttas in till en 
ny lokal och ny utrustning måste köpas in eller att man tar över en redan befintlig lokal som 
måste utrymmas på maskiner. Andra anledningar är att man expanderat inom ett visst område 
och för att klara av denna expanderingsförändring måste man planera en ny färdväg för 
automattruckar. Detta görs då genom omflyttning av maskiner och vidare förbättringsarbete 
gällande systemets yta.  
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5.3.3 Planeringen av layoutförändringar 
 
Då Sandvik Coromant i Gimo utför förändringar i layout kontinuerligt och på en regelbunden 
basis frågade vi mer ingående kring själva planeringen och tanken bakom dessa förändringar. 
Mikic anser att planeringarna för layoutförändringar måste ske relativt strukturerat och 
välplanerat då även kostnadsaspekten kan vara rätt så stor. Han undviker att svara på denna 
fråga då han inte varit involverad i sådana slags projekt innan. Dock medger han att den 
generella mall vi hittat för planering av layoututformning tycks stämma på grund av det 
oerhört allomfattande draget och att det tycks stämma överens för planeringsprocessen hos 
alla verkstäder som genomgår förändring. Detta är hans egna åsikter och tankar, då han inte 
sett någon liknande dokumentation eller standardisering av utföranden hos Sandvik Coromant 
i Gimo. 
 
5.3.4 Implementerande av Lean Production 
 
När vi frågade om Lean Production fick vi information om att Sandvik Coromant i Gimo för 
närvarande inte har infört något officiellt Lean-projekt. Istället använder man sig av filosofin 
på ett mer ”omedvetet” plan då Sandvik Coromant är väl medvetna om dess filosofi och 
grundtanke. Mycket av det som Lean Production står för och förespråkar är faktorer som 
Sandvik Coromant redan arbetar en hel del med, bland annat kundfokus, ställtider, ekonomisk 
orderkvantitet, beräknar om lager och beställningspunkter etc. Det enda man inte har gjort är 
att starta ett officiellt Lean-projekt. Mikic ser dock helst att ett införande av ett Lean-tänk görs 
i hela Sandvik Coromant organisationen då han anser detta vara en nödvändig komponent i 
processen mot effektivare produktionssystem.    
 
5.3.5 Förbättringsarbete 
 
Som tidigare nämnt i denna resultatdel medger Mikic att det finns en mängd områden inom 
verksamheten i Gimo som kan förbättras. Förbättringsarbetet i Gimo sker i form av 
förbättringsgrupper på olika nivåer och på olika avdelningar. Förbättringsgrupperna är 
uppbyggda av utvalda personer på avdelningarna och mötena sker veckovis där diskussioner 
kring den dagliga produktionen tas upp. Det sker även möten med produktionsansvariga 
varannan vecka, så kallade ”pulsmöten”, där man helt enkelt tar pulsen på den nuvarande 
situationen och kan förmedla problem samt annat.  
 
Dessutom sker det benchmarking kontinuerligt över årets lopp mot andra företag och den 
egna verksamheten. Sandvik Coromant i Gimo är världsledande när det gäller produktionen 
av skär och det blir på så sätt många som kommer och besöker dem. Mikic ser detta som 
gynnsamt för båda inblandade parter då man tenderar att bli självblind kring det egna 
systemet och den egna organisationen.  
 
5.4 ABB 
 
Som vi tidigare nämnt i rapporten hade vi ett studiebesök samt en intervju med Peter Boman, 
produktionschef, och Rolf Mattila, produktionsutvecklare, på avdelningen Force 
Measurement på ABB i Västerås.  
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5.4.1 Dagssituation och pilotprojektet i Lean Production 
 
Den avdelningen vi besökte på ABB tillverkade flertalet produkter där produktionen av 
lastceller och stressometrar var de vi kollade närmare på. Varje produkt har ett eget 
produktionssystem och i dagsläget är de flesta verkstäderna organiserade som funktionella 
verkstäder. Avdelningen är även kundorderstyrd då produkterna produceras först efter att en 
beställning har gjorts.  
 
Det som dock var mest intressant för oss och detta arbete är det nyligen konstruerade 
linjeflödet för en typ av lastceller. Det är ABB Force Measurement avdelningens första 
linjeflöde som färdigställdes i början av 2012 och sedan dess satts i bruk och användning. En 
stor förändring som det nya flödet har gjort är att linningen flyttades till resten av 
monteringen, se figur 4 och 5.  
 

Figur 4. Hur flödet såg ut innan Lean-projektet. 
 

 
Figur 5. Hur flödet ser ut idag.  
 
En annan stor förändring är att deras säkerhetslager5 nu är mindre. Säkerhetslagernivåerna låg 
tidigare på två veckors produktion. Men eftersom de har en blandning av olika 
produktvarianter betydde det att de inte hade rätt produkter eller artiklar i lagret och de var 
tvungna att ha högre lagernivå än vad som egentligen behövs för att klara sig. Med dagens 
uppställning och linjeflöde kommer man istället att klara sig med ett säkerhetslager på en 
halverad nivå, nämligen en vecka.  
 
Detta nya linjeflöde har gett bra effekt på ledtid och produktivitet och även på 
leveransprecision på packningen som har varit målet. En halvering av materialflödet har 
uppmätts vilket lett till en enorm vinst då materialet som används för produkterna är oerhört 
dyrbart. De nackdelar som har uppkommit genom det nya Lean Production-linjen är att 
arbetarna i linjen upplever arbetet som mindre flexibelt och mer styrda i sitt arbete. 
Anledningen till detta är att daglig styrning införts, vilket är dagliga möten om bland annat 
produktionens situation och dagens mål. Dock har detta fört med sig goda resultat i 
produktivitet då denna ökat, och Mattila menar att man genom den dagliga styrningen kunnat 
lägga ner fokus på att utföra en uppgift, exempelvis montage.  
 
