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Sammanfattning  

 

Syftet med denna rapport är att kartlägga Scania Production System (SPS), hur det motiverades 

och implementerades inom Scanias organisation samt dra kopplingar mellan tidigare reformer 

och SPS. Vi vill ta reda på hur Scania lyckats skapa ett eget skräddarsytt produktionssystem 

som visat sig vara så framgångsrikt och hur detta infördes inom hela organisationen.  

 

SPS är ett resultat av Toyota och deras Toyota Production System (TPS) efter ett nära 

samarbete mellan Scania och Toyota sedan början av nittiotalet. Scanias värderingar, principer 

och prioriteringar beskrivs av SPS och har visat sig vara en av företagets konkurrensfördelar 

genom ökad effektivitet samt produktivitet inom produktionen.  

 

TPS fick mycket av sin inspiration av de tidigare reformerna Taylorismen och Fordismen ur 

rationaliseringsrörelsen. Detta genom Taylors idéer om standardisering och Fords 

löpandebands-princip. Toyota var även bland dem första att utforma och tillämpa de logistiska 

reformerna Total Quality Management, Lean Production och Just-In-Time i sitt 

produktionssystem. Reformer som används och är välkända inom många företag inte minst 

Scania och SPS. 

 

Rapporten uppfyllde sitt syfte genom intervjuer och analys av konceptlitteratur för att kunna 

konstatera att det finns en röd tråd inom företaget och att det finns en tydlig koppling mellan 

SPS och tidigare reformer.  

 

Avslutningsvis lyckades vi även analysera och dra slutsatser om hur SPS utformades, 

motiverades och implementerades. Utformningen av SPS gick till genom ett nära samarbete 

mellan ledningar på Scania och Toyota vilken Scania på så sätt kunnat ta inspiration ifrån och 

kunnat  anpassa systemet efter Scanias kultur. Hur sedan SPS motiverades och implanterades 

föregick i en ledningsprocess som Scania tillämpade inom organisationen. Lösningen kom att 

bli avgörande för framtiden, ledarskapet. Man tillämpade ett nytt tankesätt genom hela 

verksamheten vilket har visat sig vara framgångsrikt. 

Nyckelord: Tayorlism, Fordism, Just-In-Time, Total Quality Management, Lean 

Production, TPS, SPS, Implementeringsfasen, Motiveringsfasen. 

  



 
 

 

Abstract 

The purpose of this report is to map the Scania Production System (SPS), how it was motivated 

and implemented within Scania's organization, as well as linking previous reforms with SPS. 

We want to find out how Scania managed to create its own customized production system that 

proved being successful and how it was introduced throughout the organization. 

 

SPS is a result of Toyota and their Toyota Production System (TPS) following a close 

collaboration between Scania and Toyota since the early 1990s. Scania's values, principles and 

priorities are described by SPS and have proven to be one of the company's competitive 

advantages through increased efficiency and productivity in production. 

 

TPS received much inspiration from the earlier reforms of Taylorism and Fordism from the 

rationalization movement. This through Taylor's ideas about standardization and Ford's 

running band principle. Toyota was also one of the first to design and apply the logistics 

theory’s Total Quality Management, Lean Production and Just-In-Time in its production 

system. Reforms used and well known in many companies, not least Scania and SPS. 

 

The report fulfilled its purpose through interviews and analysis of conceptual literature to find 

that there is a red thread within the company and that there is a clear link between SPS and 

previous reforms. 

 

In conclusion, we also managed to analyse and draw conclusions about how the SPS was 

designed, motivated and implemented. The design of SPS was achieved through close 

collaboration between Scania and Toyota wires, which enabled Scania to inspire and adapt the 

system to Scania's culture. The way in which SPS was motivated and implanted preceded a 

management process that Scania applied to within the organization. The solution came to be 

decisive for the future, leadership. A new way of thinking was applied throughout the business, 

which has proved to be successful. 

Keywords: Tayorlism, Fordism, Just-In-Time, Total Quality Management, Lean 

Production, TPS, SPS, Introducing Phase, Motivation Phase. 

  



 
 

Förord 
 

Denna uppsats är skriven av två studenter på Södertörns Högskola med inriktning inom 

Logistik och Ekonomi. Som del av vår examination skrevs rapporten under höstterminen 2017.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Per Hallberg och resterande respondenter som ställt upp på en 

intervju vilket försett oss med värdefull information om Scania Production System. 

 

Vi vill även tacka lärare som varit involverade på kursen Företagsekonomi C med inriktning 

Organsation för inspiration och vägledning, framförallt Fotis Theodoridis som handlett oss 

under arbetets gång med värdefulla synpunkter och reflektioner. 
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1. Inledning 
Scania är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. Scania har 

idag verksamheter i Europa, Asien, Australien, Latinamerika och Afrika. Scanias 

försäljning- och serviceorganisation finns i över 100 länder (Scania-Bilar Sverige AB). 

Merparten av Scanias produktion sker i Södertälje, där även företagets huvudkontor finns. 

Företagets arbetssätt genomsyras av en tydlig standardisering och effektivitet. Scania har i 

samarbete med Toyota utvecklat ett eget produktionssystem som rätt och slätt döpts till SPS. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ända sedan Taylor presenterade sina idéer om standardisering i sin bok “The Principles of 

Scientific Management” (1911) sattes rationaliseringsrörelsen i rullning. Taylors idéer har förts 

vidare och spridits. Hans idéer har idag en stor betydelse vid utformningen av 

arbetsprocesserna i organisationer och företag runt om i världen. Det Taylor förespråkade var 

till största del effektivitet samt eliminering av slöseri. Ett tidigt och tydligt resultat av Taylors 

idéer var Henry Fords löpandebands-princip. Ford utgick från Taylors idéer när han utvecklade 

sin egen produktionsprocess där ett löpandeband gick genom hela fabriken. Anställda stod 

placerade vid stationer längs med bandet och utförde förbestämda arbetsmoment under 

tidspress innan bandet rullade vidare till nästa station där nästa komponent skulle monteras, 

osv. Därmed inleddes massproduktionen av bilar och kort därefter av många fler 

konsumentprodukter. 

 

De japanska företagen blev imponerade av Fords effektiva produktion och anammade hans nya 

idéer. Med inspiration från Taylor och Ford utvecklade Toyota ett eget produktionssystem 

kallat Toyota Production System (TPS). Det var här och nu kvalitetsrörelsen tog fart och 

skiftade fokus från resultat till kvalitet jämfört med den tidigare rationaliseringsrörelsen.  

 

TPS förändrade dem tidigare teorierna genom att lägga till metoder som Just-In-Time, Lean 

Production samt ett noggrannare arbete med kvalitet i fokus (Total Quality Management), i sitt 

system.  

 

 

Scania inledde ett nära samarbete med Toyota under 1980-talet för att ta fram ett eget 

produktionssystem som kom att kallas SPS. SPS är likt TPS då båda utgår från likvärdiga 
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grundidéer samt för att SPS togs fram i samarbetet mellan just Scania och Toyota (Sederblad, 

2011). Att det finns ett tydligt samband mellan dessa olika teorier och arbetssystem går inte att 

undvika.  

 

De tre logistiska metoderna (Just-In-Time, Lean Production & TQM) har stor betydelse därför 

att samtliga är tillskott till de tidigare reformerna Taylorismen och Fordismen. Det är Toyotas 

bidrag till dessa reformers grundtankar som medfört tydliga förbättringar och som har en stark 

koppling till Scanias SPS. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Mer än hundra år efter att Taylor kommit med sina idéer om standardiserat arbetssätt så kan 

man se en koppling till dessa än idag genom olika organisationers arbetssätt.  

Lastbilstillverkaren Scania är ett sådant exempel som tillämpar standardiserat arbetssätt inom 

sitt eget utvecklade produktionssystem (SPS). Detta produktionssystem genomsyrar hela 

Scanias organisation men hur har företaget lyckats utveckla, motivera och sedan implementera 

ett sådant system inom hela sin organisation? Vi kommer att göra en analys genom att 

undersöka om det finns en koppling mellan SPS och tidigare reformer för att i slutskedet kunna 

dra paralleller till dessa. Med hjälp av Rövik (2000) ska vi försöka förstå hur det går till när en 

ny reform som SPS färdas vidare mellan organisationer. Olika arbetssätt färdas mellan 

organisationer och utvecklas under tidens gång. Vad för spridning är nödvändig för sådan 

reform? Hur ser det ut i praktiken när en ny reform implementeras? Vi kommer undersöka 

Scanias implementering av SPS och kommer jämföra den med teorin om hur det går till när en 

ny reform tar plats. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka kopplingen mellan Scania Production System och de 

tidigare reformerna. Vi kommer även att analysera hur Scania Production System motiverades, 

implementerades och utvecklades. 
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2. Institutionell teori 

I detta kapitel redogörs sammankopplade institutionella teorier som berör syftet, om hur en 

ny reform tar plats, motiveras och implementeras.  Kapitlet kommer även att beröra tidigare 

reformers utveckling i tiden såsom rationaliseringsrörelsen och kvalitetsrörelsen. 

 

2.1 När en ny reform tar plats 

 

För att kunna få en bättre förståelse av nya reformer och dess effekt bör den institutionella 

teorin förklaras. Rövik (2000) skriver att koncept som värdestyrning, målstyrning, total 

kvalitetssäkring osv. är exempel på vad som kommer ingå i samlingsbegreppet 

institutionaliserade organisationsreformer. Definitionen av den institutionella teorin handlar 

om en legitimerad reform på hur delar av en organisation bör utformas. Betydelsen av en 

institutionaliserad organisationsreform är att reformen under en period blir uppmärksammad 

och ses som ett ändamål där den till slut ses som det enda naturliga sättet att organisera på. 

Olika tider har betytt olika inriktningar, exempelvis nu vid millennieskiftet har det uppfattats 

som rätt att både privata och offentliga organisationer bör anpassa sin verksamhet till att 

fokusera allt mer på kvalitetsstyrning. Detta upplevdes även i slutet av 1980-talet då man på 

den tiden eftersträvade att införa målstyrning. Institutionaliserade reformer ska inte ses som en 

helhetslösning utan varje enskild reform ska betraktas som en institutionaliserad grundsten att 

bygga vidare på. Detta kan liknas vid när byggarbetare ska bygga något och väljer sitt material. 

På samma sätt väljs specifika organisationsreformer ut för att passa just en specifik 

organisation. Exempel på olika reformer som finns tillgängliga är: formell 

organisationsstruktur, god organisationskultur, bra ledarskap, hur man bör rekrytera personal 

osv. Detta är endast ett axplock av alla de reformer som finns att tillgå. 

  

Rövik (2000) beskriver reformer som immateriella idéer och ska därför inte betraktas som 

fysiska objekt. Det är förklaringen till varför reformer kan spridas snabbt, från land till land, 

kontinent till kontinent. Eftersom reformerna inte är fysiska objekt har de inte en fast punkt 

som definierar den slutgiltiga formen. Reformer ger möjligheter till alternativa tolkningar och 

förändringar under spridningsförloppet. Det finns naturligtvis reformer som är detaljerade och 

konkreta, vilket ger mindre utrymme för egna tolkningar. Vanligtvis är reformer mest generella 

idéer som måste tolkas och förtydligas i de organisationer som anammar dem, vilket innebär 

att olika reformer kan se ut på olika sätt under resans gång. 
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”Populära organisationsrecept - och speciellt sådana som här kallas institutionaliserade 

superstandarder – uppfattas ofta som den samhällsmässiga moderniseringens organisatoriska 

uttryck” – Rövik (2000). Vidare skriver Rövik (2000) att detta ofta framstår som samtidens 

främsta redskap för utveckling, effektivitet, förnyelse, förnuft och framsteg. Det är av det skälet 

som reformer har stor kraft till att utlösa omfattande reformaktiviteter och utnyttjande av 

resurser. Alltså sker den faktiska utformningen av olika organisationer runt om i världen under 

stark påverkan av institutionaliserade superstandarder. Detta leder till att reformer utfäller sig 

och materialiseras i nya rutiner, procedurer, strukturer och ideologier. 

 

2.2 Motiveringsfasen 
 

Motiveringsfasen handlar om när en organisation går in i sin första fas till anpassning av en ny 

reform. Det handlar alltså om en ny reforms resa utifrån och in i en organisation som i sin tur 

kan delas in i tre olika delfaser. Den första delfasen reformens manifestering, handlar om att 

reformen på något sätt bör blottas för någon inom organisationen samt fånga dennes intresse. 

Den andra delfasen matchning och entusiasmering beskrivs som en koppling mellan de 

problem som uppleves och det den nya reformen har att erbjuda angående lösningar på dessa 

problem. Några aktörer bör alltså inspireras av reformen och få en inblick i att reformen 

matchar ens egna lokala problem, dvs. att det finns en koppling mellan de utmaningar 

organisationen står inför och reformen. Den tredje delfasen är ett eventuellt beslut ifall 

organisationen skall adoptera reformen eller inte. Dessa faser sker alltså stegvis, först fångas 

ens uppmärksamhet av reformen, sedan kontrolleras det ifall reformen matchar ens egna 

problem eller inte för att sedan ta ett beslut om organisationen ska ta sig an det nya tankesättet 

eller inte (Rövik, 2000). 

 

För att kunna adoptera en ny organisationsreform så bör motiveringsfasen betraktas som en 

trappa av hinder på vägen. Organisationen måste ta sig igenom de olika faserna för att nå 

slutmålet. Detta blir därav en kritisk fas då många reformer inte lyckas ta sig hela vägen, förbi 

alla hinder och slutligen adopteras av organisationen. Det finns tre förklaringar till varför 

organisationer motiveras till att ta sig an en ny organisationsreform. Den första är den 

traditionella rationalistiska som sedan följs upp av den andra som kan härstamma från insikter 

som utvecklats av den nyinstitutionella teorin. Den tredje förklaringen hävdar att adoptering 

ofta handlar om ett uttryck för organisationer som försöker hitta sin identitet. Den tredje 

förklaringen är ett organisatorisk identitetförvaltande som Rövik presenterar som något nytt, 
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vilket tidigare knappt uppmärksammats av organisationsforskare. Det som dessa tre 

förklaringar har gemensamt är att de alla utgår ifrån ett problem som uppmärksammats inom 

organisationen. Rövik menar att dessa förklaringar uppstår medan organisationen upplever att 

avståndet mellan det faktiska och det som eftersträvas är för stort och på så sätt sker en 

motivation till att adoptera nya reformer som problemlösningar (Rövik, 2000). 

 

Rövik (2000) nämner två överordnade teoretiska perspektiv som representerar olika försök att 

närma sig frågorna om institutionaliserade organisationsreformer. Det första är 

verktygsperspektivet och det andra symbolperspektivet, vilka förklaras nedan: 

 

Verktygsperspektivet 

Verktygsperspektivet är härstammat ur den rationella-instrumentella traditionen inom 

organisationsteori. Traditionen som den kallas är en slags sammanknytning av skolor och 

forskare under 1900-talet såsom Scientific Management av Taylor, klassisk byråkratiteori av 

Weber osv. (Rövik, 2000). Dessa idéer handlar om att organisationer endast är redskap för 

effektivt beslutfattande, vidtagande av åtgärder och produktion av varor och tjänster. 

Organisationers legitimitet och dess överlevnad är därför knuten till hur väl de är kapabla till 

att vara effektiva. Man försöker inom ledningen ur ett rationellt perspektiv välja de reformer 

som passar organisationen genom att försöka förutse konsekvenserna. Organisationens 

”byggstenar” eller reformer som finns att tillgå är alla utprövade och organisationer gör sina 

val utifrån erfarenhetsbaserade insikter i hur reformer fungerar i praktiken. Det är alltså verktyg 

som organisationen kan anamma för att göra organisationen mer effektiv. När en reform blir 

populär blir den det på grund av att den bidrar till effektivitet efter det att den bekräftats genom 

systematiska kontroller. Det sker alltså en utmärkning av de bästa idéerna och i 

verktygsperspektivet är det frågan om huruvida reformen givit effektivitetsmässiga fördelar 

eller inte. När en reform inte längre bidrar till effektivitet förkastas den. Inom 

verktygsperspektivet använder man sig av ett problembetingat sökande, vilket betyder att man 

inom organisationen först uppmärksammar ett problem och därefter letar man efter en reform 

som erbjuder en lösning på problemet. Den reform organisationen väljer anpassas efter de 

behov som finns lokalt och används för att bidra till effektivitet. Det som även präglar 

verktygsperspektivet är det ständiga utbytet av reformer. Detta då man tror att 

kunskapsunderlaget blir bättre med tiden och mer träffsäkert. 
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Symbolperspektivet 

Symbolperspektivet är ett bidrag från nyinstitutionell teori. Detta bidrag är ett samlingsbegrepp 

för organisationsforskare som t.ex. Lynne Zucker samt för den europeiska konstruktivistiska 

traditionen (Rövik, 2000). Det grundläggande resonemanget har av dem på följande sätt 

förklarats: ”Formella organisationer befinner sig i institutionella omgivningar där de 

konfronteras med socialt skapade normer och konventioner för hur den enskilda 

organisationen vid varje tidpunkt bör vara utformad”. Institutionaliserade 

organisationsreformer framstår i det här perspektivet som meningsbärande symboler. 

Symbolperspektivet knyts ihop med verktygsperspektivet och den rationella – instrumentella 

traditionen på ett avancerat sätt då det är svårt att en reform endast använder sig av ”bara” 

symboler eller ”bara” effektiva verktyg. 

 

 Det går att se hur den institutionella organisationsreformens ”livscykel” uppstår, sprids och 

eventuellt går under. Först blir reformen en förebild efter att ha visat sig fungera väl som 

effektiviseringsverktyg och sprids sedan snabbt. När en reform visar sig vara framgångsrik kan 

den göras till en institutionaliserad standard. Till skillnad från verktygsperspektivet så förkastas 

inte reformer när deras popularitet sjunker. Istället kan reformen i ett senare skede återkomma 

då det inom symbolperspektivet inte finns oändligt många nya idéer. Det finns alltså en gräns 

för hur många alternativa sätt man kan utforma organisationer på och merparten är redan 

utprövade. 

  

Den största skillnaden mellan verktygsperspektivet och symbolperspektivet finns i 

problemlösningsdelen. I symbolperspektivet använder man sig av ett lösningsframdrivande 

sökande istället för ett problembetingat sökande. Det betyder alltså att någon inom 

organisationen blir uppmärksam på en ny reform ”(lösning)” och utifrån lösningen upplever 

sedan ett problem. Symbolperspektivet kan därmed betraktas som ett paket som erbjuder en 

problembeskrivning och sedan en lösning på problemet. 

 

Michael J. Braunscheidel, James W. Hamister, Nallan C. Suresh, Harold Star (2011) skriver i 

sin artikel ”An institutional theory perspective on Six Sigma adoption" om hur en organisations 

förändringsarbete handlar om hur anställda ställer sig i relation till förändringarna. De 

anställdas inställning till förändringsarbetet har en stor påverkan på vad som komma skall för 

organisationer som genomgår organisationsförändringar. I texten beskriver författarna vidare 

hur olika organisationer som undersöks klassificeras som antingen starka eller svaga när det 



12 
 

kommer till de anställdas motivation. En stor vikt läggs på de anställda för att de är grunden 

till förändringsarbetet. 

 

2.3 Införandefasen 
 

Det är lätt att få intrycket av att motiveringsfasen, alltså adopteringen av en ny reform, nu tagit 

slut och gått in i en ny fas. Så är dock inte fallet, nu har istället motiveringsfasen gått ihop med 

en ny fas som arbetar parallellt med varandra, införandefasen. När institutionaliserade 

organisationsreformer formas och tar plats sker inte adopteringen på en gång, det är något som 

pågår under hela resans gång tills det fullständigt genomsyrar hela organisationen och är 

avklarat. Organisationsreformer är anpassningsbara idéer som måste tolkas och förtydligas för 

att sedan kunna anpassas och omformas för den specifika organisationen. Därefter kan de sägas 

vara adopterade när reformerna tagits i bruk. Den period som uppstår efter att organisationen 

bestämt sig för att pröva en reform tills det att aktiviteterna börjar influera organisationen kallas 

därav för införandefasen, en kritisk punkt i ett koncepts spridning. 

 

Införandefasen kan ses som ett experiment där det på nära håll inom organisationen studeras 

populära och utbredda reformer för att sedan smälta ihop dessa med lokala traditioner, rutiner 

och arbetssätt. Frågan förblir ifall organisationer rör sig mot likriktningscenariot, där alla 

organisationer runt om i världen adopterar samma reformer och därmed på lång sikt blir allt 

mer lika varandra eller om organisationer idag blir mer immuna mot externa reformer och 

därför tränger bort dessa. En alternativ väg redovisas av Rövik (2000) som menar att varken 

likriktningscenariot eller immuniteten är vad som faktiskt händer när en organisation tar sig an 

ett nytt koncept. Istället menar han att det som sker är en organisatorisk bearbetning och 

översättning av populära koncept. 

 

Då olika reformer beskrivs som immateriella idéer har de stor potential att spridas både snabbt 

och långt eftersom det finns olika sätt för koncept att spridas inom olika organisationer. Det 

finns huvudsakligen tre olika teorier om vad som händer med reformer efter att de adopterats, 

nyinstitutionell teori, virusteorin och översättningsteori (Rövik, 2000). Den nyinstitutionella 

teorin beskriver uppgiften att det sker en frikoppling mellan vad som sägs och vad som faktiskt 

görs. Organisationen påstår sig ha adopterat en ny reform medan de dagliga aktiviteterna pågår 

som vanligt och det är inte mycket som förändrats. Detta sätt har kritiserats för att det inte är 
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så mycket som händer. Istället presenteras två andra teorier, virusteorin och 

översättningsteorin, som vi ska ta en närmare titt på (Rövik, 2000). 

 

Enligt virusteorin är frikopplingen som presenterats ovan endast temporär och konceptet 

kommer sakta men säkert att influerar hela organisationen. Detta kan liknas vid ett virus som 

steg för steg sprider sig inom organisationen för att till slut genomsyra hela organisationen. 

Den knyter helt enkelt samman teori och praxis. 

Översättningsteorin innebär att olika koncept bearbetas och omformas när en organisation 

adopterar dem. Detta ses ofta som ett medvetet val där organisationen väljer de delar av 

konceptet som de ska fokusera på. Organisationen plockar sedan ut delar av ett koncept och 

anpassar dem till de lokala förhållandena. Att organisationen väljer att bearbeta och anpassa ett 

koncept enligt översättningsteorin innebär att organisationen utsetts för onödiga och långvariga 

störningar (Rövik, 2000). 

 

 

Reformers utveckling 

2.4 Rationaliseringsrörelsen 
 

Det var Fredrick Winslow Taylor som lade grunden till den rationaliseringsrörelse som kom 

att utvecklas i början av 1900-talet. Taylors teori var en normativ organisationsteori som delar 

samma instrumentella syn som Webers byråkratimodell (Sandkull & Johansson, 2000). Taylors 

teori anses vara startskottet för rationaliseringen och de efterföljande systemen utvecklades 

som en slags reaktion mot taylorsystemet (De Geer, 1978).  

 

Rationalisering innebär att systematiskt sträva efter att förbättra utbytet mellan insatser och 

resultat. Rationaliseringsrörelsen är ett samlingsbegrepp för de försök att systematiskt 

analysera och studera arbetsuppgifter vid produktion för att kunna förbättra och effektivisera 

produktionen. På grund av arbetssättet ackord vittnade dåtidens skribenter om en maskning 

som förekom, detta ledde till att de första rationaliseringsingenjörerna satte igång sitt arbete. 

För att kunna utnyttja arbetskraften mer effektivt började man fokusera mer på att optimera 

arbetarnas rörelsemönster (Sandkull & Johansson, 2000). 
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Det skedde en förhållandevis tidig översättning av Taylors skrifter till svenska (1913 samt 

1923), men det kom det att dröja många år innan Taylors system adopterades i den svenska 

industrin. Under 1910-talet och långt in i 1920-talet förekom det en massiv kritik och misstro 

från fackföreningsrörelsen gentemot rationaliseringsrörelsen och dess agenda. Det ansågs att 

arbetstillfällen skulle gå förlorade, att de återstående anställda skulle bli hårt pressade och att 

företagets vinster skulle öka utan att de anställda gagnades. Under 1920-talet avtog kritiken 

och övergick till en fråga om hanteringen av rationalisering i industrin (Hasselbladh, 2001). 

