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Abstract 
 

Examensarbetet har utförts på Volvo Construction Equipment AB:s 
utvecklingsverkstad i Eskilstuna. Syftet har varit att göra ett nytt förslag till en 
arbetsplats. Modulen ska sedan multipliceras i den resterande verkstaden. 
Utformningen ska göra det enkelt för mekanikerna att utföra arbetsrutinerna enligt 
ordningssystemet 5S. Designspråket är även tänkt att klart ”andas” Volvos 
koncept vad gäller färger, material och värdeord.  
     För att komma fram till examensarbetets resultat har vi använt våra kunskaper 
inom rumslig gestaltning och informationsdesign tillsammans med utvalda 
metoder. Dessa har innefattat observationer, intervjuer och enkäter. Vi har också 
haft idémöten med uppdragsgivaren samt arbetat med en projektgrupp. Där har vi 
tillsammans med dem tagit fram olika förslag som har lett oss framåt i 
designprocessen. Litteratur inom områdena informationsdesign, upplevelserum, 
färg samt material från Volvo har använts för att införskaffa nödvändig kunskap. 
     Examensarbetet har resulterat i två förslag som har visualiserats på olika sätt. 
Det ena förslaget är mer omfattande och estetiskt där fokus ligger på att använda 
Volvos koncept vad gäller färger, material och värdeord. Detta förslag har 
visualiserats i ett 3D-Cad program som heter ArchiCad. Det andra förslaget som 
tagits fram har visualiserats med hjälp av en volymmodell som även var 
uppdragsgivarens önskemål.  Här ligger fokus till största delen på strukturen i 
arbetsmiljön och dispositionen i verkstaden. Vår vision har varit att i båda fallen 
göra en bättre arbetsmiljö för de anställda.  
     Följande fem keywords/nyckelord har följt oss genom examensarbetets gång 
och får slutligen symbolisera de färdiga förslagen. Dessa är: information 
design/informationsdesign, spatial design/rumslig gestaltning, structure/struktur, 
function/funktion och servicescape/upplevelserummet. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har gjort vårt examensarbete på utvecklingsverkstaden på Volvo Construction 
Equipment AB i Eskilstuna. Innan vårt arbete påbörjades utfördes ett 
examensarbete där (Börjesson & Stade 2007) som berörde en mer estetisk 
utformning av verkstaden. Vid den tidpunkten hade ingenting renoverats i 
lokalerna sedan de byggdes 1980. Det examensarbetet resulterade sedan i en 
renovering som till stor del baserades på de förslag som tagits fram. Vi blev 
kontaktade via skolan av chefen på utvecklingsverkstaden, med en förfrågan om 
någon av oss som går på utbildningen Rumslig gestaltning ville göra vidare 
utredning där. Den här gången handlade det om själva arbetsplatserna där vi 
förutom färgsättningen även skulle ta med en ergonomisk utformning i förslaget. 
Vilket innebar att skapa ett bättre och tydligare samspel mellan arbetsredskapen 
och mekanikerna. Det nuvarande arbetsflödet upplevdes inte som tillfredställande 
av varken ledning eller montörer.  
     Fyra stycken var intresserade varav två fick uppdraget att göra ett förslag på en 
ny utformning. Dessa två blev vi, Linda Rönnlund och Filippo Massaro, som har 
skrivit detta arbete. De övriga två fick varsina andra uppdrag. 
     Den information som vi fick från Volvo CE var att de har en viktig 
representativ roll som utvecklingsverkstad, till vilken det kommer besökare och 
kunder från andra länder. Då vill man kunna visa upp en modern och strukturerad 
verkstad. Därför kommer det också att införas ett ordningsystem som heter 5S, 
vilket är ett japanskt arbetssätt för att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Det 
innebär en typ av förändring som handlar om att alla på avdelningen ska hjälpas åt 
att sortera, systematisera, städa, standardisera och se till (att ordningen efterhålls). 
Dessa aspekter ansåg uppdragsgivaren var viktiga för oss att arbeta utefter i vår 
utformning. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Vi upplevde att det inte fanns någon tydlig informationsdesign på 
verkstadsposterna då det var väldigt rörigt och ostrukturerat där. I sin tur leder det 
till ineffektivitet och tidsförlust. När ett nytt ordningssystem ska införas kan det 
leda till en ökad förvirring och svårighet att skapa ordning och reda. Därför ansåg 
vi att det måste finnas en tydlig inriktning i arbetsmiljön, som gör det enklare att 
använda sig av systemet.  
     Som det såg ut när vi besökte utvecklingsverkstaden första gången bestod 
arbetsplatserna av två verkstadsposter med två montörer, två arbetsbord och en 
dator samt en mängd olika verktyg. Arbetsborden var en samlingsplats för allt 
möjligt, till exempel pärmar, lösa papper och komponenter till maskinerna med 
mera. Redskap som inte användes så ofta hängde på stora verktygstavlor på 
väggarna och tog onödig plats. Även golvytan användes felaktigt, då skåp och 
dylikt hade placerats olämpligt och stal plats som skulle kunna användas på ett 
bättre sätt. Utifrån allt detta kom vi fram till dessa frågeställningar:  
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På vilket sätt kan arbetsplatserna förbättras via informationsdesign och genom 
ordningssystemet 5S? Arbetet kan vidare delas in i dessa följdfrågor: 
 
Hur skapar vi bättre ordning och reda med hjälp av 5S? 
 
Hur ordnar vi specialverktygen för mekanikerna, så att de lättare hittar dem? 
 
På vilket sätt skapar vi en tilltalande verkstadsmiljö ur ett designmässigt 
perspektiv? 
 
Vilket är Volvos koncept för färger, material och värdeord och hur kan vi använda 
det i vår utformning? 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att göra ett nytt förslag till en arbetsplats. Modulen 
ska sedan multipliceras i den resterande verkstaden. Utformningen ska göra det 
enkelt för mekanikerna att utföra arbetsrutinerna enligt det nya ordningssystemet 
5S. Designspråket är även tänkt att klart ”andas” Volvos koncept vad gäller 
färger, material och värdeord. 
     Syftet med rapporten var att diskutera och koppla ihop det utförda arbetet med 
informationsdesign. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss vid belysningen i verkstaden förutom den som ska 
placeras på traverserna. Mekanikerna upplever att det blir mörkt under traversen 
då den skuggar armaturerna ovanför. Eftersom belysningen är viktigt för att 
underlätta arbetet i verkstaden och undvika skador så ger vi ett förslag på en 
traversbelysning för att täcka upp där skuggan faller.  
     Vi har också avgränsat oss vid placeringen av kupan, verkstadskontoret, som vi 
anser ligger utanför det här examensarbetets ramar. I ett tidigt skede av arbetet 
kom vi fram till att vi ville flytta ut den från verkstaden för att få tillgång till mer 
golvyta och skapa plats till förvaring. Uppdragsgivaren ville då att vi även skulle 
visualisera det med en planlösning. Då vår uppgift var att utforma en arbetsplats 
med två verkstadsposter så valde vi att inte ta med det i vårt förslag.  
     En ytterligare begränsning var att inte göra en strukturering av mätinstrument 
som till exempel tryckklockor. Dessa används till mätning av hydrauliska kretsar 
som bromssystem och transmissioner. Eftersom det finns en mängd olika sorters 
mätinstrument i verkstaden blev uppgiften för stor att hinna med. 
     Ljudet i verkstaden är något som vi verkligen tycker att det borde göras en 
ordentlig undersökning på, till exempel om ljudabsorbentplattorna är 
funktionsdugliga. Men detta område, som är väldigt viktigt, var något som vi inte 
kunde ta hänsyn till under examensarbetets gång då tiden var för knapp. Vi har 
inte heller tillräcklig kunskap om hur dessa undersökningar utförs.  
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2 Teori 

 

2.1 Koppling till informationsdesign 

Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne med influenser från områden 
som språk, konst, kommunikation, information och kognition (Pettersson 2002: 
preface). God informationsdesign gör vardagslivet enklare för människor. Det 
man måste tänka på då är att allt informationsmaterial ska vara läsligt, läsbart och 
läsvärt. Tre viktiga principer att ta hänsyn till för den tänkta målgruppen. 
Informationsdesignern bör inte se kommunikationen som utförd innan den tänkta 
målgruppen verkligen förstått meddelandet (Pettersson 2007a:16). Andra 
nyckelord som används inom informationsdesign är bland annat klarhet, 
förståelse, överensstämmelse, precision, enkelhet och struktur (2002:21).  

2.1.1 Kommunikation 

Då kommunikationen i arbetet har varit av största vikt för att skapa en förståelse 
av vårt förslag var vi tvungna att använda oss av ett medium som är lätt att ta till 
sig och förstå. Därför valde vi att göra en volymmodell, för att personalen enkelt 
skulle kunna ta till sig informationen. Modellen uppfyller de tre principerna inom 
informationsdesign som är viktiga för att uppnå tydlighet i kommunikation. Dessa 
är till för att underlätta inlärning samt skapa harmoni och proportion. Budskapet 
måste vara korrekt utformad och överförd från sändaren och sedan korrekt tolkad 
och förstådd av användaren (Pettersson 2002:44ff). Detta kan enkelt förstås i den 
kommunikationsmodell som syns nedan. 

                          

Bild 1. Kommunikationsmodell (Pettersson 2002:23) 

Detta gäller självklart också för bilder. Pettersson skriver att vi snabbare och 
lättare uppfattar en bild än en text (2002:107). Bilder kan vidare användas till 
instruktion, exemplifiering och identifiering. Det vanligaste syftet med 
instruerande och informativa bilder är att uppmärksamma, tillgodose något, skapa 
ett intresse, illustrera och visualisera, informera, förklara och förtydliga. Då vi 
som rumsliga gestaltare i ett tidigt skede ska kunna förklara hur vi har tänkt oss 
olika idéer måste vi kunna illustrera dem med snabba tydliga skisser. Dessa 
funktioner kan ses som rent pedagogiska eller i kognitivt syfte (Pettersson 
2002:108ff). 
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Beroende på bildens fysiska form, mediumet, upplever vi dess innehåll olika. Om 
vi valt att göra en tvådimensionell bild av verkstaden skulle troligtvis upplevelsen 
blivit en annan.  En volym har en tredimensionell form och den kan vara verklig 
eller simulerad. Alltså kan man säga att modellen är en tredimensionell bild av 
verkligheten. I en tvådimensionell representation av ett tredimensionellt objekt är 
bland annat skuggor viktiga för att simulera volymer. Människan strukturerar 
tredimensionella fält i olika djupa plan, som förgrund, mellangrund och bakgrund 
(Pettersson 2002:114). Med detta i beaktning är en modell ett snäpp enklare att 
förstå än en bild, även om den i sin tur är enklare att uppfatta än en text. Du kan 
snabbt få ett helhetsintryck istället för att sätta dig in i en tredimensionell värld på 
papper. I en tidigare studie (Börjesson & Stade 2007:18) på samma verkstad har 
dessutom detta medium testats med ett gott resultat vilket gjorde valet givet för 
oss.  
     Sless och Shrensky (2005) skriver, angående en av de fyra 
informationsdesignprinciperna, om vikten av att ha en ömsesidig dialog mellan 
designern och användaren. Den bör vara pågående inom alla moment i 
designprocessen, för att komma fram till en lyckad informationsdesign. Den bästa 
designen uppkommer från dessa samtal. För att uppnå en god informationsdesign, 
och design av verkstaden, har vi haft en kontinuerlig kommunikation med 
uppdragsgivaren, mekanikerna samt arbetat med en projektgrupp.  

