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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur långt Lean har implementerats i en bussverkstad och 
vilken påverkan det har på tidsslöseriet. 

Arriva är en av huvudentreprenörerna i Storstockholms Lokaltrafik och deras depå i Norrort är en av 
de största anläggningarna i Stockholm. Depån har en egen verkstad, tvätthall och administrativ 
byggnad och är således självförsörjande. 

En fallstudie har gjorts på deras underhållsavdelning, kallad Arriva Teknik i Täby, där ett besök på 
anläggningen har gett oss en överblick över hur verksamheten fungerar. En kartläggning av 
anläggningen och en flödesanalys har genomförts längs hela processkedjan. Hänsyn har där tagits till 
helheten och vissa enskilda processer som kan vara potentiella flaskhalsar och deras påverkan på 
flödet.  

Företaget genomgår en kontinuerlig förbättringsprocess. Några exempel på pågående projekt är 

digitalisering, hållbarhetsarbete samt facilitetsutveckling för att kunna leverera tillfredställande 

resultat och för att optimera flödet för att kunna utvinna de synergier som detta innebär. Denna 

process och exempel på dess praktiska implementering återfinns i texten. 

Resultatet av dessa åtgärder har avsevärt avkortat tiden då en buss är ur trafik. Detta genom att 

automatisera och slå ihop processer som tidigare genomfördes separat. Egenkontroll utav arbetet 

sker i högre omfattning och ser till att nästkommande steg i processen blir värdeskapande i större 

utsträckning genom att mottagaren kan fokusera på sin uppgift. 

En intressant slutsats är att Arriva Teknik och dess metodik påminner väldigt mycket om Lean och 

dess principer utan att Lean Produktion är uttalat implementerat i verksamheten. Samtidigt kan 

nyttan av en uttalad Leanfilosofi diskuteras då det kan finnas ytterligare fördelar att utvinna. 

 

  



Abstract 
The aim of this report is to determine how Lean has been implemented in a bus service center and 
what effect it has on waste.  

Arriva is one of the main entrepreneurs in “Storstockholms Lokaltrafik” and their depot in Täby is one 
of the largest facilities in Stockholm. The depot has its own workshop, washing station and its own 
administration and is therefore self-sustaining. 

A case study has been done at Arriva Teknik in Täby where a visit has given us an overview about 
their operations in the depot. Our own observations has allowed us to map the whole facility and 
make an analysis of the flow and of the actual processes in order to identify potential bottlenecks 
and discuss whether or not they affect the flow.  

The facility goes through continuous improving processes. Examples of ongoing projects are 
digitalisation, sustainability and facility development in order to be able to deliver satisfying results 
and to optimize flow. The process and example of its practical implementations is discussed in the 
report. 

The result of these processes and developments is that the time that a bus is inoperable is 

shortened. This effect is achieved through automatization and a merging of processes that used to be 

performed separately. Also, a so called “right from me”-culture has been implemented so the 

receiver of the bus can focus on the task at hand. 

An interesting conclusion is the that Arriva Teknik isn’t mentioning Lean Production in any way at its 

facilities, even though some of the processes and the mindset have close ties to the Lean philosophy. 

The benefits of a more pronounced use of Lean could be researched, since it’s possible that it could 

be favorable for the company.  
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1 Inledning 

I inledningen redovisas bakgrundsfakta kring Lean och dess tillkomst. Vidare följer 

rapportens syfte och mål, samt metod och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Begreppet Lean Production har på senare tid använts mycket inom tillverkande industrin. Även om 

själva begreppet är nytt så sträcker sig filosofin bakom Lean ända tillbaka till början av 1930-talet. 

Henry Ford var den förste att verkligen integrera en effektiv tillverkningsprocess. Genom att 

kombinera utbytbara delar med standardiserat arbete och en transportbana skapade han 

produktionsparadigmet massproduktion. Detta var revolutionerande då Ford lyckades sänka 

kostnaderna samtidigt som produktkvaliteten förbättrades. Ett problem dock med Fords system var 

hans oförmåga att tillverka med variation. Model T, Fords första massproducerade bil hade nämligen 

en färg och alla chassin var identiska fram till slutet av 1926. Ford hade svårt att svara på kundernas 

efterfrågan om variation. Andra biltillverkare svarade med att erbjuda olika modeller med många 

tillval. Med tiden infördes större maskiner, som bearbetade snabbare och sänkte kostnaden per 

processteg, men den totala genomloppstiden ökade. Tidsskillnaden mellan olika processer och 

komplexiteten att koordinera dessa skillnader krävde dessutom sofistikerad informationshantering 

(Lean Enterprise Institute, Inc., u.d.). (Liker, 2004) 

Familjen Toyoda grundade år 1937 Toyota Motor Company, ett biltillverkande företag i Japan. 

Kiichiro Toyoda, sonen till grundaren reste till USA för att titta på olika biltillverkare, däribland Ford. 

Han blev inspirerad av den rörliga monteringslinjen men visste att massproduktionen inte skulle 

fungera i Japan på grund av att den japanska fordonsmarknaden var mindre än den i USA. De 

behövde således komma på en lösning för att anpassa kontinuerliga flödet och kunna tillverka Just In 

Time (JIT), för att kunna svara mot marknadens varierande efterfråga i Japan (Liker, 2004). 

När Kiichiro Toyoda och hans kollega Taiichi Ohno började titta närmare på situationen efter andra 

världskriget kom de fram till att ett antal enkla innovationer och förbättringar kan möjliggöra både 

kontinuerligt flöde samt variation i produkterna. De drog slutsatsen att genom att ha maskiner av 

rätt storlek för den aktuella produktionsvolymen, införa egenkontroll på de olika arbetsstationerna 

för att säkerställa hög kvalitet, placera maskiner i rätt ordning i processen och få varje processteg att 

meddela det föregående steget om material saknas så skulle det vara möjligt att erhålla låga 

kostnader, hög variation, bra kvalitet samt korta genomlopps- och omställningstider för att kunna 

leverera kundens önskemål. Dessutom kunde informationshanteringen bli mycket enklare och mer 

noggrann. Därmed skapade de Toyota Production System (TPS), som senare blev känt som Lean 

Production (James P. Womack, 2007). 