Det dröjde ända fram till 1930-talet innan metoderna togs i bruk och människor började studera 

Scientific Management, dock så skedde detta inte i en större utsträckning. Det var först på 

1950- och 1960-talet som rationaliseringen fick sitt genombrott i Sverige. De tekniskt skolade 

cheferna insåg nu de potentiella fördelarna med massproduktion kopplade till en rationell 

produktion och hög arbetsintensitet. Den svenska industrin strävade efter att införa Fords 

löpandeband, anställda står på en position där ett visst arbete ska utföras och arbetstakten 

bestäms av maskinerna samt materialets tillgänglighet (Sandkull & Johansson, 2000). 

 

Hans De Geer nämner i sin bok “Rationaliseringsrörelsen i Sverige” (1978) ett antal olika 

definitioner på begreppet rationalisering därför att De Geer anser att ordet och dess innebörd 

är svårdefinierat och ständigt under utveckling. En av de definitioner som nämns i boken 

förekommer i Sven Åke Johanssons doktorsavhandling 1973 och beskriver rationalisering 

enligt följande:  

“Med rationalisering förstås att någon vidtar systemförändrande åtgärder. Avsikten är att 

anpassa produktionsverksamheten till föreliggande eller förutsedda förutsättningar och mål. 

Åtgärderna skall vara förnuftsbetingade och systematiska och kan gälla 

• Strukturen 

• Resurserna 

• Komponenterna 

• Åsyftad verksamhet 

• Metoder att utöva verksamhet” (De Geer, 1978). 

 

Vidare har begreppet utvecklats och anammats för att böjas och utövas för olika organisationers 

arbetssätt. De Geer (1978) beskriver rationalisering som en mer konkret aktivitet eller initiativ 

i produktionsprocessen. Det som skiljer rationalisering och rationaliseringsrörelsen ifrån 

varandra är att rationaliseringsrörelsen beskrivs som ett vidare begrepp. Med det menas att 
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syftet för att främja industrins rationalisering, där åtgärder och strävan inkluderas, utan att vara 

direkta led i rationaliseringsprocessen. 

 

2.5 Kvalitetsrörelsen 
 

Hasselbladh (2001) skriver vidare om hur rationaliseringsrörelsen hamnade i en fas där fokus 

flyttades till att behandla kvalitet ur ett bredare perspektiv. Kunderna uppfattade ofta 

produkterna som defekta som en konsekvens av den storskaliga produktionen, vilket ledde till 

att statistiska kvalitetskontroller började tillämpas under 1930-talet. Det var på det sättet 

kvalitetsstyrning fick genomslag i Japan efter andra världskrigets slut. Redan här sågs nu 

kvalitetsfrågan som en framtida konkurrensfaktor och fick stor betydelse för företagsledningar. 

Nästa steg som kom att bli definitionen för kvalitetsstyrningens ram skedde i samband med 

återvändandet av de amerikanska produktionsmetoderna som utvecklades i Japan och nu 

återvände till USA. Ordet kvalitetsstyrning kom nu inte endast att handla om hur slutkunden 

uppfattar kvalitet utan påverkade hela produktionskedjan. Det innefattar nu produktionskedjan, 

de delresultat som finns samt hela organiseringen. Kvalitetsstyrning blev som en slags ram som 

organisationer nu kunde arbeta efter (Hasselbladh, 2001). 

 

Begreppet Total Quality Management (TQM) uppkommer och definieras som en ny ram för 

styrning under 1960- och 1970-talet. TQM når inte framgång omedelbart, utan det kom att 

dröja fram tills efter den amerikanska debatten om hotet från Japan från 1970-talets mitt och 

en tioårsperiod framåt. Det sågs som ett hot från Japan eftersom kvalitetsfrågan förutspåddes 

bli en relevant konkurrensfaktor. Efter mellankrigstiden uppstod ett mönster som liknas vid 

den så kallade rationaliseringsrörelsen. En kvalitetsrörelse grundas och börjar nu ta plats, det 

sker förändringsprogram i traditionella industrier som innefattar bil, stål och verkstad. I USA 

bildas ett nationellt kvalitetsinstitut vilket leder till att flera länder följer trenden och i Sverige 

bildas SIQ (Swedish Institute For Quality). Under den här tiden skedde även en akademisering 

av TQM i form av forskning och universitetsutbildningar (Hasselbladh, 2001). 

 

 I det här skedet står hotet från Japan inte längre högst på prioriteringslistan och kvalitetsfrågan 

handlar inte längre om tidsbundna problem. Nu introduceras den istället som en 

revolutionerande ny metod att styra organisationer med. Kvalitetsrörelsen har i likhet med 

rationaliseringsrörelsen spridit sig till flera länder men under en betydligt kortare tidsperiod. I 

början av 1990-tal tog det en vändning och management som styrform spred sig runt om i den 
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industrialiserade världen.  Management tillhandahöll idéer, ett språk och tekniker som nu 

kunde tillämpas på ett annat sätt. Det är ett professionellt språk med tydliga riktlinjer vars 

relevans inte ifrågasätts (Hasselbladh, 2001). 
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3. Metod  

Följande kapitel inleds med att beskriva tillvägagångsättet som användes för studien. 

Därefter redogör vi för hur studien har försätts med information och hur primärdata 

samlades in samt för den guide som användes vid intervjuerna. 

 

Uppsatsen är av kvalitativt slag för att kunna ge en fördjupad förståelse av 

problemdiskussionen. Vi har med hjälp av sekundärdata tagit fram en grund för vår 

institutionella teori. Detta för att kunna undersöka kopplingen mellan Scania Production 

System och de tidigare styrreformerna Taylorismen, Fordismen, Total Quality Management, 

Lean Production, Just-In-Time och Toyota Production System. Vi använder oss även av 

konceptlitteratur. Detta genom litteratur som sprider dessa koncept vidare och förklarar dem. 

Vi ställde de olika reformerna mot varandra för att hitta likheter och skillnader gentemot 

Scanias Produktionssystem. 

  

För att undersöka hur Scania motiverade, implementerade och utvecklade sitt 

produktionssystem tog vi hjälp av sekundärdata i form av Scanias egna bilagor och även andra 

sekundärkällor som vi sammanvävt med relevant kurslitteratur. Till vår hjälp har vi även nyttjat 

primärdata bestående av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med anställda på Scania som 

ger oss en koppling till SPS och vårt syfte. På detta sätt fick vi en överblick på hur det kan se 

ut när en reform motiveras och sedan implementeras ur det teoretiska perspektivet för att sedan 

jämföra det med hur det gick till på Scania. 

 

3.1 Datainsamling  

 

Genom insamling av sekundärlitteratur bestående av SH databassök, hemsidor, vetenskapliga 

artiklar och kurslitteratur gjordes en tydlig analys av vad som var högst relevant för vår studie. 

Vi analyserade noggrant vilken sekundärlitteratur som skulle användas genom en undersökning 

av underlaget kring respektive referens för att sedan försöka hitta kopplingar till vårt valda 

syfte. Datainsamlingen skedde på ett oberoende sätt där vi använt oss av information som gått 

att hitta från olika källor, exempelvis Scaniahuset som vart taget från Scanias egna bilagor 

bekräftades från Bergman & Klefsjös bok: Kvalitet från behov till användning. 
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3.2 Urval 

 

Vi valde att intervjua fem respondenter, varav fyra är befintligt anställda på Scania och den 

femte en tidigare vd som varit anställd på företaget under perioden 1977–2016. 

 

Vi valde ut nämnda respondenter för att försöka få en bred förståelse för olika avdelningars 

syn på SPS som kan kopplas till vårt syfte. Den andra orsaken till vårt urval var att vi även ville 

förstå olika arbetsrollers syn på SPS inom Scania som även den kan kopplas till vårt syfte. 

 

Vi kom i kontakt med en tidigare vd, en uppdragsledare, en Team-Leader, en härderioperatör 

och en montör. Alla dessa arbetar inom olika avdelningar på Scania förutom uppdragsledaren 

och montören som båda arbetar på motormonteringen. Den tidigare vd:n är sedan 2016 

pensionerad och avslutade sin karriär på Scania som vd. Uppdragsledaren var även anställd på 

Scania vid införandet av SPS, då som montör och har arbetat på Scania sedan dess. Samtliga 

respondenter, med undantag av Per Hallberg, kommer att vara anonyma i denna studie på grund 

av den sekretess som råder inom organisationen. 

 

3.3 Intervjuguide  

 

Intervjuerna genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuguide. Detta för att försöka få ut 

så mycket relevant information som möjligt ur de olika intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

Vi bestämde oss för att skicka intervjufrågorna i förväg till respondenterna för att ge dem en 

uppfattning om vad de kunde förvänta sig under intervjun (Bryman & Bell, 2016). Detta gav 

oss möjlighet till en diskussion kring ämnet och samtidigt till att ställa följdfrågor. Frågorna 

var främst kopplade till SPS och respondentens syn på systemet. Vi inkluderade även frågor 

som var kopplade till vald sekundärdata via konceptliteruren. Vi försökte att täcka in de 

logistiska teorierna genom att ställa frågorna med andra ord för de respondenterna som inte vet 

vad exempelvis Lean eller TQM betyder för att få så bra förståelse som möjligt kring ämnet. 
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3.4 Metoddiskussion 

 

Inledningsvis valde vi att fördjupa oss i SPS, TPS och de tidigare reformerna med hjälp av 

sekundärdata. Vi valde därefter ut de fem respondenterna för att sedan utforma frågor med 

relevans för vårt syfte men även för deras roller i Scania. Vi hade kunnat intervjua fler personer 

som t.ex. en anställd men med annan roll på samma byggnad som någon av våra redan valda 

respondenter. Detta för att få en ännu bredare bild kring syftet, dock skulle detta kräva en allt 

större kartläggning. Vi känner oss ändå nöjda med valet av respondenter och känner att vi fått 

fram det vi strävade efter med intervjuerna. Vi valde intervjurespondenter enligt de positioner 

inom Scania som vi ansågs vara relevanta. En tidigare vd som var med under implementeringen 

av SPS, en uppdragsledare som vid införandet av SPS arbetade som montör och varit anställd 

på Scania sedan dess. Sedan gick vi lägre ner i hierarkin där vi intervjuade en Team-Leader för 

att få en överblick över hur ledarskapet såg ut, därefter kom vi i kontakt med en härderioperatör 

som till skillnad från vanliga montörer har ett friare arbete och slutligen en montör. Vi kände 

att dessa fem personer täckte vårt behov av information från flera olika led i organisationen. 
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4. Rationaliseringsrörelsens utveckling 
Detta kapitel redogör för rationaliseringsrörelsens utveckling genom två reformer som var 

framstående under denna utveckling i form av Taylorismen och Fordismen.  

 

4.1 Taylorism 
 

Taylorismen härstammar från Fredrick W Taylor som var en juridikstudent vid Harvards 

universitet, men som bestämde sig för att hoppa av utbildningen (Sandkull & Johansson, 2000). 

I och med att Taylor avbröt sina juridikstudier valde han istället att börja som lärling i en 

mekanisk verkstad. I denna verkstad gjorde Taylor som 25-åring sina första tidsstudier och 

efter en viss tid blev han befordrad till förman som ett resultat av hans studier (Sandkull & 

Johansson, 2000). Taylor fick även att utföra sina experiment i en vetenskaplig arbetsanalys 

tack vare att hans far hade nära kontakter i verkstaden. 

Det som blev Taylors viktigaste budskap till resten av världen var skrivet i två olika texter; 

Shop Management som skrevs 1903 och Principals of Scientific Management som skrevs 1911 

(Sandkull & Johansson, 2000). Sandkull & Johansson förklarar även att en annan viktig källa 

till Taylors budskap kom från pressade senats förhör som han fick genomgå 1912. Dessa förhör 

ägde rum därför att Taylors ekonomiska effektivitetssystem och dess sociala konsekvenser 

ifrågasattes. För att kunna få en tydlig bild av Taylors teori går det att sammanfatta hans tankar 

genom att det enbart finns ett bästa sätt att utföra ett arbete och att det alltid ska vara rätt man 

på rätt plats (Sandkull & Johansson, 200). 

 

Det bästa sättet: 

Under tiden som Taylor var lärling noterade han hur arbetarna medvetet inte arbetade i den 

arbetstakt som de var kapabla till. Ett exempel på detta är en nykomling som gick med i 

arbetsteamet och fick lära sig av de erfarna. Lärlingen insåg snabbt för sig att det inte fanns  

anledning till att göra mer än nödvändigt (Sandkull & Johansson, 2000). Taylor drog slutsatsen 

att det var de erfarna arbetarna som kunde produktionen i detalj som bestämde takttiden och 

hur allt skulle gå till. På grund av detta var verkstadsledningen maktlös eftersom den inte hade 

den relevanta kunskapen om tillverkningsprocessen. Taylor bestämde sig för att komma till 

rätta med detta problem och arbetade målmedvetet med att informera företagets ledning om 

arbetsprocessen i syfte att eliminera slöseriet av mänskliga resurser (Sandkull & Johansson, 

2000). Senare presenterade Taylor Det bästa sättet som innebär att arbetsmetoder 

standardiseras och möjliggör för arbetare att arbeta på effektivast möjliga sätt (Sandkull & 

Johansson, 2000). 
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Rätt man på rätt plats: 

Denna grundprincip som Taylor presenterar har sitt syfte i att framhäva betydelsen av att hitta 

rationella urvalsmetoder (Sandkull & Johansson, 2000).  Taylor förklarar detta arbetssätt 

genom att han valde ut en arbetare på verkstaden som fick delta i ett försök att lasta 47 ton 

tackjärn per dag istället för 12,5 ton som var det tidigare målet. För att kunna göra dessa 

rationella urvalsmetoder utvecklade Taylor metodiken och sorterade anställda utifrån den 

“personliga koefficienten”. Han valde ut anställda med en låg personlig koefficient och de 

övriga var tvungna att sluta och Taylor insåg att många av de hårt arbetande, intelligenta och 

pålitligaste var flickor som behövde sluta (Sandkull & Johansson, 2000). Taylor la en stor vikt 

kring betydelsen av de fysiologiska faktorerna och han förkastade äldre psykologiska teorier 

och anslöt sig istället till sin tids strömningar. Så småningom sköttes urvalsmetoderna av 

legitimerade psykologer som senare utvecklade och förfinade instrumenten för de olika 

kvalifikationsområden (Sandkull & Johansson, 2000). Kritiken som uppstod kring dessa 

psykologiska urvalsmetoder var mycket stark och det ansågs att precisionen i detta system var 

mycket låg. Idag har den grundläggande föreställningen om mänskliga egenskapers stabilitet 

faktiskt stöd hos forskarna och en mängd urvalsmetoder förekommer i praktiken (Sandkull & 

Johansson, 2000). 

  

Taylorismens syfte att främja standardisering och byråkrati har genom åren fått utstå en del 

kritik (Jones, 1997). Adler som kritiserar Taylorismen menar att Taylorism är en fiende till bra 

arbetsrelationer, kvalitet, produktivitet och lärande inom organisationer samt att de anställda 

hamnar i skuggan av byråkratin som råder (Jones, 1997). Jones (1997) anser att denna kritik 

inte behöver stämma och menar att byråkrati lika väl kan utformas för att främja innovation 

och dedikering till organisationen. Vidare skriver Jones (1997), för att verkligen förstå djupet 

av standardisering och praktiserar det på rätt sätt borde standardiseringen bevisa sig själv vara 

en hörnsten för löpande lärande och motivation i en organisation. 

 

4.2  Fordism 
 

Henry Ford strävade efter att hitta ett sätt som skulle göra det möjligt för dåtidens medelklass 

att kunna ha råd att köpa hans bilar. Detta möjliggjordes tack var den nya motorfabriken där 

han lät varje anställd utföra få arbetsmoment under kort tid vid ett löpandeband. Tidigare under 

Fords historia hade den anställde arbetat vid en stationär bänk och monterat ihop sina 
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komponenter. Förändringen i fabriken ledde till att produktionstiden reducerades markant. 

Reformen i motorfabriken fördes nu över till övriga delar av verkstaden och redan efter ett år i 

bruk hade antalet producerade bilar fördubblats samtidigt som arbetsstyrkan minskat med 10 

% (Sandkull & Johansson 2000). 

 

Det nya produktionssättet innebar att det inte längre behövdes några förkunskaper eller 

erfarenhet inom området. Vilken frisk person som helst kunde nu klara av arbetet. Ett missnöje 

uppstod och arbetare började söka sig till andra företag där deras arbete och expertis fortfarande 

uppskattades. Det som ledde till missnöjet var att de inte kunde acceptera att deras arbete 

reducerades till ett par få rörelser upprepas ständigt längs med det löpandebandet som 

successivt ökade hastighet. Henry Ford, som själv hade arbetat många år i olika verkstäder, 

insåg snabbt att de redan satta lönerna inte skulle hålla i den nu moderna 

biltillverkningsbranschen. Det är av den anledningen som Ford 1914 uttalade sig inför 

medierna att lönen skulle höjas till 5 dollar per dag, vilket var en rejäl ökning från den tidigare 

lönen på 2,34 dollar per dag. Han bestämde sig även för att korta arbetstiden från 9 till 8 timmar 

per dag. Detta ledde nu till att människor var beredda att underkasta sig det rullande bandets 

arbetsordning och dubbelt så många personer som det egentligen behövdes köade utanför 

företagets dörrar (Sandkull & Johansson 2000). 

 

Det löpandebandet hade tidigare tillämpats i till exempel Chicagos slakteri och Fords 

utvecklade det till det balanserade löpandebandet. Man byggde upp ett antal arbetsstationer 

med en anställd (operatör) vid varje station. Operatören skulle under tidspress genomföra en 

viss förbestämd arbetsinsats. Detta var tvunget att ske på mindre än en minut därför att samtliga 

stationer hade lika stor tidsåtgång och på grund av att operatörens nödvändiga komponenter 

var tillgängliga på arbetsstationen (Sandkull & Johansson 2000). 

 

Arbetet i Fords fabriker kunde planeras och kontrolleras på ett helt nytt sätt. Systemet 

konstaterades vara ett produktionstekniskt system med en inbyggd prestationskontroll. Det var 

enkelt att planera arbetet samt att hitta fel och kontrollera vem som inte skött sina 

arbetsuppgifter på rätt sätt. Möjligheten för massproduktion öppnades nu upp men det skedde 

inte utan några utmaningar. En av utmaningarna var bandets ständiga rörelse i samma takt 

vilket innebar att det inte var möjligt att få snabbare eller långsammare takt oavsett om 

arbetsuppgiften kunde kräva det och det blev därför omöjligt att undvika balanseringsförluster 

(Sandkull & Johansson 2000). 
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Ford själv angav tre faktorer som låg bakom massproduktionen. Detta då den första var den 

planerade, regelbundna och kontinuerliga rörelsen genom verkstaden. Den andra handlade om 

att montörerna vart tilldelade arbetsuppgifter i förväg och inte själva kunde ta egna initiativ 

vilket ledde till att arbetsmomentens tid förkortades. Den tredje principen handlar om att 

produktionens olika moment ständigt analyseras och fördelas för att sedan förbättras. Ford kom 

att betraktas som den som satte masstillverkningen i system och den rationella tillverkningen 

kom att bli en förebild för andra industrier (Sandkull & Johansson 2000). 
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5. Kvalitetsrörelsens utveckling 
Detta kapitel kommer behandla de substanser som kan kopplas ihop med kvalitetsrörelsen 

och dess utveckling. Nedan kommer Total Quality Management, Lean Production, Just-In-

Time och Toyota Production System att presenteras. 

 

5.1 Total Quality Management 
 

Bergman och Klefsjö (2012) skriver att begreppet Total Quality Management (TQM) på 

svenska är översatt till offensiv kvalitetsutveckling. Dock har begreppet offensiv 

kvalitetsutveckling på senare år till viss del både utvecklats och urskilts från TQM. 

Anledningen till “offensiv” i offensiv kvalitetsutveckling sägs vara att aktivt förebygga, 

förändra och förbättra istället för att kontrollera och reparera. Inom en organisation som arbetar 

utifrån offensiv kvalitetsutveckling är det nödvändigt att arbetet bygger på ständigt 

engagemang och ledningens helhjärtade deltagande inom kvalitetsfrågor. Enligt Juran, som är 

en av de mest renommerade inom kvalitetsområdet, så har inget företag lyckats uppnå kvalitet 

i världsklass utan ledarskap i den högre ledningen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Kvalitetsområdets utveckling beskrivs ofta utifrån fyra faser:  

• Kvalitetsutveckling: ständiga förbättringar innan, under och efter produktion 

• Kvalitetssäkring: innan produktion 

• Kvalitetsstyrning: under produktion 

• Kvalitetskontroll: efter produktion 

 

Dessa fyra faser kan dock inte förklara olika utvecklingsmönster runt om i världen med 

varierande kulturer (Bergman & Klefsjö, 2012). Att kunna förbättra sitt utbud för kunden 

genom användning av samma eller mindre resurser är grunden för offensiv kvalitetsutveckling. 

Offensiv kvalitetsutveckling relateras till förändring på två aspekter och är en naturlig del av 

området kvalitetsutveckling. Den ena aspekten bygger på att offensiv kvalitetsutveckling 

omfattar ett ständigt arbete med förbättringar och den andra är att förändring för organisationen 

betecknas som införandeprocessen av offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Ett framgångsexempel på betydelsen av ledningens engagemang är Scania. Tack vare 

ledningens delaktighet och engagemang har Scania framgångsrikt utvecklats genom ett 

samarbete med Toyota. Det nära samarbetet med Toyota under många år har påverkat Scanias 

produktionssystem och kultur oerhört mycket och positivt (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Genom ett engagemang från företagsledningen vad gäller kvalitet, går det att framgångsrikt 

utveckla ett arbete med TQM som koncept. Detta koncept måste dock inbegripa sex 

huvudpunkter (Bergman & Klefsjö, 2012): 

  

• Sätta kunderna i fokus: Detta innebär att, ur organisationens kvalitetssynvinkel, alltid 

sätta kunden i första hand. Organisationen måste hålla sig informerad om kundens 

subjektiva uppfattning om kvalitet för att sedan forma hela verksamheten efter detta så 

att det uppnås. Detta innebär att det är konkurrensen på marknaden som definierar 

begreppet kvalitet. Om en konkurrerande  produkt dyker upp på marknaden med bättre 

egenskaper så kan en redan existerande produkts kvalitet upplevas som försämrad. Det 

är viktigt att man inom organisationen försöker anta kundens perspektiv för att på så 

sätt få förståelse för kundens efterfrågan för att lyckas uppnå kundens förväntningar vid 

utveckling och produktion av varor och tjänster. 

 

•  Basera beslut på fakta: Att kunna basera beslut på fakta och att inte låta slumpmässiga 

faktorer ha en avgörande roll inom organisationen, är en viktig del inom TQM. Det 

krävs dock en kunskap om variation men även fakta att analysera. Olika typer av 

information som man samlar in, utarbetar och utforskar ska baseras på kundernas behov 

och efterfrågan (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

• Arbeta med processer: Processer som består av sammanhängande aktiviteter och 

konstant upprepas är stor del av den organiserade verksamheten. Det är resurser som 

tex. information och material som en process omvandlar till ett resultat för att 

tillfredsställa processens kunder. Detta genom att använda så få resurser som möjligt 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

• Arbeta med ständiga förbättringar: Att ständigt arbeta med förbättringar är ett 

centralt begrepp inom TQM. Om man som organisation slutar med strävan om att 

ständigt bli bättre så kommer organisationen så småningom sluta vara bra. Detta 

eftersom kvalitetskraven från kunderna ständigt ökar samtidigt som att nya tekniska 

lösningar tillkommer och nya former av affärsverksamheter uppstår (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 
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• Skapa förutsättningar för allas medverkan: Kvalitetsförbättringar riktar inte in sig 

som enbart en ledningsfråga utan det kräver ett helhjärtat engagemang från alla 

involverade. Kommunikation, delegering och utbildning är alla viktiga nyckelord för 

att involvera allas deltagande (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

• Engagerat ledarskap: Det krävs förstås ett ovillkorligt och helhjärtat engagemang från 

ledningen inom kvalitetsförbättringar. Denna punkt är oerhört viktig för en lyckad 

organisation. Genom att skapa en positiv energi från ledningen som sprider sig bland 

medarbetarna som känner en trygghet och ett stöd i sitt arbete inom organisationen 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

5.2 Lean Production 
 

Inom logistiken är begreppet Lean Production en allt mer växande trend och kommer i grunden 

från en studie som fastställde att biltillverkare runt om i världen producerat hälften så bra bilar 

som den japanska bilindustrin (Storhagen, 2011). Det främsta målet med Lean Production är 

att eliminera allt onödigt som inte skapar något värde och effektivisera bl.a. produktion och 

distribution. Under senare år har västvärlden såväl som svensk industri börjat tillämpa Lean 

Production allt mer då företag eftersträvar att sänka sina kostnader och samtidigt effektivisera 

de processer som finns inom verksamheten (Lumsden, 2006).  