5.4.2 Fortsatt implementering av Lean Production 
 
Det här nya linjeflödet var ett pilotprojekt och tanken är att man efter utvärdering av 
pilotprojektet går vidare till att implementera Lean Production för andra produkter och 

                                                 
5 Buffert  
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avdelningar på ABB. Ett bevis på att ABB i dagsläget prioriterar ett införande av Lean i 
produktionen är att en intern ABB-konsult med erfarenhet av produktionseffektivisering och 
layoutförändringar har placerats i Västerås för att planera och strukturera det framtida arbetet 
mot Lean. Nästa stora projekt kommer förmodligen bli den mer svårplanerade 
Stressometeravdelningen, dock är det ännu enbart i ett planeringsstadium.  
 
5.4.3 Kontinuerliga förbättringsarbeten 
 
Vid frågan om de arbetar med kontinuerliga förbättringar av layouten i form av förflyttningar 
av maskiner, informerar Mattila att avdelningen generellt har varit rätt så dåliga på dessa 
mindre förbättringar. Det är sällan som maskiner och layouter förändras. Anledningen till 
detta är att de flesta utrustningar och maskiner som används på Force Measurement är svåra 
att flytta, då dessa kräver vätskor, elektricitet etc. Mattila och Boman menar att det är långt 
ifrån en bra anledning till att inte arbeta med kontinuerliga förbättringar och trimning av 
produktionssystemen. Senaste förändringen gjord hos Stressometern uppskattas till år 2007.  
  
Andra förbättringsarbeten som sker regelbundet i verksamheten är något som kallas 
Verksamhetsutveckling (VU). VU kan ses som likvärdig med förbättringsgrupper som har 
möten på en regelbunden basis och identifierar problem samt förbättringsmöjligheter i ämnen 
kring verksamhetens situation, dagliga arbeten, påstötta problem med mera. Det ses som ett 
forum där anställda kan delta i och delge sina synpunkter. Vid varje möte ställs en dagordning 
upp med ett begränsat antal punkter och förbättringsgrupperna strävar efter att lösa de 
problem som tas upp. 
 
Dessutom sker det, till viss del, benchmarking med andra konkurrerande företag men även 
bland ABBs flera verkstäder nationellt och internationellt. Anledningen till att företaget 
använder sig av benchmarking internt är att mycket utvecklas på varsina håll då ABB 
koncernen är oerhört stor och inte begränsas till enbart Sveriges gränser. Samarbete med 
resten av ABB bolaget kring utveckling och förbättring av produktionsteknik borde därför ske 
mer regelbundet då den är av yttersta vikt.   
 
5.4.4 Planering av layoutförändringar 
 
Enligt Mattila och Boman finns det inga mallar för hur man ska bearbeta en ny/befintlig 
layout utan att det är individuellt för varje verkstad. Tillvägagångssättet är att en specifik 
person på produktionsteknik ritar en layout som sedan koordinerar med respektive avdelning 
och tillsammans diskuteras för- och nackdelar med den föreslagna layoutdesignen. De har 
inga mallar för exempelvis gångbredder eller avstånd mellan bord utan det blir i stort sett vad 
det blir. Metoden är helt enkelt att man har en layoutyta i miniatyrform som motsvarar den yta 
man planerar en förändring för. Med hjälp av denna miniatyr förflyttas post-it lappar som 
motsvarar maskiner. Denna metod används i allra första steget av planeringen och därefter 
simuleras layoutdesignen med hjälp av digitala simuleringsverktyg.  
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6. Analys av resultat  
 
Här återger vi en egen analys av resultatet från tidigare avsnitt med avseende på det 
ursprungliga syftet och dess frågeställningar för arbetet.    
 
6.1 Hur inkorporerar de aktuella företagen Lean Production i sina 
verkstadslayouter?  
 
Nedan förs en analys kring det resultat som fåtts genom intervjuerna och studiebesöken kring 
företagsspecifika samband mellan Lean Production och verkstadslayouten.  
 
6.1.1 Atlas Copco i Tierp 
 
Nyström nämnde i telefonintervjun att det i dagsläget sker en förändring av layout på 
företagets komponentavdelning som övergår från en funktionell verkstad till ett linjeflöde. 
Förändringen är ännu i sin startfas och det kommer ta tid innan den kan anses som komplett 
då förbättringar sker kontinuerligt. Även denna förändring hade tyvärr Nyström lite 
information om hur själva implementerandet av linjeflödet gick till. Dock menar han att 
planeringen för denna förändring varit i omlopp på företaget ett bra tag och att detta 
förhoppningsvis är starten på en rad nya förbättringar. Detta behov av en layoutförändring på 
komponentavdelningen måste ha uppkommit genom en förändring i produktionens behov. 
Linjeflöde bidrar till ett mer ”leant” produktionssystem då det anses bidra till kortare 
genomloppstider, lägre PIA och ett mer överskådligt system. Nyström nämnde att de på 
komponentavdelningen idag har totalt 2300 st artiklar och en funktionell layout är inte en 
optimal lösning för denna mängd produkter och en förändring måste på så sätt ske.  
 