Sakta men säkert blev Toyota världsledande inom Lean och den största biltillverkaren i världen när 

det gäller totalt antal sålda bilar. Införandet av Lean har varit en stor del av Toyotas övertagande av 

marknadsandelar och deras säregna ställning i fordonsvärlden samt deras ledande position i 

utveckling av exempelvis hybridteknologi. De fortsatta succéerna har skapat ett enormt behov av 

förståelse och kunskap inom Lean tänkande. Hundratals böcker och tusentals medieartiklar har 

behandlat och beskrivit konceptet, dess innebörd och applikation under de senaste decennierna. I 

takt med att Lean har spridits världen över har man även försökt anpassa Lean till annat än 

tillverkning, t.ex. logistik & distribution, tjänster, sjukvård, bygge, underhåll och även regering. Idag 

sker det ständig utveckling av konceptet och många företag försöker formulera en egen tolkning av 
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Lean Production. Lean är således inte en tydlig metod med specifika verktyg utan snarare ett 

tankesätt. (Liker, 2004) 

1.2 Syfte och mål 

Tid är en värdefull resurs och det ligger i producenternas intresse att minimera slöseri med tid i 

produktionen. Lean strävar efter att begränsa slöseri i olika former så långt det är möjligt för att 

skapa en effektiv produktion.  

Projektet utgår från idéer som härstammar från Lean Production System och 5S i syfte att identifiera 

slöseri och de metoder som i praktiken används för att åtgärda problemen för att på så sätt öka 

effektiviteten och det kontinuerliga flödet. 

Målet är att undersöka hur och i vilken omfattning Lean och dess teorier implementeras i en 

fordonsverkstad. 

1.3 Metod 

Lean har idag implementerats inom många olika områden utöver fordonstillverkning. För att skapa 

en djupare förståelse för Lean och dess implementering har forskning genomförts på Lean och dess 

betydelse i olika applikationer. Leans påverkan på flöde och dess effekt på slöseri i egenskap av tid 

och pengar har varit fokuspunkten för denna forskning. 

Den teoretiska grunden baseras på föreläsningar på KTH, litteratursökning via KTH:s databaser och 

handledning inom ämnet Lean Production och dess 14 principer samt andra förgreningar som 5S och 

Toyota Production System. 

Fallstudien är fundamentet för de praktiska delarna av uppsatsen. I den ingår en rundvisning, 

ytterligare efterforskning och flera intervjuer med sakkunniga inom olika områden av den studerade 

verksamheten. 

1.4 Avgränsningar 

Att implementera Lean fullt ut i en verksamhet är ett omfattande arbete. Detta projekt kommer i 

huvudsak att behandla flödet i fallstudiens tvätthall, Arriva Tekniks anläggning i Täby. Rapporten 

kommer även att innehålla de åtgärder som stegvis implementeras för att förbättra verksamhetens 

flöde. Dessa åtgärder inbegriper, men begränsas inte till: 

- Diagnostisering. 

- Planering. 

- Arbetet med att påverka faktorer bortom verkstadens egentliga ansvarsområde. 
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2 Lean 

I detta avsnitt introduceras den inhämtade informationen som utgör den 

teoretiska grunden för uppsatsen. Här presenteras Toyota Production Systems 14 

principer igenom, Leans effekt på slöseri samt 5S-processen. 

2.1 14 principer om TPS 

1. Långtidsfilosofi 

• Ha en filosofisk avsikt som är till fördel för organisationen. 

• Se till att hela företaget strävar mot ett gemensamt mål som är större än att tjäna pengar.  

• Skapa värde för kunden, samhället och ekonomin och se till att evaluera varje funktion i 

verksamheten för att uppnå detta. 

• Var ansvarsfull och lita på individens egen förmåga. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att upptäcka problem 

• Arrangera om arbetsprocesser för att uppnå ett högt värdeskapande och kontinuerligt flöde.  

• Sträva åt att eliminera tiden som en maskin väntar på att starta.  

• Skapa ett jämnt flöde så att material och information kan färdas snabbt och se till att både 

processer och människor kan länkas till varandra så att problem kan upptäckas och åtgärdas 

omedelbart. 

3.  Använd “dragande” system för att undvika överproduktion 

• Ge kunden det som efterfrågas, när det efterfrågas och i den mängd det efterfrågas.  

• Minimera arbetstiden i lager genom att ha små mängder av varje produkt som ofta fylls på 

lagret baserad med det som kunden tagit. Denna enkla princip av Just In Time gör att man 

undviker man överproduktion och Produkter I Arbete, PIA. 

4. Balansera ut arbetsbelastningen 

• Precis som reducering av slöseri så är även reducering av arbetsbördan väldigt viktig. Att 

fördela arbetet jämnt i produktionen både mellan arbetare och utrustning är av stort 

intresse, dels för att förbättra kvaliteten på grund av mindre stress och slarv, ha ett jämnt 

flöde och på grund av rättviseskäl. 

5. Stanna upp produktionen för att åtgärda problemen 

• Använd alla tillgängliga metoder för kvalitetssäkring, samt integrera dessa metoder i 

utrustningen så långt det är möjligt för att upptäcka fel i god tid och undvika längre 

produktionsstopp framgent i produktionskedjan.  

• Utveckla ett visuellt system för att larma arbetaren eller den ansvarige om att maskinen eller 

processen behöver assistans.  

• Skapa ett supportsystem i organisationen som snabbt kan lösa problem. Genom att avstanna 

eller sakta ner produktionen och fokusera på att åtgärda felen kan man få rätt kvalitet från 

första försöket och nå ökad produktivitet i längden. 
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6.  Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring  

• En förutsättning för att ha ett fungerande system, med förutsägbara händelser och konstant 

tidsåtgång är att ha stabila och upprepningsbara metoder. Detta är grunden till flödet och 

det dragande systemet samt konstant utflöde. 

7.  Använd synlig kontroll så att inga problem är gömda 

• Enkla och tydliga indikatorer kan användas för att meddela arbetare om de avviker från 

normaltiden för en enskild process.  

• Där arbetet är klart kan enkla indikatorer användas för att hjälpa flödet och drag systemet att 

fungera. 

8.  Använd endast pålitlig och testad teknologi som hjälper arbetare och processer 

• Teknologi ska användas för att hjälpa arbetare, inte för att ersätta dem.  

• Ny teknologi är ofta opålitlig och svår att standardisera, den kan därmed riskera att påverka 

flödet i systemet. Var därför försiktig vid val av ny teknologi och se till att utföra tester innan 

eventuell implementering.  

9.  Uppfostra ledare som helt förstår arbetet, lever med filosofin, och lär den till andra 

• Utse och uppfostra ledare inom själva organisationen, istället för extern rekrytering.  