 

Det är viktigt att kunna identifiera de olika aktivitetsflödena, som kallas värdeflöden, som 

skapar ett värde genom effektivisering för att eliminera aktiviteter som inte skapar något värde 

för kunderna. Lean beskrivs idag ofta på olika sätt. Vissa menar att Lean inte främst handlar 

om att effektivisera utnyttjandet av resurser utan om att öka flödeseffektiviteten. Begreppet 

flödeseffektivitet fokuserar på en viss enhet, flödesenhet, som genomsyrar hela verksamheten, 

alltså det värde bortsett från flödesenhetens perspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

De verkliga tankegångarna inom Lean grundar sig i två centrala organisatoriska funktioner. 

Den ena överför uppgifter och ansvarsområde passande arbetare som faktiskt lägger till värde 

på företagets produkt under produktion. Den andra har ett system för att upptäcka avvikelser 

som snabbt spåras till varje problems yttersta orsak. Detta leder till ett samarbete 

mellan arbetare inom produktionslinjen och informationssystemet som gör det möjligt för alla 
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i produktionsavdelningen att reagera snabbt vid uppstått problem och förstå avdelningens 

övergripande situation (Womack, Jones & Roos, 2007).    

 

 

5.3 Just-In-Time 
 

Just-In-Time (JIT), infördes på 1950-talet av det japanska företaget Toyota och utgör en filosofi 

inom Lean teorin. Filosofin, utformades av japanen Taiichi Ohno och började tillämpas i 

västvärlden under 1980-talet, för att främja ett smidigt flöde men JIT fungerar bara effektivt 

vid maskinövergångar som drastiskt minskas när tillverkningsprocessen börjar producera en 

liten mängd av varje del för att sedan producera en annan liten mängd så fort den redan 

producerade mängden är redo att gå igenom nästa process i flödet (Womack & Jones, 2003). 

JIT är dock oanvändbar om inte underliggande produktionssteg tillämpar olika typer av 

planeringar för att kunna eliminera störningar i det dagliga flödet som inte är relaterat till 

kundefterfrågan (Womack & Jones, 2003). 

 

Syftet med Just-In-Time är att minimera eller eliminera lager genom att använda allt mindre 

leveranser till en högre frekvens. JIT fokuserar även på att få in rätt kvantitet av nödvändiga 

varor vid rätt tidpunkt eftersom tillgången till rätt vara vid rätt tidpunkt är mer betydelsefull än 

hastigheten i produktion (Storhagen, 2011).  

 

Just-In-Time inriktar sig på Just-On-Time när uppgående flödesriktning inträffar strax innan 

nedåtgående flödesaktiviteter, så att singelartiklar går igenom flödet. Grundbegrepp Just-In-

Time är flöde, ett dragande system (Pull), standardiserat arbete och takttid (Womack & Jones, 

2003). 

 

 

5.4 Toyota Production System (TPS) 
 

Det som Toyota började med på 1960-talet var en styrprincip som handlade om att integrera de 

anställda till att bli likt en familj. Detta trots att arbetssystemet även i Japan bygger på 

Tayloristiska ideer (Sandkull & Johansson 2000). Toyota och dess unika modell började redan 

när de producerade lastbilar för den amerikanska armen under Koreakriget 1950. Den 

amerikanska armén hade krävt av Toyota att genomföra stickprovskontroller innan lastbilarna 

levererades, men då Taiichi Ohno redan hade infört en fortlöpande kvalitetsinspektion i 

produktionsprocessen sågs dessa stickprovskontroller som onödiga (Cusumano, 1985). Taiichi 
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Ohno var på den tiden produktionsansvarig och var den som tog fram den nu kända Toyota 

Production System (TPS).  Det var först på 1970-talet som Toyotas modell slog igenom på 

allvar. Denna modell handlade om att på ett kostnadseffektivt sätt tillverka ett stort antal 

varianter i samma tillverkningssystem. Verktyg placerades nu på så sätt att arbetarna enkelt 

kunde förflytta sig mellan dessa samtidigt som de gjordes lättare. Det som kom att kallas för 

TPS bygger på att det finns en grupp av arbetare som är redo att ta ansvar samt har tillräckligt 

med kunskap för att kunna vara mångkunniga i att utföra flera olika arbetsuppgifter. De ska 

även bidra till att eliminera spill i arbetsprocessen genom att ständigt observera vad som pågår 

i omgivningen och acceptera att arbeta övertid (Sandkull & Johansson 2000). 

 

TPS består av tre grundstenar; eliminera spill (Lean Production), satsa på total kvalitet (Total 

Quality Management) samt att informera och förbereda de anställda (Just-In-Time). Toyota 

modellen strävar efter att eliminera spill, vilket syftar på att ta bort allt onödigt som inte skapar 

värde. Exempel på detta kan vara genom att eliminera onödiga rörelser eller onödig väntan. 

När det pratar om kvalitet inom TPS handlar det inte endast om själva produktens kvalitet, utan 

här ingår allt som görs inom företaget för att förse kunder med varor och tjänster. Exempelvis 

behandlas inte bara kunden som en kund utan det gör även nästa led i produktionsprocessen. 

Det gäller att alltid leverera högsta kvalitet till nästa person i arbetsprocessen inom företaget 

och sedan ut till kunden. TPS handlar inte enbart om att kontrollera sitt arbete och göra rätt, 

utan att uppnå perfektion. TPS har alltså som mål att uppnå noll fel, det är självklart inte ett 

enkelt mål men genom att ständigt förbättras kan TPS närma sig målet. Slutligen handlar det 

sista steget om att alltid finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta bidrar till att mindre kapital 

binds i stora lager genom att endast ta fram det vid rätt tidpunkt, just in time (Sandkull & 

Johansson 2000). 
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6. Från Taylor till Scania 
Detta empirikapitel inleds med en kort beskrivning av valda respondenter för att sedan 

övergå i en analys av Scania Production System i form av primärdata och sekundärdata. 

 

 

Tidigare vd 

Tidigare vd:n Per Hallberg började på Scania 1977 och arbetade i ledningen sedan år 2000. 

Han blev senare vice vd och avslutade karriär på Scania 2016 som vd. Han var en av 

huvudpersonerna som inkorporerade Scania Production System i Scanias produktion, 

administration, forskning och utveckling. Enligt Per var Scania Production System inte bara ett 

produktionssystem utan även ett ledningssystem för hela företaget, med ett sätt att tänka, vara 

och leda. 

 

Uppdragsledare 

Vår andra intervju som genomfördes, och kommer att benämnas Uppdragsledare, var med en 

uppdragsledare från Scanias motoravdelning. Uppdragsledaren arbetar med kvalitetsfrågor, 

berör den interna produktionen men även med övergripande frågor. Frågorna berör främst 

avvikelser och hur man ska korrigera dem med hjälp av nya rutiner. Uppdragsledaren arbetade 

under införandet av SPS som montör i produktionslinjen. Han har sedan dess haft diverse 

arbetsuppgifter och arbetar idag som uppdragsledare. 

 

Team-Leader 

Den tredje intervjun genomfördes med en Team-Leader på Byggnad 210 för framaxlar. 

Personen är verksam som Team-Leader inom produktionslinjen och leder åtta montörer. Han 

förklarade att man som Team-Leader i produktionslinjen måste prioritera tre faktorer inom 

Scaniahuset (modellen som beskrivs på sidan 34). De tre faktor som Team-Leadern refererar 

till är säkerhet, kvalitet och stopptid. 

 

Härderioperatör 

Den fjärde intervjun genomfördes med en härderioperatör på byggnad 081 i Gjuteriporten där 

man härdar artiklar i en så kallad härderiugn. Inom härderiet arbetar man inte på standardiserat 

arbetssätt som på många andra avdelningar inom Scania. Orsaken till det är att man måste 

anpassa sig efter ugnarnas/maskinernas takttider.  

 

Montör 
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Den sista intervjun genomförde med en montör i produktionslinjen, inom motormonteringen i 

Byggnad 150 sedan tre år tillbaka. Montören arbetar med grundmotorer inom sitt område på 

produktionslinjen och ansvarar för att montera just de delar som är specifika för just den station 

där han är stationerad. 

 

6.1 Scania Production System (SPS) 
 

Den svenska lastbilstillverkaren Scania AB är förmodligen det företag som har blivit mest 

påverkat av Toyota och dess produktionssystem (TPS). Scanias produktionssystem infördes i 

början av 2000-talet tack vare nära samarbete mellan ledningarna för de två företagen 

(Sederblad, 2011). Det som kännetecknar Scania Production System är att dess produktion sker 

i ett konstant flöde, där avvikelser under förloppet omgående åtgärdas för att reducera stopptid 

och ständigt ha produktionen i rörelse. Scania arbetar ständigt efter kundernas behov och är 

kända för att snabbt kunna producera samt leverera efter kundens behov. Man lyckas med detta 

tack vare en kombination av produktionsplanering och uppdelning av olika delprocesser inom 

produktion (Sederblad, 2011). 

  

Det som utgör basen för Scanias affärsframgång och kultur, som är starkt förknippat med 

Toyota, är Scanias tre kärnvärden (Bergman & Klefsjö, 2012): 

   

Kunden först 
Scania skapar ett värde för kunderna genom att förstå kundens fokus samtidigt som kunden 

sätts i fokus genom hela Scanias värdekedja: från forskning & utveckling, inköp & produktion 

till försäljning, leverans och finansiering av produkter och tjänster (scania.se, 2017). 

  

Det går att se en tydlig skillnad i detta avseende om man jämför med vad Taylor och Ford 

strävade efter. Rationaliseringen innebar en ökad produktion och maximerad vinst samtidigt 

som man inte prioriterade slutkunden. Det var i ett senare skede när kvalitetsrörelsen infördes 

som kunden sattes i fokus och företagen insåg betydelsen av nöjda kunder. Även Toyota 

nyttjade denna metod och som senare även Scania adopterade. I intervjun med 

härderioperatören förklarar han att det inte endast är slutkunden som benämns kund, utan 

samtliga led i produktionen från forskning och utveckling hela vägen fram till försäljning. Det 

är enligt samtliga respondenter något som genomsyrar Scanias arbetssätt och samtliga led av 

anställda är väl medvetna om detta. Denna faktor i Scaniahuset kan ses som den del med flest 
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skillnader mellan nutid och de gamla styrformerna. Man har flyttat fokus och kunden har fått 

en stor betydelse i hela produktionskedjan. Det går att skönja likheter med Fords löpandeband 

där den ena montören har en skyldighet att leverera en färdig produkt till nästa. I Fords 

löpandeband betraktades inte nästa led i produktionen som kund och det var inte kvalitet som 

var i fokus. Istället var det viktigt att göra sitt arbete så snabbt som möjligt innan bandet rullade 

vidare. 

  

Här kommer även den första logistiska faktorn in i Scanias arbetssystem, Total Quality 

Management. TQM handlar om att kunden är i fokus och att samtliga led inom organisationen 

behandlas som kunder. Detta för att leverera så hög kvalitet som möjligt till nästa led i 

produktionen hela vägen till slutkunden. På så sätt försäkrar organisationen sig om att högsta 

möjliga kvalitet har levererats till kunden. 

  

Respekt för individen 
Scania sätter alltid individen i centrum i allt företaget gör. Genom att ta vara på den enskilda 

individens kunskap, erfarenhet och ambition strävar Scania ständigt efter att utveckla företagets 

arbetsmetoder. Man uppnår ökad effektivitet,  högre kvalitet och arbetstillfredsställelse genom 

inspiration och nya idéer som föds i det dagliga arbetet (scania.se, 2017).   

  

När Taylor utvecklade sina idéer var det ingen fråga om respekt för individen. Här handlade 

det istället om att sköta sin arbetsuppgift på snabbaste möjliga sätt. Om t.ex. en montören inte 

gjorde sitt arbete kunde man enligt Taylor lätt ta in någon annan som utföra arbetet på bättre 

sätt. Montören som intervjuats förklarar att han på Scania inte känner sig utbytbar på det sättet 

som det var på den tiden, men beskriver han en annan intressant del av Scanias arbetssätt.  

 

”Jag känner mig säker eftersom jag vet att jag gör ett bra jobb, chefen tycker om mig och jag 

har bra utvecklingsmöjligheter, jag känner inte att jag hänger löst. Däremot så har jag som 

Scania anställd en större säkerhet till skillnad från en bemanningsanställd, man brukar säga 

ifall det händer något så är det sist in först ut. Dom kan känna sig mindre säkra, det är jobbigt 

att vara anställd av bemanningsföretaget” – Montör. 

 

Detta kan kopplas till Taylors filosofi om att arbetarna är utbytbara, men de fastanställda bättre 

trygghet när det gäller utbytbarheten. Montören har också han varit anställd av 

bemanningsföretag och understryker betydelsen av att vara närvarande på arbetet oavsett hur 
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man mår. Detta på grund av oro för att förlora sin plats och inte få en fast anställning. Scania 

anställer endast montörer via bemanningsföretag vilket gör att samtliga nyanställda får känna 

på pressen. 

 

 Ford förstod att de arbetsmoment som de anställde behövde genomföra, ett fåtal rörelser som 

repeterades dagligen, skulle påverka dem. Eftersom vilken frisk person som helst skulle klara 

av att arbeta i fabriken utan några som helst förkunskaper, kände sig de anställda som utbytbara. 

Detta medförde att en stor osäkerhet rådde bland arbetarna. Fords lösning blev att höja lönerna 

samtidigt som han kortade arbetstiden, vilket ledde till att människor accepterade det 

löpandebandet. Det går att se en tydlig koppling till att Ford förstod det, som i Scaniahuset kom 

att kallas respekt för individen. Genom att ha nöjda medarbetare kommer arbetet ske i ett 

jämnare flöde och de anställda kommer att vara mer motiverade till att arbeta. Per Hallberg 

beskriver respekt för individen på ett sätt som medförde en stor förändring för Scania. Förr var 

det ett hårdare ledarskap som användes, man skällde på de anställda och att göra fel var inget 

som de anställda vågade erkänna. Ledningen inom Scania har idag ändrat riktning och man 

arbetar för att uppmuntra, motivera och finnas där som stöd för de anställda. Hallberg förklarar 

att anställda tidigare inte vågade berätta för sina chefer om avvikelser som berodde på misstag 

av anställda. 

  

”En annan sak som jag tycker är värd att nämna är att på Scania älskar vi avvikelser. Tidigare 

under den gamla tiden vart man ju bestraffad om man gjorde en avvikelse 3-4-5 gånger men 

här gällde det att ändra helt. Den som kommer och berättar att den har gjort fel, uppmuntra 

den istället för det här är bästa basen till förbättringar. Så vi gick ut med att vi älskar avvikelser 

för att vara extra tydliga om att det inte är det gamla ledarskapet.” Per Hallberg. 

  

Scania eftersträvade att lösa problem i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att man 

uppmuntrade och motiverade istället för att bestraffa kände sig de anställda viktigare och mer 

respekterade. 

 

Vidare berättar de respondenter som arbetar på golvet i verkstadsfabrikerna om en annan bild. 

Montören som arbetar i produktionslinjen förklarar att det ibland inte finns någon respekt för 

individen. Montören ställer sig frågan om det är respekt för individen eller respekt för 

produktionen, Scania tar inte hänsyn till de anställda när övertid planeras in. Montören känner 

att de anställda blir tvingade till övertid oavsett om man har något planerat eller inte och de 
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känner att de blir tvungna att ställa upp för företaget. Härderioperatören förklarar att det vid ett 

tillfälle dröjde ca ett år innan ett  nödvändigt verktyg togs fram. Verktyget var viktigt för arbetet 

och berörda chefer var medvetna om problemet, ändå dröjde det så länge som ett år. 

  

Eliminering av slöseri 
För att bibehålla sina kunder nöjda och lönsamma kräver Scania en hög kvalitet, vilket uppnås 

genom att förstå kundernas behov och ständigt förbättra sin kvalitet på produkterna. Inom 

Scania betraktas avvikelser som en nyckel, som används i väletablerade processer, till vidare 

förbättringar (scania.se, 2017). 

  

Denna inställning kan spåras tillbaka hela vägen till Taylorismen. Det Taylor försökte införa 

var att genomföra arbetet på bästa möjliga sätt med minimalt antal rörelser. Det handlar om att 

eliminera slöseri för att kunna genomföra arbetet på så kort tid som möjligt och på så sätt öka 

produktionen. Ford utvecklade detta vidare genom det löpandebandet, där de anställda inte 

längre behövde flytta på komponenterna. Förflyttningen av komponenter genomfördes 

automatiskt tack vare löpandebandet. Det standardiserade arbetssättet som tillämpades av  

Taylor, Ford och Toyota anammas slutligen av Scania.  

 

Organisationen utformar standarder som de anställda arbetar efter för att på bästa möjliga sätt 

kunna genomföra sitt arbete med så få avvikelser som möjligt samtidigt som produktionen 

pågår. Detta är ett sätt att eliminera slöseri och har sitt ursprung i rationaliseringsrörelsen. Det 

som kom att utgöra skillnaden var det tankesätt som utformades i fart med kvalitetsrörelsen, 

Lean Production. Lean Production går ut på att eliminera allt onödigt som inte skapar värde för 

kunden. Det är denna logistiska aspekt som Scania och dess produktionssystem utgår ifrån 

samtidigt som det går att se likheter med det som kom att bli resultatet av 

rationaliseringsrörelsen.  Per Hallberg beskriver Lean Production som den viktigaste 

byggstenen i SPS. 

  

”Det här med Lean Production som handlar om eliminering av slöseri, har jag vigt mitt 

yrkesliv till att föra in i både produktion men också inom administration, forskning och 

utveckling, så SPS är inte bara ett produktionssystem utan även ett ledningssystem, ett sätt att 

tänka, ett sätt att vara, ett sätt att leda” - Per Hallberg. 
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Vidare berättar Hallberg att Lean Production är det begrepp som täcker in det man försökte 

göra i utvecklingen av SPS. Scaniahuset förklaras som en kedja där den största 

påverkningsfasen kommer ifrån just Lean Production. 

  

Enligt  Hallberg är SPS i sin helhet taget direkt från TPS. Eftersom Lean Production var en så 

stor del av Toyotas arbetssätt så var det naturligt att det kom att spela så avgörande roll i Scanias 

Produktionssystem. 
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Scaniahuset (illustration av SPS) är uppbyggt av Scanias kärnvärden: Kunden först, Respekt 

för individen och Kvalitet. Dessa kärnvärden bildar, tillsammans med Scanias principer, ett 

gemensamt tanke- och handlingssätt, där fokus ligger i att eliminera slöseri för att skapa ett 

mervärde för kunderna (Scania Human Resources, bilaga 2013+).  

 

Scaniahuset (SPS) är uppbyggt kring fyra grundpelare som illustreras i bilden ovan (Bergman 

& Klefsjö, 2012): 

 

• Normalläge - standardiserat arbetssätt: Inom SPS finns ett normalläge som grundar 

sig i standardisering, vilket möjliggör och underlättar observation av avvikelser. 

 

• Rätt från mig: Rätt från mig grundar sig i att tillämpa reviderande åtgärder omgående 

vid upptäckt avvikelse. Oavsett om det berör en intern eller extern kund, skickas inte 

defekta artiklar vidare i kedjan utan ska åtgärdas. 

 

• Förbrukningsstyrd produktion: Produktion startar enbart vid en efterfrågan av en kund 

längre fram i kedjan. 

 

• Ständiga förbättringar: För att undvika likgiltiga avvikelser åtgärdas avvikelser och 

strävar ständigt efter förbättring av normalläget. 
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Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt kan spåras till Taylorismen och Taylors tankar. På den tiden handlade 

det om att utföra ett arbete på kortast möjliga sätt och sedan repetera rörelserna om och om 

igen. Arbetssättet nyttjades i Fords fabriker där samma rörelser genomfördes på ett 

standardiserat sätt, vilket sedan anammades av Toyota och därefter av Scania. Målet är att hitta 

bästa möjliga sätt att utföra ett arbete ur ett tidsperspektiv samtidigt som hög kvalitet ska 

bibehållas. Hallberg beskriver det standardiserade arbetet som ett sätt att hitta avvikelser. Om 

de anställda är införstådda med hur ett arbete ska utföras och det finns dokumenterat så går det 

att hålla koll på det som går fel och följa upp problemen.  

 

Uppdragsledaren jämför standarder med Ikea och dess tillvägagångssätt vid montering av 

möbler. Det finns alltså en standard precis som på Ikea som steg för steg beskriver vad man 

ska göra och när det ska göras. Med det upplägget blir det enkelt att ta in nyanställda och ersätta 

tidigare anställda. 

  

Precis som i Fords fabriker där de anställda kände sig utbytbara så uppstår problemet även för 

Scanias anställda. Härderioperatören vittnar om orättvisor där långtidsanställda blir tvingade 

att flytta från sin nuvarande arbetsplats till andra avdelningar, vilket tyder på att anställda enkelt 

kan ersättas men inte avskedas när de har en fastanställning.  

Montören beskriver situationen som så att det är de anställda som kommit in på Scania via 

bemanningsföretag som är mest oroliga över att de är utbytbara. Respondenten beskriver det 

som jobbigt att vara anställd via bemanningsföretag på grund av pressen och utbytbarheten. 

Det är tydligt att se hur det gamla tankesättet kvarstår trots att det idag finns lagar som ska 

skydda de anställda mot orättvis behandling och en av SPS grundpelare berör om just respekt 

för individen. 

  

En annan del i SPS som går att spåra tillbaka till Taylorismen är taktklockan som än idag är 

högst relevant. Innan införandet av SPS hade Scania enligt Uppdragsledaren ingen takttid som 

de anställda följde. Detta innebar enligt uppdragsledaren att Scania saknade ett jämnt 

produktionsflöde.  

 

Idag producerar Scania med hjälp av SPS ett antal lastbilar per dag tack vare just det jämna 

flödet som upprätthålls med hjälp av taktklockan.   

Uppdragsledaren förklarar takttiden på följande sätt: 
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”Varje station har en viss tid som är jämnfördelad på samtliga stationer om det tex är 3 minuter 

på varje station så ska du inom den tiden hinna montera den stationens artiklar, det ska du 

hinna utföra inom den utsatta tiden som kallas takt. Sedan åker bandet vidare och så fortsätter 

det jämna flödet som ständigt tickar på. Takttiden fastställs genom balanseringar som görs i 

produktionen. Man filmar och kollar om man kan flytta på saker mellan områdena, mellan 

stationerna för att få det så jämnt fördelat som möjligt för att inte vissa stationer ska vara mer 

belastade än andra” - Uppdragsledaren. 

  

Det gäller alltså, precis som både Taylor och Ford förespråkade att utföra ett visst arbete under 

en begränsad tid för att hålla produktionen i ett jämnt flöde. Detta preciseras i löpandebandet 

där varje led i produktionen behöver få sin komponent i rätt tidpunkt för att produktionen inte 

ska stå still. Detta går även att koppla direkt till det logistiska systemet, Just-In-Time.  

JIT handlar om att få in rätt vara i rätt tidpunkt för att förenkla arbetet och kunna arbeta med 

en jämn produktion utan att ha allt för minimera stora onödiga lager. I intervjuerna med de 

anställda vittnar respondenterna om att rätt saker hamnar på rätt plats i rätt tidpunkt förutsatt 

att det inte är brist på det efterfrågade. Detta visar hur JIT som arbetssätt överfördes från Toyota 

till Scania tack vare samarbetet mellan Toyota och Scania där SPS utvecklades med hjälp av 

TPS. 

  

Rätt från mig - TQM 

Rätt från mig går ut på att leverera rätt kvalitet vid rätt tidpunkt,  där den anställde ska göra rätt 

ifrån sig. De artiklar som inte når upp till kvalitetskraven ska inte levereras vidare utan åtgärder. 