6.1.2 Scania i Södertälje 
 
Scania lägger en oerhörd tyngd och fokus på Lean Production och är måna att förmedla detta 
till alla sina medarbetare. Företaget jobbar ständigt med att förbättra det befintliga systemet 
och finslipa det för att optimera det till den produktion som sker. Den teoretiska 
introduktionen gällande sambandet mellan Lean-tänkandet och layoututformning som 
omnämnts och behandlats i avsnitt 3.4 visar vilka aspekter inom layout som påverkas mot det 
bättre vid ett införande av Lean Production. Det var relativt enkelt att identifiera områden där 
Scania tydligt gjort ett framgångsrikt implementerande av Lean med en direkt koppling till 
layoutens design. Först och främst var deras val av U-formad linje som ger ett mer effektivt 
sätt att utnyttja den yta som systemet är uppbyggd i. Formen på linjen ger även montörerna 
och operatörerna på avdelningarna en överblick över hela systemet (linjen) och man kan 
enkelt få sig en förståelse för hur systemet ser ut och är uppbyggt.  
 
Även värt att notera var motormonteringsavdelningens avsaknad på lager. När vi gick runt på 
rundvandringen hittade vi inga lagerutrymmen vilket förklarades vid att alla produkter som 
produceras i Scanias verkstäder redan är sålda till en kund. Ett av Scanias arbetssätt är att man 
inte producerar något förrän det är sålt och de har på sådant sätt ingen användning av ett lager. 
Detta påvisar tydligt att Scania är kundorderstyrt och tillämpar JIT som är en av byggstenarna 
för Lean Production.     
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6.1.3 Sandvik Coromant i Gimo 
 
Sandvik Coromant har implementerat Lean i sin verkstad på flertalet sätt, trots att de inte har 
infört något officiellt Lean-projekt än. Mikic menar att Lean Production och 
produktionslayout går hand i hand och har starka samband. Genom att införa Lean Production 
i den egna verksamheten effektiviseras arbetet med avseende på flertalet parametrar sådana 
som resursslöseri, kostnad, tid etc. Lean Production kan även ge en layout ett visuellt 
tilldragande utseende då sannolikheten för att systemet blir mer överskådligt och strukturerat 
är hög samt att systemets flöden blir mer tydliga. Alla dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn 
till när man väljer att förändra sin layout och det är främst dessa mål som man önskar uppnå 
vid en förbättrad layout. Sandvik Coromant menar att de omedvetet arbetar mot Lean 
Production eftersom det är en logisk filosofi och ett ”hälsosamt” tankesätt när det gäller 
förbättring. Man lägger stor vikt vid att eliminera alla sorters slöseri och strukturera upp 
arbetet genom försök till standardisering och liknande, i syfte att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen och förenkla arbetet.  
 
6.1.4 ABB i Västerås 
 
När det gäller hur ABB har implementerat Lean Production i verkstadslayouten ser man dess 
samband oerhört tydligt i deras försa Lean Production-linje för lastceller. Layouten för en 
verkstad styr hur flödet i produktionssystemet ser ut. Layouten ämnar effektivisera 
produktionen och eliminera slöseri, där slöseri kan vara onödiga transporter eller 
förflyttningssträckor alternativt annan onödig hantering av material. För att ge ett specifikt 
exempel i ABBs fall kring deras nya Lean Production linje, låg linningen till en början i en 
separat avdelning och produkterna behövde förflyttas med hjälp av en vagn till nästa station 
en bit längre bort. Vagnen i sig betraktades som ett lager och extra tid behövdes för att 
förflytta produkterna. Dagens utseende på systemet är att linningen och monteringen sker på 
samma ställe. En buffert existerar fortfarande men det är dock inte på samma sätt som innan. 
 
För stressometeravdelningen är det dock svårare att införa en mer effektiv layout då den är 
stor ytmässigt samt att den har flertalet maskiner som man ogärna vill flytta. Dessutom är det 
inte alls lika nödvändigt för just stressometerproduktionen att ha ett bra och effektivt flöde då 
snittiden som produkten ligger inne och tillverkas på avdelningen är tre veckor, för att sedan 
förflyttas till en annan avdelning för ytterligare tillverkning för att sedan komma tillbaka igen. 
Denna procedur är oerhört tidskrävande då produkter hoppar fram och tillbaka. Flödet blir 
inte lika tydligt då avdelningarna inte ligger samman och här skulle man gärna vilja se en 
förändring av layouten. En idé vore att slå samman avdelningarna eller på något sätt 
inkorporera andra avdelningars funktion i stressometeravdelningen så man inte behöver ha 
denna långa väntetid mellan avdelningarna.   
 
6.2 Är företagen framgångsrika med implementerandet av Lean Production i 
verkstadslayouten?  
 
Denna analys bygger på föregående analys kring företagens implementerade av Lean 
Production men förs i riktningen av hur långt och hur framgångrika de har varit med detta 
implementerande.  
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6.2.1 Atlas Copco i Tierp 
 
När det gäller hur framgångsrikt företaget har varit på att införa Lean Production i 
produktionslayouten har Atlas Copco inte kommit till det stadiet än då de inte infört något 
officiellt Lean-projekt. Företaget har blivit mer medveten om konceptet Lean Production men 
inte hunnit så långt i dess utforskande kring ämnet. Därför har de ännu inte kunnat börja 
inkorporera dess tankesätt och filosofi i den dagliga produktionen. De egentliga åtgärder som 
har tagits är anställningen av en nyckelperson i arbetet mot Lean Production som kommer 
samordna all planering och alla förbättringsarbeten. I tillägg till detta övergår 
komponentavdelningens layout från en funktionell verkstad till ett linjeflöde. Däremot har 
inga handgripliga åtgärder tagits mot varken verkstaden eller andra divisioner av 
organisationen. Det finns för närvarande ett antal långsiktiga mål på nyckelpersonens 
skrivbord som de inte satt i rullning än och inte heller vet när de ska införa den första 
testningen. 
 