• Se inte ledare som någon som endast utför specifika uppgifter utan också någon som är en 

förebild för företagets filosofi. En bra ledare ska förstå det dagliga arbetet i noggrann detalj 

så att han eller hon kan vara den bäste läraren för företagets filosofi. 

10.  Utveckla enastående personer som följer organisationens filosofi. 

• Skapa en stark och stabil kultur med tydlig värdegrund och se till att de anställda inom 

företaget jobbar hårt för att nå organisationens mål.  

11. Respektera dina affärspartners och underleverantörer genom att utmana dem och hjälpa 

dem att utvecklas 

• Respektera dina affärspartner och behandla de som en anslutning till organisationen. 

Utmana dem till att växa och utvecklas. På så sätt visar du att du värderar dem. 

12.  Skapa en egen uppfattning av situationen. 

• Lös problem och förbättra processer genom att gå till problemkällan och personligen 

observera situationen istället att förlita sig på andrahandsuppgifter. Detta gäller för hela 

organisationen, även för personal som befinner sig högre upp i hierarkin, på så sätt får de en 

djupare förståelse av problemen i olika situationer. Detta förenklas av den geografiska 

närheten till verksamheten. 

13.   Ta god betänketid vid besluttagande och överväg alla alternativ 

• Se till att diskutera problemen med potentiella lösningar med alla inblandade, detta för att 

samla olika idéer. Trots att denna process är tidskrävande så utvidgas möjliga alternativ och 

chansen till en bra lösning ökar.  
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14.   Bli en lärande organisation genom reflektion samt kontinuerlig förbättring (Kaizen) 

• När väl en stabil en stabil och pålitlig process har etablerats så ska förbättringsverktyg 

användas kontinuerligt för att hitta rötter till ineffektiviteter och åtgärda dem. Med 

processer som nästan inte kräver något lager kan tids- och resursslöseri upptäckas, vilket de 

anställda med hjälp av de kontinuerliga förbättringsprocesserna kan sträva efter att reducera 

och i längden eliminera. 

2.2 Lean om tidsslöseri 

Det är viktigt att identifiera alla steg som en produkt går igenom från råvara till färdig produkt för att 

få en helhetsbild och kunna identifiera var tid och resurser slösas. Detta eftersom uppemot 90 

procent av alla handlingar och 99,99 procent av tiden det tar för en försörjningskedja att slutföra ett 

arbete producerar inget värde. (Daniel T. Jones, 2002) 

I en artikel ges ett exempel på en reparationsprocess för en bil hos en bilhandlare i Portugal vilket är 

av stort intresse då det finns likheter mellan fallet i artikeln och den observerade fallstudien.  För att 

upptäcka slöseri längs processkedjan så började företaget med att identifiera de stegen en 

genomsnittlig bil går igenom vid reparation från att kunden letar efter en verkstad tills dess att bilen 

är reparerad och upphämtad av ägaren samt tiden som krävs för varje steg. Därefter ritas 

blockdiagram som representerar de identifierade stegen där storleken på dem är i förhållande till 

tiden som krävs för att slutföra respektive uppgift. Ytterligare kan färger användas för att skilja åt 

värdeskapande aktiviteter från de slösande. Denna kartläggning på hela processkedjan ger en bra 

överblick och avslöjar onödiga processer. Dessutom belyser den var flaskhalsar finns, och indikerar 

att förbättringar behöver göras just där (James P. Womack, 2005). 

2.3 5S 

5S är ett annat användbart verktyg som introducerades under 80-talet i Japan, vars applicering i en 

verksamhet går ut på att få en renare och säkrare arbetsmiljö. Ett mycket vanligt problem bland 

många arbetsplatser är att kunna skapa ordning och reda samt upprätthålla dessa i längden. Det går 

åt mycket tid till att leta efter material, verktyg och utrustning. Förutom slöseri av tid kan det orsaka 

hinder på att ta sa sig runt i arbetsplatsen. Ibland medför oordningen även en direkt säkerhetsrisk, då 

det kan hindra evakueringen vid nödsituationer. Med en renare och snyggare arbetsplats minskas 

även risken att göra fel och prestationen hos arbetaren ökar.  

Nyckeln till en lyckad implementering av Lean i en organisation är att samtliga anställda lever efter 

filosofin, från högsta befattningshavare och ledning till arbetstagare, detsamma gäller för 5S. För att 

kunna hålla ordningen ska alla i organisationen följa 5S för att det ska fungera, både hos ledningen 

och ute på verkstadsgolvet. Ledningen behöver hela tiden vara aktiv och ge sitt stöd och samverka. 

Samla hela arbetsgruppen och observera arbetsplatsen i förbättringssyfte. Diskutera i gruppen om 

arbetsplatsen är i ordning och sök efter potentiella förbättringsåtgärder. Alla inblandade måste vara 

delaktiga och överens för att ett framgångsrikt resultat ska uppnås (James P. Womack, 2003).  

Verktyget i sig kan användas som en finjustering i samband med Lean. Det kan hjälpa en verksamhet 

att identifiera potential för förbättring och samtidigt analysera svagheter i varje avdelning i 

verksamheten. Efter en flödesanalys och en därpå följande kartläggning kan 5S tillämpas på samtliga 

processer, men med fokus på flaskhalsar för att minska tidsslöseri så mycket som möjligt (Ab 

Rahman, et al., 2010). 
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5S är en förkortning av följande 5 ord (Garmer, 2016): 

● Sortera - Arbetsplatsen ska hållas organiserad, därför ska alla verktyg och utrustning 

som inte används sorteras bort. Fundera på vad som egentligen behövs för att klara 

av det dagliga arbetet. Trots att detta kan låta enkelt och självklart så är det svårare 

än man kan tro. Detta på grund av att det finns en tendens att spara på onödiga 

saker. Börja därför med att rensa bort det som överhuvudtaget inte används. Vidare 

ska saker som används dagligen för att sköta arbetet sparas, och saker som kommer 

till användning ibland ska behållas men placeras tillgängligt utanför arbetsplatsen. 

Utrustning som är defekta eller som medför säkerhetsrisker ska åtgärdas.  

 

● Systematisera - När väl all nödvändig utrustning är sorterad ska struktur skapas vid 

arbetsplatsen. Verktyg och utrustning som ska behållas ska ha en specifik plats. Det 

ska tydligt framgå var saker ska vara placerade, vilket kan åstadkommas genom att 

markera platserna med skuggtavlor och etiketter. Detta innebär att det dels går 

snabbare att hitta verktygen och även blir det lättare att lägga tillbaka dem på rätt 

plats, vilket underlättar för andra arbetare.  Markeringen kan även kombineras med 

färgkoder för att ytterligare förtydliga och markera de verktyg som hör ihop. 