Denna inställning har en tydlig koppling till den logistiska filosofin, TQM. Genom att ständigt 

kontrollera kvaliteten i hela arbetsprocessen kan man upptäcka avvikelser i ett tidigt skede för 

att sedan följa upp avvikelserna och lösa problemet. Hallberg beskriver husets högra pelare, 

rätt från mig, som kvalitetspelaren där det gäller att leverera så hög kvalitet som möjligt för att 

hålla produktionen igång. När Scania med hjälp av SPS inkorporerade de logistiska delarna i 

arbetet hade TQM stor betydelse i arbetet.  

 

Varje led i produktionen ska betraktas och behandlas som en kund. Man får en tydlig bild av 

detta när de olika respondenterna svarat på våra intervjufrågor. Där benämns ofta leverantören 

och nästa led i produktionen som kund trots att de är medarbetare. Det är uppenbart att de 

anställda influerade av TQM i deras dagliga arbete. Likheterna med de tidigare reformerna är 
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att det fanns en liknande kontroll. Taylor och Ford kontrollerade sina anställda och hade sina 

metoder för följa upp misstag i produktionen. Skillnaden här att när kvalitetsrörelsen gjorde 

sitt intåg flyttades fokus från produktion till kvalitet vilket även ändrade arbetssättet. Det går 

att se en tydlig skillnad i hur reformen ändrades och skiftade fokus från att ha kontroll över de 

anställda till att istället ge dem mer ansvar. De anställda fick själva kontrollera kvaliteten och 

göra egna bedömningar utifrån deras erfarenhet. Den Team-Leader som vi intervjuat beskriver 

processen enligt följande: 

  

”Om det är något kvalitets fel eller fel på artikeln/materialfel så kontaktar vi Q-Team (Quality 

Team). Då kommer dem ut till line och kontrollerar vad som är fel, och dem brukar säga riv 

axeln så kollar dem upp vad som är fel på artikeln och så kör vi om axeln. Så det är det vi gör. 

Om vi inte kan fixa felet så river vi axeln och kör om den” – Team-Leader. 

  

Arbetet sker dock på olika sätt inom olika avdelningar på Scania. Exempelvis berättar 

härderioperatören om hur det fungerar på dennes avdelning enligt följande: 

  

”I min avdelning så har vi ingen specifik s.k. Quality Gate, utan Quality Gate kommer in vid 

nästa kund i värdekedjan. vi får ju in bitar från våra kunder men vi synar inte bitarna i någon 

kvalitetskontroll utan vi härdar ju mjuk metall så blir det hård metall och enda gången vi kan 

skicka tillbaka en pall är ifall vi ser direkt om det något stort fel på biten”- Härderi operatör. 

  

Montören som arbetar på produktionslinjen beskriver kvalitetskontrollerna enligt följande: 

  

”Kvalitet är jätteviktigt. Vi tittar alltid ifall vi har några skador eller om det är något fel för 

att kvalitet är nästan det viktigaste vi har inom Scania. Vi har en quality zone som kontrollerar 

allt man har monterat, sedan har man vissa stationer där man har kontroller i själva stationen. 

Det är jätteviktigt att visuellt kontrollera material” – Montör. 

  

 

 

Förbrukningsstyrd produktion – Just-In-Time 

Förbrukningsstyrd produktion går ut på att det ska finnas ett jämnt flöde i produktionen som 

styrs av kundefterfrågan. Hallberg menar att det måste finnas ett behov, en efterfrågan som 

tillverkningen anpassas efter. Jämfört med de tidigare reformerna så går det att finna skillnader, 
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därför att man tidigare fokuserade mer på att masstillverka snarare än att kontrollera 

produktionen. Idag planerar Scania sitt arbete utifrån rådande efterfrågan. Team-Leadern 

beskriver det enligt följande: 

  

”Just nu är vi den enda framaxel verkstaden som vi har här i Scania så vi bygger till tre olika 

chassis och om vi inte har den här takttiden så kommer vi inte kunna leverera till alla tre 

chassis samtidigt och om vi hade haft en högre takttid så skulle dem helt enkelt få brist på 

chassi för det är kunden som bestämmer. Ju fler som beställer så behöver vi leverera fler axlar, 

så då behöver vi ha en takttid som är styrd efter kundefterfrågan”- Team-Leader. 

  

Det handlar alltså om att anpassa produktionen till rådande efterfrågan. När efterfrågan sjunker 

så kortas även takttiden för att inte tillverka för mycket som tar plats i lager. Detta är just det 

JIT beskriver, nämligen att rätt produkt hamnar på rätt plats i rätt tid. JIT utgör en viktig del av 

SPS och bidrar till att balansen i produktionen hålls jämn. Styrformen kan kopplas till de 

tidigare reformerna, exempelvis i Fords löpandebands-princip samtidigt som det utvecklades 

som mest i takt med kvalitetsrörelsen i Toyotas verkstäder. Taiichi Ohno utformade  JIT 

tankesättet under 1950-talet. Scania kopierade TPS i samarbete med Toyota för att utforma ett 

eget produktionssystem SPS. Det var ganska naturligt att man även inkluderade JIT-tankesättet 

i SPS. Då JIT hade stor betydelse i det japanska arbetssättet blev det även så i Scanias 

produktionssystem men med mindre justeringar: 

  

”Man kan ju kolla på hur det fungerar annorlunda här jämfört med till exempel Japan, där 

ligger alla leverantörer i samma stad och dem kör med småbilar flera gånger om dagen och 

har nästan inga lager alls. Jag har ju varit i japan 5-6 gånger så har jag sätt allting, varit hos 

leverantörer, det är en stor skillnad när man är så nära varandra, vi har ju flera av 

leverantörerna nere Europa eller Asien så det blir en stor skillnad med olika förutsättningar.” 

– Per Hallberg. 

  

Alltså tillämpas JIT på Scania inte på samma sätt som i japanska företag, men har samma 

tankesätt och  följer samma riktlinjer. Skillnaden är att det kan fungera på olika sätt i olika 

organisationer. Alla organisationer upplever inte ett och samma problem på samma sätt och 

detta är ett tydligt exempel på det. 
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Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar handlar enligt SPS om att hantera avvikelser på rätt sätt och genom att 

ständigt förbättra och förebygga avvikelser. Med en tillbakablick på de tidigare reformerna går 

det att se hur Taylor arbetade för att ständigt minska tiden för arbetsprocessen. Det handlade 

om att ha rätt man på rätt plats för att kunna genomföra ett arbete på bästa möjliga sätt. Detta 

vidareutvecklade Ford med sitt löpandeband där de anställda stod stationerade på sina 

positioner och produkten var i ständig rörelse. Både Taylor och Ford arbetade även efter deras 

respektive utvecklade standarder. Taylor såg till så att det var den högre ledningen som 

utvecklade standarder för att arbetarna på golvet inte skulle kunna lura tidsstudierna genom att 

”maska”. Det var detta tankesätt som spreds med rationaliseringsrörelsen fram till 1950-talet. 

Kvalitetsrörelsen gjorde att arbetarna på golvet blev mer delaktiga vilket de inte hade varit 

tidigare. Hallberg beskriver skillnaden enligt följande: 

  

”Det är på ett annat sätt, när du tittar på det kan du se vissa likheter men det är helt annan 

utgångspunkt. I de ena kommer det från ovan hur man ska göra allting medan det på det andra 

kommer underifrån av medarbetarna och det slutar ungefär i samma lösning. Men det är en 

stor skillnad” – Per Hallberg. 

  

Det Hallberg syftar på är just arbetarnas deltagande och engagemang. Istället för att någon 

högre upp i hierarkin ska komma med förbättringsförslag så sker det på marknivå där arbetarna 

som dagligen brottas med dessa problem själva får komma med idéer och lösningar. 

  

”Det är en stor skillnad när 20 000 man håller på med förbättring inte ett antal timmar i 

veckan, utan hela tiden tänker förbättringar mot att om du har några 100 experter som går och 

ska göra förbättringar. Dem kanske gör häftigare förbättringar ifall du är civilingenjör eller 

vad det nu kan vara men om alla i jobbar med små förbättringar på sina arbetsplatser så blir 

man själv mycket mer involverad och man känner att man behövs, man går till jobbet och 

känner sig viktig, man gör nytta” – Per Hallberg. 

  

Detta är något som det involverade arbetet inom SPS bidragit till. De anställda går till jobbet 

och känner sig viktiga då dem själva får kliva fram och bidra till förbättringar.  

Uppdragsledaren som under införandet av SPS arbetade som montör beskriver involverandet 

av de anställda enligt följande: 
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”Tidigare var montören en montör, inte mer än så. Med hjälp av SPS och att blanda in 

personalen det har också lyft till att hitta det här normalläget. Vi delades in i olika roller, varje 

anställd, varje montör fick någon sorts roll. En blev ansvarig över miljön någon över kvalitet 

någon över material någon Team-Leader. Man blev delaktig på ett helt annat sätt och man 

kände sig mer viktig och uppskattad” – Uppdragsledare. 

  

Detta är något som följt med SPS ända fram till idag. Montören som vi intervjuat berättade 

följande under intervjun: 

  

”Vi har ju möjlighet att påverka vårt arbete. Det är cheferna och teknikerna som har kommit 

fram med standard men vi kan ju ändra på dem utifrån vår erfarenhet eftersom vi ständigt 

arbetar på dem här sätten. Vi vet ju bäst vad som är ergonomiskt och kvalitetssäkert, så vi 

montörer har ju en stor roll i det hela” – Montör 

  

Det kan ses som en självklarhet att det är de anställda på golvet som har bäst koll på hur ett 

arbete ska genomföras då det är dem som dagligen arbetar med dessa processer. Så har det 

dock inte alltid varit då det går att se hur det exempelvis under Taylor och Fords tid, som order 

kom uppifrån och de anställda var tvungna att följa utan att själva kunna påverka. Detta går 

även att koppla till Lean där de anställda hjälper till att eliminera slöseri genom att förbättra 

arbetsprocessen och minska takttiden. 

  

Sammanvävning 

Det går att se en tydlig koppling inom SPS och de olika delarna, det fungerar som ett system 

och det är inte fristående punkter som bearbetas. Det är istället ett arbete som sker parallellt på 

samtliga nivåer inom Scania. Hallberg berättar att Scania tidigare provat på olika logistiska 

lösningar, dock en åt gången. Detta ledde till några misslyckanden som gjorde att man gav upp 

försöken.  

 

Det handlar inte enbart om att få en de logistiska systemen i produktionen och sedan förvänta 

sig bättre resultat. Detta ledde till att man från Scania skickade ner representanter till Toyota 

som skulle observera hur de olika logistiska systemen fungerade så effektivt inom TPS. 

Hallberg menar dock att det var en annan punkt i SPS som blev nyckeln till framgång. Efter att 

ha upptäckt att den största skillnaden mellan arbetet i Scania och det i Toyota handlade om 

ledarskap öppnades nya dörrar. 
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”Det där är nyckeln, annat ledarskap, involverande ledarskap och ett tydligare ledarskap. Då 

började vi också med det, vi snodde i princip deras värderingar. Scanias värderingar i SPS, 

det var vad dem hade också, med kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri 

eller kvalitet som man kan kalla det” – Per Hallberg  

 

Det ledarskap som fanns på Scania innan införandet av SPS beskrivs av Hallberg som att 

ledaren svor och stampade för att få igenom sin vilja. Att vara chef betydde att man bestämde 

och alla skulle lyssna. Efter att ha upptäckt att det var ledarskapet på Scania som hade en stor 

roll i förbättringsprocessen lades all energi på att förändra det gamla ledarskapet och införa ett 

nytt. Det nya ledarskapet som man hade lärt sig i Japan handlade om att involvera de anställda, 

lämna utrymme åt de anställda att få utföra sitt arbete utan att hela tiden behöva oroa sig för 

misstag och genom att ge de anställda mer ansvar.  

 

Scania gick ut med en slogan att ”Vi älskar avvikelser” för att vara extra tydliga om att det är 

ett nytt ledarskap det handlar om. Nu får man inte längre en utskällning ifall man gör ett 

misstag, istället följs misstaget upp och man försöker gå till botten med misstagets anledning 

och förebygga det så det inte sker igen. Hallberg berättar att Scania kom fram med en metod 

som kallades ”Train the Trainer” vilket betydde att alla chefer blev lärare för sin ledningsgrupp. 

Man kopplade organisationen i ett pyramidliknande sätt där cheferna högst upp var lärare för 

sina underchefer och undercheferna var lärare till dem under sig, och så fortsatte detta genom 

hela verksamheten från toppen hela vägen ner till botten. På så sätt kunde man snabbare få ut 

kunskapen och sprida den. Hallberg menar att man lär sig mycket mer när man agerar lärare 

och elev till skillnad från att bara lyssna och vara en elev. 

  

De anställda vittnar om att det skedde en förändring, att de anställda blev mer involverade och 

att man nu kände sig viktig och uppskattad på arbetsplatsen. Uppdragsledaren som på den tiden 

arbetade som montör berättar att arbetet fick en bättre struktur och man kände verkligen att 

man behövdes på arbetsplatsen, man kände sig uppskattad.  

 

Utöver ledarskapet behövde Scania innan införandet av SPS en tydligare riktlinje om hur 

arbetet skulle struktureras. Hallberg menar att de olika logistiska systemen och de övriga 

punkterna inom SPS gemensamt satte startpunkten för förändringsarbetet. 
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”Det går inte att bara köra en av dem, alla hänger ihop. Det förstod man inte förens SPS. 

Innan SPS körde vi massa kvalitetsmetoder bara för kvalitetsmetodernas skull. Men det jag har 

försökt förklara för er nu hur det här Scaniahusets principer, där kvalitet är en del i ena 

stolpen. Vi försökte köra Just-In-Time innan också men utan någon helhet så vart det inte bra 

heller. Utan att förstå att vi saknar helhets begreppet på det. Det är när dessa system sätts 

samman det fungerar som bäst. Det blir en helhet” – Per Hallberg. 

  

Det är alltså helheten som fungerat bra för Scanias del, trots att man tidigare försökt att använda 

sig av olika lösningar gav detta inte resultat förens SPS sattes i rullning och de olika systemen 

arbetade parallellt. Vidare berättar Hallberg om hur sammansättningen av SPS håller Scanias 

framgångar vid liv: 

  

”Det gäller att ha ett standardiserat sätt att jobba dokumenterad för att har man inte det 

dokumenterat hur man ska jobba vet man ska jobba då vet man inte om man om nu har en 

avvikelse utan det måste vara tydligt hur man ska jobba för alla. Vi har då pelarna som då är 

flödespelare som är att det måste finnas ett behov och så finns kvalitets pelare rätt från mig då 

att man måste vara kapabel att leverera i tid och o rätt kvalitet. Sedan taket i det där huset, 

fjärde huvudprincipen, ständig förbättring, då är man komplett. Om man då på ett 

standardiserat sätt kan leverera kvalitet i tid och allt man gör har en efterfrågan, så fort du 

har en avvikelse så har man en förbättringsprincip då är man komplett” – Per Hallberg. 

  

Samarbetet mellan Scania och Toyota har inte bara genererat en framgångsrik utveckling utan 

har också förbättrat Scanias produktivitet på ett betydande sätt. Ett tydligt exempel på detta är 

att mellan 2004 och 2007, ökade Scania sin produktivitet för hyttillverkning i Oskarshamn med 

50 procent (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Scania har tillämpat SPS genom hela koncernen och skillnaderna mellan olika avdelningar om 

hur systemet är tillämpat är tämligen små (Sederblad, 2011). 

Ledningen inom Scania hänger ihop med ett ständigt kommunikationsflöde, där beslut gällande 

åtgärder för förändring i verksamheten kommuniceras uppifrån och ner, och situationen inom 

produktion kommuniceras nerifrån och upp (Sederblad, 2011). 

Efter införandet av Scania Production System så har systemet etablerats och vidare utvecklats 

genom åren. Under 2003 så togs en kurspärm fram som omfattar SPS olika komponenter, och 
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tillämpas vid utbildning av SPS. En så kallad “Andon-roll” implementerades i systemet under 

2007–2008 och återfinns idag främst inom Scanias monteringsfabriker. Andon-rollens syfte, 

som innehas av en medarbetare och är bildad gällande samtliga arbetsmoment inom området, 

är att vara till hjälp, vid uppstått problem och produktionsstopp, med snabba lösningar för att 

hålla produktionslinjen i ständig rörelse (Sederblad, 2011). 

För att SPS ska ha en så bra verkningsgrad som möjligt så är förbättringsarbetet och 

medarbetarnas engagemang av hög angelägenhet. Medarbetarnas engagemang bygger på att de 

känner ett förtroende till sina chefer men även till varandra, för att som medarbetare känna att 

förslag till förbättring inte innebär en förvärrad arbetssituation (Sederblad, 2011). 

 

 

 

6.2 Motivering och implementering av Scania Production System 
 

Motiveringsfasen 

Innan införandet av SPS berättar Hallberg om att Scania hade stora problem inom 

organisationen. Scania hade en personalomsättning som låg på 60% där 2/3 slutade varje år. 

Det fanns en sjukfrånvaro som var mellan 25-30% i snitt, en av fyra var borta, och på måndagar 

kanske hälften var borta. Det var en väldigt låg motivation mellan de anställda och det gick 

inte att köra effektivt med kvalitet under sådana förhållanden. Redan då hade Scanias 

dåvarande vd Leif Östling koll på de böcker som skrevs i Japan om den japanska produktionen 

och intresset av hur 2000 personer nere i Japan kunde vara så mycket mer effektiva än Scania 

blev ett stort frågetecken. Man sökte aktivt inom Scania efter en reform som skulle komma in 

och lösa problemet, Hallberg berättar att man försökte med tex Just-In-Time, kvalitetsmetoder, 

löpandebandet till gruppmontering och sedan tillbaka till det löpandebandet men ingenting 

verkade hjälpa. Om man tar en titt på de olika delfaserna inom motiveringsfasen kan man se 

att den första delfasen reformens manifestering blottade sig för Leif Östling då han tidigt hade 

ett intresse för de japanska arbetssätten. 

  

I den andra delfasen matchning och entusiasmering, handlar det om hur problem upplevs och 

hur reformen erbjuder lösningar på detta problem. Det finns dock en skillnad i detta skede ifall 

man kollar ur ett verktygsperspektiv eller symbolperspektiv. I verktygsperspektivet finns det 

ett redan definierat problem och reformen ses som lösningen på problemet. På andra sidan i 

symbolperspektivet upplevs problem, dock inget fast problem utan reformen erbjuder sig själv 

som lösning på ett problem som den själv presenterar. I Scanias fall fanns det redan ett 
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definierat problem som handlade om den låga personalomsättningen, den höga sjukfrånvaron 

samt att 2/3 av personalen slutade varje år. Det var i det skedet som Scania fick möjlighet att 

skicka ner mellan 5 – 10 ”lovande stjärnor” till Japan för att lära sig om Toyotas reform, TPS. 

Detta för att observera och arbeta i Japan över några månader för att lära sig mer om reformen 

och dess betydelse. Detta blev även underlaget för det beslut man inom Scania behövde ta i 

den tredje delfasen beslut. Det Scania lärde sig på sin resa till Japan var mer än förväntat, 

Hallberg berättar: 

  

”Det verkade vara en helt annan systematik, ett annat ledarskap. Dem involverar alla anställda 

att arbeta med förbättringar på ett sätt som inte vi gör och lägger tid på det. dem har en 

systematik om hur man jobbar med förbättringar. Alla liksom involverar på ett annat sätt, det 

är inte som här där alla står och skriker utan det ges tid till att få jobba själv och tänka på alla 

nivåer, ända ner till golvet” – Per Hallberg. 

  

Efter besöket hos Toyota insåg man inom Scania, att det var ledarskapet som behövde 

förbättras och man såg det som reformens lösningsförslag. Hallberg beskriver det som: ” Det 

där är nyckeln, annat ledarskap, involverande ledarskap och ett tydligare ledarskap”. Detta blev 

alltså startpunkten efter flera månaders förarbete kunde man nu komma fram till en reform som 

presenterade en lösning. 

  

Det går att se på motiveringen av SPS ur både verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 

Eftersom Scania upplevde problem redan innan införandet av SPS och sökte efter en reform 

som skulle lösa dessa problem, går det att kalla det för problembetingat sökande vilket tillhör 

verktygsperspektivet. Då SPS är taget ifrån TPS är reformen redan prövad och Scania gick 

efter egna erfarenheter då de befann sig på plats i Toyotas fabriker och arbetade med systemet. 

SPS ses här som verktyg som ska bidra till effektivitet, eftersom Scania såg hur TPS fungerade 

effektivt i Toyotas fabriker blev TPS som reform populär och spred sig. Hallberg beskriver det 

enligt nedan: 

  

”SPS togs ju direkt från TPS, vi var ju först med att ta efter detta, sen finns det ju säkerligen 

många företag som tagit efter VPS ABPS, alla har det där och PowerPointen ser ju ut samma 

för alla” – Per Hallberg. 
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När en reform som TPS visar sig vara effektiv sprids den också snabbt och långt inom 

verktygsperspektivet. Det som dock gör TPS unikt är att systemet inte endast är har en del och 

en lösning, exempelvis pratar Hallberg om hur Scania tidigare hade försökt med lösningar som 

JIT som Toyota skapade dock utan resultat. Det är TPS som system med Lean, JIT, TQM och 

de andra byggstenarna som gemensamt skapat ett effektivt sammansatt system. Detta leder oss 

in på symbolperspektivet där det går att se på SPS ur en annan synvinkel.  

 

Ur symbolperspektivet som är utvecklade insikter av den nyinstitutionella teorin kan man se 

att institutionaliserade organisationsreformer framstår i det här perspektivet som 

meningsbärande symboler. Till skillnad från verktygsperspektivet så blir reformen här en 

institutionaliserad standard när den visar sig vara framgångsrik och sprids vidare till andra 

organisationer. 

  

Den största skillnaden mellan de båda perspektiven går att hitta i problemlösningen som 

reformen medför. Inom symbolperspektivet ser man reformer som paket där reformen pekar 

på ett problem som inte finns definierat och sedan erbjuder sig själv likt en lösning på 

problemet. Alltså är det efter att organisationen anammat lösningen som problemet 

uppmärksammas. Detta går att koppla till det Scania upplevde innan införandet av SPS. Det 

Hallberg talar om är; hur Scania hade problem de ville lösa med ett införande av en ny reform 

men upptäckte att lösningen hade att göra med helt andra faktorer.  

 

Införandefasen 

Rövik (2000) beskriver hur motiveringsfasen inte tar slut, efter att man beslutat om att adoptera 

en reform, utan här går motiveringsfasen ihop med en ny fas, införandefasen, som löper 

parallellt. Vidare berättar Rövik om när institutionaliserade organisationsreformer formas och 

tar plats sker inte adopteringen direkt. Istället är det en lång process som följer med under hela 

resans gång tills det är fullständigt genomsyrat inom hela organisationen. Detta kan bli en 

långdragen process som kräver både tid och tålamod. Halberg berättar om varför just Scania i 

ett så tidigt skede lyckades med införandet av SPS: 

  

” Det är att du har en toppledning som inte frågar efter resultat hela tiden, att du har en ägare 

som inte frågar efter resultat hela tiden och att man har tålamod. Scania hade ju hunnit tjäna 

väldigt mycket pengar under den här tiden vilket betydde att vi kunde ha tålamod. Ett företag 
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som går knackigt och tror att införande av Lean är ett sätt att bli lönsam har fel angreppssätt” 

– Per Hallberg. 

  

För att ett införande av en så stor reform ska fungera behöver många bitar falla på plats. Scania 

arbetade länge med att försöka bygga in och sprida kunskapen om de nya metoderna till 

samtliga anställda för att så snart som möjligt kunna få igång reformen. Hallberg berättar om 

att Scania använde sig väldigt mycket av sin metod ”Train the Trainer” för att sprida kunskapen 

inom organisationen. Detta kan liknas vid virusteorin som Rövik (2000) tidigare presenterat. 

Reformen spred sig inom organisationen likt ett virus, steg för steg för att i slutändan 

genomsyra hela organisationen. Uppdragsledaren som vid tillfället av införandet av SPS 

arbetade som montör beskriver situationen enligt nedan: 

  

”Jag började på Scania år 2000 i april, någon gång innan juni så kände jag att man drog 

igång med mycket SPS, man gick ut på seminarier och utbildningar för att verkligen printa in 

det i produktionen. Vi va på konferenser och man fick åka iväg och övernatta just för att arbeta 

med förståelsen av SPS. Vid den tiden var jag ju en vanlig arbetare på golvet, en så kallad 

montör och Scania satsade mycket på att utbilda oss montörer” – Uppdragsledare. 