2.1.2 Kognition 

Kommunikation innefattar även kognition, som kan förklaras som en intellektuell 
verksamhet som innebär att förstå, tolka, ta emot och använda information. Det 
handlar om inlärning och Pettersson skriver att den påverkas av många faktorer 
som till exempel våra sinnen. Inlärningen påverkas också av själva presentationen 
av informationen (2002:207). Därför är användandet av en modell också en bra 
metod då den enkelt kan uppfattas och förstås.  
     Lena Mossberg beskriver i sin bok Att skapa upplevelser-från ok till wow 
(2003:110) ett begrepp, som en amerikansk forskare vid namn Bitner kallar 
”servicescape”. Detta innefattar den faktiska fysiska anläggning som en tjänst 
produceras inom. ”Servicescape” består av faktorer som påverkar kundernas och 
de anställdas tillfredsställelse och beteende. En trivsam och attraktiv miljö kan 
leda till att kunder handlar mer och att personalen trivs bättre i sin arbetsmiljö. 
Både yttre faktorer som landskap, parkering och tillgänglighet och inre som 
design, layout, dekor och utrustning omfattas. Mossberg har översatt begreppet 
”servicescape” till upplevelserummet . Hon skriver att människan har ett 
grundläggande behov av att förstå i vilken rumslig situation hon befinner sig i och 
att det är en förutsättning för att relatera till omgivningen. Upplevelserummet 
påverkar vår uppfattning om en plats och dess innehåll. Den allmänna 
uppfattningen av till exempel en arbetsmiljö kan hjälpa de anställda att mentalt 
placera företaget i en viss kategori (2003:133). 
     Mossberg har i en förenklad modell av Bitner beskrivit tre viktiga aspekter 
som berör de anställdas och kundernas individuella reaktioner i 
upplevelserummet. Dessa är: kognitiva, känslomässiga och fysiologiska. Detta har 
i allra högsta grad påverkat vår utformning av verkstaden och har varit centrala 
aspekter att arbeta utifrån. 
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2.2 Material från Volvo 

2.2.1 5S 

Det japanska ordningssystemet är ett arbetssätt att skapa trygga och säkra 
arbetsplatser. 5S används både på kontor och i verkstad men har ännu inte tagits i 
bruk i utvecklingsverkstaden. Enligt Divisionschefen för Component Division på 
Volvo CE är ”ordning och reda grunden till rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet 
och en förutsättning för att vi ska kunna vara ett företag i världsklass” (5S 
Ordning och reda 2007:2). Systemet utgår från fem steg, vilka som tidigare 
skrivits om är: sortera (Seiri), systematisera (Seiton), städa (Seiso), standardisera 
(Seiketsu) och se till (Shitsuke). Genom att följa dessa skapas bland annat en ökad 
trivsel, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre letande, gott intryck på 
besökare, bättre leveransprecision och en högre kvalitet. 

Steg 1: Sortera 
Här ska personalen sortera material, verktyg, maskin-/reservdelar, manualer, 
instruktioner, pärmar etc. enligt devisen om objekten behövs och om de fungerar. 
Behövs de inte så avlägsnar man dem, behövs de och de inte fungerar reparerar 
man och fungerar de går man vidare till steg 2.  

Steg 2: Systematisera 
Här ska objekt som används ofta placeras nära användarplatsen, objekt som har 
långa intervaller mellan användningen placeras i närheten av maskinen eller 
arbetsplatsen och objekt som används mycket sällan placeras utanför 
produktionslokalen eller arbetsplatsen. Alla objekt ska märkas och placeras på 
markerade platser. De ska vara lättåtkomliga och ”hitta hem till rätt plats” (ha en 
spårbarhet). 
 
Steg 3: Städa 
Detta steg innebär att indela arbetsplatsen i städ- och rengöringsområden, rengöra 
och inspektera produktionsutrustning och arbetsplats, märka all trasig utrustning 
samt källan till läckage, laga alla trasiga utrustningar permanent och åtgärda alla 
grundorsaker till smuts permanent. 
 
Steg 4: Standardisera 
Här ska personalen definiera olika ansvarsområden och ta fram 
avdelningsinstruktioner för att bibehålla och ytterligare förbättra det som uppnåtts 
i steg 1-3.  
 
Steg 5: Se till 
Personalen ska organisera en 5S uppföljningsgrupp som regelbundet följer upp 
och utvärderar resultatet. Det ska också göras en handlingsplan för sådant som 
kan förbättras ytterligare.  

2.2.3 Volvos kärnvärden och designmaterial  

Eftersom en av våra frågeställningar berörde Volvos kärnvärden och hur vi skulle 
förmedla det i vår utformning så läste vi in oss på de manualer som fanns 
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tillgängliga från Volvo. På Volvos hemsida (www.volvo.com) går det att läsa vad 
kärnvärdena kvalitet, säkerhet och miljöomsorg innebär. 
     Kärnvärdet kvalitet innebär att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. Det 
innefattar allt från kundens behov till produktutveckling, tillverkning och 
leverans. Volvos mål är att bli ledande när det gäller andelen nöjda kunder, och då 
krävs engagemang och delaktighet ifrån de anställda tillsammans med en 
välfungerande processkultur. Det viktigaste inom kärnvärdet säkerhet är att 
undvika olyckor och förhindra skador samt att utveckla pålitliga produkter. Det 
omfattar även arbetsmiljön. Kärnvärdet miljöomsorg står för deras ansvar att 
minska verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. För att uppnå målet som 
ledande bransch inom miljöomsorg strävar de efter en helhetssyn, ständig 
förbättring, teknisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande.   
     På Volvo CE:s hemsida kan man läsa att: 

 
Volvos kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn - är grundläggande 
för deras verksamhet. Det gäller även deras öppna och framtidsorienterande 
inställning till nya affärsförhållanden samt deras förmåga att ta fram flexibla 
produkterbjudanden (2008-05-21).  

      
     Andra ord som kopplas till Volvos affärside är energi, passion och respekt för 
individen. Det här är ledord som tillsammans med kärnvärdena ska genomsyra 
organisationen, deras produkter och de anställdas sätt att arbeta. Enligt 
designmanualen Look and Feel måste bilder och design på företags- och 
marknadsföringsmaterial sträva efter att förmedla detta arbetssätt. Trots att Volvo 
är en organisation som finns världen över är de stolta över sitt skandinaviska 
ursprung och vill förknippas med det. Bilder bör därför på ett diskret sätt förmedla 
ursprunget genom att använda en design som betonar enkelhet (2003:5).  
     Manualen Look and Feel beskriver med enkla riktlinjer på vilket sätt man kan 
gå till väga vid användning av olika designelement såsom fotografier, 
accentfärger, typsnitt och layout. Dessa är tänkta att ge en känsla av vad Volvo 
står för utan att behöva berätta med ord. Det är viktigt att designelementen 
används konsekvent för att ge en omedelbar igenkänning av varumärket. 
     Konceptet för design och accentfärger kan förutom tryckt material också 
användas till marknadsföringsmaterial såsom filmer, webbpublicering, 
utställningar och displayer med mera. För att göra arbetet med designelementen 
enklare så kan man ta hjälp av olika ledord som enkelhet, framåtskridande, 
ambition, trovärdighet och pålitlighet (2003:2-3)  
     Volvoblå är deras företagsfärg i första hand med svart, vitt och silver som 
andrahandsfärger. Blått är tänkt för användning i kombination med logotypen och 
behöver inte användas i dekorativa syften.  

 

    Bild 2. Volvos företagsfärger 

En palett av accentfärger har tagits fram för att komplettera Volvos företagsfärger. 
De är tänkta att spegla Volvo varumärkes kärnvärden och ska förmedla ett 
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skandinaviskt och sobert intryck. Ett konsekvent användande av färg är en 
kraftfull faktor för varumärket (Look and Feel 2003:17).  
    Manualen The Volvo Cars Interior Design Programme beskriver riktlinjer för 
kontorsinredning och säljstationer. Den är baserad på deras designfilosofi som 
hyllar det skandinaviska ursprunget med vilket menas naturen och ljuset 
Inredningen ska också återge andan av kreativitet, funktionalitet och enkelhet 
(s.1ff).  
    För att skapa den rätta Volvo atmosfären krävs en noggrant planerad inredning. 
Därför är det viktigt att välja äkta och genuina material för att spegla Volvos krav 
på hög visuell och funktionell kvalité samt deras miljöhänsyn. Björk är 
tillsammans med körsbär det träslag som här föreslås till inredningen. De skriver  
också om vikten att välja ljusa och harmoniska omgivningar då vi fungerar och 
tänker bättre i sådana (s.24-30). Kärnvärdena och riktlinjerna är något som vi i 
den mån det varit möjligt försökt att återspegla i utformningen. 
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3 Metod 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Vårt examensarbete tar sin utgångspunkt i det hermeneutiskt teoretiska synsättet 
och där har vi använt oss av olika kvalitativa angreppssätt. Inom den metoden 
intresserar man sig för hur individen upplever, tolkar och strukturerar sin 
omgivning i relation till sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Människan är i 
fokus.  

3.2 Förstudie 

3.2.1 Datainsamling, scoping 

Den kvalitativa forskningen är till största delen ett induktivt förfaringssätt, med 
vilket menas att man börjar med att samla in data, empiri, för att sedan kunna 
formulera teorier eller hypoteser (Backman 1998:48). I en förstudie som vi 
tidigare har gjort utgick vi från den här undersökningsmetoden för den data som 
behövdes. Eftersom vi inte hade någon exakt kunskap om vad arbetet vid 
verkstadsposterna innebar behövde vi bilda oss en uppfattning. För att skapa 
förförståelse och öka förutsättningarna för att kunna se ett mönster och bilda en 
struktur gjordes en första undersökning. Enligt Carlsson kan det gå till på det här 
sättet: 

Istället för att i förväg definiera sin population och med hjälp av olika 
metoder välja ut ett representativt urval av försökspersoner går den som gör 
en kvalitativ undersökning ofta ut direkt på undersökningsfältet och börjar 
samla in data. Forskaren har inte heller i för väg bestämt hur länge 
datainsamlingen skall pågå eller hur många försökspersoner som skall ingå. 
Principen är snarare att datainsamlingen pågår tills ytterligare datainsamling 
inte längre ger något väsentligt informationstillskott, man har uppnått 
”mättnad” (Carlsson 1991:28). 

I vår förstudie började datainsamlingen med att titta i verkstaden och prata med 
mekanikerna där. Informationen som framkom var att några vill skapa mer 
ordning och reda, byta plats på redskap som inte används så ofta och så vidare. 
Många ville skapa mer plats och utrymme på golvet, för att få en större arbetsyta. 
Dessutom tyckte de att soptunnorna inte var lättåtkomliga. Behövs det nya 
verktygsskåp och arbetsbord eller går det bara att fräscha upp dem var frågor som 
vi ställde oss. Vi behövde också ta reda på vilka verktyg som användes mest och 
minst för att kunna sortera och samla ihop dessa. 
     Det här tillvägagångssättet kan också ses som vad Sless och Shrensky (2005) 
beskriver som en scoping, en översyn. Det är det första steget i deras modell av 
informationsdesignprocessen. Genom det här momentet närmade vi oss frågan 
vilket problemet var som vi försökte lösa och det blir då steg nummer två i 
modellen.  
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gång (Wikström 1999:275ff). Detta tillvägagångssätt skriver ju även Sless och 
Shrensky om som, vi tidigare tagit upp. 

3.3.1 Volymmodell, designing & testing 

För att skapa en djupare visuell förståelse av hur vi tänkte oss förändringen 
gjordes en volymmodell. Den använde vi som ett hjälpmedel i diskussionerna med 
projektgruppen. På så sätt kunde gruppen snabbt skapa sig en bild av hur förslaget 
skulle komma att se ut, jämfört med om vi hade försökt berätta med ord.  
     Modeller ger en bestämd bild av verkligheten och ju mer detaljerade de är, 
desto mer återspeglar de verkligheten. De används också för att förklara hur alla 
olika delar hänger ihop med varandra (Ejvegård 2003:40). Enligt Wikström ger 
arbetet med den egna miljön upphov till ny kompetens och gör att anställda blir 
mer beredda att ta itu med problemlösningar, bygga om och bearbeta det egna 
arbetets rumslighet (1999:278). Genom att förklara och visa i modellen 
tillsammans med mekanikerna kom vi åt information, som annars kanske aldrig 
skulle kommit fram. På så vis kunde projektet ros i land med, förhoppningsvis, de 
flestas godkännande. 
     Volymmodellen gjordes i skala 1:32 främst pågrund av att de maskinmodeller 
som uppdragsgivaren ville ha med i modellen är i den skalan. Det var en udda 
skala att arbeta i då den gjorde omräkningen från verklighet till skala svårräknad 
med många decimaler. Fördelen med skalan var att den gjorde modellen stor 
vilket även ökade storleken på små detaljer i verkstadsposterna. Det i sin tur 
gjorde det enklare för oss att testa oss fram till vilken utformning som var den 
mest fördelaktiga. Volvos färger kunde appliceras direkt i modellen och på en 
gång avgöra var och på vilket sätt vi ville använda dem.   