Utifrån den information vi har fått från Nyström kan vi se att fokus för närvarande ligger på 
utbildning inom ämnesområdet Lean Production. Utbildningen är ämnad för all personal i 
hela organisationen, från styrelsen till golvet, med hoppet om att all personal innehaver en 
gemensam kunskapsbas. Det man försöker uppnå med denna utbildning är att skapa sig en ny 
företagskultur där Lean Production ligger till grund. Om man lyckas med införandet av denna 
nya företagskultur kommer fysiska förändringar mot Lean Production att accepteras och 
genomföras på ett snabbare och mer effektivt sätt då personalen är med på alla noter.  
 
6.2.2 Scania i Södertälje 
 
Scania har som redan tidigare nämnt i avsnitt 5.2.1 kommit oerhört långt i arbetet kring och 
om Lean Production. De har på ett framgångsrikt sätt lyckats tolka filosofin och anpassa den 
till den egna verksamheten och SPS genomsyrar nu hela organisationen, på alla nivåer och 
plan. Scania är även erkänd av andra industriföretag att ligga i framkant just i arbetet mot ett 
mer ”leant” produktionssystem.  
 
Scania är ledande i Sverige gällande Lean Production och det finns flera anledningar till 
varför företaget har denna ledande position. Företaget tog till sig Lean-filosofin i ett tidigt 
skede i jämförelse med flertalet andra svenska industriföretag och har utefter denna filosofi 
anpassat och implementerat den i egna verksamheten, och benämnt den vid Scania Production 
System (SPS). Denna mer företagsspecifika filosofi och tankesätt har därefter präglat alla 
Scanias avdelningar och något som alla medarbetare är väl införstådda vid. Nyanställda vid 
Scania får en flertalet veckors utbildning i SPS i syfte att de redan vid arbetets början förstått 
sig på företagskulturen. Förutom detta använder de sig även av ett internt affärssystem vid 
namn SPS Office där förbättringsarbeten lagras och dokumenteras för framtida ändamål om 
detta skulle behövas. I detta system återfinns mallar och lathundar för förbättringsarbeten för 
olika avdelningar. Då Scania kontinuerligt arbetar för att förbättra sina befintliga system har 
de stor användning av förbättringsgrupper. Dessa kan ses som en nyckelfaktor i Scanias 
framgångsrika implementerande av Lean Production då de är vänligt inställda mot att 
engagera all personal i förbättringsfrågor genom att göra förbättringsarbetet mer interaktivt i 
form av förbättringsgrupper, möten och diskussioner.   
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6.2.3 Sandvik Coromant i Gimo 
 
Som tidigare nämnt i avsnitt 5.3.4 har Sandvik Coromant i Gimo ännu inte lanserat eller 
offentliggjort något officiellt Lean-projekt och i dagsläget verkar det ännu inte aktuellt. Dock 
har mycket av de utförda förbättringsarbetena ett drag av Lean Production över sig och man 
har börjat införa kontinuerliga förbättringsarbeten för att göra det till en del av det vardagliga 
arbetet. I organisationen anordnar man regelbundna möten i syfte att hitta 
förbättringsområden samt skapa forum och plattformer för kommunikation i och över de olika 
avdelningarna. Detta ses i positivt ljus från både medarbetare och ledningen där man genom 
dessa möten lyckats identifiera problem och svagheter i den egna verksamheten.  
 
Sandvik Coromant använder sig trots allt av Lean Productions grundpelare och grundidéer vid 
utformningen av sina förbättringar. Framgångsfaktorerna för arbetet mot Lean är att Sandvik 
Coromant försöker integrera det i företagskulturen. De har inte nått lika långt som exempelvis 
Scania där de skapat en egen variation av Lean Production filosofin, men Sandvik Coromant 
använder ändå grundidéerna som en grund för det fortsatte arbetet och förbättringar. Detta då 
de är medvetna om att förändring till det bättre krävs för att kunna bibehålla positionen som 
världsledande inom sin bransch och klara av förändringar samt påtryckningar från omvärlden. 
Sandvik Coromants medvetenhet visas genom det välutvecklade systemet för 
förbättringsgrupper då de har riktlinjer för hur förbättringsförslagen behandlas och på vilken 
nivå. Dock anser vi att det finns många fler förbättringsområden gällande företagets 
produktionssystem. Dokumentation av föregående och pågående förändringar är vitala för att 
kunna utföra standardiseringsprocesser av framtida förändringar. Att införa Lean Production 
som en del av företagskulturen är endast första steget i implementerandet av Lean i 
verksamheten. Utifrån detta måste sedan fysiska förändringar ske på linjerna för att införandet 
av Lean ska anses som framgångsrikt.   
 
6.2.4 ABB i Västerås 
 
Lastcellsavdelningen på Force Measurement har som tidigare nämnt i avsnitt 5.4.1 nyligen 
infört sitt första Lean-projekt. Det finns fortfarande en del förbättringar som kan göras med 
den existerande linjen. Det anordnas bland annat utvärderingar samt mätningar av linjens 
funktion och produktivitet för att kunna fastställa nuläget och även hitta framtida 
förbättringsområden. Hittills verkar de oerhört nöjda med det resultat som den nya linjen har 
tillfört och de har även försökt införa dagliga rutiner som involverar arbetarna i det dagliga 
arbetet med linjen. Vi ser detta som det första stora steget framåt mot ett än mer leant företag.     
 