  

Det satsades mycket på utbildningar för att reformen skulle kunna fungera och göra sitt. Från 

toppen av hierarkin med hjälp av ”Train the Trainer” metoden ända ner till de anställda på 

golvet som fick åka iväg på utbildningar och seminarier för att lära sig mer om reformen. Det 

är tydligt att man inom Scania ville få igång SPS på allvar och inte endast som en 

nyinstitutionell teori där det sker löskoppling mellan det man påstår sig göra och vad man 

faktiskt gör.  

 

Nyanställda som kommit in efter att SPS redan infördes vittnar även dem om hur man i 

”introduktionsveckan” får lära sig om SPS värderingar och produktionssystemet som 

arbetssätt. 

  

”Man tar inte upp det så ofta och det är svårt till att få tid att gå kurser för bemanningen är 

ett problem. Annars under monteringen kan man lära sig mycket om SPS, men det är inte 

tillräckligt. Det känns nästan som att dem bara har hängt upp Scaniahuset, men det är inte 

mycket man har fått förklarat. Det är bara i introduktionen, första dagen i arbetet men efter 

några år så får man ingenting uppföljt, man tappar de på vägen” – Montör. 
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Detta tyder på att Scanias anställda inte känner sig 100% säkra med Scaniahuset och att Scania 

har börjat slarva med att lära ut SPS till de anställda på samma sätt som det gjordes vid 

införandet. Det skulle kunna vara tillräckligt ifall samtliga anställda som arbetade vid 

införandet arbetar kvar inom Scania.  

  

Scania lyckades med sitt införande av den nya reformen från Toyota och det började att sprida 

sig inom organisationen likt ett virus. SPS kom in och förändrade väldigt mycket. Det som blev 

skillnaderna mellan SPS och TPS var översättningen av reformen. Eftersom att de lokala 

problemen i Japan inte ser ut på samma sätt som de gör i Sverige så behöver organisationen 

fokusera extra mycket på de delar som fungerar mindre bra i Sverige jämfört med Japan. 

Hallberg berättar om hur det finns en skillnad mellan de båda situationerna: 

  

”Eftersom det här är en europeisering utav deras sätt där en japan inte har samma värderingar 

som en europé, en svensk är annorlunda än en tysk. Om vi hade extrem frånvaro och massa 

trams med facket där det bråkades så la vi väldigt mycket krut på just den här involverande 

delen vilket även toyota uppmärksammade. När vi hade minskat sjukfrånvaron från 20/30% 

till 3% på 5 år hade vi samma frånvaronivå som på en bank bland tjänstemän, lite för bra 

alltså” – Per Hallberg. 

  

Det som sker är att organisationen gör en översättning av reformen för att passa just denna 

organisation eftersom reformer kan resa långt kräver det en del justeringar. Scania översatte 

TPS reformen och anpassade denna till lokala förhållanden för att lösa de lokala problemen. 

Vidare berättar Hallberg om hur värderingarna rakt av var tagna från TPS samtidigt som man 

lagt väldigt mycket mer krut i att involvera människor mer än vad Toyota behövde göra. I Japan 

och inom den japanska kulturen ställde man upp för företaget, det gjorde man inte på samma 

sätt i Sverige för 20 år sedan fortsätter Hallberg. Dock menar han att detta ändrades efter 

införandet av SPS. Vidare berättar Hallberg om hur SPS som reform spred sig och 

genomsyrade hela företaget likt virusteorin som Rövik (2000) beskriver: 

  

”Det finns ju många som kom och besökte Scania typ Volkswagen, och dem blev helt chockade 

när dem hade varit hos ledningen och hört sen går ut på golvet och pratar med folk som säger 

samma sak. Det var nästan som en sekt, hur kan ni få alla att se på det här likadant. Det 

genomsyrar hela företaget” - Per Hallberg 
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7. Slutsats och Diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion och slutsatser av de resultat som framkommit genom 

de analyser som genomförts. Läsaren bör ha i åtanke att diskussionen till stor del innehåller 

författarnas egna synpunkter och reflektioner då det inte är teoretiskt underbyggt. 

 

7.1 Diskussion 

 

Det går tydligt att se hur SPS är sammankopplat och härstammar hela vägen från Taylor vidare 

till Ford, sedan till Toyota och slutligen Scania. De gamla styrformerna som färdades med 

rationaliseringsrörelsen är än idag av högsta betydelse då de lever kvar i dagens arbetssätt. 

Detta kan man se på exempelvis taktklockan som Taylor förespråkade och det löpandebandet 

som Ford utvecklade. Det kvalitetsrörelsen gjorde var inte att ta över helt utan att lägga till 

olika aspekter såsom de logistiska teorierna och som mest TQM. Skillnaden från 

rationaliseringsrörelsen till kvalitetsrörelsen blev att fokus flyttades från att tänka på kostnader 

till att fokusera på kvalitet vilket kan kopplas till hur detta gick till på Scania i samband med 

införandet av SPS. Scanias Produktionssystem går att se på som en samling av olika teorier 

både logistiska men även från de tidigare reformerna under rationaliseringsrörelsen och 

kvalitetsrörelsens utveckling. SPS har lyckats sammanväva de logistiska teorierna JIT, Lean 

och TQM genom ett fungerande system som bearbetas parallellt med det standardiserade 

arbetssättet, taktklockan och det löpandebandet. Det skulle kunna sägas att grunden av SPS 

sattes med hjälp av Taylors och Fords idéer, för att sedan utvecklas av Toyota där de olika 

logistiska perspektiven sattes i bruk. Scania tog efter mallen av TPS, för att utveckla sitt eget 

system SPS. Skillnaden mellan de båda produktionssystemen var att de lokala problemen i 

Japan skiljde sig från de problem som upplevdes i Sverige. Detta då det råder en stor 

kulturförändring mellan båda länderna. Scania behövde fokusera mer på andra delar än vad 

Toyota behövde vilket medfördes genom små justeringar för att anpassa SPS till just Scanias 

egna organisation. Kopplingen mellan Rationaliseringsrörelsen och kvalitetsrörelsen bli än 

tydligare när man undersöker det fysiska arbetet jämfört med hur Scaniahuset är dokumenterat. 

 

Ledarskapet blev den största nyckeln för Scanias del. Genom att ändra sitt angreppssätt blev 

det möjligt för Scania att förbättra sitt resultat och lösa de problem som fanns med 

personalomsättning och sjukfrånvaron. Det nya ledarskapet handlade om att involvera de 

anställda på ett helt nytt sätt, alla skulle nu vara delaktiga och känna sig uppskattade på sin 
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arbetsplats. Detta blev en stor vändning från rationaliseringsrörelsens reformer gentemot 

kvalitetsrörelsen och dess innebörd. Genom att få med sig de anställda kunde Scania nu 

förbättra sina resultat och blicka framåt för första gången på länge. Tidigare stötte man ständigt 

på problem, så fort man löste de ena dök det andra upp och man hade kört fast. SPS kom in på 

Scania och gav genast resultat som löste de flesta problemen på en och samma gång. Det 

fungerade inte felfritt till en början men utvecklingen av SPS ledde klart och tydligt mot bättre 

resultat även fast det tog tid. 

 

Om man tittar på motiveringen och införandet av SPS kan man se en tydlig linje i hur det hela 

gick till. Från början började det i ett sökande efter lösningar på de dåvarande problemen som 

Scania upplevde. Leif Östling som var dåvarande vd för organisationen hade ett stort intresse 

i de japanska lärorna och Scania hamnade i den första fasen av Motiveringsfasen. Därefter 

skedde en långvarig process för att ta del av TPS och dess olika värderingar, sedan fattades 

beslutet och införandet av produktionssystemet var igång. Vi anser att det var i det här skedet 

som Scania uppfattade att lösningen på de dåvarande problemen till största del handlade om 

ledarskapet och en drastisk förändring sattes igång. Detta kopplar vi till symbolperspektivet 

och det lösningsframdrivande sökandet. Scania hade problem de ville lösa, dock visste man 

inte att problemen skulle lösas genom ledarskapet. TPS som reform kom till Scania i form av 

symbolperspektivet då reformen upplyste ett problem och sedan erbjöd sig själv som lösning. 

Det går även att koppla reformen till verktygsperspektivet då Scania hade definierade problem 

och hittade i sökandet av en lösning till problemet TPS. Dock är sambandet här mellan de olika 

perspektivens helhet en gemensam lösning för Scanias problem. Utan att först ha definierade 

problem skulle sökandet av reformen inte varit lika stort utan dessa problem. Samtidigt löste 

reformen ett problem som inte tidigare var upplyst och reformen pekade på problemet och löste 

det sedan. Det går att koppla detta till Röviks (2000) resonemang om att det är svårt för en 

reform att använda sig utav “endast” verktyg eller “endast” symboler. 

 

En förutsättning för att ett förbättringsarbete ska gå igenom och en ny reform ska anammas är 

att ledningen har tålamod i väntan på resultat. En sådan stor förändring som SPS sker inte över 

en natt och Scania arbetade hårt med att lära ut de nya värderingarna och tankesätten. “Train 

the Trainer” metoden som Hallberg beskriv var en kraftig faktor till att SPS lyckades sprida sig 

likt ett virus och tillslut genomsyra hela organisationen. I samband med detta utbildades även 

de anställda som fick lära sig om SPS och dess mening. Det som vi märkt är dock att de 

anställda idag mest ser på produktionssystemet som en tavla som bara finns där. Efter 
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intervjufrågorna till samtliga fyra respondenter förutom den tidigare vd:n upptäckte vi att 

förståelsen till vad SPS är bland de anställda är väldigt svag. Detta leder till att de anställda 

arbetar i ett system som de fullt ut inte förstår vilket kan leda till problem i framtiden. Det 

skulle kunna vara tillräckligt ifall samtliga anställda som arbetade vid införandet arbetar kvar 

inom Scania. Dock är detta inte en möjlighet. Scania bör informera de anställda på ett bättre 

sätt och inte slarva med detta för att behålla reformens grepp inom organisationen.  

 

7.2 Slutsats 
 

SPS har tydligt fått sitt ursprung från de gamla reformerna och Taylors idéer lade grunden för 

att sedan vidareutvecklas av Ford. De varierande arbetssätten mellan dåtid och nutid påminner 

väldigt mycket om varandra trots att det idag är mer representativt som teori än faktisk 

tillämpning. SPS kan framgå som en vidareutveckling av Taylorismen detta då delar under 

reformens gång lagts till och även tagits bort. Det är samma arbetssätt där fokus flyttats från 

resultat till kvalitet i samband med kvalitetsrörelsens utveckling. 

 

Vi kan konstatera utifrån det andra delsyftet att Scanias motivering ägde rum i samband med 

uppkomsten av de japanska lärorna. Leif Östling fick upp sitt intresse för Toyotas arbetssätt. 

Ett samarbete mellan Toyota och Scania resulterade i framkomsten av SPS där Scania hade 

som mål att lösa dåvarande problemen. Lösningen kom inte i den form man i första hand trodde 

utan reformen pekade på ett annat problem som kom att bli avgörande för framtiden, 

ledarskapet. Införandet uppkom till viss del av verktygsperspektivet men till störstadel av 

symbolperspektivet då reformen kom in och visade vart problemet fanns för att sedan lösa 

problemet. Det som Scania tappat under resans gång handlar om medarbetarnas kunskaper om 

SPS och styrformen. Samtliga respondenter som idag arbetar inom Scanias produktion hade 

svag kunskap om ämnet. Avslutningsvis kan vi konstatera att Scania har alltså blivit sämre på 

utbilda medarbetarna i att förstå Scaniahuset och dess mening. Scania behöver försätta arbetet 

med motivering om SPS inom organisationen. Uppfattningen är att SPS befinner sig i så kallat 

halvtidsläge efter implementeringen och behöver därför fortsätta sträva efter förbättring. 
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Intervjuguide till tidigare vd 

 

Scania Production System 

• Vad är SPS? 

• Vad kan du berätta om SPS som man inte får reda på genom att titta på Scaniahuset? 

• Hur stort inflytande har SPS i det dagliga arbetet? 

• Vad var målen när man tog fram SPS? Har dessa mål uppnåtts? 

• Hur tycker du att SPS kan förbättras? 

 

Reform 

• Kan du berätta lite kort om hur det gick till när Scania motiverades till att utveckla sitt 

Scania Production System (SPS)? 

• Hur gick samarbetet till med Toyota? 

• Hur likt är SPS i förhållande till Toyota Production System (TPS)?  

• Hur såg införandefasen av SPS ut? 

• Vad upplever du för skillnader om du jämför tiden innan och tiden efter SPS? 

 

Rationalisering 

• Anser du att det finns likheter mellan dagens Scania och taylorismen? Om ja, vilka? 

• Löpandeband-principen som Ford uppfann går att jämföra med Scanias 

produktionslinje, är det därifrån Scania fått sin inspiration? 

• Hur påverkades Scania av rationaliseringsrörelsen som kom till Sverige under 50- och 

60-talet? 

 

Logistiska aspekter 

• Hur kom logistiska teorier såsom Just-In-Time, Lean Production och Total Quality 

Management in i Scanias arbetssätt? 

• Hur används dessa Logistiska teorier i det dagliga arbetet?  

• Anser du ett dessa teorier uppmuntras av ledningen och fungerar inom Scania? 

• Kvalitet vet vi redan att ni på Scania arbetar med men de andra två teorierna som Just-

In-Time & Lean Production, används dem inom Scanias arbetssystem i lika stor 

utsträckning? 

• Vad bidrog kvalitetsarbetet med för Scania, positivt/negativt?  
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Intervjuguide till långtidsanställd  
 

Scania Production System 

• Vad är SPS? 

• Vad kan du berätta om SPS som man inte får reda på genom att titta på Scaniahuset? 

• Hur stort inflytande har SPS i det dagliga arbetet? 

• Vad var målen när man tog fram SPS? Har dessa mål uppnåtts? 

• Hur tycker du att SPS kan förbättras? 

 

Reform 

• Hur upplevde du att införandet av SPS gick till när förändringen sattes igång? 

• Vad upplever du för skillnader om du jämför tiden innan och tiden efter SPS? 

 

Logistiska aspekter 

• Hur kom logistiska teorier såsom Just-In-Time, Lean Production och Total Quality 

Management in i Scanias arbetssätt? 

• Hur används dessa Logistiska teorier i det dagliga arbetet?  

• Anser du ett dessa teorier uppmuntras av ledningen och fungerar inom Scania? 

• Kvalitet vet vi redan att ni på Scania arbetar med men de andra två teorierna som Just-

In-Time & Lean Production, används dem inom Scanias arbetssystem i lika stor 

utsträckning? 

• Vad bidrog kvalitetsarbetet med för Scania, positivt/negativt? 

 

Arbetssätt 

• Hur fungerar Scanias produktionslinje? 

• Hur fungerar takttiden? 

• Hur har takttiden fastställts? 

• Hur lär sig nyanställda de olika arbetsmomenten? 
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Intervjuguide till Team-Leader/montör på produktionslinje 
 

Scania Production System 

• Kan du förklara kortfattat vad Scania production system är för något? 

• Hur påverkas ditt område av SPS 

• Hur bekväm är du med Scaniahuset som modell? 

 

Under pågående Produktion 

• Vad är skillnaden mellan TL (Team-leader) och Andon? 

• Kan vem som helst ansöka om rollen TL respective Andon? 

• Vad är PL och vad har denne för roll? 

• Hur känner du att kommunikationen fungerar mellan montörer, Andon, TL och högre 

ledning? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan logistik och de olika områdena eftersom det är 

dem som förser områden med material. 

• Finns det något som kan förbättras för att effektivsera processen vid materialbyte? 

• Vid ett uppstått problem med tex Scanningssytemet, vem söker du dig till? Och varför 

inte vice versa? 

• Vid uppstått problem som varken TL eller Andon lyckas åtgärda, vem söker ni er till 

då? 

• Och hur påverkas resterande stationer på området av detta? 

• Vad innebär “takttid”? och varför är det satt på just den specifika tiden? 

• Vid stopp i produktionslinjen. Hur åtgärdas stopptiden så att man hamnar I balans med 

produktionen igen? 

 

 

Logistiska aspekter 

• Känner du att det finns något på ditt område som går att förbättra för att underlätta er 

arbetssituation? 

• Hur effektivt brukar sådan förändring vara? 

• Hur effektivt går det när en sådan förändring går till? Alltså från att det påpekas tills 

dess att det tillämpas? 

• Tillämpas standarder för att undvika slöseri I produktionslinjen?, till exempel för att ha 

ett konstant flöde. 
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Intervju 1: Tidigare vd och koncernchef för Scania  
 

Kan du berätta lite kort om din roll i Scania? 

 

Jag började på Scania år 1977. Sedan har jag jobbat inom Scanias ledning sedan 2000, 2009 

blev jag forskningschef sedan tillbaka till produktion ett tag och vidare som vice vd och till sist 

avslutade som vd. Jag har haft med allt som har med teknik och göra från första början. Det 

här med Lean Production som handlar om eliminering av slöseri, har jag vigt mitt yrkesliv till 

att föra in i både produktion men också inom administration, forskning och utveckling, så SPS 

är inte bara ett produktionssystem utan även ett ledningssystem, ett sätt att tänka, ett sätt att 

vara, ett sätt att leda.  

 

Kan du berätta lite kort om bakgrunden till SPS? 

 

Jag skulle vilja gå tillbaka till början av 90 talet, vilket var länge sedan, men det var väldigt 

tufft på den tiden att köra produktion i Sverige. Vi hade en personalomsättning som låg på 60 

% där 2/3 slutade varje år. Vi hade en sjukfrånvaro som var mellan 25/30 % i snitt, en av fyra 

var borta, och på måndagar kanske hälften var borta. Det var en väldigt låg motivation mellan 

de anställda och det gick inte att köra effektivt med kvalitet under sådana förhållanden. 

Ledarskapet var väldigt stor skillnad mot vad det är idag. I början av min karriär man gick ner 

och tittade ifall de var någon jävel som satt i omklädningsrummet under arbetstiden och svor 

och stampade, upp med dig din jävel. Det var ju de ledarskapet då gick ut på. Redan då fanns 

det ju böcker om japansk produktion och man visste att dom var effektiva. Östling (Leif 

Östling) var ju väldigt intresserad av sådant också. Man kunde se då hur många bilar man 

gjorde med 2000 man där nere och hur det såg ut i Europa, det var en väldigt stor skillnad. Så 

vi fick åka och kolla på det där då, dem var då intresserade av Scanias styrka, vilket var att vi 

var duktiga på att modularisera, vilket betyder att vi använde oss utav att få komponenter till 

att göra väldigt många varianter. Vi var där och såg att det var lugnt och fint, alla verkar jobba 

och det såg lite konstigt ut, dem körde ju det här med Just-In-Time. Vi hade också kört med 

det men det gjorde ju ingen skillnad, det var lika stor frånvaro. Då fick vi möjlighet att skicka 

ett gäng runt 5-10 yngre lovande stjärnor som skulle få jobba där flera månader för att få en 

insikt på hur dom gjorde det och Toyota fick komma hit till oss och kolla på hur vi 

modulariserade. Det Där gänget var där och fick jobba på massa olika ställen för att titta o prata 

med tjänstemän och chefer och kom tillbaka väldigt entusiastiska, det här är i ungefär mitten 
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av 90 talet. Dem verkade vara en helt annan systematik, ett annat ledarskap. Dem involverar 

alla anställda att arbeta med förbättringar på ett sätt som inte vi gör och lägger tid på det. dem 

har en systematik om hur man jobbar med förbättringar. Alla liksom involverar på ett annat 

sätt, det är inte som här där alla står och skriker utan det ges tid till att få jobba själv och tänka 

på alla nivåer, ända ner till golvet. Ja okej så det är inte bara dem här Just-In-Time och så utan 

det är ett helt annat ledarskap. Det Här ledarskapet kan ses som väldigt visuellt, tydligt med 

tavlor som man följer upp i realtid och man jobbar med i överlag principer och man har 

värderingar som alla känner till och finns beskrivna överallt. Det där är nyckeln, annat 

ledarskap, involverande ledarskap och ett tydligare ledarskap. Då började vi också med det, vi 

snodde i princip deras värderingar. Scanias värderingar i SPS, det var vad dem hade också, 

med kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri eller kvalitet som man kan 

kalla det. Man pratade inte så mycket värderingar på den tiden, idag pratar man ju om 

värdegrund, det finns ju inom idrott och inom i princip allt pratar man om att man behöver en 

värdegrund och litegrann det här principtänkandet som gör ledarskapet väldigt mycket enklare. 

Det som är principerna är ju det som är gult i Huset med en bas som egentligen är en 

flödesprincip där det gäller att ha ett standardiserat sätt att jobba dokumenterad för att har man 

inte det dokumenterat hur man ska jobba vet man ska jobba då vet man inte om man om nu har 

en avvikelse utan det måste vara tydligt hur man ska jobba för alla. Vi har då pelarna som då 

är flödespelare som är att det måste finnas ett behov och så finns kvalitets pelare rätt från mig 

då att man måste vara kapabel att leverera i tid och o rätt kvalitet. Sedan taket i det där huset, 

fjärde huvudprincipen, ständig förbättring, då är man komplett. Om man då på ett 

standardiserat sätt kan leverera kvalitet i tid och allt man gör har en efterfrågan, så fort du har 

en avvikelse så har man en förbättringsprincip då är man komplett. Dem här värderingarna som 

vi skapade då i mitten av 90 talet, har du nöjda kunder, nöjda medarbetare alltså respekt för 

individen och sen så ser du till att eliminera slöseri då kommer du tjäna mer pengar och då får 

du en nöjd ägare. Det som är intressant där är att nöjda kunder nöjda medarbetare och nöjda 

ägare, har du det då kan det inte bli fel. Så enkelt kom dem värderingarna. Sen finns det ju 

prioriteringar i mitten av huset, att alltid vara konsekvent, att kvalitet går först, det andra är att 

leverera i tid, det tredje vad det kostar. Det tyckte man ju var konstigt på 90 talet då man hela 

tiden jagade kostnader hela tiden, som nu blev lägsta prioriteringen men det visade ju sig då att 

om du ser till att ha rätt kvalitet leverera i rätt tid så får du också lägsta kostnaden automatiskt. 

Det där var ju då ett tydligt ledarskap vi förstod och vi körde mycket utbildning och det här 

måste man ju leva sig in i så vi hittade på det här med train the trainer metoden, att alla chefer, 

vi börjar i toppen var som en lärare för sin ledningsgrupp, sen fick ledningsgruppen agera lärare 
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till sina ledningsgrupper. Att vara både elev och lärare, då får man ju verkligen sätta in sig i det 

där. bara av att lyssna, att bara vara elev, det är en stor skillnad på hur mycket du lär dig om du 

också är lärare. Den metoden hittade vi på vilket var väldigt framgångsrikt när vi började köra 

den. Vi släppte inte på för mycket hela tiden utan det gäller att släppa på lite i taget. 

Förutsättning för att en kulturförändring ska vara möjlig, vilket det här är, en stor 

kulturförändring, Det är att du har en toppledning som inte frågar efter resultat hela tiden, att 

du har en ägare som inte frågar efter resultat hela tiden och att man har tålamod. Scania hade 

ju hunnit tjäna väldigt mycket pengar under den här tiden vilket betydde att vi kunde ha 

tålamod. Ett företag som går knackigt och tror att införande av Lean är ett sätt att bli lönsam 

har fel angreppssätt. Det här tar alltid tid, en kulturförändring tar alltid tid och har man inte 

tålamod att klara av en kulturförändring att det tar tid då blir det väldigt svårt. Jag har ju 

personligen hållit på med sådana frågor och ser vilka enorma resultat det blir efter ett tag. Det 

är en stor skillnad när 20 000 man håller på med förbättring inte  ett antal timmar i veckan utan 

hela tiden tänker förbättringar mot att om du har några 100 experter som går och ska göra 

förbättringar. Dem kanske gör häftigare förbättringar ifall du är civilingenjör eller vad det nu 

kan vara men om alla i jobbar med små förbättringar på sina arbetsplatser så blir man själv 

mycket mer involverad och man känner att man behövs, man går till jobbet och känner sig 

viktig, man gör nytta. Det här är liksom litegrann historiskt. Sen fanns det mycket andra 

svårigheter exempelvis cheferna var ju vana att gå ut och skrika och vara arg på den som inte 

skötte sig men också vara hjälten som kom med den där förändringen som man kommit på. Det 

här är ju helt annorlunda då att du ska inte skrika utan du ska uppmuntra och du ska inte vara 

hjälte som hittar på förbättringar utan du ska snarare hjälpa dem i gruppen att göra små 

förbättringar. Det här klarade ju inte alla så att det blev många som försvann då det trygga 

chefskapet att vara elak inte var tillåtet längre så tappade många fästet helt efter att ha försökt 

utbildas. Alla kunde inte förändra sättet att vara där man inte får vara hjälte länge, iallafall inte 

på det gamla sättet, ungefär sådär började det. 