3.3.2 Projektgrupp, testing 

De förändringar som kommer att ske i Volvos utvecklingsverkstad innefattar både 
arbetssätt och lokaler. Med tanke på det Wikström skriver om att ta vara på 
användarnas erfarenhet och kunskap har vi därför satt ihop en projektgrupp på 
fem personer. Där har diskussioner förts om hur utformningen kunde göras på 
bästa sätt. Urvalet gjorde vi tillsammans med en anställd som är 
utvecklingsansvarig. Personernas ålder och tid som anställd varierade för att få en 
så stor bredd som möjligt. Att använda sig av en fokusgrupp är en vanlig metod 
inom den kvalitativa forskningen, vi har dock valt att kalla den för projektgrupp. 
Wibeck (2000:7) skriver att det är en form av intervju där en liten grupp 
människor diskuterar runt ett av forskaren förbestämt ämne. Medlemmarna bör ha 
något gemensamt såsom ålder, kön, erfarenhet med mera. Frågestunden leds av en 
utfrågare, så kallad moderator, och till stöd har gruppledarna en intervjuguide 
(Victoria Wibeck 2000:51–61). För att få ett bra diskussionsunderlag till 
projektgruppen utformade vi en egen intervjuguide (Bilaga 4.). Den innefattade 
olika teman som vi tyckte var viktiga att ta upp och där några var en 
vidareutveckling av svaren ifrån förstudiens enkät. 
     Resultatet kan sammanställas på olika sätt, vi har använt oss av en förenklad 
sammanställningsmall (Bilaga 5.). Resultatet har vi använt för att söka idéer till 
förändringar och som en utgångspunkt till idémöten och möte med mekanikerna. 
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     Genom denna metod kunde mekanikerna styra in sina önskemål och vi kunde 
argumentera för våra idéer på ett enklare sätt. Tillsammans kunde vi komma fram 
till ett förslag som alla blev nöjda med.  

3.3.3 Idémöten, testing 

Förändringen berör även uppdragsgivaren, därför är det lika självklart att ta med 
hans erfarenheter och idéer som mekanikernas. En uppdragsgivare har också en 
viktig uppgift att under ett examensarbetes gång stämma av om man är inne på 
rätt spår. Så därför bestämdes det att vi halvvägs in i arbetet skulle ha ett idémöte 
tillsammans. Där presenterade vi våra idéer med hjälp av skisser samt resultaten 
från projektgruppen. Här kunde vi argumentera för de resultat som vi upplevde 
verkligen var bra och diskutera hur vi kunde göra annorlunda när något förslag 
inte gick igenom. 

3.3.4 Ett ramverk för att förstå omgivning - användarrelationer  

Vi har tidigare tagit upp det Mossberg skriver om en modell utvecklad av Bitner 
och dess betydelse för vårt jobb. Den visar relationen mellan omgivningen 
(upplevelserummet) och användaren (personal och kunder) och baseras på en 
”stimulus-respons”-teori, som innebär att stimulus påverkar oss och orsakar en 
reaktion. I modellen är upplevelserummet stimulus och den kan delas in i tre 
områden:  

1. Atmosfär: såsom temperatur, ljud, musik och lukt 
2. Utrymmen/funktionalitet: till exempel layout, utrustning och möbler 
3. Tecken, symboler och artefakter: som till exempel skyltar och stil på 

dekor.  
Dessa påverkar människans uppfattning direkt och indirekt, men kan skilja sig 
från en individ till en annan. 
     Personalens och kundernas individuella reaktioner grundas på kognitiva, 
känslomässiga och fysiologiska aspekter (2003:131ff). Dessa kan i sin tur leda till 
hur en kund till exempel uppfattar ett företags seriositet och pålitlighet, samt 
utnyttjas till att utforma företags exteriör och interiör på ett medvetet och 
målgruppsanpassat sätt. Företagen blir allt mer medvetna om att kommunicera ett 
enhetligt budskap och om vikten av att positionera och differentiera sig gentemot 
konkurrenterna. Genom utformningen går det att skapa olika känslor hos den som 
befinner sig i upplevelserummet och på så vis påverka beteendet och nyttan. 
Några stimuli kan till exempel vara ljus, ljud, färg och bekvämlighet (Mossberg 
2003:133–138).  
     I vårt arbete har vi kunnat använda Bitners modell av omgivningsfaktorerna 
som en guide till utformningen. Faktorerna är viktiga för att mekanikerna lätt ska 
kunna uppfatta strukturen i verkstaden och för att skapa ordning och reda på sin 
arbetsplats. Eftersom Volvo CE vill ha en modern och strukturerad verkstad att 
visa upp för viktiga besökare och kunder från andra länder, spelade därför Bitners 
modell en stor roll. Vi tog även hjälp av faktorerna för att kunna applicera Volvos 
kärnvärden i utformningen. Dessutom var vår tanke att förslaget ska kännas tidlöst 
för att kunna användas i flera år framöver. 
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3.3.5 Utprovning, testing 

På idémöte två bestämdes det att beroende på om en majoritet av mekanikerna 
ville ha en ny verktygsvagn så skulle den köpas in senare. På grund av detta kom 
vi tillsammans med mekanikerna fram till att stroppvagnen (en vagn där 
lyfthjälpmedel, så kallade stroppar, till tunga maskindelar mm hängs upp) skulle 
vara ett lämpligt alternativ på en utprovning. Då tidpunkten för utprovningen 
också kom ganska sent in i examensarbetet var vi tvungna att hitta ett alternativ 
som var möjligt att utföra på kort tid.  Vi ansåg att en utvärdering av 
stroppvagnens funktion skulle vara möjlig att göra efter drygt en veckas 
utprovning.  
     Vi satte samman en enkät (bilaga 6.) med frågor som för oss kändes relevanta 
att ta upp. Frågorna som togs upp behandlade stroppvagnens placering i 
verkstaden, dess läge och struktur. Svarsalternativen utformades i en bunden 
form, vilket enligt Ejvegård innebär att de då ska utesluta varandra. Med denna 
variant går det att statistiskt bearbeta svaren (2003:54). Enkäterna delades ut till 
sex stycken mekaniker ifrån verkstaden som slumpvis valdes ut. Ingen av 
medlemmarna i projektgruppen deltog för att svaren inte skulle bli partiska. 
Enkäterna samlades in och sammanställdes (bilaga 7.) för att vidare analyseras. 
Utprovningens främsta syfte var att testa vagnens struktur, funktion och placering.  
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4 Genomförande och resultat 

 

4.1 Uppbyggnad av volymmodell 

Det var viktigt för oss att börja bygga volymmodellen för att kunna använda den 
till projektgruppen. Uppdragsgivaren var också ivrig att få se ett visuellt resultat. 
Arbetet startade med att mäta upp några golvytor i verkstaden för att kunna 
jämföra dem med de ritningar vi hade tillgång till. Skalorna på dem stämde inte 
överrens med den som vi har använt, 1:32. Vi mätte även upp några väggar för att 
få veta höjden på till exempel portarna, då dessa mått inte finns på en planritning. 
Sedan skar vi ut delarna i två olika sorters kapaboard, 10mm och 5mm i tjocklek. 
Här har vi frångått skalan eftersom kapaboard inte finns i flera olika tjocklekar. 
Därför får den som är 10 mm symbolisera exteriör vägg och den i 5mm 
symbolisera interiör vägg  
     Botten på modellen bestämdes utifrån den modell som gjordes i ett tidigare 
examensarbete året innan vårt. Då uppdragsgivaren vill att modellerna ska stå 
tillsammans är önskan att bottenskivan ska vara av samma material, för att det ska 
se enhetligt ut.  Skivan är av björkplywood och får dessutom funktionen av ett 
bord, i storlek 130 x 90 cm, genom att sedan sammanfogas med fyra ben, som är 
lätta att plocka bort vid transport. Detta är också syftet för uppdragsgivaren, att 
enkelt kunna transportera och visa upp modellen vid olika tillfällen, till exempel 
för olika kunder.  
     Eftersom vår modell enbart ska visa tre arbetsplatser och att skalan gör den 
väldigt stor, kom vi fram till att en modell av hela verkstaden inte är aktuellt. Hela 
verkstaden innefattar nio arbetsplatser. Volymmässigt skulle den då ta upp en för 
stor yta i rummet den ska förvaras i. Och vid transport skulle den bli för otymplig 
att få plats med i en normalstor bil. 
    Vi valde att kapa modellen vid fyra och en halv verkstadspost. Tre 
verkstadsposter kommer att vara mer detaljerade, den fjärde mindre detaljerad. 
Från början var uppgiften att vi skulle visa två verkstadsposter men vi upplevde 
att det såg för tomt ut i volymmodellen och lade därför till en post. Därefter visar 
vi en gemensam samlingsplats som ska placeras där en kupa tidigare har stått. En 
kupa är från början en inrättning för chefer i verkstäder eller ett verkstadskontor. 
Det är också en plats att gå in till för att få möjlighet till tystnad.  
     På bottenplattan spraymålade vi upp en yta, 53 x 100 cm, för att symbolisera 
betonggolvet. För att efterlikna golvets färg så mycket som möjligt provade vi oss 
fram till den rätta grå kulören, S 4000-N. Eftersom ett gammalt betonggolv ger en 
skiftande färgupplevelse har vi fått uppleva svårigheten med att få ett perfekt 
återgivet resultat. Därför fick vi nöja oss med en kulör som kändes övergripande 
för alla de olika skiftningarna i golvet. Kulören på golvet blev även en diskussion 
med uppdragsgivaren, som vi upplevde var viktig för honom eftersom hans vision 
från början var att vi skulle använda oss av samma material som i den tidigare 
modellen. Vi ansåg dock att det materialet, laminatplast, såg för ”platt” ut och 
ville därför hellre måla. Ett plastmaterial av den sorten anser vi inte kan ge ett 
levande intryck på samma sätt som ett trämaterial vars struktur hjälper till på ett 
naturligt sätt.  
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     Betongpelarna sågades till i mdf-board och spraymålades i den kulör som de är 
i verkligheten, S 0520-B. Detta var ett önskemål från uppdragsgivaren som anser 
att det skulle bli alldeles för kostsamt att måla om dem i en annan kulör i 
verkligheten.  
     För att skapa stabilitet till modellen borrades det hål i pelare samt på ”golvet” 
där pelarna ska placeras, därefter sattes pluggar i stål ner i golvets hål och pelarna 
monterades fast på dem. Detta gör att modellen inte blir lika stötkänslig vid 
transport. De utskurna väggarna limmades sedan på pelarna.  
     Bitar till traverser och traversbanor klipptes ut i aluminiumplåt och efter 
diskussion med en svetsare bestämdes det att bitarna skulle limmas ihop. Att 
svetsa blir inte snyggt eftersom aluminium blir för varmt. Det krävs också ett 
speciellt svetsaggregat som är mer anpassat till materialet. Svetsspåren blir så 
stora att de skulle förstöra själva modellbitarna. Allt detta gjorde att vi valde att 
limma. Då aluminium är ett ganska formbart material var det ändå svårt att få 
bitarna helt raka då de böjts under arbetets gång. Därefter spraymålades de i den 
nyans som de är i verkligheten. Travers: S 1080-Y70R och traversbana: S 1002-Y. 
Andra modelldelar som gjordes i plåt har vi svetsat med hjälp av ett 
tiggsvetsaggregat.  
     Portar, verkstadsdörrar och skyddsräcken skars ut i kartong. På portarna 
monterades en volvoblå laminatplast, snarlik den kulör som de är i verkligheten. 
På verkstadsdörrarna monterades bilder på fotopapper som visar olika närbilder av 
hjullastare, dessa gjordes som förslag i det tidigare examensarbetet och har 
förverkligats. Skyddsräckena målades svarta enligt tidigare examensarbetes 
förslag. Därefter limmades de fast på modellens väggar. 
     På väggarna limmades en vit smalspårig wellpapp upp för att efterlikna den 
nuvarande perforerade korrugerade plåten. Då det blir för kostsamt att montera en 
ny ovanpå eller att måla om den i verkligheten så valde vi att inte ge förslag på 
något annat material i modellen.  
     Detaljer som arbetsbord och verktygstavlor gjordes i plåt och målades delvis 
svarta. Bordsskivan på arbetsborden har vi valt att inte måla för att symbolisera 
galvad ofärgad plåt.  
     Tunnor för absol och brännbart svarvades i stål och målades i de färger som de 
är i verkligheten.  
     Kontorsborden som ska stå i verkstaden bockades till i plåt och på ovansidan 
lades en laminatplast som ska efterlikna björk.  
     De verktygsvagnar som tagits fram av oss gemensamt med projektgruppen 
skars ut i tjockt aluminium och spraymålades i en röd färg, S 1080-Y90R. 
     De linjer som markerar varje arbetsposts avgränsning skars ut i vit el-tejp och 
monterades på modellens golv.  
     Vi har tagit fram ett förslag på en traversbelysning och då vi tyckte att det även 
skulle bli en effektfull detalj i modellen gjordes en sådan form av LED-lampor. 