Det som dock har tillkommit med införandet av den dagliga styrningen och den nya linjen är 
ett missnöje bland arbetarna då de anser sig få mindre flexibilitet och blivit mer styrda i sitt 
arbete. De känner sig obekväma med dessa nya förändringar och anser att det är svårt att 
anpassa sig till det nya arbetssättet. Vi tror att detta är något som ABB kunde ha undvikit och 
att det är något som de borde ta lärdom utav. Ett införande av Lean Production kan ses som en 
förändring av arbetssätt och företagskultur då det är en filosofi och ett tankesätt man inför. 
För att göra detta implementerande friktionsfritt i en organisation behöver arbetarna 
informeras om vad de kan förvänta sig med denna förändring och förberedas på hur arbetet 
kommer läggas upp. Då en förändring av företagskulturen sker måste hela organisationen stå 
på en gemensam plattform och varje individ borde ha en klarhet om hur dessa förändringar 
kommer påverka en själv. Att implementera en helt ny eller förändrad företagskultur är svårt 
och det kräver mycket tid och en hel del arbete. Detta måste dock vara den första 
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prioriteringen när ett företag är i en förändringsfas och den fysiska förändringen kommer i 
andra hand. Allt för att övergångar ska ske så smidigt som möjligt. 
  
Bortsett från detta har de även implementerat flertalet av Lean Productions byggstenar som 
förbättringsgrupper och mer regelbundna förbättringsmöten. ABB är på en god väg gällande 
Lean Production och dess idéer. De har dock fortfarande en lång väg att gå då de är en så pass 
stor organisation. Tydlig information kring förändringsarbetet måste gå ut till alla 
medarbetare i syfte att personalen mentalt kan förbereda sig för förändringar och skapa en 
grund för organisationen. Utifrån detta kan ABB sedan bilda sig en egen variant av Lean 
Production-filosofin genom att implementera utvalda idéer och grundpelare till den egna 
verksamheten. Detta borde dock inte ske avdelningsvis utan centralt och införas på alla ABBs 
verkstäder, nationellt och internationellt.  
 
6.3 Hur utformas respektive företags produktionssystemslayout? 
 
Fakta kring metoder och verktyg för hur respektive företag utformar sina layouter har 
sammanfattats i resultatet. Nedan analyseras detta för att se om metoderna och verktygen 
överensstämmer med den generella steg för steg mall av Andreasson (1997) i avsnitt 4.  
 
6.3.1 Atlas Copco i Tierp 
 
Genom resultatet fick vi en insikt i hur planeringsproceduren för Atlas Copco i Tierp ser ut. 
För det första ansåg inte Nyström att det fanns någon allmängiltig planeringsmall för hur en 
layout utformas som stegvis beskriver vilka faktorer som borde tas i aktning. Atlas Copco i 
Tierp förlitar sig helt på erfarenheterna hos sina produktionstekniker som ansvarar för dessa 
förändringsarbeten. I tillägg till detta används inte heller någon form av simulering av den 
layoutdesignen som tagits fram av produktionsteknikerna.  
 
Vi anser dock att det finns en underliggande mall för hur layoutförändringarna utformas och 
denna tanke baserar vi på att produktionsteknikerna redan besitter kunskap i hur en 
layoututformning sker. Trots att vi inte har en djupare insikt i just vad denna kunskap är, tror 
vi att den ändå är en tillräckligt allmängiltig mall för att kunna appliceras på alla sorters 
layoutförändringar. Erfarenheterna som produktionsteknikerna sitter på borde vara en steg-
för-steg metod över vilka faktorer som måste tas i hänsyn vid layoututformning. Bland annat 
måste vetskapen finnas om vad det exakta problemet är, vad målet med förändringen är, hur 
systemet kommer påverkas vid eventuella flyttningar av maskiner m.m. Då mallen som 
beskrivits i avsnitt 4 är oerhört generell då den bygger på en trattform där man börjar brett och 
avslutar smalt, anser vi att detta är det mest logiska sättet för alla att arbeta och lösa problem 
på. Den erfarenhet som produktionsteknikerna på Atlas Copco i Tierp besitter måste i detta 
fall vara den vana att arbeta med layoutförändringsproblem och en mental metod för hur man 
ska angripa detta problem för att optimera en lösning. Vi tror att en dokumentation av denna 
mentala metod inte skulle skilja sig radikalt från den mall som beskrivits i avsnitt 4, och anser 
att Nyströms påstående om en avsaknad på allmängiltig mall är ett resultat av brist på 
dokumentation.   
 
6.3.2 Scania i Södertälje 
 
När vi frågade Algesten rakt ut om han anser att det finns någon generell mall Scania 
använder sig av vid utformningen av produktionslayouter, anser han själv inte att det finns 
någon. Vi fick genom detta påstående intrycket av att en generell och allmängiltig mall är en 
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omöjlighet då man på Scania betraktar alla layoutförändringar inom produktionen som unika 
fall.  
 
Dock är det intressant att påpeka att Algesten gav oss ett scenario om hur de oftast angriper en 
förändring i layout och det viktigaste var existensen av vissa riktlinjer som de förhåller sig till. 
Exempelvis att en utgångspunkt behöver identifieras i början och utefter hur denna parameter 
förändras, klargöra hur utförandet layoutförändringen ska ske. Detta drar vi direkta paralleller 
med den generella mall från Andreasson (1997) i avsnitt 4 då det finns otroliga likheter. Om 
vi tittar tillbaka till mallen från Andreasson (1997) ser vi att de första stegen kan kategoriseras 
som en förestudie till förändringsarbetet och kommer ligga som en faktabas för att kunna 
fastställa de exakta fysiska förändringar som krävs. De riktlinjer som Scania har som 
utgångspunkter vid layoutförändringar har samma syfte som dessa första steg i Andreassons 
(1997) mall, då de avser att förstå behovet samt lägga upp en strategi.  
 