 

● Städa - Arbetsplatsen och allt vid arbetsplatsen såsom utrustning, verktyg, material 

och dokument ska vara rena och i ordning och redo att användas. Här är det återigen 

gruppen som måste komma överens om en lämplig nivå för städning samt bestämma 

rätt arbetssätt för att uppnå det. Rengöring och städning bör helst utföras av de som 

arbetar vid stationen då de är erfarna och skulle upptäcka eventuella fel och defekter 

i utrustningen. Vid möjlighet ska problem lösas direkt annars kan förslag till åtgärder 

noteras i handlingsplanen. På detta sätt upptäcks fel och avvikelser tidigt vilket 

möjliggör en högre effektivitet i anläggningen, minskar antalet fel i produktion samt 

minskar materialförluster.  

 

● Standardisera - Tydliga instruktioner, planeringstavlor samt markeringar ska skapas 

vid verktyg, maskiner och arbetsplats. Hitta en standard för att kunna hålla ordning 

och reda samt få städ- och underhållsrutiner att fungera. För att det ska vara möjligt 

att följa standarden behöver normalläget visualiseras vid arbetsplatsen. Använd 

därför skisser, bilder och checklistor vid arbetsplatsen för att visa hur det ska ut. 

Uppmuntra laget till att ständigt förbättras. Det är viktigt att hela laget är med och 

tar del av informationen om standarden ändras. Ändrad plats på exempelvis ett 

verktyg medför att övriga i laget förlorar tid på att leta efter det.  

 

● Säkra - Skapa vana i arbetsplatsen genom att städa dagligen, eller så ofta det är 

lämpligt, samt uppmuntra gruppen att komma på ständiga förbättringar. Bestäm en 

avsedd tid varje vecka där arbetslaget tillsammans städar och pratar om önskade 

förbättringar. Utse även en 5S expert inom företaget som regelbundet går igenom 

arbetsstationen. Sätt upp lappar som indikerar avvikelser och defekter och 

kontrollera att de har åtgärdats vid veckomötet. Diskutera vad avvikelserna beror på 

och om det är något i rutinerna som kan justeras för att minska risken för en 
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framtida uppkomst av samma fel.  Se till att samtliga ovanstående steg appliceras 

rätt i verksamheten. 

 

Konceptet 5S är applicerbart dels inom industrin och tillverkande företag men även inom 

tjänstesektorn. Det finns checklistor knutna till de 5S:en som kan användas för att visa hur väl 

implementerat detta verktyg är i en verksamhet. (Garmer, 2016) 
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3 Fallstudie 

I detta kapitel presenteras fallstudien, besöket på Arriva Teknik och deras 

verkstads- och tvättanläggning i Täby. 

3.1 Allmänt om Arriva Teknik i Norrort 

Arriva Teknik ingår i Arriva Sverige AB, som i sin tur ägs av det tyska bolaget Deutsche Bahn och tar 

hand om underhåll och reparationer av bussarna. Depån i Täby är företagets största sett till 

underhållsfaciliteter med en nybyggd tvätthall och den största verkstadsfastigheten. I Figur 1 ses en 

översiktsbild över depån i Täby (Bengtsson, 2017). 

 
Figur 1: Översiktsbild över Täbydepån, foto: Google Maps 

Anmärkningsvärda detaljer med anläggningen är att tvätthallen består av två separata tvättlinor som 

i sin tur innehåller en del för utvändig tvätt följt av en del för invändig tvätt, under maximal 

belastning går det således att jobba med fyra bussar samtidigt. Vid två separata tankningsplatser kan 

man tanka totalt fyra bussar. Detta är anmärkningsvärt av storleksmässiga skäl, då exempelvis 

Söderhallen, en annan anläggning med samma syfte i Stockholm endast har kapacitet för tankning 

och tvätt av en buss åt gången. (Bengtsson, 2017) (Mohammadjavaheri, 2017) 

Huvudmålet för Arriva Teknik är att säkerställa driften och se till att bussarna är tillgängliga för 

användning. De vardagliga uppgifterna innefattar vanligt underhåll, inspektioner och reparationer. 

Därtill tillkommer projektuppgifter, i nuläget arbetar man med bränslekonvertering av fordonen för 

att möta nya miljökrav, uppgradering av tvätthallen, uppstart av en ny mindre depå och 

implementering av nya administrativa system.  

Täbydepån innehåller bussar från ett flertal olika leverantörer, bland annat; VDL, Scania, Volvo, 

Neoplan, Polaris, Mercedes och MAN och olika modeller från alla leverantörer.  
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Arriva Teknik i Norrort har utöver ansvaret för fordonen som ingår i den egna depån också jobbat 

med fordon som tillhör andra depåer i projektformat, exempelvis vid konvertering från konventionell 

diesel till miljödiesel. 

Bussarna i Täbydepån drivs av ett av följande tre drivmedel: etanol, diesel och miljödiesel. 

3.2 Fallstudie och processbeskrivning 

 

Allan Bengtsson är teknisk specialist vid Arriva Teknik i Täby. Bengtsson har en konsulterande roll i 

företaget med målsättningen att effektivisera och förbättra verksamheten som helhet. Allan 

Bengtsson var tidigare verkstadschef hos Arriva i Märsta i tre år innan han tog uppdraget och blev 

först med att inneha titeln Teknisk Specialist. 

I hans uppgifter ingår kontakt med såväl ledningsgrupp, som verkstadschefen samt övriga nedåt i 

hierarkin i egenskap av konsult för att strömlinjeforma och utveckla verksamheten, hierarkin 

synliggörs i Figur 2.  

 

Figur 2: Organisationsschema för Arriva Teknik 

I dagsläget pågår flera parallella förändringsprocesser i depån. Arriva Teknik har påbörjat en 

standardiseringsprocess som grundar sig i de tekniska möjligheter som finns tillgängliga idag, där 

man bland annat tar fram en plattform för iPads där diagnostisering och felsökning skall 

systematiseras och förenklas. Arbetet skall också kunna koordineras mellan flera enheter via det 

elektroniska systemet, bland annat med tanknings- och tvättlistor samt underhållsarbeten så att 

driftsäkerheten ökar och att fordonen genomgår samtliga steg i processen för att kunna hålla en hög 

driftsäkerhet (Bengtsson, 2017). 
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Ett blockdiagram för bussar som tas ur trafik visar hur bussen tas emot av personalen i tvätthallen 

och vid behov förpassas till verkstaden, Figur 3. 