4.2 Materialsökning 

Parallellt med att volymmodellen byggdes upp gjordes även sökningar i kataloger 
efter nya arbetsbord, verktygstavlor, verktygsvagnar, soptunnor med mera. 
Systematiskt har den uppsjö av kataloger och material arbetats ner till endast 
några stycken förslag. Vi har även varit i kontakt med olika leverantörer för att få 
leveranstid och prisförslag med mera. Det var viktigt att få fram förslag av 
material till arbetsplatserna i tid för att sedan kunna presentera och diskutera dessa 
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i projektgruppen. Besluten där togs sedan vidare till det första idémötet med 
uppdragsgivaren.  
     Eftersom det ska placeras gubbar och verktyg som ska passa i volymmodellen 
har vi tittat på olika leverantörer av dessa. Svårigheten med arbetet har varit att 
hitta modeller i rätt skala. Då skalan till vår volymmodell är ganska speciell att 
arbeta i finns det inte så mycket material att välja bland. Vi har trots allt hittat 
modeller i skala 1:32 men de är gjorda för modellbyggen som ska visa andra 
världskriget och 30-40 talet. De tillhörande verktygen i skala 1:24 är avsedda för 
personbilsmodeller, men den större skalan gör så att de passar till maskinerna i vår 
volymmodell.   
    Vi kommer dock inte kunna visa dessa i volymmodellen då leveranstiden av 
satserna är två månader, beställningen görs från USA, och därefter måste 
modellerna målas om då de inte har den rätta färgen.  

4.3 Projektgruppen 

4.3.1 Projektgruppsmöte 1. 

Vårt första möte med projektgruppen gjordes femte veckan in på examensarbetet 
(2008-04-29). Då hade vi gjort klart grunden på modellen med de väsentligaste 
detaljerna redo att diskuteras. Intervjuguiden med sex olika teman hade vi 
sammanställt några dagar innan (Bilaga 4.). Vi lyfte fram några frågor från den 
tidigare enkätundersökningen som behövdes diskuteras med gruppen. Främst 
gällde det frågorna om verktygen och informationsinhämtning, som vi upplevde 
var viktiga att tidigt ta upp. Mötet inleddes med en kort presentation om vilka 
ämnen/teman som skulle tas upp samt gav en inblick i vårt arbete, vad vi hade 
gjort och vad vi kommer att göra framöver. Vi visade några skisser vi gjort samt 
modellen och förklarade hur den skulle kunna användas som ett förenklande 
verktyg vid diskussionerna. 
     Se bilaga 5 för en kortfattad sammanställning där det går att läsa mer om vad 
som kommit fram utifrån mötet. 
 
Tema 1. 
Första temat gällde deltagarnas uppfattning om ordning bland verktygen i 
verkstaden och syftet med det var för att få fram hur vi kan skapa en bättre 
struktur bland dem, detta för att följa föreskrifterna för 5S. Frågor som vi tog upp 
var till exempel om en samlingsplats för gemensamma verktyg och stroppar som 
används mest är ett bra alternativ, förslag på vagnar med mera. Vi visade upp de 
olika förslagen som vi tagit fram innan mötet, bland annat tre olika typer av 
verktygsvagnar och hur samlingsplatsen för gemensamma verktyg ser ut. Vi fick 
bra respons på vagnarna och valde ut en som alla tyckte verkade bra.  
     Samlingsplatsen blev till en givande diskussion där deltagarna fick komma 
fram till vilka verktyg som kan sorteras bort och vilka som kan stanna kvar i 
verkstaden. De som används gemensamt eller mindre ofta kan hängas på 
samlingsplatsen och bli lättåtkomliga för alla. Genom att placera den centralt är 
det inte någon som känner att de har längre dit att gå än någon annan. Med dessa 
förslag följer vi steg ett, sortera, och steg två, systematisera i 5S. 
Övriga förslag på förbättringar som vi kom fram till var: 
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• Stora muttermaskiner och hylsor stannar kvar i verkstaden på 
utdragshyllor  

• Gamla specialverktyg ut till materialansvarig 
• Specialverktyg placeras på utdragshyllor 
• Vagn för stroppar med inbyggd pall för de som används minst 
• Alternativt packas stroppar som används minst i pallar och ställs undan 
• Stora och små spett samlas i en behållare vid varje arbetsplats 

 Tema 2. 
Andra temat som togs upp handlade om inhämtning av information och syftet här 
var att skapa en bild av hur vi praktiskt kan modernisera inhämtningen. Frågor 
som ställdes var om pärmar med äldre information kan förvaras på något annat 
ställe än just vid arbetsplatserna. Och om ett förvaringsskåp för administrativt 
arbete och plats för en laptop är ett bra alternativ till det de har nu. Förslag som vi 
hade tagit fram innan var ett administrativt skåp från Bima. Det uppskattades av 
deltagarna som inte hade några andra synpunkter än att det kunde bli dyrt. Pärmar 
som inte kan sorteras bort och slängas förvaras hos materialansvarig. Även här 
följer vi steg nummer ett.   

4.3.2 Projektgruppsmöte 2. 

Projektgruppsmöte nummer två hade vi en vecka efteråt (2008-05-05). Då inledde 
vi med att fråga om vad de tyckte om det tidigare mötet och responsen var god. 
De upplevde det som att det varit givande och att vi kommit fram till mycket som 
kommer till användning i deras fortsatta arbete. I bilaga 5 går det att läsa mer om 
vad som kom fram utifrån mötet. 
 
Tema 3. 
Första temat som vi började med gällde deltagarnas uppfattning om städrutiner i 
verkstaden. Syftet var att komma fram till bättre städrutiner. Frågor som bland 
annat togs upp var gemensamma tider för städning, samt möjlighet till 
korttidsförvaring av objekt som tar plats på golvet vid olika typer av projekt. 
Städningen uppfattade de egentligen inte som något stort problem men att det 
däremot inte fungerade att alla utför den på samma tid. De har haft en gemensam 
tid innan men den hålls inte efter på grund av att många jobbar flextid samt i olika 
typer av projekt. Det är svårt att städa undan på golvet just då eller att de måste 
lämna grejor på arbetsbänken på grund av ett arbete.  
     Ett förslag på förbättring var att alla ska städa undan varje fredag när man kan 
och oavsett när man går hem, är man ledig på fredag får man ta det på torsdagen 
istället. Här handlar det även mycket om disciplin och deltagarna tycker att den 
skulle kunna bli bättre än vad den nu är. Detta kanske löser sig när 5S sätts i 
system. Ett annat förslag var också att en gång i månaden göra en ordentlig 
städgenomgång av golv och bänkar.  
     Korttidsförvaringen upplever inte alla deltagare att de är i behov av. De som 
arbetar med de tyngre maskinerna tycker att det skulle skapa mer arbetsyta om de 
slipper ha pallar på golvet för objekt som de inte behöver använda hela tiden 
under ett projekts gång. Dessa försvårar också vid städning av golv då de kan bli 
stående ganska länge. Samtidigt vill de inte ställa pallarna på lager långt bort för 
att det ändå kommer att användas inom en snar framtid. Därför skulle en 
korttidsförvaring nära verkstaden underlätta. Förslag på detta var att förvara på tre 
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olika ställen utanför verkstaden och det bestämdes att sedan kolla upp med 
uppdragsgivaren för bekräftelse och en exakt placering. Placeringen ska märkas 
upp med namnet ”Projektplats” och tydligt visa att här sparas objekt bara under en 
viss tid. Detta kontrolleras sedan av någon utvald att det efterhålls. 
 
Tema 4. 
Nästa tema som togs upp handlade om deltagarnas uppfattning om ett 
utprovningsalternativ. Syftet var att få ett exempel på en valid utprovning. Vi 
ställde frågan om de hade några önskemål på en utprovning och gav exempel på 
verktygsvagnen, silhuetter på verktygstavlor eller stroppvagnen (som kom fram 
som förslag på mötet innan). Förslaget som bestämdes var att testa 
verktygsvagnen och det måste först godkännas av uppdragsgivaren.  
 
Tema 5. 
Tema nummer fem handlade om deltagarnas uppfattning om 5S och syftet här var 
att skapa en bättre förståelse på hur vi kan integrera metoden i förslaget. Detta är 
också ett tema som skulle kunna sägas ”knyter ihop påsen” för alla teman 
tillsammans. Frågor som ställdes var bland annat vilken uppfattning de har om 
systemet och vilka önskemål de hade för att systemet på ett enkelt sätt ska kunna 
användas i arbetet. Deltagarna vet inte vad 5S står för och har bristfällig kunskap 
om vad det handlar om. De vet att det används i produktion och tycker att det 
känns svårt att likställa deras användning av 5S med sin, eftersom de arbetar på 
helt olika sätt. Så förslaget på förbättring här är att de i första hand får en riktig 
genomgång om vad systemet innebär och hur det kan anpassas till deras arbetssätt 
och miljö. Övriga förslag på förbättringar var: 

• Städa rent bänk och golv (om möjligt) på fredagar 
• Ny verktygsvagn som är lätt att följa en ordning i 
• Stroppar som används mest hängs upp i stroppvagnen 
• Verktyg som används gemensamt placeras i verktygssamlingen 
• Korttidsförvaring 
• Klädskåp för ytterjackor i verkstaden 
• Att hjälpas åt att påminna varandra om när det ser stökigt ut och vid 

städning 
• Chefen hjälper till med att påminna (samma som ovan) 
• Vid beställning från ingenjörer ska personen i sin order skriva vad det är för 

objekt och var de ska förvaras 
• Chefen får ta problem vid beställning med ingenjörerna och informera dem 

om att 5S används på avdelningen och bör respekteras och användas även 
av dem 

     I det här sista projektgruppsmötet ville vi också ta upp en fråga som inte gick 
att anpassa efter intervjuguiden och den handlade om hur den optimala verkstaden 
ser ut för dem, visionen av den, och hur vi skulle kunna nå det. Vi ställde vidare 
frågor för att förtydliga, som till exempel om de upplevde att Volvos kärnvärden 
speglas i deras verkstad nu efter den tidigare förändringen som gjorts. Deltagarna 
upplever inte att förändringen påverkat detta så mycket som det var sagt att det 
skulle göra.  
     De har en realistisk syn på vad som vore optimalt för dem och först och främst 
är önskan att fler väggar målas vita för att få en ljusare arbetsplats, en bättre 
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tvätthall än vad som finns nu samt nya exteriöra portar. Portarna är svåra att 
öppna och har ingen kallrasfunktion vilket gör att vintertid blir det ganska kallt i 
verkstaden. Nya portar som är rullbara skulle göra det enklare att öppna, de har 
också en kallrasfunktion vilket dessutom sparar in på energin. Dessa önskemål har 
vi tagit hänsyn till i utformningen.  
     Ljudet i verkstaden upplevs som väldigt högt och jobbigt att arbeta i och 
deltagarna funderar på om absorbentplattorna är i behov av att bytas ut. Det skulle 
kunna kollas upp när den senaste tekniska undersökningen gjordes av dem. 
Beroende på om det har gjorts en sådan och i sådana fall när, kan ett förslag 
läggas på att i framtiden byta ut dem mot nyare. Men eftersom detta område ligger 
utanför vårt examensarbete kunde vi inte titta på det närmare. 