Vi ser det därför som att Scania har en välutvecklad planeringsprocedur som inte är 
dokumenterad och standardiserad. Den kan därför inte klassificeras som en generell mall för 
layoututformning för Scanias verkstäder. Scania har inte tagit sig tiden att skapa en generell 
planeringsmall för layoutförändringar. Trots flertalet förändringar gjorda på enbart 
motormonteringsavdelningen gällande dess utformning, har man ej sammanställt eller 
generaliserat planeringsproceduren för layouter. När en dokumentation av 
planeringsprocessen för layoututformning sker, kommer den att med all förmodan kunna 
förallmänligas till sådan grad att den inte enbart är applicerbar till Scanias verkstäder men 
även till andra verkstäder i andra industrier. Utgångspunkterna och de viktiga faktorerna att ta 
hänsyn till kommer att vara snarlika punkterna presenterade i avsnitt 4.    
 
6.3.3 Sandvik Coromant i Gimo 
 
Det sker kontinuerligt förflyttningar av maskiner inom ett produktionssystem för att klara nya 
krav och behov samt byte av lokaler där nya produktionssystem behöver planeras och 
konstrueras. Mikic har själv inte varit inblandad i projekt kring förändringar av layout utan det 
involverar andra anställda på Sandvik Coromant i Gimo. Intrycket vi fick var att de anställda 
är väl medvetna om att förändringar sker, men det är inte glasklart hur det egentligen sker.  
 
Det finns en avsaknad av dokumentation av förbättringsarbeten som sker i företaget och i 
verkstaden vilket gör det svårt att standardisera förbättringsarbeten till en generell mall, 
applicerbar på Sandvik Coromants system. Dock menar vi att det måste existera riktlinjer för 
hur planeringsansvariga ska lägga upp och planera förändringar i layouterna. Vi visade den 
generella planeringsmallen för layouter med frågan om Sandvik Coromant använder sig av 
något liknande. Det visade sig att Mikic inte är medveten om någon generell mall eller 
generella riktlinjer för just layoutförändringar trots att det sker på en regelbunden basis. Inte 
heller existerar det någon medvetenhet om verktyg sådana som simuleringar, vilket är ett 
vanligt verktyg på andra företag. Detta indikerar tydligt bristen på dokumentation av 
layoutarbeten och att förbättringsarbeten endast involverar en del av medarbetarna. Paralleller 
kan dras med Atlas Copco i Tierps fall där en viss grupp av arbetare är inblandade i 
layoututformning. Vi tror att även på Sandvik Coromant besitter arbetarna relevant kunskap 
som kan motsvaras till Andreassons (1997) mall. Denna kunskap och mentala metod kan ej 
bedömas som en kontinuerligt använd mall av företaget för att standardisera 
utformningsarbetet av layouter på grund av avsaknad av dokumentering.  
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6.3.4 ABB i Västerås 
 
Av den informationen vi erhållit av ABB fick vi resultatet av att de ej använder sig av någon 
exakt mall för hur de utformar sin verkstadslayout utan de går mer på känsla och diskuterar 
för- och nackdelar med de nya ritningarna. En grupp av personer tillsätts för att planera och 
försöka optimera den förändring av layouten som måste ske. Till själva ritningen och 
planeringen används penna och papper då det ger mer flexibilitet för att sedan använda sig av 
simuleringar i 3D på datorer. ABB har på detta sätt ingen konkret mall att följa kring 
planeringen av layouter men vi ser att planeringsfasen är ytterst noggrann då den kräver en 
samlad grupp och flertalet planeringsmöten med diskussioner. Det finns, i och med detta, 
snarlika likheter med Atlas Copco i Tierp och Sandvik Coromant i Gimo gällande företagens 
nuvarande planeringsprocesser. Detta då de förlitar sig på en grupp av medarbetare och deras 
kunskaper i ämnet för att utföra förändringen i verkstaden.  
 
Trots att ABB inte utför layoutförändringar på en regelbunden basis, uppfattar vi en viss 
kunskap och erfarenhet av ämnet. De irrar inte blint på måfå utan de har en slags plan på hur 
en layout färdigställs, bara att den inte är nedtecknad som en normaliserad mall som kan 
följas stegvis. Andreassons (1997) mall används därför på ett omedvetet plan med reservation 
för mer företagsspecifika faktorer att ta hänsyn till, exempelvis typ av produkt. ABB besitter 
en så pass stor kunskap i ämnet att de lyckats identifiera de stora faktorerna i layoutplanering.  
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7. Slutsatser 
 
Slutsatsen syftar på att kortfattat summera analysen med koppling till resultat från 
intervjuerna. Därefter ges en kritisk granskning av rapporten och egna reflektioner kring hur 
verkstäderna kommer se ut i framtiden samt framtida forskningsfrågor.   
 
7.1 Resultatsammanfattning 
 
Detta kandidatexamensarbete ämnar redogöra hur och med vilka layoututformningsmetoder 
utvalda industribaserade företag använder sig av för att uppnå Lean Production hos 
produktionssystemen och om dessa metoder stämmer överens med den generella 
planeringsmall utformad av Andreasson (1997). Med hänvisning till syftet och 
frågeställningarna har en djupgående analys förts kring resultatet från intervjuer med 
representanter från svenska världsledande företag inom respektive produkt- och 
industriområde, och följande resultat har erhållits: 
 

• En gemensam nämnare för alla företag är att deras produktionssystem anses vara leant 
om de är uppställda som linjeflöden, då layouten bland annat leder till en optimerad 
ytanvändningen, ett mer överskådligt produktionssystem och en minskning av 
buffertar. 

• Det finns en stor variation från företag till företag gällande hur långt de kommit i 
implementerandet av Lean Production. Vi ser att den huvudsakliga framgångsfaktorn 
är att det existerar en vilja att införa tankesättet i en större utsträckning i syfte att 
effektivisera produktionen. I flera företags fall är det långsiktiga målet ett utvecklande 
och införande av en egen variant av Lean Production som är anpassad till den egna 
verksamheten.  