 
Figur 3: Blockdiagram med fyra allmänna processer och genomsnittlig tidsåtgång. 

I blockdiagrammet, Figur 3 visas processteg samt genomsnittlig tidsåtgång för 4 generella fall, från 

att bussen tas ur trafik tills dess att den är redo att köras ut igen. I verkligheten kan det förekomma 

några enstaka avvikelser men i de allra flesta fall täcker diagrammet de steg en genomsnittlig buss 

går igenom.  Med akuta fel åsyftas sådana fel som gör att bussen måste tas ur linjetrafik omedelbart, 

och här finns näst intill oändligt många alternativ på saker som kan haverera och sättet de kan 

haverera på. Några exempel är punktering, trasiga glaspartier och motorhaveri. Felen rangordnas och 

åtgärdas enligt prioritering. Blockdiagrammet visar att A-diagnostiseringen, utöver omfattande akuta 

åtgärder tar mest tid som en enskild process och i en värdeflödesanalys (VSM, Value Stream 

Mapping) vore det rimligt att påbörja effektiviseringsprocessen med det block som är mest 

tidskrävande. I detta fall har A-diagnostiseringen genomgått en översyn för att efterlikna den 

lagstadgade besiktningen och diagnostiseringsintervallet, anpassas efter individuella variabler såsom 

bussens ålder, miltal och historik. Då detta är schemalagt och anpassat kan det inte heller räknas som 

en flaskhals och enligt ovanstående blockdiagram är flödet optimerat efter dagens förutsättningar. 

Ett annat problem som faciliteten stöter på än idag är antalet förstemekaniker. En förstemekanikers 

uppgift är att schemalägga och leda arbetet, assistera vid problem, sköta administration och fördela 

resurser. Saknas en förstemekaniker på plats exempelvis på grund av sjukdom så finns risken att 

arbetet inte kan ledas på ett effektivt sätt. Avsaknad av förstemekaniker leder i värsta fall till 

förseningar eller avbrott i det dagliga arbetet, vilket utgör en stor flaskhals. I Täbydepån har man valt 

att utbilda ytterligare förstemekaniker och har schemalagt så att det alltid skall finnas två 

förstemekaniker närvarande under verkstadens öppettider. Företaget har även valt att arbeta med 
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gruppledare under förstemekanikerna som bistår i den operativa delen av arbetet och kan ta över 

som ställföreträdande förstemekaniker i de fall då den schemalagda förstemekanikern är otillgänglig 

(Bengtsson, 2017). 

3.3 Processbeskrivning - tankning, tvätt och säkerhetskontroll 

En central process som är under utveckling är rutinen kring tvätt och tankning av bussarna. Denna 

process innehåller också ett tillfälle för grundläggande säkerhetskontroller som genomförs av 

tvättpersonalen. Här har rutinen anpassats för att värdeskapandet skall fortgå även under 

tankningstiden då bussen är stillastående och ej ännu i tvätthallen, detta görs genom att kombinera 

tankningen med en in- och utvändig säkerhetskontroll, denna säkerställer att lättkontrollerade, vitala 

funktioner hos bussen fungerar och processen återfinns i Figur 4. På så sätt maximeras 

värdeskapandet under hela tiden som bussen genomgår under tvätt- och tankningsrutinen 

(Mohammadjavaheri, 2017). 

 

Figur 4: Ingående flödesschema över tvätt- och tankningsrutinen. 

Denna rutin genomgår nu en översyn och till viss del en automatisering. De listor som hittills förts 

analogt av tvättpersonalen, där allt ifrån bussens uppställningsplats till tankningsvolym, genomförda 

åtgärder och funna brister antecknats kommer under nära framtid att ersättas av ett digitalt och 

bitvis automatiserat system. Automatiseringen består utav kameror som kommer att sättas upp på 

rampen och i tvätthallen och registrera vilken uppställningsplats bussen hämtas och lämnas på, att 

den genomgått tankning och tvätt. Till samma system kopplas protokollet från säkerhetskontrollen 

och allt utgör sedan en del av bussens historik som lagras centralt tillsammans med övriga fakta om 

den enskilda bussen (Bengtsson, 2017) (Mohammadjavaheri, 2017). 

Ett beslut som verkstadsledningen drivit igenom med inköpsavdelningen är att nyköpta bussar till 

Täbydepån endast skall drivas av miljödiesel. I andra depåer så återfinns även el- och gasdrivna 

bussar. Detta beslut grundades bland annat i behovet av fortbildning av mekaniker och övrig 

personal för att kunna arbeta med ytterligare ny teknik samt av infrastruktur och effektivitetsmässiga 
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skäl. Vid tankning av gas spelar exempelvis yttertemperaturen in i hur lång tid det tar att tanka 

bussen, då gasens densitet och tryckförhållandena skiftar med temperaturen. Detta måste tas 

hänsyn till i planeringsstadiet för flödet. (Bengtsson, 2017) (Mohammadjavaheri, 2017) 

En förbättring som verkstadsledningen vill se är att bussarna som idag ankommer batchvis, vilket 

föranleder ett ojämnt flöde av hög- och låg belastning istället skall komma med regelbundna 

mellanrum för att ge en jämn belastning och ett jämnt flöde. Detta är dock något som måste 

planeras tillsammans med SL och kommunerna som tar beslut kring tidtabeller och schemaläggning 

(Bengtsson, 2017). 

3.4 Kaizen - införandet av fälgtvätt 

Ett exempel på slöseri som Arriva Teknik hade problem med var att bussarnas fälgar var igensatta 

med ingrodd smuts. Detta fick flera negativa bieffekter; bland annat bidrog de till en korrosiv miljö 

och fälgar som på sikt rostar sönder samt bultar som rostar fast vilket måste åtgärdas vid däckbyten. 

Andra bieffekter var att smutsen gjorde det svårare att genomföra däcktryckskontroller. Ännu ett 

exempel på en negativ bieffekt är att luftgenomströmningsförmågan minskar kraftigt, vilket har 

inverkan på såväl hållfasthet- som hållbarhet hos exempelvis bromsskivor och klossar, vilket medför 

att bromskraften tappas på kort sikt och de slits ut snabbare än väntat (Bengtsson, 2017). Effekterna 

av detta var flera, i vissa fall genomfördes ingen kontroll alls av däcktryck, bromsar och övriga 

komponenter som sitter längst ut på hjulaxeln på grund av att det var svårt att komma åt och 

tidsödande att göra rent. Den manuella rengöringsprocessen skedde i lindriga fall med högtryckstvätt 

och skrubbande men i många fall satt smutsen så hårt att den fick avlägsnas med mejsel och 

hammare. 