4.4 Idémöten 

4.4.1 Idémöte 1. 

Efter våra projektgruppsmöten gjordes en sammanställning av resultatet och 
förslagen till förbättringar tog vi med oss till vårt första idémöte med 
uppdragsgivaren (2008-05-06). Mötet inleddes med en kort förklaring av vad vårt 
syfte med projektgruppen varit och vilken metod vi arbetat utefter. Vi visade vilka 
typer av teman vi använt oss av och vilka våra frågeställningar var. Sedan började 
vi att kort redogöra för vilka förslag som kommit fram ur varje tema och öppnade 
upp för diskussion vart efter vi gick igenom dem.  
     Alla våra förslag gick igenom utom vagnarna där vi först måste ta fram ett 
prisförslag innan vi får klartecken på att det är okej, samt de administrativa skåpen 
som inte var aktuella för uppdragsgivaren. Hans åsikt var att de inte var anpassade 
efter de slags möten som uppkommer i verkstaden. Det blir svårt att se skärmen 
inne i skåpet på grund av dess sidor samt för trångt att lägga upp ritningar på 
skåpets bordskiva.  
     Vi anser att skåpen visst fungerar som en mötesplats och problemet med 
ritningarna går att lösa på många sätt. Exempelvis kan skärmen monteras på en 
utfällbar arm som gör att den kan dras ut till skåpets framkant eller ännu längre ut 
och vridas i olika sidolägen. På så sätt kan många fler se skärmen vid ett möte där 
något på den måste visas.  
     En upphängningsanordning i form av två armar som vecklas ut från skåpet 
med två ”klipps” i vardera änden skulle kunna fungera att hänga upp ritningarna 
på, en utdragbar magnetskena skulle kunna sättas upp på kortsidan av skåpet och 
håller upp dem med några magneter, en utfällbar arbetsskiva på skåpets kortsida 
alternativt ett mindre sidobord att lägga ritningarna på kan också fungera. Detta är 
lösningar som inte skulle ta plats men ändå uppfylla kravet på att möjliggöra för 
ett möte och titta på ritningar. Vad som är viktigast enligt oss är att vi följer 5S då 
det är enkelt att hålla ordning och reda på pärmar, papper och dylikt. Dessutom 
skyddas de ifrån damm och smuts. Uppdragsgivarens förslag var att sätta in 
kontorsbord i verkstaden istället för de administrativa skåpen. 
     På detta möte bestämdes att vi skulle kolla upp priser på verktygsvagnen innan 
vi tar in en försäljare som visar upp dem för mekanikerna. Uppdragsgivaren ansåg 
att om kostnaden på vagnen är för hög så är alternativet att måla om de gamla. Vi 
ansåg att det alternativet inte är aktuellt då de är gamla och i dåligt skick dessutom 
är det lättare för mekanikerna att anpassa sig till 5S med de nya.  Med nya vagnar 
kan vi uppnå en bättre arbetsmiljö och skapa ett mindre letande då det är enklare 
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att hålla efter en ordning och struktur i dem än i de gamla. I steg nummer två, 
systematisera, står det att alla objekt ska vara lättåtkomliga och ”hitta hem till rätt 
plats” och genom vårt förslag uppfyller vi dessa föreskrifter.  
     Det bestämdes också att kupan som tidigare stått inne i verkstaden ska flyttas 
ut och ställas vid ställagen utanför materialansvarigs kontor. Där kommer även 
korttidsförvaringen att placeras. Uppdragsgivaren ville till nästa idémöte ha en 
planlösning med placering av verkstadsbord, kontorsbord, klädskåp med mera i 
verkstaden samt placeringen av kupan utanför. Vi ansåg att planlösningen 
egentligen borde vara själva volymmodellen men då kupan hamnar utanför den så 
ritade vi upp en enkel ritning på placeringen. Denna skulle tas med till idémöte 
nummer två för bekräftelse samt prisförslag på vagnen och alternativ på klädskåp. 
Det som ytterligare tillkom var att titta på olika kontorsbord in till verkstaden i 
utbyte mot de administrativa skåpen. 

4.4.2 Idémöte 2. 

Idémöte nummer två gjordes veckan därpå (2008-05-06) och där vi gick igenom 
materialet vi tagit fram på de olika förslagen samt priser. Klädskåp och bord som 
vi tyckte var bra alternativ gillades av uppdragsgivaren. Verktygsvagnarna var vi 
tvungna att i ett extra möte dubbelkolla med mekanikerna i verkstaden om vad de 
tyckte samt presentera förslagen som beslutats. Om det skulle bli en majoritet som 
ville ha de nya vagnarna så kommer även det förslaget gå igenom men köpas in 
senare. På grund av detta så kunde vi inte ha en utprovning på en vagn utan vi fick 
ta stroppvagnen stället.  
     Vi diskuterade planlösningen med placering av möbler och kupan och den 
godkändes. I ett sent skede av arbetet började vi titta på mekanikernas skåp där de 
samlar diverse ”bra å ha grejor”. Detta är något som vi har missat i våra 
undersökningar då det finns en stor mängd av olika typer av skåp på deras 
arbetsplatser. Vi förde fram frågan var de eventuellt skulle kunna placeras och 
vårt förslag var att placera dem i samma ställage som korttidsplatserna. Det 
fungerade inte enligt uppdragsgivaren som menade att de pallbockar och dylikt 
som används dagligen måste ha sin plats där. Han ansåg också att det bör tas upp 
med mekanikerna var vi skulle göra av objekten som förvaras i skåpen. 

4.4.3 Möte med mekaniker 

På detta extrainsatta möte (2008-05-09) gick vi kort igenom vad som tagits upp på 
projektgruppsmötena och förslagen på förbättringarna som vi kommit fram till. Vi 
redovisade även vad som fastslagits i mötet med uppdragsgivaren. Många var 
negativa till kontorsborden då de liksom vi anser att laptop och pärmar kommer 
att bli dammiga och smutsiga. De blir mer utsatta på ett bord än i ett skåp.  
Eftersom det inte finns något annat alternativ gav vi förslag på två olika typer av 
hurtsar som kan placeras under bordet. Ett med tre lådor och ett med fyra lådor 
där den fjärde rymmer ett mapparkiv. I den lådan ryms det några pärmar om man 
vänder dem med långsidan nedåt. Mekanikerna ansåg dock att det utrymmet inte 
räcker utan att de behöver mer plats för pärmar vilket resulterar i att vi får ta fram 
ett förslag på en mindre hylla som kan sättas upp ovanför bordet.  
     I diskussionerna om deras ”bra å ha skåp” framkom det tydligt att de inte kan 
sorteras bort eller flyttas ut till något ställage. De tycker att det blir för långt att gå 
när de ska hämta något av objekten i skåpen. Så även här fick vi tänka om och ta 
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fram ett förslag på ytterligare ett skåp som kan rymma två mekanikers ”bra å ha 
grejor”. Verktygsvagnen var alla utom en intresserade av och här var diskussionen 
att ta in en försäljare som visar den kontra köpa in en för att testa under en period. 
Beroende på om vagnen är bra eller inte kan det beslutas om det ska göras inköp 
av vagnar till alla.  
     Vi meddelade också att stroppvagnen skulle gå ut på utprovning under en 
vecka och att vi kommer att intervjua några personer om hur de tycker att den har 
fungerat.  

4.5 Utformningen 

4.5.1 Verkstaden som den ser ut nu 

           
 
Bild 4. Stökiga arbetsbord      Bild 5. Arbetspost 
 

                   
 
Bild 6. Arbetspost     Bild 7. ”Bra å ha skåpen” 
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Bild 8. Verktygsvagn     Bild 9. Stroppar 
 

                
      
Bild 10. Portar      Bild 11. Verktygstavlor för specialverktyg 
    

4.5.2 Tänkt resultat 

Efterhand upplevde vi att uppdraget blev för litet gentemot hur det var uppgjort 
från början. Dessutom kändes kopplingen till Rumslig gestaltning något diffus. 
Dessa anledningar ledde till att vi valde att göra ett eget förslag.   
     Vår utformning är tänkt att spegla visionen av en modern och strukturerad 
verkstad, vilket vi fick bilden av från början av examensarbetet. Målet var att ta 
med kärnvärdena i utformningen för att skapa ett enhetligt och estetiskt tilltalande 
förslag. Detta för att ge Volvo CE möjligheten att positionera sig gentemot sina 
konkurrenter och förmedla intrycket av kvalité inför kund. Vi ville också att de 
anställda skulle kunna känna att de arbetar för ett kreativt och framtidsorienterat 
företag. Många av våra färg- och materialval har därför baserats på riktlinjerna i 
de olika designmanualerna. Då ett konsekvent användande av färg är en kraftfull 
faktor för varumärket enligt Volvo så har vi valt att följa det i utformningen. Det 
påverkar både kundens och den anställdes uppfattning om företagets seriositet. 
Som Mossberg skriver påverkar upplevelserummet vår uppfattning om en plats 
och dess innehåll (2003:133).  
     Funktionalitet i rummet, ett av de stimuli som Mossberg (2003:132) skriver 
om, är också en vikig aspekt som vi tagit hänsyn till. Utformningen är gjord för att 
mekanikerna lätt ska kunna uppfatta strukturen i verkstaden och underlätta 
förståelsen för användningen av objekten i rummet. Valet av möbler är också 
viktigt för om mekanikerna har uppsikt över var de har sina grejor ser det mer 
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ordnat ut även inför en kund. Därför har vi valt möbler som gör det enkelt att följa 
riktlinjerna i 5S.  
     Vi har försökt följa den rekommenderade färgsättningen som gäller som 
standard för fabriker (Volvo Standard STD 860-002) i verkstaden i den mån som 
är möjligt.  
 
 
 

 
 
Bild 12. Vy mot samlingsplats och verkstadsposter 
 
 

 
 
Bild 13. Verkstadsposter 
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Sivik, Svedmyr 1995:115–117). Studien bekräftar vår tanke att knyta samman 
elementen för att skapa en helhet då många olika färger i verkstaden skulle göra 
intrycket rörigt.  
 
Golv: 
När vi började med vår förstudie hade vi funderingar på att förändra golvet på 
något sätt. Efter att vi kollat upp det med uppdragsgivaren fick vi helt enkelt 
lämna de idéerna och låta golvet vara i dess befintliga skick. Att måla om det med 
en ny färg skulle i princip vara meningslöst då den skulle spricka av de tunga 
maskinerna och skoporna som åker mot golvet. Däremot skulle golvet kunna 
fräschas upp och behandlas med någon form av ytbehandling. 
 
Traversbelysning: 
Det finns tre traverser i verkstaden och när de befinner sig över en arbetspost så 
orsakar de skugga från de stora industrilamporna i taket. Detta ansåg vi påverkade 
arbetsmiljön så mycket att en belysning under traverserna var en nödvändig 
återgärd. Då det är just under traverserna som mekanikerna demonterar större 
maskindelar från fordonet borde det ur säkerhetssynpunkt varit en belysning på 
plats för länge sedan. Vi har därför valt ut en traversbelysning som kommer att 
bidra med ett större ljusomfång och kapacitet samt i framtiden en säkrare 
arbetsplats. 
     Den ljusarmatur som vi valt heter Solljus IP23 och kommer från företaget 
Solljus AB (www.solljus.se). Ljusarmaturen är anpassad för bland annat 
mekaniska och kemiska fabriker och skulle då fungera utan problem i 
utvecklingsverkstaden  
 

 
 
Bild 15: Armatur till traverser 
 
Portar:  
Då de nuvarande portarna, enligt mekanikerna, inte är dugliga så föreslår vi att de 
byts ut till nya, moderna rullportar. Vi har valt att låta portarna få en volvoblå 
färg, S 6030-R90B, för att följa de riktlinjer som finns för färgsättning i 
verkstäder (Volvo Standard STD 860-002). Om vi följer Bitners modell för 
omgivningsfaktorer behandlar portarna atmosfären i egenskap av temperatur. 
Eftersom det blir kallt på vintrarna med de gamla har de nya den kallrasfunktion 
som mekanikerna efterfrågar vilket skulle göra arbetet i verkstaden behagligare. 
Dessutom är de mer ergonomiska då de är enkla att öppna och stänga.  
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Bild 16. Ny port 
 
Verkstadsdörrar: På framsidan av dessa sitter det bilder på olika delar av 
hjullastare med mera. Motiven i sig har en del klara färger på grund av 
maskinernas gula färg men upplevelsen av bilderna är att de är ganska mörka. För 
att knyta an till framsidan målas baksidan av porten, som vetter in mot verkstaden, 
i en svart kulör S 8010-B10G. Även karmar och foder målas i denna kulör. På så 
vis knyter vi ihop delarna med varandra och ger ett mer samlat intryck eftersom 
även arbetsborden och verktygstavlorna är svarta.  
 
Arbetsbord och verktygstavlor: 
De befintliga borden och tavlorna slipas upp, grundas och målas i samma svarta 
kulör som verkstadsdörrarna. Den gamla bordskivan beläggs med en bockad, 
ofärgad, galvaniserad plåt. Av praktiska skäl går det inte att ha en lackad yta på 
skivan då den skulle spricka efterhand som mekanikerna arbetar med diverse olika 
tunga och vassa objekt på den. Enligt Filippo, som har erfarenhet från 
verkstadsarbete, så lyser en ljusare skiva upp mer än en mörk och ger kontrast 
gentemot olika delar som man arbetar med.  
     För ett mer estetiskt uttryck delar vi upp färgerna så att det inte blir en enda 
stor svart enhet. Att ge borden och tavlorna en svart kulör gör att de kontrasterar 
mot den ljusa väggen. Studierna om färgperception påvisar också att 
inredningsdetaljer med en ökad färgstyrka mot en ljus vägg skapar en 
kontrasteffekt, men även ökar en känsla av öppenhet (Hård, Küller, Sivik, 
Svedmyr 1995:115).  
 
Administrativa skåp: 
Skåpen som vi valt från leverantören Bima är i björklaminat samt ett gråfärgat 
laminat, detta för att knyta ihop dem med den övriga inredningen. Här ryms det en 
laptop, pärmar samt ett tangentbord. På denna del går det att dra ned en jalusi som 
är låsbar. Under själva arbetsytan finns det möjlighet till ytterligare förvaring på 
hyllplan som döljs av två luckor. 
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Bild 20. Klädskåp 
 
”Bra å ha skåp”:  
Då många av mekanikerna inte ville att deras ”bra å ha skåp” skulle flytta ut 
utanför verkstaden valde vi att låta två stycken dela på ett för att få plats med dem 
inne i verkstaden. Många av skåpen är i olika utföranden men de skåp som det 
finns flest av i samma utförande och som är fräscha behålls. De målas om i 
samma gråa kulör som de administrativa skåpen. Gamla och avvikande skåp 
sorteras bort och slängs.  
 