• De verktyg som kontinuerligt används för utformning av layout är en mental 
planeringsprocess, layoutsimuleringar i 3D och flödessimuleringar för att optimera 
layouten av produktionssystemet. På grund av en avsaknad av dokumentation av den 
mentala planeringsprocessen, har inga generaliserade och standardiserade mallar 
skapats. En vana vid dokumentering skulle leda till fler lathundar och mallar som 
förenklar förändringsarbeten i layouter och skulle då ha snarlika likheter med 
Andreassons (1997) mall.  

 
7.2 Kritisk granskning av rapporten 
 
Resultatets reliabilitet kan ifrågasättas då det finns flera aspekter som kan tas upp i 
diskussion. Bland annat återfinns valet av endast industribaserade företag inom tung industri, 
vilket omsluter och begränsar denna rapport till endast ett slags näringsliv. Perspektivet på 
syftet blir ensidigt och då den är relativt allmängiltigt och generellt applicerbar oavsett 
industri, hade det kunnat vara av intresse att intervjua och undersöka andra verksamheter 
inom helt olika branscher. Detta skulle ha resulterat i att resultatet och slutsatsen kunnat bli 
mer generellt applicerbart då det utfaller som industriobjektivt.     
 
I anslutning till detta kan man även kritisera valet av att enbart intervjua en representant på 
varje företag. Detta leder till en oerhört snäv bild av företaget i helhet då en persons åsikter 
och kunskap generaliseras till att bli likvärdigt med hela företagets ståndpunkt. Då företagen 
vi har valt att intervjua är stora koncerner med flertalet avdelningar och verkstäder blir det 
även svårt att klassificera resultatet som allmängiltigt. På grund av detta blir det även svårt att 
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dra nationella generaliseringar då enbart ett antal företag har valts ut och ett antal avdelningar 
inte kan representera Sveriges alla verkstäder.   
 
Resultatets reliabilitet kan även ha påverkats av tolkningsaspekter då vi kan ha tolkat fakta 
från intervjuerna på ett annorlunda sätt än det var menat. Vidare har vi varit tvungna att sålla 
bort en hel del information från litteraturstudierna, annan teori och intervjuerna på grund av 
den sidbegränsning vi fått och detta kan medföra till att läsarens förståelse av uppsatsen och 
tankegångarna i analysen försämras. Ytterligare reflektioner kring informationen från 
intervjuerna är att frågorna ställda till företagen är aningen olika. Detta då vi efter första 
intervjun insåg att fler kompletterande frågor behövdes för att få fram relevant information. 
Dessutom skiljer sig även frågorna på grund av tidsbrist och vi därmed blivit tvungna att 
prioritera vissa frågor över andra.  
 
7.3 Hur kommer det i framtiden se ut i verkstäder? 
 
Lean Production är en filosofi och ett tankesätt som spritt sig till att bli ett internationellt 
erkänt fenomen, inte enbart inom produktion. Dess idéer och grundpelare är generellt 
applicerbara på alla slags verksamheter och avdelningar inom ett företag och termen är 
synonymt med effektivisering och resurssnålhet. Därför anser vi att Lean Production kommer 
att vara det framtida koncept som alla företag ämnar tillämpa i den egna organisationen. Det 
finns redan idag en stor medvetenhet om fördelarna kring konceptet och stor kunskap då det 
redan existerar företag som framgångsrikt implementerat tankesättet. Vi tror att företag inom 
en snar framtid kommer prioritera införanden av Lean Production-projekt och på ett större 
plan satsa på förbättringar av de egna produktionssystemen.  
 
Det finns flertalet förbättringsområden för produktionssystem då det innefattar långa flöden. 
Linjeflöden i produktionssystemet ses som den optimala förändringen för ett effektiviserat 
system och kan eliminera onödiga steg i värdekedjan. Monteringsarbetet effektiviseras, 
materialflödet minskar, lager och buffertar minskar, genomloppstid och ledtid minskar med 
mera. Lean Production kan inte ses som en allsmäktig lösning till att förbättra produktionen, 
utan urval av Leans byggstenar måste göras för att integrera dessa med den egna 
verksamheten och företagskulturen. Genom att skapa en egen variant av Lean Production, 
skräddarsydd för det egna företaget, kan arbetet mot Lean optimeras.   
 
7.4 Framtida forskningsfrågor 
 
Det finns en betydande del kvar att undersöka inom detta område då effektivisering och 
utformning av produktionssystem är ett brett ämne som innefattar flertalet komponenter. 
Några exempel på framtida forskningsfrågor och forskningsområden kan vara: 
 

• Ingående analys kring hur dokumentation av förbättringsarbeten inom företag sker och 
till vilken utsträckning. 

• Analysering kring hur Lean implementeras över hela leveranskedjan från order till 
leverans över flera av företagets avdelningar och inte enbart produktionssystemet och 
produktionen.  

• Bredda uppsatsens omfång och göra den mer generell applicerbar och tillförlitlig 
genom att undersöka fler företag inom olika industrier.  
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Tack  
 
Den största delen av detta arbete baseras på de intervjuer och studiebesök vi gjort och därför 
vill vi tacka Henrik Nyström, Simon Algesten, Simon Mikic, Peter Boman och Rolf Mattila 
för att de tog sig tid och besvarade våra frågor samt i två fall erbjöd oss studiebesök. Vidare 
vill vi ge ett stort tack till George Fodor på ABB som tog sig tid att hitta en kunnig chef på 
ABB och därefter hänvisa oss till Peter Boman. 
 