Detta är ett problem som Arriva Teknik har löst i samråd med tvätthallen. Tvätthallen är nu utrustad 

med en fälgtvätt som med högtryck och avfettning rengör fälgarna och avlägsnar smutsen. Följderna 

av detta blir att mekanikerna kan fokusera på kontroll, underhåll och reparation av bussarna istället 

för att följa upp tvätten i tvätthallen med ytterligare en manuell tvätt innan de påbörjar det 

värdeskapande arbetet. Detta minskar slöseriet ur fler perspektiv; rent tidsmässigt i såväl antal 

mantimmar som de timmar då bussen är ur trafik på grund av underhåll. Ekonomiskt då 

komponenter får en längre livslängd tack vare en mer effektiv kylning då luftgenomströmningen 

återgår till den på förhand dimensionerade och däcktrycket på ett mer effektivt sätt kan hållas på en 

optimal nivå. 

3.5  Befogenhetsgapet 

Kraven på busschaufförer idag är lägre än de var förut samtidigt som utbildningarna har blivit kortare 

då det råder brist på chaufförer (Eslumuand, 2017). Detta medför att bussar oftare är inblandade i 

trafikolyckor och därmed ökar även antalet reparationsobjekt, vilket ytterligare bidrar till 

arbetsbelastningen på verkstaden. 

Bussarna i London är utrustade med kameror längs med sidorna på bussen som agerar såväl 

säkerhetskamera, CCTV som kontrollkamera för hur bussen framförs och som dokumenterar skador 

(Transport for London, 2017). På så sätt kan den uppkomna skadan knytas till chauffören som körde 

bussen vid tillfället och om busschauffören anses vara vållande så blir konsekvensen av detta att 

chauffören får gå en utbildning (Bengtsson, 2017).  
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar skärningspunkterna mellan Lean Produktion och Arriva 

Tekniks verksamhet. 

4.1 14 Principer om Lean 

Arriva Teknik jobbar inte uttalat med Lean Production men stora delar av det ständiga 

förbättringsarbetet har stora likheter med Lean, TPS och verktyget 5S utgör en vital del av processen.  

Detta påstående förstärks då de 14 nämnda stegen i Toyota Production System återfinns i Arriva 

Tekniks verksamhet (Liker, 2004). 

1. Långtidsfilosofi 

Företaget har genomfört en satsning på vidareutveckling och effektivisering av verksamheten genom 

att införa en ny roll, Teknisk Specialist och anställa en sådan med erfarenhet av förbättringsarbete 

från andra anläggningar. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att upptäcka problem 

Verkstaden är uppdelad i ett flertal olika avdelningar, exempelvis diagnostisering, plåtslageri, 

elektronik, med flera för att lättare kunna fördela resurser, utforma arbetsplatser så att endast de 

nödvändiga verktygen och materialen finns nära till hands och för att kunna anställa och utbilda 

specialister på de enskilda områdena. På så sätt skapas förutsättningar för ett snabbare flöde och rätt 

process utförs av rätt individ. 

3. Använd ”dragande” system för att undvika överproduktion 

Nyckeln i det dragande systemet är schemaläggningen av de processer som skall genomföras. Dels 

finns det ett kontinuerligt pågående arbete, som utgörs av exempelvis diagnostisering och 

rutinmässigt underhåll som styrs av enskilda bussars miltal och ålder. Den andra komponenten i det 

dragande systemet utgörs av de felrapporter som registreras hos verkstaden. 

4. Balansera ut arbetsbelastningen 

Arbetsbelastningen balanseras på flera olika sätt. Dels genom schemaläggningen som ser till att det 

finns adekvat tid för det arbete som behöver läggas ned, samt genom att verkstadschefen anpassar 

antalet arbetslag per avdelning på lång sikt efter behov. 

5. Stanna upp produktionen för att åtgärda problemen 

Detta steg tillämpas ej i Arriva Tekniks verksamhet. Istället har man andra lösningar för denna typ av 

problemlösning, först och främst tillkallas en av de två förstemekaniker som i dagsläget är anställda 

hos företaget. Dessa mekaniker kan liknas vid TPS så kallade Sensei som har lång och stor erfarenhet 

av yrket. Om inte heller förstemekanikern eller annan mekaniker på plats kan avhjälpa problemet 

konsulteras experter från den enskilda leverantören. 

Varje enskilt tillfälle där förstemekanikern behöver tillkallas renderar i en rapport, som då utgör en 

del av Kaizen-processen. Där åligger det förstemekanikern att dokumentera och kodifiera processen 

för att undvika att samma fel återigen skapar en flaskhals. 

6. Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring 

I verksamheten finns såväl standardiserade som mer slumpartade arbetsuppgifter. Det rutinmässiga 

underhållet sker efter färdiga arbetsbeskrivningar som tillhandahålls av leverantörerna och är kraftigt 
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standardiserat, exempel på denna typ av underhåll är däck- och vätskebyten. Andra arbetsuppgifter 

kan vara mer eller mindre unika, exempelvis krockskador och mekaniska fel. Dessa processer är 

svårare att standardisera, men genomgår samma huvudsakliga process, diagnostisering, avhjälpning 

och dokumentation. 

7. Används synlig kontroll så att inga problem är gömda 

För pågående arbeten används tavlor där bland annat arbetstid och processer antecknas för 

kortsiktig planering och kontroll, se Figur 5. 

Varje enskild buss har en egen pärm där all historik dokumenteras, se Figur 6. 

Dokumentationsprocessen, såväl den kort- som långsiktiga är nu under översyn och kommer att 

digitaliseras, där slutmålet är att ha allt tillgängligt på en intern server som synkas mot personalens 

iPads för att tillgängliggöra såväl avläsning som dokumentering av bussarnas historik. 

 

Figur 5: Resultattavlor    Figur 6: Pärmar med busshistorik 

8. Använd endast pålitlig och testad teknologi som hjälper arbetare och processer 

Just nu genomförs en total digitalisering av hela verksamheten för att koppla samman samtliga 

processer till en helhetslösning där man kan se exempelvis den ekonomiska följden av material- och 

tidsåtgång för ett projekt direkt genom att mata in ett antal variabler. Detta är ett system som 

Deutsche Bahn som äger Arriva har upphandlat och ingenting som Arriva fått välja själva. 