Samlingsplatsen: 
Samlingen av specialverktyg med mera placeras i fyra utdragbara hyllor som fästs 
i en ram i storlek 1020 x 1030 x 2000 mm. Ramen monteras fast i golvet för 
maximal stabilitet. Utdragsskåpet kommer från leverantören Gerdmans. På ramen 
monteras två sidoväggar i mdf som målas i samma gråa kulör som klädskåpen. 
Längst upp innanför ramen sätts en vit glasskiva med en grafisk profil på till 
exempel ett verktyg eller en del av en komponent.  

 
 
Bild 21. 3D-illustration av hur samlingsplatsen ser ut 
 
Verktygsvagnar:  
Vagnarna kommer från Tengtools, en av marknadens främsta inom 
verktygshantering. Vi har valt en variant med sju lådor varav två är djupare än de 
övriga för att kunna förvara större och tyngre verktyg där.  
 

 
 
Bild 22. Verktygsvagn 
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Vagnarna är i en röd färg, S1080-Y90R, vilket gör att de sticker ut och därmed 
minskar risken för att de ska bli påkörda av maskinerna. Rött är ju av tradition 
även en varningsfärg. De blir också en färgklick till den övrigt neutrala 
inredningen. Med vagnarna följer vi riktlinjerna för 5S.  
 
Stroppvagnen:  
Stroppvagnen var ett förslag som vi kom fram till i projektgruppen.  Den 
designades av en medlem i gruppen och själva uppbyggnaden gjordes av en 
svetsare. Materialet som användes till ramen var av järn och till ”baljan” 
(förvaring av stroppar som inte används så ofta) användes plåt. Vi bestämde att 
vagnen skulle målas i samma svarta kulör som arbetsborden för att knyta samman 
med övrig inredning. Stropparna är i flera olika kulörer så gentemot en svart bas 
blir det ett mindre rörigt intryck.  
 

          
               
       Bild 23. Stroppvagnen med stroppar        Bild 24. Stroppvagnen utan stroppar 
 
Soptunnor: 
Då många av soptunnorna är i dåligt skick samt i flera olika kulörer bestämde vi 
oss för att byta ut dem till nya. De nya har en grå bas och olikfärgade lock för att 
symboliserar vilken sorts sortering som gäller. Tunnor med brännbart material har 
gröna lock och absol har gula. En av vardera placeras på varje arbetsplats, alltså 
en uppsättning på två mekaniker. Skrottunnorna är i en volvoblå kulör och tre av 
dem placeras på jämna mellanrum i verkstaden.   

4.5.3 Slutgiltigt resultat  

Den utformning som blev den slutgiltiga för Volvo CE:s räkning är efter en 
process av förändringar ett nedbantat förslag av vad vi hade tänkt oss från början.  
Nedan visas de förändringar som uppdragsgivaren valt att göra utifrån vårt ovan 
nämnda förslag. Förutom dem så är förslagen lika. De vägval som lett fram till 
detta resultat går också att läsa om tidigare i rapporten. 
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Bild 25. Vy i volymmodellen mot samlingsplats och verkstadsposter 
 
 

 
 
Bild 26. Två verkstadsposter med uppställning av bord, skåp mm. 
 
Väggar:  
Under arbetets gång fick vi information om att det inte kommer att göras något åt 
väggarna i verkstaden eftersom det skulle bli för kostsamt. Grundat på detta tog vi 
inte fram något förslag på nytt väggmaterial. Då önskan från uppdragsgivaren var 
att volymmodellen skulle spegla verkligheten valde vi att inte visa något nytt 
väggmaterial på den heller. Däremot anser vi att väggarna måste tvättas med 
någon form av rengöring då de nu är alldeles för skitiga. Ursprungligen är de vita 
men har fått en grå färgton som förstärks av de små perforerade hålen i den 
korrugerade plåten. En grådaskig och fläckig färg ger inte verkstaden den 
moderna känslan som Volvo CE gärna förknippar sig med. Tvättas väggarna ger 
de i alla fall ett rent och fräscht intryck. 
 
Pelare och takstolar: Då en ommålning av pelare och takstolar skulle bli alldeles 
för kostsam har vi behållit den nuvarande ljusblå kulören, S 0520-B, i 
volymmodellen.  
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Portar:  
Portarna kommer det inte för tillfället att göras något åt så här har vi i 
volymmodellen valt att göra dem i den färg de är i verkligheten. 
 
Administrativa skåp: Eftersom uppdragsgivaren valde bort de administrativa 
skåpen mot kontorsbord i björklaminat, har vi sett ut ett i storlek 1000 x 1000 
mm. På bordet ryms en laptop samt plats för att lägga ut en ritning och så mycket 
mer yta behövs det inte till den typen av arbete som ska utföras där. Först hade vi 
tänkt oss att bordet skulle vara större men då blir det svårt att få plats med 
mekanikernas gemensamma ”bra å ha skåp”. Dessutom finns risken att bordet då 
också blir till en samlingsplats för papper och dylikt. Därför valde vi att minska 
ner på dess storlek. Borden kompletteras med en hurts i samma material där 
papper och pärmar kan placeras. Eftersom mekanikerna ansåg att en hurts inte 
räcker till kan även en mindre hylla monteras på väggen ovanför där fler pärmar 
ryms (vi har dock inte tagit fram något förslag på det). 
 
Kupan: Vi har i vårt förslag valt att inte behandla placeringen av kupan, den 
ligger utanför detta examensarbete så därför visar vi inte heller planlösningen som 
vi kom överrens om med uppdragsgivaren.  
 
Korttidsplatser: Tillsammans med projektgruppen kom vi fram till att placera 
dessa vid ställagen utanför materialansvarigs kontor. Vi har dock valt att inte visa 
dem i detta examensarbete eftersom både volymmodell och 3D- modell inte har 
utformats efter dem. 

4.6 Utprovning 

Vi utförde en utprovning på stroppvagnen och syftet var att testa dess struktur, 
funktion och placering. Enkäter delades ut efter drygt en veckas provning och 
sedan sammanställdes och analyserades svaren (Bilaga 6. & 7.). Tyvärr var många 
mekaniker borta just den dagen så antalet svaranden blev fem stycken. Vi fick 
efter att vi samlat in enkäterna veta att vagnen inte var komplett då skyltarna med 
information om färg, vikt och längd på stropparna inte var på plats.  
     Delar av utprovningen kan inte ses som valid på grund av den låga 
svarsfrekvensen och att frågorna gällande struktur inte fungerade då vagnen var 
ofullständig. 
     På fråga ett som handlade om stroppvagnens placering i verkstaden verkade 
alla vara nöjda med den. Därför kan vagnen stå kvar på sin plats i verkstaden som 
vi har föreslagit.  
     Vad gällde andra frågan och vagnens lägesplacering så var svarsfrekvensen 
jämlik med endast en övervikt på placeringen längsefter väggen. Eftersom 
stroppvagnen är så flexibel kommer den att placeras olika beroende på vem av 
mekanikerna som använt den. Detta är ju också tanken att den ska kunna förflyttas 
om så behövs. Någon tyckte också att den tar mindre plats om vagnen placeras i 
ett horisontellt läge.  
     Den tredje frågan gällde hur den nya varianten på upphängning av stroppar 
fungerar gentemot den gamla. Med tanke på att systemet för upphängning av 
stoppar på den nya vagnen inte är annorlunda mot den gamla är det svårt att ge en 
korrekt slutsats här. De flesta verkar ändå tycka att vagnen är bättre då 
svarsfrekvensens låg på de högre graderingarna. En kommentar var att den gamla 
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bara var rörig, inte hade någon ordning och en annan var att den nya tar mycket 
mindre plats.  
     Fråga fyra behandlade hur de upplevde ordningen/strukturen i vagnen. 
Svarsfrekvensen här var ganska utspridd med tyngdpunkt på de lägre 
graderingarna. Då skyltarna inte var på plats när vi kom tillbaka till verkstaden för 
att lämna ut enkäterna så går det inte att ge en korrekt slutsats. Eftersom själva 
tanken med vagnen var att skapa ett nytt, strukturerat upphängningssystem som 
skulle vara enklare att följa än på den gamla blir resultatet inte valid. 
Kommentarer här var att med lite skyltar så blir vagnen jättebra och att om folk 
inte vore så lata att de bara hänger upp stropparna (utan att tänka på var) så skulle 
det fungera jättebra.  
     Fråga fem handlade om vilket alternativ de tycker var enklast att strukturera 
efter. Utefter svaren kan man utläsa att de flesta väljer färg och vikt. Färgen 
speglar vikten och tvärsom och med tanke på färgblindhet så kan det vara bättre 
att strukturera efter vikt och längd. Möjligtvis skulle man kunna ta med även 
färgen men då bara i dekorativt syfte.  
     På fråga sex som tog upp om alla når upp till stropparna utan besvär svarade 
alla ja. Dock kommenterade en att den kanske trots allt var lite för hög.  
     Resultatet av utprovningen pekar mot ett misslyckande då själva produkten 
inte är komplett. Med facit i hand så skulle vi ha sett till att skyltarna var på plats 
innan utprovningen. Vi delegerade jobbet på designen och uppsättningen av 
skyltarna vidare och någonstans på vägen har det blivit fel. Skyltarna kan komma 
i produktion senare men det tillför inget till denna utprovning.      
     Sless och Shrensky skriver om en effektiv metod för att upptäcka brister inom 
informationsdesign. Den går ut på att människor använder en prototyp i en 
testmiljö som är så nära verkligheten som möjligt. Designern upptäcker på så vis 
bristerna och designar om och testar prototypen igen i en cyklisk process tills de 
är eliminerade (2005). 
     Denna process hade vi tyvärr inte möjlighet att genomföra fullt ut men vi 
hoppas på att skyltarna kan produceras och monteras på vagnen. För oss skulle det 
onekligen ha varit intressant att få se om vagnens funktion i komplett utförande 
verkligen hade fungerat. Det är möjligt att den behöver justeras en ytterligare gång 
efter det för att fungera tillfredsställande.  
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5 Diskussion och slutsats 
 

När vi fick veta att det fanns en möjlighet till att genomföra en förstudie på 
utvecklingsverkstaden på en kurs innan examensarbetet så valde vi att ta den. Med 
tanke på att vi inte hade så stor kunskap om sådana miljöer så behövde vi veta 
mer. Med hjälp av den här förstudien kunde vi styra in mer på de viktigaste 
delarna i utformningen vilket enligt oss var betydande för verkstaden. Utan den 
undersökningen känner vi att det skulle varit svårare att komma fram till ett sådant 
strukturerat förslag som vi har idag.  
     Om vi blickar tillbaka så skulle vi kanske ha omformulerat vissa frågor och 
använt oss av fler men det var först när undersökningen var avslutad som vi såg 
vad som hade kunnat göras bättre. Vi kände att många av frågorna besvarades 
strategiskt, kanske för att styra svarsfrekvensen. Detta kopplar vi till en rädsla för 
förändringar och därför har det varit nödvändigt att föra diskussioner om frågor 
som dykt upp gällande det. Under examensarbetets gång har vi kunnat 
vidareutveckla förändringarna i projektgruppen. Att använda en projektgrupp som 
metod har för vår del varit mycket positivt och givande. Som 
kommunikationsmedel har det fungerat över vår förväntan. Precis som Sless och 
Shrensky skriver uppkommer den bästa designen genom kommunikation. 
     Vårt examensarbete har varit oerhört intressant ur många olika aspekter och vi 
upplevde en positiv inställning från de anställda. Riktlinjerna som vi fick när vi 
började vår förstudie på Volvo CE var mycket tydliga. Vid den tidspunkten 
diskuterades både en utformning av atmosfär, som till exempel väggar, färg, ljus, 
golv samt själva arbetsmiljön ur ett ergonomiskt perspektiv. Disponering av 
verktyg var en stor del av vår uppgift som även innefattade ordning och reda 
systemet 5S. Det skulle vara en ny och fräsch verkstad som skulle möta kundens 
förväntningar samt ge de anställda en bättre arbetsmiljö än vad de tidigare hade.  
     Efter en tid och många diskussioner med uppdragsgivaren om vårt uppdrag, 
fick vi stryka många idéer som vi hade planerat för verkstaden. Uppdragsgivaren 
menade att vi skulle koncentrera oss mer på själva arbetsmiljön, ordningen bland 
verktygen och dispositionen av verkstaden. Motivet var att också att modellen 
skulle spegla verkstaden som den ser ut idag. Då kände vi att en stor del av vårt 
mål med examensarbete blev borttaget från oss. Vi oroade oss också för att det 
kunde bli problem med att godkännas inom Rumslig gestaltning. Vi visste dock 
att sådana händelser kunde inträffa mellan uppdragsgivare och formgivare så vi 
fick då ändra och anpassa oss till kundens krav och önskemål. Detta tycker vi är 
synd då många av våra idéer skulle kunnat bidra till en ny och intressantare 
utformning för utvecklingsverkstaden.  
     En annan begränsning var att uppdragsgivaren under sommaren skulle ta in 
sommarjobbare för att utföra resultatet. Vi upplevde då att utformningen 
påverkades även av detta eftersom ungdomarna som skulle utföra jobbet inte har 
så stor erfarenhet. De skulle till exempel inte kunnat måla pelarna eftersom det 
finns säkerhetsföreskrifter för det. Allt detta ledde till att vi bestämde oss för att 
arbeta fram två förslag. En till uppdragsgivaren som då får volymmodellen som 
han önskade och en till oss själva som är mer omfattande och estetiskt utformad i 
ett 3D-cad program. Där kunde vi även ta med Volvos kärnvärden och riktlinjer 
som vi ansåg var viktiga att avspegla i utformningen. 