 

Hur likt är SPS i förhållande till TPS? 

 

Väldigt likt, men mer involverande av människor. Eftersom det här är en europeisering utav 

deras sätt där en japan inte har samma värderingar som en europé, en svensk är annorlunda än 

en tysk. Om vi hade extrem frånvaro och massa trams med facket där det bråkades så la vi 

väldigt mycket krut på just den här involverande delen vilket även toyota uppmärksammade. 

När vi hade minskat sjukfrånvaron från 20/30% till 3% på 5 år hade vi samma frånvaro nivå 
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som på en bank bland tjänstemän, lite för bra alltså. Det var ingen som ville jobba på Scania 

på den gamla tiden, det ska mina barn inte behöva göra, men plötsligt när det här började få 

svar så var det väldigt många som nu ville jobba på Scania, även på verkstadsgolvet. Det hade 

inte samma dåliga klang som det hade förr. Allt är ju inte såhär bra som jag säger men det är 

som ett litet sätt att förklara det här. Toyota skickade även dom delegationer till oss för att se 

vilket ledarskap vi hade. Dem började också få problem att folk inte ville jobba på bilmontering 

osv i japan, det var inte så attraktivt. Alla företag i princip håller ju på med Lean Production, 

kommun, sjukhus, men även om man kan ha samma PowerPoint bilder så är det en stor skillnad 

på hur man har implementerat det. det kan vara skillnad mellan natt och dag även fast man har 

samma bilder. Jag vet ju av att ha varit hos många företag amerikanska, tyska så säger dem att 

såhär gör vi också men när man går runt och tittar och pratar med anställda så upplever man 

den här natt och dag skillnaden även fast man använt sig av samma PowerPoint bilder.  

 

Upplevde du några kulturella förändringar? 

 

Det här är ju absolut en kulturförändring, i 180 grader egentligen, det är det de handlar om. Det 

finns ju många som kom och besökte Scania typ Volkswagen, och dem blev helt chockade när 

dem hade varit hos ledningen och hört sen går ut på golvet och pratar med folk som säger 

samma sak. Det var nästan som en sekt, hur kan ni få alla att se på det här likadant. Det 

genomsyrar hela företaget. 

 

Ju snabbare man kan rätta till någonting som är ur kurs desto mindre slöseri är det ju. En annan 

sak som jag tycker är värd att nämna är att på Scania älskar vi avvikelser. Tidigare under den 

gamla tiden vart man ju bestraffad om man gjorde en avvikelse 3-4-5 gånger men här gällde 

det att ändra helt. Den som kommer och berättar att den har gjort fel, uppmuntra den istället 

för det här är bästa basen till förbättringar. Så vi gick ut med att vi älskar avvikelser för att vara 

extra tydliga om att det inte är det gamla ledarskapet.  

 

Vad försöker man komma fram till med det tankesättet? 

 

Det blir ju att ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt helst innan dem uppstår. Har 

dom redan uppstått så tar vi ju de innan det blir för stor skada. Uppmuntra den som exempelvis 

repar hytten med sin klocka, förr så vågade man ju inte komma fram med något sådant men det 

är den typen av avvikelser vi vill upptäcka genom att uppmuntra anställda till att ta upp det för 
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att kunna lösa det. Scania Production System är ju inte bara ett produktionssystem utan det blir 

ett sätt att leda, ett sätt att tänka, framförallt i ett management system.  

 

Hur stort inflytande har SPS i det dagliga arbetet? 

 

Det är ju ett sätt att leva. 

 

Vad var målen när man tog fram SPS?  

 

egentligen gick vi ju ifrån från att sätta mål utan snarare att få en förbättring att hända. Innan 

satte man väldigt tydliga mål men man struntade egentligen i hur dem här målen ska uppnås. 

Nu började vi istället fokusera på hur vi ska bli bättre. inte att sätta “nu ska vi bli 5% bättre”. 

Utan nu har man samma strävan och diskutera hur genom metoder.  

 

Hur tycker du att SPS kan förbättras? 

 

Man får aldrig sätta sig nöjd. Jag ser ju nu när även jag har slutat att SPS har utvecklats. Man 

får aldrig vara nöjd med att det här är “bibeln” för evigt utan det finns många andra områden 

som kommer att mer och mer fokus exempelvis hållbarhet. Det här med att eliminera slöseri 

(Lean) passar ju också väldigt bra ihop med hållbarhet, att hela tiden släppa ut mindre och göra 

av med mindre bränsle, det funkar ihop. Andra områden som också är viktiga är ju innovation 

att se till att man har dem bästa lösningarna, innovation måste också stimuleras på rätt sätt. 

Man får aldrig sätta sig till ro, det här vet jag ju att dem håller på med. 

 

Anser du att det finns likheter mellan dagens Scania och Taylorismen? 

 

Det är klart att det finns stora likheter eftersom taylorismen var ju standards, väldigt tydliga 

tidsstudier hur allt skulle sitta. det var ju ett sätt att försöka eliminera slöserier bara det att 

människan va ju inte med i det här. Idag ser du ju löpandeband i alla Scanias produktionsställen 

men där kommer det inte från ovan med ingenjörer och kontrollanter utan här är det mer att 

den som jobbar med det här och utvecklar, den som tar tidsstudier det är ju alla i personalen. 

Man bestämmer själv hur det ska vara och man skapar sin egna arbetsplats. Man ska vara expert 

på mitt område och det är jag som förbättrar. det här behöver man få tid till och man ska inte 

bara använda armarna utan man ska använda huvudet och ha tid till att använda huvudet och 
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tänka fritt och så. Det finns många likheter om man tittar från sidan, men det är helt olika 

utgångspunkter. Det är ingen tidsstudieman som sitter och tar tid på hur man ska va man står 

och lurar honom med att arbeta i ett lägre tempo. Tidsstudier behövs ju nu också men då är det 

operatörerna och montörerna som kontrollerar den själva. 

 

Skulle man kunna säga att det är en slags utveckling till Taylorismen till ett modernare 

arbetssätt? 

 

Det är på ett annat sätt, när du tittar på det kan du se vissa likheter men det är helt annan 

utgångspunkt. I de ena kommer det från ovan hur man ska göra allting medan det på det andra 

kommer underifrån av medarbetarna och det slutar ungefär i samma lösning. Men det är en stor 

skillnad. 

 

Löpandeband-principen som Ford uppfann går att jämföra med Scanias produktionslinje, är 

det därifrån Scania fått sin inspiration? 

 

Vi hade ju löpandeband redan på 50 och 60 talet med tidsstudieman och 60% 

personalomsättning och 25/30% frånvaro och det enda man gjorde var att skälla på folk och 

kollade om det var någon som satt i omklädningsrummet. Vi försökte också i början av 90 talet 

när det var som sämst istället för att ha löpandeband skulle ha gruppmonteringar eftersom det 

var så mycket problem. Det fanns väldigt många logistikflöden som hade brister. Alla hade 

sina små moment i en gruppmontering. Man skulle ställa en produkt, man började från scratch 

och skulle färdigställa den produkten. Saknades det några prylar den dagen, ja då kunde man 

ju sätta dit den när den kom om ett par dagar. Var det många som var frånvarande från den här 

gruppen då hann man ju lite mindre den dagen. Tanken var ju då att göra förlåtande system 

medan Lean bygger på att inte göra förlåtande system och lösa avvikelser. Vi hade sådana 

gruppmonteringar men det slutade med att det tog oss 600 arbetstimmar för att tillverka en 

lastbil medan det på line går åt 60 timmar. Då kan man ju räkna hur många fler det går att 

tillverka med hjälp utav löpandebandet. Det var många företag som provade gruppmonteringen 

men nu är den ju borta. Det var tydligt att det inte var lönsamt. Jagar man inte taskiga 

leverantörer och dålig logistik och kör men en förlåtande logistik blir det inte bra, det bygger 

tvärtom in slöseri.  
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Hur påverkades Scania av rationaliseringsrörelsen som kom till Sverige under 50- och 60-

talet? 

 

Vi hoppade också på rationaliseringsrörelsen när den kom på 50 60 talet, vi läste ju dom 

böckerna också. Jag vet när jag kom var jag utbildad MTM tekniker metod tid mätning. Vi 

började ju med sådana klockstudier och var nere i omklädningsrummet och svår. Det där är ju 

ett sätt som gör en väldigt entusiastisk i att driva en kulturförändring eftersom man såg hur 

dåligt det var personligen. Sen är det ju inte perfekt nu heller, det finns mycket man kan göra 

och förbättra främst i ledarskapet. 

 

Hur kom logistiska teorier såsom Just-In-Time, Lean Production och Total Quality 

Management in i Scanias arbetssätt? 

 

Lean Production är ju ett begrepp som vi täcker in i det vi försökte göra när vi tog in SPS, 

eliminera slöseri. en förutsättning för att inte ha slöseri är Just-In-Time, att allting kommer i 

rätt tid och att ha en för stor buffert och att det kommer för tidigt är ju stor slöseri och kostar 

pengar, det är ju en förutsättning. Det här är egentligen Scaniahuset vi pratar om och dess 

principer. TQM, att vara kapabla att leverera rätt kvalitet på ena sidan och att det är behovsstyrt 

Just-In-Time, det är andra stolpen i huset. Lean Production är ju hela huset, så det hänger ju 

ihop på det sättet.  

 

Så man skulle kunna säga att de logistiska teorierna kom in i Scania i samband med SPS? 

 

Ja, som ett system. det här är en helhet, det går inte att bara köra en av dem, alla hänger ihop. 

Det förstod man inte förens SPS. Innan SPS körde vi massa kvalitetsmetoder bara för 

kvalitetsmetodernas skull. Men det jag har försökt förklara för er nu hur det här Scaniahusets 

principer, där kvalitet är en del i ena stolpen. Vi försökte köra Just-In-Time innan också men 

utan någon helhet så vart det inte bra heller. Utan att förstå att vi saknar helhets begreppet på 

det. Det är när dessa system sätts samman det fungerar som bäst. Det blir en helhet. Man kan 

ju kolla på hur det fungerar annorlunda här jämfört med till exempel Japan, där ligger alla 

leverantörer i samma stad och dem kör med småbilar flera gånger om dagen och har nästan 

inga lager alls. Jag har ju varit i japan 5-6 gånger så har jag sätt allting, varit hos leverantörer, 

det är en stor skillnad när man är så nära varandra, vi har ju flera av leverantörerna nere Europa 

eller Asien så det blir en stor skillnad med olika förutsättningar. Kvalitet till exempel där ingår 
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ju kunden först och vi vet att dålig kvalitet är det absolut dyraste sättet att jobba och har därför 

högsta prioritet i vårt jobb.  

 

Om man mäter resultaten på dem här viktiga områdena så har vi gjort en extrem kvalitetsresa, 

vi har en kapitalbindning med Just-In-Time leveranser som gjort en fantastisk resa och så har 

vi en kostnad per enhet som också är fantastisk. Vi hade en produktivitetsökning som under en 

20 årsperiod var 3-4% ökning om året vilket är helt enormt. Det var väldigt mycket snack under 

den här tiden om man skulle outsourca produktionen  till lågavlönade länder som exempelvis 

polen, men det blev en drivkraft i och med att risken för att flytta produktionen från Sverige 

vilket ledde till att intresset till att utföra kulturförändringen och att den skulle ge dem resultat 

man ville för att kunna bibehålla produktionen i Sverige.  

 

När man pratar om kulturen i japan så prata du om att det var två helt olika problem som fanns 

här i Sverige i jämförelse till japan. Kan det vara så att man Tog verktygen från Toyota men 

sedan använde dem på ett annat sätt här i Sverige? 

 

Vi åkte dit för att kolla vad är det här, hur kan dem vara så väldigt mycket mer effektiva. Vi 

hade försökt med kvalitetsmetoder och med Just-In-Time och så upptäckte vi att det handlade 

om ledarskap. Det gjorde ju ont i magen, hela det där ledarskapet som vi hade tränat på och va 

stolta över, vi hade ju blivit bra på de, och så märkte vi hur kasst det va. Det här gäller ju alla, 

exempelvis inom idrott. Har du en tränare som inte tillåter spelarna göra misstag, då blir man 

satt på bänken, vem törs då göra en chansdribbling då, om man är rädd för ledarskapet. Ibland 

krävs det auktoritärt ledarskap, exempelvis i krig, där kan man inte ha förbättringsgrupper. Det 

gäller att förstå i vilka lägen involverande ledarskap är det rätta. Jag har ju haft tuffa uppdrag i 

livet, jag har stängt en motorverkstad, en hyttverkstad, en axelverkstad i Holland, en 

växellådsverkstad i Skåne en axelverkstad i Falun och hela bussproduktionen i Katrineholm. 

Där kommer man på ett annat sätt, det är inte det roligaste men det måste också göras. Det finns 

den skojiga delen som med SPS och sen måste du hela tiden för att kunna klara av det mesta, 

ha koll på strukturen. Små förbättringar plus strukturen, det måste också ske. 

 

Verktygen har vi lärt oss i detalj genom att vara där och titta, det fanns mycket böcker om det 

där. Att endast köra in verktygen försökte vi ju utan att egentligen lyckas utan det var egentligen 

Ledarskapet som var den stora nyckeln. Att involvera istället för att stå och ge order. Verktygen 

har vi tagit, det här med att ha tydligt ledarskap med principer och värderingar har vi också 
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tagit, sen har vi lagt väldigt mycket mer krut i att involvera människor mer än vad dem behövde 

göra. Där var dem ju mycket mer lydiga, i den japanska kulturen ställde man upp för företaget, 

det gjorde man inte i Sverige för 20 år sedan. Idag upplever man att man gör det på ett helt 

annat sätt. SPS togs ju direkt från TPS, vi var ju först med att ta efter detta, sen finns det ju 

säkerligen många företag som tagit efter VPS ABPS, alla har det där och PowerPointen ser ju 

ut samma för alla. 

 

Hur såg det ut när ni bestämde er för att ta efter TPS och utveckla SPS? 

 

Framgångsfaktorerna för att det överhuvudtaget ska startas är att toppledningen är involverad 

och intresserad, det hade vi. Vi kunde ha tålamod eftersom att vi tjänade pengar tack vare att 

vi hade en modulariserad produkt. Vi hade hälften så mycket artikelnummer som Volvo, men 

kunde trots det producera fler varianter. Så vi tjänade pengar vilket gjorde att vi kunde ha 

tålamod, ledningen hade tålamod. Sen kom vi på metoden train the trainer metoden rätt så tidigt 

så att det fastna. det här att vara lärare, alla tvingades vara lärare, alla chefer alltså. Vi hittade 

tidigt framgångsrika metoder, det är ju våra milstolpar. Sen har vi ju vidareutvecklat hur man 

åstadkommer förbättringar ännu bättre där man låter olika verkstäder hålla på med sina 

områden, vad ska man ha för truckar, hur ska man ta in materialet, dem får mindre uppdrag att 

hantera på sitt egna fördelaktiga sätt för att förbättra produktionen. Sen kommer det 

representanter från andra verkstäder och får titta på det där. Då kommer man överens om det 

här vill vi ha allihopa och sen börjar man. Det här är ju ännu en faktor som medverkar till 

framgångsrika förändringar, alla får vara med och alla är där och tittar, sen kommer man 

överens om att det här är det bästa sättet. Det gäller att ha en effektiv förändringsstatistik för 

att det ska bli bra och gå igenom.  

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Ja man måste ju ha tålamod och det här sättet att hantera människor, det ska ni naturligtvis ha 

med er för att bli framgångsrika, lägga mycket tid i att prata med medarbetare. Jag har ju under 

hela min tid lagt en till två dagar i veckan alltid att gå ut och prata med folk. Sitter man där 

uppe i tornet, utan att ha närkontakt med marken, då vet man inte riktigt hur saker fastnar. ända 

sättet att se hur det här fastnar är ju att gå ut och se vad man behöver trycka mer på. Jag hade 

en sån grej jag pratade mycket om, jag har varit runt på företag och leverantörer, min snabbkoll 

på om ett företag mår bra, det är om man går ut på en verkstad och så kollar man på 
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medarbetarnas reaktion. Antingen tittar dem mot en och ler, vill visa vad dem har gjort osv. 

Sen har man ju sett andra företag där chefen inte hittar runt i företaget och när medarbetarna 

får syn på honom vänder blicken. Då ser man ju direkt att det här inte är lika hälsosamt när 

medarbetarna tittar bort när chefen kommer. Det är min snabbkoll på om det är ett friskt eller 

halvtaskigt företag.  

 

Vi har pratat med några som arbetar inom Scania på golvet då och dem intrycken vi har fått 

är att inte alla har full koll på vad SPS är, ett annat intryck vi fått är att kommunikationen 

mellan ledning och anställda inte fungerar lika bra nerifrån och upp som den gör uppifrån och 

ner? 

 

Det ska man lyssna väldigt mycket på, det här är ju områden man ständigt kan förbättra. Det vi 

har gjort på det temat är att ha utbildning för alla i SPS i början när dem kommer men även när 

dem har varit där ett tag. Sen att man får träna i vad SPS är i olika utbildningsformer. Så det 

finns att vi utbildar alla i SPS oavsett om man kommer från ett bemanningsföretag eller har en 

fastanställning. Detta för att dem ska känna sig trygga i arbetet. Detta blir bättre hela tiden men 

man ska absolut lyssna på sådana saker och försöka åtgärda dessa problem. Det bästa sättet 

enligt mig är att som högre chef ska gå ut mycket och lyssna på medarbetarna på golvet. För 

en sak som jag upplever det som är att man i Sverige så törs man ju säga sådant även till en 

chef om man jämför med exempelvis i USA. 
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Intervju 2: Uppdragsledare, Byggnad 150 Motormontering 
 

Kan du berätta lite kort om din roll på Scania? 

 

Jag jobbar som uppdragsledare på motoravdelningen idag, där det är mycket kvalitetsfrågor, 

det kan vara från grunden och det kan även vara från den interna produktionen. Där får vi 

avvikelser och vi ska sedan ska ställa av dessa med hjälp av konstruktion och andra resurser. 

Vi bokar möten tvärfunktionellt och så försöker vi gemensamt lösa själva avvikelsen. 

 

Vad är SPS? 

 

Scanias produktionssystem, det är mycket som väger väldigt tungt på Scania. Det är kvalitet, 

arbetsmiljö och sammanfattar Scanias arbete. En slags definition av hur Scania arbetar. 

 

Vad kan du berätta om SPS som man inte ser av att bara titta på Scaniahuset? 

 

Det är aktivt arbete i SPS, det är dagliga möten för att få arbetet att rulla på, i alla organisationer 

som Scania är indelade i och på alla avdelningar där man ständigt har möten det kan vara olika 

sorters möten exempelvis gruppmöten, förbättringsmöten, dagliga styrningar där man planerar 

sitt arbete och liknande. Så det är mycket fokus kring det. 

 

Så du påstår att SPS har ett stort inflytande i det dagliga arbetet? 

 

Det har det verkligen. Det lever med oss hela tiden kan man säga. kontinuerligt arbete inom 

det, det är ju som sagt kvalitet, miljö, eliminering av slöseri, det är verkligen en stor del av det 

dagliga arbetet och det vi jobbar efter dagligen. Eftersom Scania strävar efter så hög kvalitet så 

tror jag inte vi skulle kunna ligga där vi är idag utan SPS. 

 

 

Upplevde du att det fanns några mål med SPS i samband med införandet? 

 

Ja det tycker jag, innan man förde in SPS hade man tex inte taktklockorna, det fanns inget jämt 

flöde i produktion i arbete. Idag får man ju ut en färdig produkt tex var tredje eller fjärde minut, 

och så är det på alla avdelningar som rullar på i ett jämt flöde. Så målet om att nå en effektiv 
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produktion där vi har ett ständigt flöde som inte stannar, just det har man uppnått målet. Sedan 

förbättras det ju kontinuerligt och det är levande som sagt. Jag tror att man har levt upp till det 

syfte man hade med införandet av SPS. Sen förbättras ju SPS hela tiden, det är inget som står 

still och man lever med för att man är tvungen, utan vi anpassar alltid SPS utifrån våra behov 

och ändrar den i den riktning som är nödvändig.  

 

När vi pratade med tidigare vd:n Per Hallberg så berättade han lite om hur det var innan SPS, 

t.ex. att sjukfrånvaron var väldigt hög och att produktionen inte var lika effektiv. Upplever du 

några förändringar från tiden innan SPS infördes och efter införandet? 

 

Jag kan nog kolla med för att det har blivit en helt annan fokus kring arbetet, då syftar jag mest 

på arbetsmiljöfrågor, kvalitetsfrågor, eliminering av slöseri och alla dem bitarna så det håller 

jag med honom om att det har blivit förändringar. Man jobbar med nyckeltal, man jobbar med 

kpi:er, man tar fram alla siffror och all statistik så att man kan sätta fokus där det behövs. Har 

tex siffrorna varit höga, då har man satt extra resurser för att förbättra det. 

 

Hur upplevde du att SPS infördes i Scanias arbetssätt? 

 

Det var jobbigt från början, från att inte ha det systemet och va lite High Chaparral kan man 

säga, när man sedan fick in SPS så vart det mycket mer ordning och reda, mer struktur kring 

arbetet. det är som allt annat, i början är det lite svårt men när man anpassar sig och det flyter 

på så ser man vilka fördelar det finns i själva systemet. Början var tuff men det har blivit 

betydligt bättre. 

 

Vad upplever du är dem största skillnaderna nu och innan införandet av SPS? 

 

jag skulle nog säga att den största skillnaden är strukturen i arbetet, mer ordning och reda, man 

har ett bättre normalläge i produktion, i kontors landskapen. Man har bättre struktur i överlag. 

Det som också hände var att man blandade in personalen på ett helt annat sätt, man ville få dem 

att bli delaktiga i arbetet mot vad det var tidigare. Tidigare var montören en montör, inte mer 

än så. Med hjälp av SPS och att blanda in personalen det har också lyft till att hitta det här 

normalläget. Vi delades in i olika roller, varje anställd, varje montör fick någon sorts roll. En 

blev ansvarig över miljön någon över kvalitet någon över material någon Team-Leader. Man 

blev delaktig på ett helt annat sätt och man kände sig mer viktig och uppskattad. Jag började 
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på Scania år 2000 i april, någon gång innan juni så kände jag att man drog igång med mycket 

SPS, man gick ut på seminarier och utbildningar för att verkligen printa in det i produktionen. 

Vi va på konferenser och man fick åka iväg och övernatta just för att arbeta med förståelsen av 

SPS. Vid den tiden var jag ju en vanlig arbetare på golvet, en så kallad montör och Scania 

satsade mycket på att utbilda oss montörer. 

 

Hur fungerar Scanias produktionslinje? 

 

Allt är taktat, sekvens, varje individ startas i sin ordning, tex jag som var på motoravdelningen. 

Där får varje block ett motornummer och den går in i sin sekvens och sedan börjar den byggas 

i sin ordning, sedan hänger den ju med i hela flödet ända fram till chassin där den monteras in 

i lastbilen. All material till block, motor sekvens plockas, så att ingenting ställs pausas. 

Montören ska endast montera, inte plocka artiklar och ha koll på annat utan den biten sköter 

logistiken ( som truckarna oftast kallas inom Scania) så att montörerna kan sköta sitt arbete på 

en smärtfritt sätt.  

 

 

Hur fungerar det med taktklockan? 