Processen ses i dagsläget som kontraproduktiv och tidskrävande och kan därmed ses som en ny 

flaskhals, åtminstone i uppstartsfasen. 

9. Uppfostra ledare som helt förstår arbetet, lever med filosofin, och lär den till andra 

Arriva Teknik har som filosofi att rekrytera internt i första hand, antingen på den egna anläggningen 

eller på andra anläggningar i närområdet som ingår i bolaget. Exempel på detta är Allan Bengtsson 

som utnämnde sin egen efterträdare på anläggningen som han lämnade innan han blev teknisk 

specialist i Täbydepån. 

Det finns en tydlig coachingaspekt där formella ledarskapsroller tilldelas seniora medlemmar i 

hierarkin exempelvis förstemekanikern vars roll delvis är att vägleda och hjälpa arbetslagen. På så 

sätt överförs kunskapen internt vilket förenklar den interna rekryteringsprocessen. 

10. Utveckla enastående personer som följer organisationens filosofi 

Arriva Teknik följer Deutsche Bahns och Arrivas centrala värdegrund och jobbar mycket med team-
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building, exempelvis genom föreläsningar av såväl interna som externa föreläsare och ett nära 

ledarskap som gärna deltar i det löpande arbetet. 

11. Respektera dina affärspartner och underleverantörer genom att utmana dem och hjälpa 

dem att utvecklas 

Företrädare för verkstaden och driften möts med jämna mellanrum för att diskutera förbättringar 

som kan genomföras bilateralt. Exempelvis diskuteras mönster på slitage och/eller andra problem 

som verkstaden har upptäckt och om dessa problem kan undvikas genom åtgärder av chaufförerna. 

Ibland genomförs även interna utbildningar där verkstadschefen föreläser för den operativa 

ledningen och/eller för samtliga chaufförer. 

12. Skapa en egen uppfattning av situationen 

All verkstadspersonal, från verkstadschef till enskilda mekaniker har sina arbetsplatser i verkstaden 

och är således alltid nära kärnverksamheten. Närheten leder till en tydlighet i behov som återfinns på 

verkstadsgolvet och gör det lättare att finna lämpliga åtgärder. 

13. Ta god betänketid vid besluttagande och överväg alla alternativ 

Beslutsprocessen i Arriva Teknik är noga utvecklad och följer 5S modellen. Det finns en tydlig kedja 

där förstemekanikern, gruppledaren, den tekniska specialisten och verkstadschefen alla är 

inblandade för att alla perspektiv ska tas med i beräkningarna, ekonomiska, operativa, m.fl. I vissa fall 

involveras även driftledningen, leverantörer och andra parter som kan anses vara av vikt för 

beslutstagandet. 

14. Bli en lärande organisation genom reflektion samt kontinuerlig förbättring (Kaizen) 

Denna punkt har Arriva Teknik i praktiken anammat på flera olika sätt. Delvis genom upprättandet av 

den tekniska specialisten som har den kontinuerliga förbättringen som fast arbetsuppgift, men även 

genom de rutiner som finns i kodifiering av kunskap och dokumentation. 

4.2 5S hos Arriva Teknik i Norrort. 

Sortera - Nivån på sortering av verktyg och utrustning varierar från en station till en annan, men 

gemensamt för alla är att olika uppsättning av verktyg finns nära stationer beroende på 

arbetsuppgifter. I Figur 7 återfinns en uppsättning verktyg som är centralt placerade i verkstaden och 

är sådant som kan komma till allmän användning. 

 

Figur 7:  Sorterade och etikettmärkta verktyg 
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Systematisera: 

Olika arbetsstationer har olika arbetsuppgifter och därmed olika behov när det kommer till verktyg, 

material och utrustning. Därför skiljer sig verktygsuppsättningen åt mellan verkstadens olika 

underavdelningar. Varje arbetslag har en egen arbetsbänk med en egen, komplett uppsättning av 

verktyg vars platser är tydligt uppmärkta med etiketter. 

Arbetsmaterialet, exempelvis slangar, skruvar, bromsskivor och dylikt finns samlat på ett lager som är 

centralt placerat i verkstadsbyggnaden. Mindre delar finns placerade på hyllor, som är tydligt 

uppdelade i kategorier och underkategorier för att förenkla och effektivisera transport av delar från 

lager till arbetsplats, se Figur 8. 

 

Figur 8: Tydligt uppmärkta och kategoriserade lagerhyllor 

Städa: 

Nivån på städningen av arbetsplatserna är blandad och varierar från en station till en annan. 

Städningen är beroende av arbetsbelastning under aktuell dag och arbetsgruppen. En schemalagd tid 

för städning finns varje fredag men det finns potential för förbättring av lokal städning vid 

arbetsbänkarna. Det skulle då vara lättare att påbörja arbetet nästa dag. Personliga tillhörigheter får 

inte finnas i delade utrymmen. 

Standardisera: 

Arriva Teknik jobbar mycket med standardisering och koordination av samhörande processer mellan 

olika parter. Ett exempel är kontrollen av bussarnas mekaniska skick, där undersökning och diagnos 

kan genomföras av tre olika parter: 

1. A-diagnos; Arriva Tekniks egna besiktning. Här går arbetslagen genom hela bussen efter en 

färdig arbetsbeskrivning lik den lagstadgade besiktningen. Eventuella fel antecknas och 

kategoriseras efter allvarlighetsgrad och prioriteras därefter. 

2. Säkerhetskontrollen; genomförs i regel av personalen i tvätthallen. Här genomgår bussen en 

grundkontroll som inte är lika detaljerad och djupgående som A-diagnosen. 

Säkerhetskontrollen är standardiserad och framtagen av Arriva Teknik i samråd med 

leverantören av bussmodellen. Protokollet förs elektroniskt i en iPad och delas automatiskt 
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med verkstaden som tar beslut om eventuella åtgärder. 

 Denna kontroll kan även genomföras av enskilda busschaufförer innan färd. Något som dock 

vanligtvis försummas på grund av tidsbrist. 

3. Fel som uppkommer under pågående arbetspass rapporteras in av chaufförer och kan delas 

in i två underkategorier:  

a. Akuta fel. Dessa fel rapporteras in direkt till verkstaden via bussens komradio och 

chauffören mottar direktiv av en mekaniker som kan ta beslut om bärgning, att 

skicka ut en mekaniker till platsen eller att bussen kan köras in till verkstaden för 

egen maskin. 

b. Mindre allvarliga fel. Dessa fel som inte kräver omedelbar avhjälpning rapporteras 

skriftligen av chaufförer som lämnar in dessa till verkstaden som sedan tar beslut om 

vidare handling. 