33 

 

     Vi har trots detta haft en mycket god kontakt med vår uppdragsgivare. Han har 
ofta kommit in på vårt kontor och pratat om sin önskan om att kunna förändra 
verkstaden som finns idag. I vissa steg under informationsdesignprocessen har 
uppdragsgivaren velat påverka hur vi där ska gå till väga, exempelvis vid stegen 
designing och testing. Men det har ändå inte påverkat vårt sätt att arbeta utifrån 
våra valda metoder. Ur många aspekter har det varit positivt att få sådana små 
möten under projekttiden men det har även varit tidskrävande och många gånger 
har vi velat ta vara på tiden på ett annat sätt. Vi skulle säkerligen inte ha kommit 
fram till vissa detaljer om vi hade haft en sämre relation med vår uppdragsgivare. 
     Resultatet av utprovningen gav tyvärr inte någon klarhet i om strukturen och 
ordningen av stropparna blivit något bättre än tidigare. Det är synd då det skulle 
varit intressant att se om stroppvagnen hade varit en bättre lösning än det gamla 
systemet. Troligtvis skulle skyltsystemet bidra till en bättre ordning på vagnen och 
underlätta för mekanikerna att hitta. Vår förhoppning är att skyltarna produceras 
och kommer upp så fort som möjligt så att det inte löper på som förut. 
     Arbetets syfte har varit att göra ett nytt förslag till en arbetsplats. Utformningen 
skulle göra det enkelt för mekanikerna att utföra arbetsrutinerna enligt 
ordningssystemet 5S. Designspråket är även tänkt att klart ”andas” Volvos 
koncept vad gäller färger, material och värdeord. 
      Genom användandet av våra metoder har vi kommit fram till ett antal olika 
slutsatser relaterade till syftet och våra frågeställningar. Dessa har vi utgått ifrån 
för att komma fram till våra två olika förslag. 
 
På vilket sätt kan arbetsplatserna förbättras via informationsdesign och 
genom ordningssystemet 5S? 
Allt informationsmaterial ska vara enkelt att förstå och använda. Därför är 
arbetsplatsernas utformning gjord för att förenkla arbetsrutinerna för mekanikerna.  
Vi har strävat efter att skapa en målgrupps- och situationsanpassad miljö som är 
enkel och har en struktur. För att uppnå god kommunikation har vi använt oss 
mycket av projektgruppens tyckande för att gå igenom vad som skulle kunna vara 
bra eller mindre bra av våra idéer. Vi har försökt följa de olika stegen i 
ordningssystemet 5S för att på så sätt fått en mer strukturerad och fungerade 
arbetsmiljö och som dessutom speglar Volvos värden.  
 
Hur skapar vi bättre ordning och reda med hjälp av 5S? 
I projektgruppen diskuterade vi innebörden av 5S och de förslag som vi hade på 
att skapa bättre ordning och reda. Resultaten vi kom fram till leder till en 
förenkling av detta med hjälp av utvalt möblemang och placering av olika 
befintliga objekt. Ett exempel kan vara det administrativa skåpet som enligt oss 
samspelar med 5S för att den tillför struktur bland pärmar, papper och datorer. Det 
är en viktig komponent för att lättare kunna strukturera sina papper än att lägga 
dem på hög. Vi diskuterade även de verktygsskåp som mekanikerna använder och 
vårt förslag med verktygsvagnarna menade vi skulle ha samma egenskaper som 
det administrativa skåpet.  
 
Hur ordnar vi specialverktygen för mekanikerna, så att de lättare hittar 
dem? 
När det gäller specialverktygen kom vi fram till att de mest frekvent använda 
verktygen sorteras och får en samlad plats i verkstaden. Mindre frekventa verktyg 
placeras hos materialansvarig. Samlingsplatsen skulle då vara i mitten så att alla 
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anställda har nära till dem. Vi har även tänkt på verktyg som till exempel spett, 
stänger och släggor som mekanikerna använder när de ska demontera större 
objekt. Dessa har placerats i behållare vid varje avgasutsugspelare i mitten av 
verkstaden.  
 
På vilket sätt skapar vi en tilltalande verkstadsmiljö ur ett designmässigt 
perspektiv? 
Vår uppgift var att ta fram ett förslag på en bättre och mer strukturerad verkstad 
och genom det en ny och framför allt tidlös design på utformningen. Volvo är 
väldigt konsekventa med sina färg- och materialval därför har vi tagit hjälp av 
bland annat deras designmanualer.  
     I vårt tänkta förslag har vi koncentrerat oss mer på att följa Volvos värderingar 
för att utforma en estetisk verkstadsmiljö. Med hjälp av dem har vi skapat en 
helhet där färg, form och framtidstänkande väl syns. I detta förslag har vi vänt oss 
mer till de anställda samt kunden. 
     I det slutgiltiga förslaget som vi tog fram har vi anpassat oss mer till 
uppdragsgivarens önskemål som tyvärr valde bort mycket av den estetiska 
utformningen. I detta förslag har vi designat en enkel och neutral verkstad och 
samtidigt tagit hänsyn till den grundform som verkstaden i nuläget behöver. 
 
Hur kan vi använda Volvos koncept för färg och material i vår utformning? 
När det gäller konceptet för färg och material har det varit mycket enklare att 
använda det i vårt förslag än i det som uppdragsgivaren ville ha eftersom vi där 
blev begränsade. Vi har tagit in Volvos grundläggande kärnvärden som säkerhet, 
kvalité och miljöhänsyn samt deras färger i förslaget via väggmaterial, färg på 
möbler och detaljer. Detta har lett fram till ett resultat som är enhetligt och 
estetiskt tilltalande.  

5.1 Förslag till annan forskning 

I vårt, precis som i många andra examensarbeten, har vi fått begränsa oss vid vissa 
delar då de är för stora att hinna utreda på så kort tid. En av dessa har varit 
belysningen i verkstaden. Den skulle vid ett fortsatt arbete med uppdragsgivaren 
kunna vara förslag på vidare forskning.   
     Vi upplever att även om det finns tillräckligt med ljus för att kunna arbeta i 
verkstaden så är armaturerna över trettio år gamla. Troligtvist borde dessa bytas ut 
till nyare och energisnålare ljusarmaturer som även har ett inbyggt HF-Don, som 
gör att flimmerfrekvensen blir högre och därmed blir det flimmerfritt.  
     Belysningen påverkar människans upplevelse i ett rum beroende på hur mörkt 
eller ljust det är. I en industriverksamhet bör belysningen vara så ljus och 
flimmerfri som möjligt för att inte öka sömnhormonet melatonin, vilket innebär en 
ökad trötthet (www.ljuskultur.se).  
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5.  Hur stort bord behöver du i förhållande till det arbetsuppgifter du gör där?    
   (Uppskatta bredd och längd)                  
                              
                              
                              
                              

6.  Hur ofta städar du undan på din verkstadspost?         
                              

              Golv 
Verktygs‐
skåp 

Rullvagn 
el.liknande  Arbetsbord      

   En gång per dag                    
   Några gånger per vecka                    
   En gång per vecka                    
   Varannan vecka                    
                             
                              

7.  Är det något i dina städrutiner som du upplever inte fungerar?       
   Om du svarar ja på denna fråga, hur skulle du vilja göra det bättre?      
                              
                              
                              
                              
                              
                              

8.  Hur ofta gör du arbetsrelaterade telefonsamtal från verkstaden?      
                              
   En gång per dag                    
                              
   Flera gånger per dag                    
                              
   Några gånger per vecka                    
                              
   Annat alternativ                    
                              
                              

  9.  Vilket alternativ använder du dig av när du behöver information ifrån    
    t. ex en sprängskiss och hur ofta?               
                              
              Pärmar  Dator            
   En gång per dag                    
   Flera gånger per dag                    
   Några gånger per vecka                    
   Annat alternativ                    
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10.  Hur ofta använder du dig av datorn i verkstaden?         

                              
  En gång per dag                       
                              
  Flera gånger per dag                    
                             
  Några gånger per vecka                    
                             
Annat alternativ                      

                     
                     

11.  Är ni nöjda med ljuset i verkstaden?          
  om inte, på vilket sätt tycker du det skulle kunna bli bättre?        
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Bilaga 2. Analys och slutsats av enkät till förstudie 

Verktygsfrågor 
Eftersom svaren i fråga ett var relativt spridda så var det svårt att göra en 
sammanställning men det verkar som att det är de stora verktygen som används 
minst. Enligt utslaget på tabellen i den andra frågan (se bilaga 3) framgår det att 
de röda och blåa stropparna används minst. De kan därför packas i pallar och 
ställas undan på lager, eventuellt går det att göra en speciell upphängning för de 
som använder dem mer. Slutsatsen av det här är att vi skulle kunna samla ihop 
verktyg och stroppar till ett gemensamt ställe i verkstaden. 
 
Arbetsbordsrelaterade frågor 
Tabellen i fråga tre visade ett stort utslag på att de använder borden varje dag men 
enligt de ostrukturerade intervjuerna fick vi en annan uppfattning. Många svarade 
då att de inte använde borden särskilt ofta. I fråga fyra kan det i tabellen utläsas att 
borden används mest till småjobb men vi har även observerat att det blir en 
avlastningsyta. Alla svar i fråga fem överensstämmer med det befintliga måttet 
som är 2x1 meter vilket leder fram till slutsatsen att alla är nöjda med 
arbetsborden de har nu. Frågan vi ställer oss då är: Är det relevant med den 
storleken som angetts i förhållande till vad de använder bordet till? Kanske går 
borden att minska i storlek om det är såkallade småjobb som utförs mest vid 
arbetsbordet? Vi funderar på om det går att använda sig av en typ av ett 
skrivbordsskåp där de kan förvara dator, pärmar och samtidigt utföra 
administrativa arbeten. Då skulle bordet rent teoretiskt kunna vara mindre.  
 
Frågor kopplade till städrutiner 
Se utslag på svaren i tabellen för fråga nummer sex. Merparten svarade nej på 
fråga sju men de fyra stycken som svarade ja motiverade följande förbättringar: 
möjligheter till korttidsförvaring var ett önskemål, gemensamma tider för städning 
var ett annat. Två av de svarande tyckte inte att tvätt av golv fungerar 
tillfredställande. Av dessa svar kan vi dra slutsatsen att de flesta sköter städningen 
samt att de upplever att städrutinerna fungerar bra. Det är dock några som anser 
att det finns vissa rutiner som kan struktureras om och göras bättre. Så det är en 
fråga vi får titta lite närmre på och hitta någon bra lösning till, kanske tillsammans 
med projektgruppen. 
 
Informations- och kommunikationsfrågor 
I tabellen till fråga åtta går det att se att de flesta svarade att de använder telefonen 
flera gånger per dag. Men genom intervjuerna fick vi uppfattningen om att de inte 
ringer arbetsrelaterade samtal så ofta. Vi har fått information om att de har egna 
stationära samt bärbara telefoner och inte behöver använda kupan till att ringa 
samtal i men de anser sig behöva den för just detta moment. Vi har dock förstått 
att många är rädda för att vi i vårt förslag ska plocka bort den. Det går att utläsa av 
svaren i fråga nummer nio att informationen med liten procentuell övervikt 
hämtas ifrån datorer.  Fråga nummer tio visar dock att datorerna används flera 
gånger per dag och påvisar därmed att datorvanan är ganska god. Detta skulle 
kunna vara ett argument för att all information ur pärmarna som t ex sprängskisser 
kan föras in och hämtas ifrån datorn. Pärmar med äldre information kan sparas 
men förvaras på något annat ställe än just i verkstaden där de bara tar plats. 
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Fråga om arbetsljus 
I tabellen till fråga nummer elva framgår det att svaren inte är enhetliga. Några 
förbättringsalternativ som lämnades i enkäten var att det skulle behövas belysning 
på traverserna, bättre takbelysning, väggbelysning samt ljusare färg på väggarna. 
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Bilaga 3. Svarsresultat från förstudiens enkät i tabeller  

Tabell från fråga 2  

 

Tabell från fråga 3 
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Tabell från fråga 4 

 

Tabell från fråga 6 
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Tabell från fråga 7 

 

Tabell från fråga 8 
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Tabell från fråga 9 

 

Tabell från fråga 10 
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Tabell från fråga 11 

 

 

 

 

  

Är ljuset i verkstaden tillfredställande?