 

Varje station har en viss tid som är jämnfördelad på samtliga stationer om det tex är 3 minuter 

på varje station så ska du inom den tiden hinna montera den stationens artiklar, det ska du hinna 

utföra inom den utsatta tiden som kallas takt. Sedan åker bandet vidare och så fortsätter det 

jämna flödet som ständigt tickar på. Takttiden fastställs genom balanseringar som görs i 

produktionen. Man filmar och kollar om man kan flytta på saker mellan områdena, mellan 

stationerna för att få det så jämt fördelat som möjligt för att inte vissa stationer ska vara mer 

belastade än andra. Så att inte montörerna ska klaga på att vissa stationer på att visa är jobbigare 

än andra. Det här gör man genom att filma och du har beredare, tekniker som hjälper till med 

sådant, sen har montörerna också en viktig roll i det här, verkstadsteknikerna som arbetar 

närmast produktion tar dem tekniska frågorna för de respektive områdena och hjälper till med 

sådant. sedan finns ju Team-Leaders också nära till hands för att hjälpa till, med 

arbetsuppgifterna men det är själva arbetsgruppen som har en stor roll i det hela. Montörerna 

kan komma med förslag på förbättringar om hur man kanske kan sänka takttiden genom att 
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genomföra vissa moment på ett snabbare sätt och på så sätt pressas takttiden till att bli lägre 

och lägre för att i slutändan kunna tillverka mer under en kortare tid. 

  

Hur lär sig nyanställda sina arbetsmoment? 

  

Det finns metodstandarder där det står dokumenterat hur varje arbetsmoment ska genomföras, 

det är som att gå på Ikea och du köper en säng eller bokhylla, då får du en arbetsbeskrivning 

om hur du ska bygga upp den. På samma sätt fungerar det på Scania, man tar fram standarder 

och lär upp de nyanställda enligt den. Sedan finns den alltid till hands och den är levande, gör 

man en ändring på en station eller område så uppdaterar man den också. 

 

När och hur utformas dessa standarder? 

 

Oftast ska det ske i varje projekt, det finns globala breddare som med hjälp av projektmontörer 

utvecklar dessa standarder. När exempelvis en ny motortyp kommer ut är det nya sekvenser 

som kommer in och då uppdaterar man standard, men standarden som finns i produktion är 

levande hela tiden, dem uppdateras mer eller mindre varje dag kan man säga. Sedan kan 

montörerna komma med förslag, tex den här skruven kan sättas före den här skruven och dem 

tycker att standarden behöver uppdateras, då får man ta upp det inom sin arbetsgrupp och tycker 

dem det är en bra ide och dem håller med då ändrar man det eftersom det är montörerna som 

ska vara bekväma med sitt arbete. 

 

Upplever du på din arbetsplats att i samband med SPS uppkomsten att verktyg finns enklare 

till hands, material kommer på plats när det behövs i rätt tidpunkt osv? 

 

Man har ju först och främst försökt att eliminera slöseriet, man ska inte ha saker som inte tillför 

någon nytta till arbetet. Är det exempelvis en skiftnyckel då ska man ha en skiftnyckel och den 

ska finnas nära till hands. Nu jobbar jag inte i produktion så att jag kan inte svara på hur det 

ser ut exakt på golvet, men av min erfarenhet är att den produktionen behöver det finns på plats, 

och skulle man behöva något nytt verktyg, då har man produktionstekniker och 

verkstadstekniker som jobbar ihop för att se över ifall man har möjlighet till att ta fram ett sånt 

verktyg som produktion behöver. Men när det behövs så ska man ju göra en bedömning om 

verktyget som efterfrågas verkligen behövs och tillför något. Då är det ju investeringar och 

dem bitarna som måste falla på plats och då tar det säkerligen längre tid men är det mindre 
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grejer för att kunna utföra en kontroll som bara går snabbt att plocka fram då finns den på plats 

kanske dagen efter. Dem som jobbar på produktion får bra gehör skulle jag säga när dem 

behöver hjälp med exempelvis verktyg och sådant. Även vi som arbetar på kontor, skulle jag 

behöva till exempel ett bättre tangentbord för att kunna utföra mitt jobb, då får jag kolla vad 

som finns och sedan beställa det, samma sak med kontorsstol, om min stol är dålig, då får jag 

se över om den är ergonomisk bra för min rygg och sådana saker. 

 

Upplever du från när du började på Scania tills idag att SPS kvalitetsarbete förbättrats? 

 

Det har den ju. Det har förbättrats i överlag i alla sektorer inom alla ämnen. Kvaliteten arbetar 

vi kontinuerligt med möten, tvärfunktionella med olika grupper, produktion, konstruktion, 

inköp så det har det gjort. Man har ju nyckeltal som man försöker få ner till exempel 

garantikostnader, felutfall ute hos kunden och dem bitarna, man har lagt mycket fokus för att 

få ner dem siffrorna så att dem inte är så höga. Tittar man på kundnöjdhet så ligger Scania 

bland dem bättre företagen så man kan ju säga att SPS och kvalitetsarbetet har ju gett bra 

resultat. 

 

När vi har pratat med några arbetare på olika avdelningar, så har vi fått höra ett klagomål om 

SPS som varit återkommande, den punkten handlar om respekt för individen, hur upplever du 

detta? 

 

Där jag jobbar är det inte så iallafall, där är det bra med respekt för individ, man lyssnar på 

varandra i alla led. Vill jag någonting från min chef då lyssnar han och vill han något från mig 

så lyssnar jag, så där kan jag inte hålla med produktionspersonalen för jag upplever inte det på 

samma sätt. Det är verkligen respekt för individen. I min arbetsgrupp har vi ju spelregler också 

för att göra det så bra som möjligt i kontorslandskapen med exempelvis telefonsamtal, då går 

man in i tysta rummet och pratar där, maten äter man i fikarummet och inte i kontoret för det 

kan lukta och alla kanske inte uppskattar det. Jag tycker det är bra hos oss iallafall, man får 

gehör om man behöver någonting. Sedan kan man förstå att sådana klagomål kommer från just 

produktionen då anställdas moral kanske inte är lika hög då det är dem som utför det tunga, 

fysiska arbetet. Ibland kan man uppleva att man inte känner sig så uppskattad, man kanske är 

trött på sitt arbete och man blir lite smått irriterad av sånt det har jag full förståelse för eftersom 

jag själv arbetat i produktion och vet hur det känns. Det är inte enkla arbetsuppgifter och går 
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något emot ens vilja så kan man ta illa upp och rikta sin ilska mot själva företaget trots att 

problemet kan bero på annat. 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Nej det känns som att vi fått med det mesta, jag känner mig nöjd så länge du känner dig nöjd. 
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Intervju 3: Team-Leader, Byggnad 210 (Produktionslinjen för framaxlar) 

 

Kan du Kortfattat förklara vad Scania Production System är för något ur ditt perspektiv? 

 

Ur lines synvinkel, hur vi funkar på line med Scaniahuset är att vi har våra steg där. Första 

stegen är säkerhet där vi prioriterar säkerhet först, före stopptid och kvalitet. Så säkerheten på 

montörerna som jobbar där går först av allt sen därefter tänker vi mest på kvalitén, att våra 

produkter håller bra kvalitet och sist är stopptid. 

 

Så det är dem tre punkterna ni prioriterar? 

 

Jajamän, dem tre har vi som främst. 

 

Hur bekväm är du som Team-Leader med Scania huset som modell? 

 

Jag är ganska bekväm med dem faktiskt. Vi hjälper ju varandra så mycket som möjligt och 

alla ska må bra på jobbet och inte bli skadade och sånt så vi tänker på säkerheten först o 

främst och jag har inga problem med det, i min grupp i alla fall.  

 

Hur många anställda har du i din grupp? 

 

I min grupp så är det 8 personer som jag har hand om och det är två skift då.  

 

Om vi går in på frågor som rör pågående produktion, vad är skillnaden mellan en Team-

Leader och en Andon? 

 

Team-Leader har ju ansvaret om allihopa, sina montörer, alla mina 8 personer som jag har 

just nu och jag bestämmer allting där tex när det gäller ledighet, utveckling och allt möjligt 

som montörerna efterfrågar och förtjänar. Andon däremot har inte lika mycket befogenhet där 

på jobbet utan andon är mer en sån som stödjer Team-Leadern eller som täcker för Team-

Leadern medans denne är borta, han kan alla stationer på området så att han även kan hoppa 

in när någon montör är borta eller liknande men Andon har inget med det administrativa att 

göra som en Team-Leader. Andon hoppar in om någon montör behöver hjälp med nånting, 

Andon är där, fyller på, hjälper till och stödjer gruppen  
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Vad är en PL och vad har denne för Roll? 

 

PL är områdets chef kan man säga, supervisor kallar vi det. Det är Team-Leaders chef och 

alla montörernas chef. PL:s funktion är att ha ansvaret för säkerheten. Om någon skadar sig 

på jobbet så är det chefen som tar ansvaret för det, han är arbetsmiljöansvarig och ger ut 

ledighet tex som är minst två dagar. PL är chefen för alla skift på området och TL är som en 

underchef för specifikt skift i området. Man skulle kunna se det som en hierarki pyramid där 

PL är högst, TL:s under denna sedan Andon och montörer därefter.  

 

Om vi går in på kommunikationen inom din grupp, hur känner du att kommunikationen 

fungerar mellan dig, Andon, montörer och sedan upp till PL? 

 

Jag tycker kommunikationen fungerar bra. Exempelvis om det är övertid någon dag så går PL 

ut med informationen till oss TL:s och för informationen vidare till montörerna. Har 

montörerna något klagomål eller åsikter så för jag det vidare PL:n eller så kan dem gå direkt 

till PL om dem vill, om PL är närvarande. Nej så jag tycker kommunikationen är bra faktiskt, 

det är inga konstigheter utan det fungerar strålande  

 

Så du känner att alla i ditt område är bekväma med varandra som arbetskollegor? 

 

Ja, det tycker jag. Just i min grupp i alla fall, jag vet inte hur det är runt omkring i Scania men 

just i min grupp så fungerar kommunikationen bra. 

 

Om man tänker på kommunikationen mellan ditt område och logistik (eftersom det är dem 

som förser ditt område på line med material), hur känner du att den kommunikationen 

fungerar, mellan er och logistik?  

 

Kommunikationen mellan, i alla fall min grupp, logistik och oss fungerar bra. Jag har en bra 

kommunikation med PL:s  och deras TL:s på logistik, så är det något som är brist till exempel 

så vet jag om det i god tid av deras TL:s. Dem meddelar mig i god tid om något håller på att 

brista så kan jag planera under dagen hur flödet ser ut och allt möjligt. Sedan om jag märker 

att något börjar ta slut, exempel om jag fem artiklar kvar i en pall så brukar jag ringa upp 
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deras TL:s så dem planerar och beställer in nya varor innan det blir brist så stoppar vi inte 

line. Så man ska ha bra kommunikation mellan varandra för annars onödigt stopp på line. 

 

Känner du att det finns några brister gällande hur dem arbetar? finns det något som kan 

förbättras med logistik som underlättar något för er? 

 

Ja, faktiskt. På kvällarna i alla fall när vi kör skift så har dem inga TL:s och det har inte vi 

heller på kvällarna, så dem borde i mitt tycke ändra hur deras skiftledare ska följa upp det 

arbete som vi gör på dagtid så att dem gör samma system som vi gör genom att meddela i tid, 

just på brist varor då. 

 

Om det uppstår ett problem under pågående produktion som varken du eller Andon lyckas 

åtgärda, hur går ni vidare med det? 

 

Det beror på vad det är för fel. Om det är fel på maskin så om inte vi kan fixa så ringer vi 

underhåll (Dynamate) så avvaktar vi tills dem kommer, eventuellt om vi har en krasch rutin 

på den grejen så stoppar vi inte line utan vi kör manuellt med klicknycklar, momentnycklar 

och såna här saker. Sen om det är något fel som vi inte kan fixa på själva axeln till exempel, 

så antingen river vi axeln och bygger om den o hoppas på att den fungerar igen eller om det 

är något kvalitets fel eller fel på artikeln/materialfel så kontaktar vi Q-Team (Quality Team). 

Då kommer dem ut till line och kontrollerar vad som är fel, och dem brukar säga riv axeln så 

kollar dem upp vad som är fel på artikeln och så kör vi om axeln. Så det är det vi gör. Om vi 

inte kan fixa felet så river vi axeln och kör om den.  

 

Så line står inte still under denna process? 

 

Jo, den står still i vissa fall men vi försöker att undvika stopp i onödan så vi river ut axeln och 

kör om den. 

 

Så ni kan få igång produktionslinjen hela tiden? 

 

Ja exakt.  

 

Hur påverkas de andra områdena på byggnaden om det nu skulle ske ett stopp i ert område? 
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Så i mitt område så har vi en buffertzon mellan oss och området efter oss. Så vi har ungefär 

tre axlar, kan man säga inom bufferten. Tre takter har vi på oss om det blir stopp åtgärda 

problemet innan det blir stopp i nästa område. Jag som TL kan alltid nyckla, jag har en 

nyckel så att jag kan nyckla axeln så att den går vidare med felet och sen åtgärda det på vägen 

utan stopp eller så river vi axeln så blir det inga stopp alls. 

 

Den här buffert tiden som du nämnde, hur uppkom den lösningen? 

 

Bufferten är som en säkring mellan båda områdena. Jag vet hur det uppkom men det finns på 

dem flesta områden i Scania. 

 

Så mellan varje område finns det en buffert? Alltså mellan ert område och området innan, 

och ert område och området efter? 

 

Ja precis, just på vår line så finns det en buffert mellan varje område men stopptiden som 

uppstått på vårt område hamnar ändå på oss även fast stopptiden inte överskridit bufferten, 

stopptiden försvinner inte utan man kan säkra hela lines. När min grupp som är i mitten får 

stopp så stoppas inte hela line, så line rullar hela tiden fram tills att bufferten är slut och då 

blir det stopp på hela line. 

 

Hur åtgärdar ni ifall ni överskrider buffert tiden och hela line får stopp? 

 

Det händer dagligen nästan att hela line står still då när det väl går över gränsen, tillkallas PL. 

Om vi inte kan fixa felet bedömer vi tillsammans, hur vi ska göra, om vi ska riva axeln eller 

om vi ska kontakta Dynamate eller annat sätt att gå tillväga om inte vi TL:s kan lösa 

problemet. 

 

Du nämnde att man, tid tex maskinfel, lösa problemet manuellt. Går alla stationer att lösa 

manuellt ifall maskinen strular vid specifik station? 

 

Just alla mina stationer går att lösa manuellt på alla fel så alla fel kan vi åtgärda manuellt. Vi 

har momentnycklar för alla skruvar som vi drar. Om ett lyftverktyg går sönder till exempel 

för en artikel som är ganska tung så bär vi den för hand normalt sätt. Dem brukar väga runt 
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50-60 kg så vi är två personer som lyfter av och lägger på en ny sen kör vi bara på. Så det går 

att lösa allting manuellt om man vill.  

 

Vad innebär takttid? Och varför är den satt på en just specifik tid? 

 

Just har vi en takttid på 77 sekunder och vi behöver ha den takttiden för att vi behöver bygga 

så många framaxlar till Scania. Just nu är vi den enda framaxel verkstaden som vi har här i 

Scania så vi bygger till tre olika chassis och om vi inte har den här takttiden så kommer vi 

inte kunna leverera till alla tre chassis samtidigt och om vi hade haft en högre takttid så skulle 

dem helt enkelt få brist på chassi för det är kunden som bestämmer. Ju fler som beställer så 

behöver vi leverera fler axlar, så då behöver vi ha en takttid som är styrd efter 

kundefterfrågan. 

 

Så skulle man kunna säga att det är kunden som styr er takt tid utefter antal beställningar? 

 

Ja, exakt!  

 

Hur kommer man tillbaka i balans när det uppstått ett stopp i produktion? Alltså att återgå 

till normal balans i produktion? 

 

Om vi har mycket stopp, normalt sett måste bli ca en timmes stopp per dag för att det ska bli 

övertid just den dagen. Om det blir mycket stopp så förlorar vi många axlar och vi måste 

jobba ikapp dem axlarna, då brukar man lägga en timme övertid just den dagen. Om det är en 

fredag så kanske man lägger på lördag eller veckan därpå men främst för att komma i balans 

igen så är det övertid som gäller. 

 

Känner du att det finns något inom ditt område som går att förbättra för er arbetssituation? 

 

Det skulle i så fall vara mer utrymme på line faktiskt. Just vår line är ganska trång, folk får 

inte plats och krockar in i pallar här och där. Så lite mer utrymme och lite bättre 

dragare/verktyg på line som behöver uppdateras. Mycket gamla verktyg och instrument som 

behöver förnyas. 

 

Hur effektivt brukar en sådan process vara, tills att dem åtgärdar det ni efterfrågar? 
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Det brukar normalt sett ta lång tid innan dem fixar det. Det beror på hur mycket det kostar, 

hur lång tid det tar, om det gynnar avdelningen och inte bara gynnar TL:s och montörerna 

utan det måste gynna själva produktionen också och det måste finnas ett syfte med åtgärden 

om man ska göra den men främst är det en kostnadsfråga, om det är värt att lägga dem 

pengarna som kan lösas på ett billigare sätt.  

 

Låt oss säga att en dragare går sönder, hur lång tid tar det på ett ungefär tills att dem ersätt 

den med en ny? 

 

Om den väl går sönder helt och hållet så brukar det gå snabbt faktiskt (max några dagar), är 

det specialdragare så tar det lite längre tid då man måste beställa från vissa länder men det 

brukar normalt ta snabbt. Man skulle kunna säga att när det krisar sig så agerar dem snabbt 

för att inte skada produktionen men när något fungera och man vill förbättra så tar den längre 

tid på sig för att utvärdera om det värt ur dem redan nämnda aspekterna.  

 

Ja, då får jag tacka så mycket för att du ställde upp på denna intervju. 

 

Inga problem och lycka till. 
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Intervju 4: Härderioperatör, Byggnad 081 Gjuteriporten 

 

Kan du förklara kortfattat vad Scania production system är för nåt? 

 

Alla på DX klassas som operatörer, angående SPS som det heter, Scaniahuset är en modell som 

Scania tog ifrån Toyota dock vet jag inte hur många år sedan det var men det hade med att 

företagen skulle hjälpa varandra. Toyota tyckte att Scania tillverkade bra produkter och Scania 

tyckte att Toyota hade sin personal och verksamhet på jävligt bra sätt. Så man skickade någon 

nisse till Toyota för att titta som berodde på det och så fick en chef på Scania se det här huset 

för första gången, sedan dess har man tagit med sig den här mallen då i utbyte med att ge 

kunskaper till toyota då. 

 

Du gav en tydlig och bra överblick på vad SPS är för nåt. Får vi fråga hur du besitter den här 

informationen? Är det något du själv läst på? Något du fått lära dig? Eller något du lärde dig 

när du fick jobbet på Scania? 

 

Nja, när jag började jobbet så var något man drog upp lite snabbt, Scania huset då och vad det 

stod för sen har man ju under årets gång frågat sina kollegor frågat vad Scania huset verkligen 

är och betyder. Men det är något alla nyanställda får lära sig från första början. 

 

Du verkar känna till historien bakom SPS men hur väl känner du till om det fungerar i 

praktiken? Hur ni använder er utav det i det dagliga arbetet? 

 

Frågar du mig som operatör gällande huset, och då tror jag att jag talar för många andra på min 

avdelning också. Att det är många som de senaste åren ser huset som upp ock ner. Alltså att 

man tagit huset och vänt det upp och ner. Man anser att det inte finns någon respekt för 

individen som det fanns för bara några år sen. Då ska man även veta att det skett stora 

förändringar på Scania senaste tre åren. Mycket har ju med man ingick i VW koncern och 

siffrorna pekar uppåt, produktionen pekar uppåt men som sagt min helhet av det hela är att 

Scania huset det är rent ut sagt skit. Det är inget som jag anser man följer eller tar hänsyn till, 

och då talar jag om folk som är ovanför oss operatörer, alltså chefer helt enkelt. 

 

Så du menar att det är något som ser fint på papper och modell men inte efterföljs i praktiken? 
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Som sagt det ser fint ut på papper men jag tycker inte det är så bra i verkligheten. Jag anser att 

man inte följer Scania huset, det är det jag anser. Det hade säkert fungerar riktigt bra om man 

följt Scania huset men jag anser såsom det ser ut på bearbetning idag så anser jag att man inte 

följer Scania huset. 

 

Och du tycker det beror på att man gick in i Volkswagen koncernen? 

 

Jag kan inte säga exakt om det är anledningen men man följer inte det helt enkelt, sen vad det 

kan bero på vet jag inte exakt. 

 

Hur menar du att man inte följer det? Kan du ge ett konkret exempel på vad du menar med att 

man inte följer det? 

 

Ett konkret exempel så kan vi ta de här med respekt för individen som ska stå som något som 

en grundpelare av Scania huset. Jag har jobbat på Scania i nästan 2 år och hittills har jag sett 

att man bara går emot det här med respekt för individen. Ett exempel är att under min korta tid 

så har jag sett hur man bara flytta på folk inte för att man misskött utan man har ansett det är 

deras eget bästa utan att man ens kollat med individerna. Då snackar jag inte om folk som 

jobbat på Scania i 2-3 år utan snittåldern för hur länge folk har jobbat i härderiet ligger på 

ungefär 15 år så det folk som jobbat i många år och som inte slutar så under min korta tid så 

man gjort rotationer inom de olika skiftlagen, man har flyttat på folk mot sin vilja och om du 

frågar mig så är inte det här respekt för individen när man jobbat på ett företag i 15-20 år och 

så kommer man till jobbet en dag för att höra att man blivit flyttad utan att få någon förklaring 

på varför. 

 

Så du menar att det brister i ledningen högre upp, att det är dem som inte har respekt för sina 

arbetare? 

 

Det är exakt det jag menar! Jag anser att de, övre som sagt, inte är några riktiga ledare alltså att 

dem inte kan leda. Dem är chefer men dem har ingenting med ledarskap att göra som det ser ut 

nu. 

 

Detta är intressanta synpunkter. Du har ju förklarat bristerna kring en utav grundpelarna, 

respekt för individen, men hur ser det ut för dem andra två, kunden först och kvalitet? 
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Kunden först är nog den pelare av dem tre som Scania efterföljs helt rätt, att kunden prioriteras 

om du frågar mig så är det självklart och det är även den som fungerar bäst i praktiken också. 

Jag menar att om inte vi tillverkar bra produkter och har ett bra kundinflytande så hade inte 

siffrorna sett ut som dem gör idag. Jag tror att år 2017 är året då Scanias siffor pekat som högst 

när det kommer till ekonomin då. 

 

 

Men om man inom ”kunden i fokus” inte bara fokuserar på kunden som köper lastbilen utan 

om man ser individen som är tidigare i kedjan som en kund. Att du är kund till personen som 

har produkten innan dig och när han levererar den till dig så ska han se dig som en kund och 

så ska du göra samma sak för personen framför dig. Anser du att ur den aspekten, att ”kunden 

i fokus” fungerar som det ska? 

 

Jag förstår vad du menar, och det är precis så det fungerar på Scania. Vi och avdelningarna 

(alltså från mjuka till härderiet och till hårda) mittemot varandra fungerar ju också som kunder 

till varandra och den fungerar ju bra utan några problem. 

 

Gällande eliminering av slöseri och Kvalitet då. Hur tycker du dem bitarna efterföljs? Med att 

ständigt kunna utveckla sina produkter kvalitetsmässigt? 

 

Jag tycker Scania är bra på att utveckla sina produkter när det kommer till kvalitet. Men 

gällande eliminering av slöseri som kan gälla att eliminera slöseri gentemot för Scania att 

förbättra sin ekonomi. Under min tid så har man varit ganska dålig med att eliminera slöseri, i 

alla fall där jag kommer ifrån. Exempelvis så har vi ringhjul på Scania som det heter och som 

vi blästrar. Blästring är små metallkulor som går in i föremålet eller artiklar för att ta bort själva 

grader i olika metaller. Därefter så har man anställt en gubbe som på heltid står och pillar bort 

kulor från ringhjul. Anledning till att vi blästrar ringhjulen är för att det finns grader på dem. 

Det här är också en grej med eliminering av slöseri. Om bara Scania blickar bakåt ett steg och 

fixar problemet med ringhjulen där det kanske inte finns grader, vilket går att fixa. Då slipper 

man både blästring och slipper anställa en gubbe på heltid står där och plockar bort kulorna i 

själva ringhjulen. Så det är också en eliminering av slöseri, istället för att fixa problemet så 

anställer man extra gubbar, eller som idag vänder sig till bemanningsföretaget randstad som tar 

gubbar och gör såna här extrajobb som kostar företaget massa pengar istället för att åtgärda 
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dem problemen inom företaget, vilket man kan och det vet jag att man kan. Det finns flera 

artiklar där man har kört eliminering av slöseri genom att kanske inte blästra i det här fallet 

utan skicka dem direkt till produktion. Då sparar du tid och alla vet att tid är pengar. Så länge 

en vanlig bit bara står och väntar så kostar det företaget pengar istället för att den skickas till 

produktion på en gång, så det är också en typ av eliminering av slöseri. 