Den utvändiga tvätten sker halvautomatiskt, ungefär som en automattvätt för bilar där 

tvättpersonalen kör in bussen och sätter igång tvättcykeln. Tvättprogrammen är utformade 

säsongsvis, där vinterperioden ställer andra krav jämfört med sommarperioden. I övrigt gäller 

likvärdiga tvättar oavsett typ av buss. 

Schemalagt underhåll av bussarna, så kallad service genomförs med regelbundna, förutbestämda 

intervall med ett förbestämt tillvägagångssätt, såsom oljebyte, däckbyte, vätskenivåkontroller och 

dylikt. 

Skapa vana: 

Varje projekt som mekanikerna genomför följer samma steg; diagnostisering, kategorisering, 

underhåll/reparation och avrapportering och detta är den rutin som arbetslagen följer. 

Avrapporteringen har såväl kort- som långsiktiga fördelar. 

1. Varje buss har en egen, komplett historik. Detta gör det enklare att diagnostisera och 

avhjälpa fel hos en enskild buss. 

2. Återkommande fel hos grupper av bussar, exempelvis enskilda bussmodeller, bussar som 

drivs på ett visst drivmedel eller hela vagnparken ligger till grund för vidareutveckling av 

verksamheten och framtagningen av nya diagnostiseringsförfaranden och 

arbetsbeskrivningar. (Bengtsson, 2017) 
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5 Diskussion 

Här redovisas de dragna slutsatserna kring projektet och förslag på fortsatt 

arbete. 

5.1  Slutsatser 

Det förefaller väldigt intressant att arbetsprocesserna i många fall följer den metodik som beskrivs av 

Lean utan att företrädare för verkstaden nämner Lean och utan att det finns lika tydligt representerat 

i verkstaden som det till exempel gör på Scanias faciliteter. Vår tolkning av denna iakttagelse gör 

gällande att många delar av Lean har blivit så erkända och accepterade att de utgör en 

branschstandard och norm i dagsläget. När man bevittnar hur förbättringsprocesserna planeras och 

genomförs ser man tydliga likheter mellan de olika verktyg som placeras under Lean-paraplyet. 

Samtidigt ser man också hur problematiken mellan områden där alla eller vissa av de 14 punkterna 

som finns redovisade ovan inte efterföljs av olika anledningar. Ett exempel på detta är att inköpet av 

bussar saknar logik ur Arriva Tekniks perspektiv då vagnparken utökas med nya modeller från nya 

leverantörer. I dagsläget har man bussar från 7 olika märken, där vissa modeller endast finns i ett 

fåtal exemplar. Detta ställer onödiga krav på lagerhållning och kompetens hos personalen som måste 

kunna åtgärda fel på samtliga modeller med identisk kravställning från den operativa ledningen. 

Detta leder också till svårigheter i standardiseringsprocessen. Ett annat problem är det ökade antalet 

krockade bussar som även det kan härledas till den operativa ledningen och dess rekryterings- och 

utbildningspolicy. 

Dessa är exempel på områden där det finns utrymme för förbättring inom Leanfilosofin som utgår 

från ett långsiktigt perspektiv och en lärande organisation. Detta anser vi visar hur viktigt det är att 

hela organisationen kommer överens om ett arbetssätt och en filosofi. 

Trots begränsad förmåga hos verkstaden att ändra bussarnas ankomsttider, så kan vissa åtgärder 

utföras för att få ett jämnare flöde inom själva verkstaden. Om bussen inte har något allvarligare fel 

som omedelbart ska åtgärdas så körs den tillbaka till depån för underhåll samt bränslepåfyllning efter 

avslutad tid i trafiken. Vid allvarligare fel måste bussen tas ur trafik och ska köras till depån för 

reparation. Här kan diagnostiseringen startas redan när bussen är på väg till depån med ett samtal 

där diagnostiseringen påbörjas på distans med en sakkunnig, på så sätt kan rätt resurser förberedas 

direkt och bussen kan köras in till rätt avdelning utan dröjsmål om det finns ledig kapacitet. Detta 

minskar den initiala väntetiden och processen med att flytta bussar som i vissa fall är helt immobila, 

och därmed kräver bogsering. 

Slutsatsen blir att Lean till viss del är implementerat av Arriva Teknik i kärnverksamheten, där man 

jobbar med tydliga förebilder som är kunniga och har längre erfarenhet av den egna verksamheten 

på olika nivåer i den hierarkiska strukturen. Denna studie visar att det finns fall där företag arbetar på 

ett sätt som är väldigt likt Lean på flera punkter utan att nämna Lean i den egna verksamheten. Då 

branschen kan klassas som en mer praktiskt än teoretiskt lagd sådan så kan pragmatismen medföra 

att praktiska lösningar genomförs utan att vara teoretiskt underbyggda, då resultatet är slutmålet 

och processen i sig är sekundär. 

Detta kan till viss del anses vara positivt och effektivt då huvudsaken är att problemet blir löst. 

Samtidigt så skulle en bredare och mer uttalad implementering av Lean inte bara i verkstadsmiljön 

utan i hela Arriva medföra att vissa av de problem som nämnts i texten, exempelvis antalet busstyper 
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och rekryteringspolicyn kan avhjälpas genom de metoder som beskrivs av teorierna som ingår i 

Leanfilosofin. 

5.2  Förslag på fortsatt arbete 

Teorierna om Lean är väldigt omfattande och i denna rapport har ett urval av dessa tagits i beaktning 

i en relativt ytlig undersökning då såväl Lean som verkstadsindustrin är mer komplex och djuplodad 

än vad som ryms inom projektets avgränsningar. 

Inom detta område finns det stora möjligheter att forska vidare, och förslag på fortsatt arbete är 

bland annat en uppföljning av den pågående automatiseringen och digitaliseringen av verksamheten 

som beskrivits som den enskilt viktigaste förbättringsprocessen för att minska slöseriet enligt Leans 

definition. 

Ett annat intressant område som ytligt belystes i rapporten är hur relationen mellan de olika 

avdelningarna i Arriva kan utvecklas för att verksamheten som helhet skall fungera bättre och mer 

effektivt. 

Dessa är några axplock av de många frågor som är relaterade till verksamheten och Lean. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 - Terminologi 
 Depån – anläggningen som helhet. 

 Driften – kärnan i verksamheten, den del som utför körningar i linjetrafik. 

 Rampen – hela parkeringsplatsen för bussarna. 

 Uppställningsplats – plats för enskild buss. 