0

1

2

3

4

5

6

Ja Nej Varken eller

Antal 
svarande



47 

 

Bilaga 4. Intervjuguide 

Intervjuguide till projektgruppen 2008-04-29 

Tema 1: Deltagarnas uppfattning om ordning bland redskapen 

Syfte: Diskutera fram en bättre struktur bland verktygen 

Klargörande frågor:   • Skulle en samlingsplats för verktyg och stroppar som används 
minst vara ett bra alternativ?  

• Flytta ut samlingsplatsen utanför 
• Dela upp den i flera delar t.ex. på varannan plats 
• Verktyg som inte används frekvent packas i pallar och ställs 

undan på lager 
• Förslag på verktygsvagnar

Tema 2: Deltagarnas uppfattning om inhämtning av information 
Syfte: Skapa en bild av hur vi praktiskt kan modernisera inhämtningen

Klargörande frågor:   • Kan pärmar med äldre information förvaras på något annat 
ställe än på arbetsplatserna? 

• Skulle ett administrativt förvaringsskåp vara ett alternativ? 

Tema 3: Deltagarnas uppfattning om städrutinerna i verkstaden 
Syfte: Skapa bättre städrutiner 

Klargörande frågor:   • Gemensamma tider för städning. 
• Hur ser ni på golvskötseln, såsom tvättning, sopning etc.? 
• I enkätundersökningen framkom det ett önskemål om 

möjlighet till korttidsförvaring, är det ett alternativ? 

 

Intervjuguide till projektgruppen 2008-05-05 

Tema 4: Deltagarnas uppfattning on utprovnings alternativ 
Syfte: Få fram en valid utprovning i verkstaden

Klargörande frågor:   • Finns det några önskemål om en utprovning på till exempel 
en verktygsvagn, absolvagn eller siluetter? 

Tema 5: Deltagarnas uppfattning om 5S 
Syfte: Skapa en förståelse för hur vi kan integrera metoden i förslaget.

Klargörande frågor:   • Vad har ni för uppfattning om 5S? 
• Har ni tidigare erfarenheter av 5S eller ett liknande system? 
• Vilka önskemål har ni för att systemet på ett enkelt sätt kunna 

användas i arbetet?
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Bilaga 5. Sammanställningar av projektgruppsmöten 

  

Sammanställning av projektgruppen 2008-04-29 
 

Tema 1: Deltagarnas uppfattning om ordning bland redskapen 
Positiva kommentarer:  • Bra med en samlingsplats 

• Vill få ”rent”, skapa ordning och att saker ska hänga på rätt 
ställe, skapa struktur 

• Bra att färgmärka special- och tunga verktyg 
Negativa kommentarer: 
 

• Inte flytta ut hela samlingsplatsen ur verkstaden 
• Inte färgmarkera special- och tunga verktyg 
• Inte färgmarkera personliga verktyg 

Förslag till förbättringar: • Stora muttermaskiner och hylsor stannar kvar i verkstaden på 
utdragshyllor  

• Gamla specialverktyg ut till materialansvarig 
• Specialverktyg placeras på utdragshyllor 
• Vagn för stroppar med inbyggd pall för de som används mest 
• Alternativt packas stroppar som används minst i pallar och 

ställs undan 
• Stora och små spett placeras vid ett på varje arbetsplats alt. 

vid varje avgasutsugspelare
Egna reflektioner: • Diskussion om färgmärkningen: någon tyckte att det vore bra 

att färgmärka de tunga verktygen och specialverktygen. 
Någon annan tyckte att det inte uppfyllde något syfte om de 
ska hänga på en samlingsplats. 

• Max 4 hyllor till utdragsförvaringen
Tema 2: Deltagarnas uppfattning om inhämtning av information 
Positiva kommentarer: • Bra med egen laptop 

• Bra med datorisering av information 
• Laptoppen tvingar en att lära sig använda datorprogrammen 
• Behov av nya verktygsvagnar 
• Snyggt pc-skåp från Bima 

Negativa kommentarer: • Bristfällig information angående laptop till alla samt 
datorisering  

• Dyrt med pc-skåp 
• Vill inte ha nya verktyg i samband med ny vagn 
• Inga färdiga verktygssatser då de inte passar alla 
• Går inte att hänga på sidan av föreslagen vagn 

Förslag till förbättringar: • Pärmar sorteras och förvaras hos materialansvarig 
• Administrativt skåp från Bima  
• Verktygsvagn från Tengtools 

Egna reflektioner:  
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Sammanställning av projektgruppen 2008-05-05 

Tema 3: Deltagarnas uppfattning om städrutinerna i verkstaden 
• Positiva kommentarer: • Bra med gemensamma tider för städning 

• Upplever inga egentliga problem med städningen 
• Bra med korttidsförvaring för att öka plats på golvet 
• Bra att kunna spara grejor som används men inte för 

tillfället nära 
• Negativa 

kommentarer: 
• Svårt att ha gemensamma tider för städning på grund av 

olika projekt och arbetstider 
• Nuvarande städtid 13-14 funkar inte eftersom många har 

gått hem innan 
• Svårt att städa golvet då betongen är så gammal och nött, 

olja och liknande produkter sugs in på en gång  
• Dåligt med korttidsförvaring då det finns risk för hamstring 

och att man sparar ”bra å ha grejor” 
• Finns viss risk att saker i pallar på f-hunt glöms bort och blir 

liggande 
• Förslag till 

förbättringar: 
• Varje fredag oavsett när man slutar ska man städa sin bänk 

ordentligt och golv i den mån det är möjligt  
• I gång i månaden görs en riktigt ordentlig genomgång av 

bänkar och främst golv 
• Korttidsförvaring: 2-3 ställageplatser utanför 

materialansvarig, vid hybrid-platserna, på f-hunt alternativt 
tält ute på gården 

• Korttidsförvaring märks upp med namnet ”Projektplats” för 
att markera att här sparas objekt under en viss tid 

• Kontrolleras av någon att det sköts 
• Egna reflektioner:  

• Tema 4: Deltagarnas uppfattning om ett utprovningsalternativ 
• Positiva kommentarer: • Verktygsvagnen är ett bra alternativ. På två veckor borde 

man få en känsla för om den är bra eller inte 
• Bra med en utprovning av något objekt 
• En utprovning av ett arbetsbord med uppsättning vore det 

ultimata 
• Negativa 

kommentarer: 
• Svårt att få en rättvis prövning på verktygsvagnen på kort 

tid 
• Förslag till 

förbättringar: 
• Testa vagn från Tengtools under två veckor. 
• Alternativt testa en annan mekanikers vagn 
• Testa silhuetter 

• Egna reflektioner: • Silhuetter verkade inte vara så omtyckt, men de tyckte att en 
utprovning skulle funka i fall inte vagnen skulle bli ett 
alternativ 
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Tema 5: Deltagarnas uppfattning om 5S 
• Positiva kommentarer:

  
• 5S funkar bra i produktion 
• Vill få rent på arbetsplatsen då verktyg ligger överallt

• Negativa 
kommentarer: 

• De vet inte vad 5S står för 
• Har inga tidigare erfarenheter av systemet 
• Svårt att använda systemet fullt ut 
• Verkar jobbigt 
• Svårt med disciplin 
• Det är känsligt att säga till och påminna varandra 
• Ingenjörerna lämnar sina grejor hos mekanikerna och går. 

De vet inte om de ska användas mer eller vart de ska läggas 
• Beställningar från ingenjörerna som kommer in tidigt ligger 

och skräpar hos mekanikerna
• Förslag till 

förbättringar: 
• Ordentlig genomgång med mekanikerna om vad systemet 

innebär och hur det kan anpassas till deras arbetssätt och 
miljö 

• Städa ren bänk på fredagar 
• Ny verktygsvagn som är lätt att följa ordning i 
• Stroppar som används mest samlas (se tema 1.) 
• Verktygssamling (se tema 1.) 
• Korttidsförvaring (se tema 3.) 
• Hjälpas åt att påminna varandra om när det ser stökigt ut 

och vid städning 
• Chefen kan hjälpa till med att påminna  
• Vid beställning från ingenjörerna ska personen i sin order 

skriva vad det är för grejor och var de ska förvaras 
• Chefen får ta problemen vid beställning med ingenjörerna 

och informera dem om att systemet används på avdelningen 
och bör respekteras och användas även av dem 

•  
• Egna reflektioner: • De vet att elverkstaden använder sig av det 

• De har egna rutiner för ordning och reda som mer eller 
mindre fungerar såsom städning och sopning 

• De tycker att det räcker med att städa 
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Bilaga 6. Enkät på utprovning 

Frågor om utprovning av stroppvagnen 

 
1. Hur fungerar placeringen av stroppvagnen i verkstaden? 

Dåligt    1    2    3    4    5    6     Bra 

Kommentar: 

 
2. I vilket läge tycker du att vagnen ska placeras? 

□  Längs med långväggen/Horisontellt 

□  Rakt ut ifrån väggen/Vertikalt 

Kommentar: 

 
3. Hur fungerar den nya varianten på upphängning av stroppar gentemot den 

gamla? 

Dåligt    1    2    3    4    5    6     Bra 

Kommentar: 

 
4. Hur upplever du att ordningen/strukturen i vagnen fungerar? 

Dåligt    1    2    3    4    5    6     Bra 

Kommentar: 

 
5. Vilket av alternativen tycker du är enklast att strukturera efter? 

 
□  Längd   □  Färg och vikt 
 
Kommentar: 
 

6. Når du upp till stropparna utan besvär? 

□  Ja         □  Nej 

Kommentar: 
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Bilaga 7. Sammanställning av enkäten om utprovning 

Sammanställning av enkätresultat 
 
 
Svarsfrekvens: 5 av 5 tillfrågade 
 
Fråga 1. Hur fungerar placeringen av stroppvagnen i verkstaden? 
 
Gradering 5: 2 stycken 
Gradering 6: 3 stycken 
 
Kommentarer: placeringen som den ’är nu, mitt i verkstaden, är den bästa 
 
Fråga 2. I vilket läge tycker du att vagnen ska placeras? 

Horisontellt: 3stycken 
Vertikalt: 2 stycken 
 
Kommentarer: tar mindre plats om den står horisontellt. 
 
Fråga 3. Hur fungerar den nya varianten på upphängning av stroppar gentemot 
den gamla? 
 
Gradering 3: 1 stycken 
Gradering 4: 2 stycken 
Gradering 6: 2 stycken 
 
Kommentarer: den gamla var bara rörig (oordning), den nya tar mycket mindre 
plats. 
 
Fråga 4. Hur upplever du att ordningen/strukturen i vagnen fungerar? 
 
Gradering 2: 2 stycken 
Gradering 3: 1 stycken 
Gradering 5: 1 stycken 
Gradering 6: 1 stycken 
 
Kommentarer: med lite skyltar var varje stropp ska hänga blir vagnen superbra, 
om folk inte var så lata att de bara hänger upp stropparna skulle det funka jättebra. 
 
Fråga 5. Vilket av alternativen tycker du är enklast att strukturera efter? 
 
Längd: 1 stycken 
Färg och vikt: 4 stycken 
 
Kommentarer: det är ju längd man är ute efter i första hand, färg och vikt plus 
längd. 
 
Fråga 6. Når du upp till stropparna utan besvär? 
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Ja: 5 stycken 
Nej: 0 
 
Kommentarer: lite för hög ändå. 
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Bilaga 8. Bilder på volymmodellen 

 

 

  Planlösningsvy över volymmodellen 

 

 

 

  

  Vy över verkstaden mot portar 
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Vy mot två verkstadsposter  
 
 
 
 

 
 
Vy mot verkstadsposter samt samlingsplatsen 
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Samlingsplatsen med specialverktyg och stroppvagnen 
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Bilaga 9. Bilder på 3D-Cad modellen 
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Vy över verkstaden mot portar 
 
 
 
 

 
 
Vy över verkstaden mot arbetsplatserna och samlingsplatsen 
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Vy mot samlingsplatsen med specialverktygen och stroppvagnen 
 
 
 
 

 
 
Vy mot tre verkstadsposter med uppställning av bord, skåp, vagnar mm. 