Vi vill även tacka vår första handledare Jan-Olof Svebéus som gav oss tips och råd angående 
användbar litteratur samt vägledning i de fösta faserna av arbetsprocessen. Dessutom riktas 
vår tacksamhet till våra nya handledare Marcus Bjelkemyr, Per Johansson och Lasse Wingård 
som erbjöd sig själva att ta över handledningsjobbet efter Svebéus i den sista fasen och för att 
de gav oss råd om rapportslayouten.  
 
Slutligen vill vi visa vår stora uppskattning till våra goda klasskamrater Arsham Afshari och 
John-Ting Li för deras stöd och uppmuntran.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor – Henrik Nyström, Atlas Copco 
Intervju 2012-03-01 
 
 

1. Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter 
2. Vad är det för slags produkter som ni framställer i Tierp?  

a. Är det mest montering av färdiga komponenter som sätts ihop till 
slutprodukten?   

3. Hur är er verkstad uppställd (är det funktionell verkstad, linjeflöde etc.)?  
a. För- och nackdelar?  
b. Anser ni att er layout är den mest optimala? 

4. Har ni kanske någon ritning på er verkstad som du skulle kunna skicka till oss? 
5. På vilket sätt har ni Lean i produktionen?  

a. Styrkor och svagheter?  
b. Anser ni att den är optimal?  
c. Vad anser du att ni kan förbättra? 

6. Benchmarkar ni? 
7. Finns det någon miljöaspekt gällande ert produktionssystem?  
8. Kan du hänvisa oss till någon som du kanske tror har kunskap inom layout design 

och sådant för produktionssystemet? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor – Simon Algesten, Scania  
Intervju 2012-04-04 
 
 

1. Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter.  
2. Hur är ert produktionssystem och er verkstad uppbyggt (är det funktionell 

verkstad, linjeflöde etc.)?  
3. För- och nackdelar med den layout ni har idag enligt dig?  
4. Anser ni att er layout är den mest optimala för er verksamhet eller finns det 

förbättringsområden?  
5. Varför är den optimal/vad finns det för förbättringar som kan göras? 
6. Finns det en stor kostnadsaspekt man måste ha i åtanke när det gäller förändring av 

ett produktionssystems layout? 
7. Hur går ni tillväga för att skapa en bra layout för ert produktionssystem? 
8. Anser ni att det finns en generell mall för hur ett effektivt produktionssystem ska 

sättas upp?  
9. Benchmarkar ni gällande produktionssystem? Dvs. går ni på studiebesök för att se 

hur andra företag implementerat Lean i sin produktion? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor – Simon Mikic, Sandvik Coromant 
Intervju 2012-04-11 
 
 

1. Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter.  
2. Hur är ert produktionssystem och er verkstad uppbyggt (är det funktionell 

verkstad, linjeflöde etc.)?  
3. För- och nackdelar med den layout ni har idag enligt dig?  
4. Anser ni att er layout är den mest optimala för er verksamhet eller finns det 

förbättringsområden?  
5. Varför är den optimal/vad finns det för förbättringar som kan göras? 
6. Är layouten något som kontinuerligt förändras eller är den rätt så statisk?  
7. Finns det en stor kostnadsaspekt man måste ha i åtanke när det gäller förändring av 

ett produktionssystems layout? 
8. Har ni kanske någon ritning på er verkstad som vi skulle kunna få ta del av? 
9. På vilket sätt har ni Lean i produktionen?  
10. Anser ni att den är optimal? Vad anser du att ni kan förbättra? 
11. Hur långt anser ni att ni har kommit när det gäller implementerandet av Lean?  
12. Vilka metoder, mallar eller riktlinjer är det ni använder för att kunna optimera 

Lean i produktionen?  
a. Styrkor och svagheter?  
b. Tankar allmänt om Lean Production? 

13. Hur går ni tillväga för att skapa en bra layout för ert produktionssystem? 
14. Anser ni att det finns en generell mall för hur ett effektivt produktionssystem ska 

sättas upp?  
15. Benchmarkar ni gällande produktionssystem? Dvs. går ni på studiebesök för att se 

hur andra företag implementerat Lean i sin produktion? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor – Peter Boman och Rolf Mattila, ABB  
Intervju 2012-04-16 
 
 

1. Berätta om er själva och era arbetsuppgifter.  
2. Hur är ert produktionssystem och er verkstad uppbyggt (är det funktionell 

verkstad, linjeflöde etc.)?  
3. För- och nackdelar med det nya linjeflödet?  
4. När ni höll på att bygga om, påverkades produktiviteten på de lastceller som 

tillverkas i flödet? 
5. Är layouten något som kontinuerligt förändras eller är den rätt så statisk?  
6. Trimmar ni produktionssystem för att förbättra tider etc.? 

a. Är det något som ni skulle vilja bli bättre på eftersom det är också lite 
leantänk, att kontinuerligt förbättra det man har?  

7. Vi undrar lite allmänt om ert införande av Lean. Hur står det till nu?  
a. Är det mer utbildning som sker av själva filosofin eller är ni igång med 

själva implementerandet av ett Lean-projekt?  
b. Kommer det att ske på andra delar av ABB?  

8. Vilka metoder, mallar eller riktlinjer är det ni använder för att kunna optimera 
Lean i produktionen?  

a. Tankar allmänt om Lean Production? 
9. Anser ni att det finns en generell mall för hur ett effektivt produktionssystem ska 

sättas upp?  
10. Hur går ni tillväga för att skapa en bra layout för ert produktionssystem? 
11. Vad anser ni att ni kan förbättra idag? 
12. Benchmarkar ni gällande produktionssystem? Dvs. går ni på studiebesök för att se 

hur andra företag implementerat Lean i sin produktion? 
a. Är det någonting ni stöter på som ni blir inspirerade av och lyckas föra in i 

ert produktionssystem efter att ha varit på studiebesök?  
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