 

Så du tycker att det finns ett sätt att lösa det här och att det blir bättre, till exempel att man 

plockar bort dem här metallbitarna i ett tidigare skede utan anställa den här personen och det 

skulle vara mer lönsamt för företaget? 

 

Ja, eller det jag menar är att man inte ska blästra ringhjulen från första början utan man kan 

alltså fixa problemet redan hos kunden innan oss, mjuka som det heter då, och att man fixar så 

det inte finns några grader på ringhjulen. Ja då sparar du tid där och slipper anställa en gubbe 

som ska ta bort blästerkulor i ett senare skede. Så bara där spar man massa pengar. Tänk dig 

själv en heltidsanställd som plockar bort lite kulor på dagarna, tänk vad det blir på ett år. Det 

är nästan kostnad på en halv miljon bara på ett år. 

 

Så du anser att man bör gå tillbaka till ursprungskällan för problemet?  

 

Ja, precis. 

 

Har du haft möjlighet att kunna framföra det här lösningsförslaget eller känner du att man inte 

bara kommer med lösningsförslag på problem utan att dem verkställs också? 

 

Jag har ju kanske inte försökt framföra, just den här åsikten då till 100% men det är lite som 

du är inne på. Ibland känns det som att ens åsikt inte spelar någon roll fastän man får säga vad 

man tycker och tänker men det är inte alltid dem där uppe lyssnar på en. Sen är det ju så också 

att man som operatör och som individ så ger man upp lite när man märker att dem inte lyssnar. 

Man tänker “äh okej det är inte mitt företag, är det så dem vill jobba så är det så dem får jobba”. 

 

En följdfråga på det då: känner du dig utbytbar som härderioperatör på Scania? 

 

Jag känner mig absolut utbytbar. när jag först började på Scania och kom till härderiet, så låg 

snittet för hur länge man jobbat på Scania på ca 20 år, då ska man veta att det är 35 anställda 
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på det härderiet jag jobbar på och jag trodde absolut inte människorna där var utbytbara med 

tanke på hur länge dem jobbat på företaget men det har visat sig att jag haft fel. Det är det här 

jag menar med respekt för individen. Under den korta tid jag varit där, har jag sett folk blivit 

förflyttade mot sin vilja som om dem inte hade något värde och då menar jag inte att man hade 

sparkat dem utan skickat dem till andra byggnader men mot sin vilja, tex man kan ha skickats 

mot ett annat härderi. Tänk dig själv att du jobbat med någon i 20 år och så kommer du till 

jobbet en dag där din chef säger att du ska, lämna dina arbetskamrater som du jobbat med i 

många för att byta byggnad. Enligt mig är inte detta respekt för individen.  

 

Av det du berättar så känns det som dem högre upp i företaget, inte tar han hänsyn till sina 

under arbetare när det uppstått ett problem som dem måste lösa, utan att dem gör det så enkelt 

som möjligt för sig själva för att lösa detta. Är det så du känner att det går till? 

 

Det är absolut så jag känner ja, och anledningen till att jag känner är om man tänker efter så 

har jag en chef och min chef har en chef och så vidare där alla vill visa upp sig för sina chefer. 

Men det är också så att cheferna gör ju det bästa för sig själva för att dem ska framstå som bra 

och det ska se bra ut på papper. Det finns en annan sak som jag kan ta upp gällande respekt för 

individen. Innan jag började på så hade jag väldigt bra bild av Scania men när man väl kommer 

in på Scania så ser man olika brister som man inte kände till sedan tidigare. jag har alltså jobbat 

på en plats nu där man saknat lyftverktyg i ett år, där man alltså blivit tvungen att stå och lyfta 

för hand och då pratar vi flera hundan kilon per dag, ibland även ton som man står och lyfter 

för hand. Varför? jo för att man inte lyckats skaffa lyftverktyg i tid och frågar du mig, Scania 

som är så stort och världsledande men som inte kan få fram dem rätta lyftverktygen inom kort 

tid utan att det ska behöva gå ett helt år. Det tycker inte jag heller är respekt mot individen 

eftersom dem säger att man tänker på arbetarnas ergonomi vilket dem faktiskt inte gör i många 

fall. 

 

Om vi går tillbaka till det där med kommunikation i Scania från ledningen och ner, och nerifrån 

och upp. Scania strävar ju efter ett så bra kommunikationsflöde genom hela verksamheten som 

möjligt, hur känner du att kommunikationsflödet åt båda hållen fungerar? 

 

Det man har gjort när man kommer till den punkten så har man anställt individer som idag 

heter supervisor och supervisor i sig är en benämning på chef när det kommer till Scania. En 

supervisor är ju min chef, han är ju den som fungerar lite som kommunikation mellan oss på 
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golvet och dem högre upp. Jag menar kommunikationen finns där men jag anser det inte alltid 

dem där uppe lyssnar på oss operatörer. Jag har varit med om många situationer där operatörer 

kommit med en synpunkt och sagt till dem där uppe att såhär och såhär kan vi inte köra för att 

maskinen inte klarar av, vi kommer få en krock i maskinen, det kan vara vad som helst men 

man har alltså skitigt i det och vad händer då? jo man får ett stopp i en maskin, ett stopp kan 

vara på 1h, ett stopp kan vara på två dagar, ett stopp kan vara på en vecka och då snackar vi 

om stopp som kostar företaget massvis med miljoner varje år. detta är också något som skulle 

kunna förhindras om kommunikationen mellan dem på golvet och dem där uppe verkligen 

fungerade som det ska. som svar på din fråga så tycker jag inte kommunikationen mellan dem 

där uppe och dem där nere fungerar så bra. ibland som att dem där uppe inte lyssnar på oss på 

golvet som dem borde göra, det är ändå vi som jobbar med maskinerna, det är vi som vet hur 

dem fungerar och vi som vet vad som bra och dåligt är för dem. dem där uppe ser bara siffror 

och det är det som vi stör oss på.  

 

Hur ser du på kommunikationen uppifrån och ner då? 

 

Det som sägs eller bestäms uppifrån är självklart det som gäller. fastän vi många gånger vet att 

det inte kommer gå så lyssnar vi ändå på dem. för gör du inte det så blir det en arbetsvägran så 

vi måste lyssna på dem helt enkelt men som sagt under min korta tid på scania så har det inte 

fungerat bra när man lyssnat på dem sen finns det alltid en punkt eller när dem ber oss göra 

något som vi vet fungerar, ja då fungerar det ju men nu pratar vi om kommunikationen i sig 

och det inte varje gång den fungerar mellan dem högre upp och dem på golvet. det går kort och 

att summera det hela såhär: om man verkligen lyssnade lite mer på dem golvet då hade man 

sparat in på så massa mer pengar. Om man tar 2017 till exempel, om man hade lyssnat alla 

gånger på dem på golvet, lyssnat 10/10, så hade man sparat, iallafall i man avdelning, 

miljonbelopp. 

 

Om vi går lite tillbaka till ursprungsfrågan, hur känner du att ditt område påverkas av SPS? 

 

Ja, hur känner jag att det påverkats? SPS har ju funnits redan innan jag började på Scania så 

jag kan inte se skillnader på hur det var tidigare kontra nu. Det enda jag vet nu, om jag pratar 

med dem varit på jobbet eller i min avdelning en längre tid så anser dem, att SPS inte fungerar 

alls iallafall inte där dem kommer ifrån och då ska man veta att det är en jättestor skillnad på 

bearbetning där jag kommer ifrån och produktionslinje. Där fungerar det säkert, eftersom där 
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jobbar man efter takttider och vill att alla ska jobba likadant. Det kallas för standardiserat 

arbetssätt och det har du på produktionslinjen. Standardiserat arbetssätt betyder att varje individ 

jobbar lika mycket, och man flera gånger försökt få in det på till exempel härderiet men man 

har inte lyckats på grund av att alla kan inte jobba likadant på ett härderi eftersom att våra 

takttider är anpassade utifrån hur ugnen/maskinen fungerar. Ute på produktionslinjen där är 

takttiderna själva individerna, där kan du styra en takttid, det kan du inte göra på ett härderi. 

Där går takttiden hela tiden och maskinerna står aldrig stilla. Jag vet att man försöker göra så 

att alla avdelningar arbetar utifrån standardiserat arbetssätt men det kommer ju aldrig att gå. 

alltså det går ju på produktionslinje och är säkert hur bra som helst där men det kommer inte 

fungera hos oss eftersom vi anpassar oss efter maskinerna, till exempel vi som härderi 

operatörer har inga fasta tider, vi har ingen lunchtid och ibland kan det gå 8 timmar på jobbet 

där du inte kan äta lunch. på pappret så har vi ingen lunch och det är för att vi jobbar utifrån 

produktion, om maskin behöver oss i 8 timmar så står vi där i 8 timmar men ibland kan vi även 

sitta i 4 timmar om vi inte har något att göra och det kan du inte göra på en produktionslinje. 

Så vi jobbar alltid specifikt efter hur maskin vill att vi ska jobba, vi kan aldrig styra en maskin 

såsom man kan på andra avdelningar. det är lite så det fungerar på härderiet och det är en lite 

udda avdelning om du jämför med hela Scania i sig. men det här med Scania huset, den finns 

ju varje byggnad sen om den följs är en annan femma.  

 

Känner du det finns något på din område som går att förbättra ur ett logistiskt perspektiv för 

att underlätta er nuvarande arbetssituation? 

 

I min avdelning så sköter vi det mesta av vår egen logistik hantering själva. Vi är också den 

enda avdelningen som sköter det själva, och när jag frågat om varför så har jag fått svaret att 

sedan några år tillbaka så är det vi som valt att sköta det själva. Jag tycker logistiken överlag 

fungerar utmärkt, vi får den hjälp vi behöver från truckförarna så den hjälpen får vi sedan sköter 

vi resten klockrent själva. Det innebär att jag får köra truck under min arbetstid utan inte bara 

är den här operatören.  

 

Så du känner att kommunikation mellan ert område och logistik fungerar precis som det bör 

göra?  

 

Det fungerar absolut men det finns självklart brister som det finns på alla företag. ibland blir 

det ju lite småfel här och där men jag skulle ändå ge det 8 kanske 9/10 i betyg att det fungerar. 
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Dem gånger det inte fungerar så är det ofta kommunikationen uppifrån som inte fungerar men 

oss och logistik emellan så fungerar det utan problem. alla avdelningar jobbar så smärtfritt som 

möjligt, för att alla ska få sina bitar i tid så produktionslinjerna slipper stå. men ibland händer 

det att olika maskiner eller ugnar får stopp som kan vara i flera dagar och då blir det fel i ens 

planering men sånt har man överallt. det är ju inte individernas fel utan maskinernas. 

maskinerna blir ju gamla tillslut och det är mycket nytt folk på Scania som leder till 

kompetensbrist där är en jättestor faktor till varför vissa saker står helt stilla ibland. att man 

inte får fram material i tid. men det är inget jag skulle säga är Scanias fel utan det är nytt folk 

idag och oftast då maskinerna som strular. 

 

Hur anser du att Scania arbetar för att kunna förbättra din arbetssituation? till exempel 

eliminering av slöseri och allt som har med att spara tid och göra. 

 

Frågar du mig, som inte har jobbat på Scania så länge, så under dem två åren som jag jobbat 

på Scania så måste kritisera Scania även där. jag har som sagt jobbat 1 år på scania utan 

lyftverktyg, vi har haft lyftverktyg som “pajat” och det är alltså lyftverktyg som ska lyfta flera 

ton om dagen (det är alltså 60kg på ett lyft vi pratar om). så vi har alltså haft lyftverktyg som 

gått sönder och vi har fått in några lyftverktyg på ett år. varför? jo man har alltså inte haft några 

extra lyftverktyg inne på lager, så då har man fått gått och lyft för hand i ett år då. frågar du 

mig så är det faktiskt bedrövligt. ta er till exempel som kanske inte vet så mycket om scania, 

och jag visste inte heller så mycket innan jag började på scania utan jag trodde scania var 

mycket bättre på att hantera den här typen av situationer sen när man börjar så ser man att det 

finns brister även hos ett stort företag som omsätter miljarder såsom Scania. så brister finns det 

tyvärr och det även bland saker med mindre betydelse men det är tyvärr mycket mer brister i 

saker som är viktiga för vardagen. man får alltid höra om att man ska ta hand om sin ergonomi 

och vara mån ergonomin men ibland känns det som att dem inte bryr sig om ens fysiska känsla 

som dem själva påpekar att dem gör, tyvärr. 

 

Du nämnde att lyftverktyg inte finns inne på lager, är det något som du fått bekräftat eller 

känner du att den förfrågan inte prioriteras fullt ut? 

 

Nu har vi ett lyftverktyg som vi fick in för ca 3 veckor sedan. då snackar jag om det verktyget 

som vi efterfrågat i ett år. jag vet att lyftverktyg inte funnits för att jag vet att chefernas arslen 

har ju brunnit, man har ju fått hård kritik från facket då, från ordföranden i facket, från andra 
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avdelningar, från andra chefer så jag kan bara prata om min avdelning men just när det kommer 

till avdelning så har det inte varit särskilt bra på den korta tid som jag varit på Scania , men det 

är sån sak som jag hoppas att dem blir bättre på. för det är ändå en sån sak som skapar irritation 

bland arbetarna och där tappar du väldigt mycket förtroende för chefer. en annan sak som jag 

även kan ta med är det, att ibland känns det som att Scania är ett enda stort nötskal. som 

produktionen ser ut till exempel så behöver man många CNC operatörer, man säger att man 

söker CNC operatörer hela tiden (ca 36 sökte man den här månaden) men sen när man pratar 

med sina kollegor som jobbar som CNC operatörer och frågar dem om varför dem inte får in 

några så får man faktiskt höra att folk söker men att cheferna inte anställer. det har också 

faktiskt lite med det att göra, att Scania tillsätter chefer hela tiden utan att ta in folk. det är finns 

även mycket bra om Scania men för folk som inte vet så mycket om Scania så finns det mycket 

brister. ibland blir jag faktiskt chockad över hur vi kan tillverka så bra produkter när företaget 

har så mycket brister. 

 

Gällande kvalitetsarbetet på Scania, hur upplever du att kvalitetsarbetet går till ur ditt 

perspektiv om hur ni arbetar med kvalitet? 

 

I min avdelning så har vi ingen specifik s.k. Quality Gate, utan Quality Gate kommer in vid 

nästa kund i värdekedjan. vi får ju in bitar från våra kunder men vi synar inte bitarna i någon 

kvalitetskontroll utan vi härdar ju mjuk metall så blir det hård metall och enda gången vi kan 

skicka tillbaka en pall är ifall vi ser direkt om det något stort fel på biten.. så jag skulle säga att 

det inte finns några brister så när det kommer till kvalitet i min avdelning, oftast brukar det 

brista hos mjuka alltså kunden innan oss där har du den största bristen när det kommer till 

bearbetning, när det kommer till kvaliteten i de olika bitarna. kunden innan oss har ju en Quality 

Gate där det står en gubbe och kontrollerar bitarna innan de skickas till oss. men hur bra det 

fungerar på dem andra avdelningarna kan jag inte svara på.  

 

Uppmuntras ni på något sätt av Scania att ta eget initiativ gällande egna kontroller och att för 

att ni ska göra ett så bra jobb som möjligt?  

 

Nu när du säger det så finns något som jag glömt att ta upp, det är att vi har ju en viss 

kvalitetskontroll hos oss också. På härderiet så har vi två olika kvalitetskontroller, där vi mäter 

härd djupet i bitarna alltså hur bra härdade bitarna är inifrån och det gör vi varje dag. En gång 

i veckan så kapar vi även bitar,  där vi skickar dem till ett härd labb och där kapas bitarna och 
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görs ett mer specifikt test på bitarna. detta ger oss möjlighet att se exakt hur bra härdade bitarna 

är och detta sker en gång i veckan. är dem dåliga, ja då tittar vi efter förbättringsmöjligheter 

för att kunna förbättra bitarna i framtiden.  

 

Sker dem här kvalitetskontrollerna på slumpmässiga bitar eller på alla bitar som ni härdat?  

 

Det är dem bitar man kör åt gången. Säg att vi har 15 bitar som vi kör totalt på ett härderi, 15 

olika artiklar alltså och du kan ju bara köra två artiklar åt gången i ena ugnen och den andra 

kör du tre så du kan ju inte köra en kontroll på alla bitar varje vecka eftersom att det inte går. 

ibland kör vi inte bitar på flera månader, en viss artikel men det är dem bitar vi kör åt gången 

som vi har kontroll på. så det blir alltid att du har en viss kontroll och syn över dem bitar du 

kör iallafall. så det är den kontroll som vi har på härderiet. 
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Intervju 5: Montör, Byggnad 150 Motormontering 
 

Kan du berätta lite kort om din roll på Scania? 

 

Min roll på Scania är att jag är en montör där jag började arbeta sedan tre år tillbaka. Jag 

jobbar på grundmotor på 150, motormonteringen.  

 

Kan du förklara ur din synpunkt vad SPS är? 

 

Scanias produktionssystem är ett arbetssätt för oss att jobba utifrån. Det innefattar mycket , 

allt från ergonomi, kvalitet, säkerhet, eliminering av slöseri, respekt för individen, det är vårt 

arbete på Scania. Det påverkar det dagliga arbetet exempelvis eliminering av slöseri, vi slösar 

inte på mycket material, vi återanvänder det, skickar till skroten, metall och plast och sådant.  

 

Om vi går tillbaka till punkten respekt för individen, tycker du att det följs? 

 

Det är en svår fråga, för just nu jobbar vi mycket övertid och om man tänker respekt för 

individen? så tar dem bort våra möten, våra städrutiner och flyttar fram dem för att kunna 

hinna med att få ut motorer, respekterar man individen eller produkten? Detta påverkar oss 

både psykiskt och fysiskt. Det är inte hållbart att alltid jobba övertid, just nu jobbar vi ungefär 

10-20 timmar i månaden övertid. Nu har vi påverkats mycket av underleverantörerna runt om 

i Europa som har mycket förseningar. Det drabbar oss från leverantörerna som ska förse oss 

med material vilket gör att vi hamnar efter och måste därför arbeta extra. 

 

Hur tycker du att ditt område påverkas av SPS? 

 

Vårat område påverkas mycket av SPS. du har ju respekt för individen, man respekterar 

varandra, du har ständiga förbättringar som är jätteviktigt för ett bättre arbetssätt. Sedan finns 

det standard som vi följer varje dag för att kunna arbeta rätt och minska risken att skada sig 

och minska avvikelserna. Det är mycket vi arbetar efter i SPS. 

 

Hur bekväm är du med Scaniahuset som modell? 
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De täcker ju så stort område, det är något brett som är nyttigt för Scania för att hela tiden 

kunna utvecklas. Man har ju som mål att följa dem här punkterna, då blir arbetet och 

företaget bättre då man har ett mål att nå. Noll risker. Noll avvikelser. Noll olyckor, man 

arbetar efter att nå dem här målen. 

 

Tycker du att Scania borde utbilda er anställda inom SPS för att ni ska känna er säkrare på 

området? 

 

Ja det tycker jag faktiskt, dem behöver utbilda oss mer för att man lär sig bara i början, första 

veckan, men när man väl börjar jobba är det svårt att tänka på alla SPS områdena. Man tar 

inte upp det så ofta och det är svårt till att få tid att gå kurser för bemanningen är ett problem. 

Annars under monteringen kan man lära sig mycket om SPS, men det är inte tillräckligt. Det 

känns nästan som att dem bara har hängt upp Scaniahuset, men det är inte mycket man har 

fått förklarat. Det är bara i introduktionen, första dagen i arbetet men efter några år så får man 

ingenting uppföljt, man tappar de på vägen. 

 

Hur känner du att kommunikationen mellan er anställda på golvet och de högre cheferna 

fungerar? 

 

Kommunikationen mellan oss montörer med alla dem över oss, chefer och tekniker är bra 

faktiskt. Vi arbetar nära varandra och dem finns alltid på plats där vi jobbar. Det är bra 

kommunikation mellan oss. Dem lyssnar på oss för att dem tycker att våra synpunkter är 

viktigare än deras för att det är vi som är montörer och det är vi som vet vad som sker i 

produktionslinjen, vad som krävs och vad som behövs. Det är vi montörer som har mycket 

ansvar i det här. behöver man hjälp så frågar man någon chef eller tekniker, om det kommer 

till en pengafråga om de exempelvis gäller verktyg och material.  

 

Hur fungerar kommunikationen mellan er anställda? 

 

Kommunikationen fungerar bra eftersom att vi kommunicerar via radio med varandra och 

alla finns nära tillgängliga till oss, när man behöver material så är det bara att ropa så kommer 

det snabbt. Det är jättebra kommunikation mellan oss, det är som med cheferna man arbetar 

nära med alla anställda, dem finns nära på plats när det behövs. 
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Vad innebär takttid och varför är den satt just den specifika tiden? 

 

takttid är att vi har en viss tid att följa när vi monterar våra komponenter som får hela 

produktionslinjen att gå under ett flöde. Detta för att man ska veta exakt hur mycket tid man 

har på sig innan komponenterna går vidare till nästa station. Man kan få ut ett x antal motorer 

för att kunna tillfredsställa kundens behov, genom att följa takttiden och ha ett jämt flöde i 

produktionen. 

 

Vid stopp i produktionslinjen, hur åtgärdas stopptiden så att man hamnar i balans igen? 

 

När det blir stopp så tillkallar vi Team-Leader så att dem kan vara med och hjälpa till, sen 

arbetar vi som vanligt, vi stressar inte utan försöker lösa problemet snabbt för att komma 

ikapp. Vi kan ta stopp, det är inget problem, men man försöker lösa det så fort som möjligt. 

När du har stopp så stoppas det för alla i hela produktionen men det största problemet ligger i 

förmonteringer. Om man ligger efter där så får man bygga ikapp och då behöver man hjälp av 

Team-Leader. Uppstår det ytterligare problem och vi missar exempelvis dagens mål så brukar 

vi få jobba övertid och man kanske skjuter upp några möten eller städtillfällen för att komma 

ikapp. 

 

Känner du att det finns något som går att förbättra för att underlätta er arbetssituation? 

 

Vi arbetar mycket med renhet, vi behöver vara jätte rena när det handlar om lager kamaxlar, 

vevaxlar, men tyvärr så är det fortfarande samma miljö som vi hade för flera år tillbaka. Det 

jag syftar på nu med renheten är att vi fått in en ny motor som har hög renhetsklass och då 

krävs det stor renhet. Annars skadas motorn och motorn kanske förstörs av det. Med renhet 

menar jag att det blir 100% rent från smutsartiklar, damartiklar, metallartiklar, allt möjligt. 

För kommer det något på motorn så kan den skadas och det kan bli ett problem för kunden 

exempelvis krascha under färd och det blir ett motorhaveri. 

 

Hur upplever du att förändringar går till på ditt område? 

 

Vi brukar vara delaktiga till och från. Ibland är vi inte jätte delaktiga i förändringarna för att 

det är teknikerna och cheferna som kommer överens. Det är mest när det börjar bli dags att 



93 
 

förändra som vi kommer in i bilden, där påverkas vi mycket på att vi inte blir förberedda till 

exempel.  

 

Känner du att material kommer till dig i rätt tidpunkt? 

 

Vi har ett bra flöde mellan logistik och oss montörer, allt är a planerat till att hamna rätt i 

flödet. Endast när det är brist så kan det ske att man inte får de i tid och då påverkas vi, det 

blir stopptid och då får vi jobba över. 

 

Känner du att Scania arbetar med eliminering av slöseri för att förenkla ert arbete? 

 

Scania tänker mycket på eliminering av slöseri för att det är ett förbättringsområde vi har. 

Dem har förbättrar saker och ting att vi exempelvis jobbar nära materialet så vi slipper ta för 

många steg för att komma dit vi ska. Vi jobbar nära motorn vilket är viktigt så att vi kan ha 

närhet till materialet. Verktygen vi behöver finns nära till hands om man säger så. 

 

Hur arbetar ni med kvalitetsfrågor? 

 

Kvalitet är jätteviktigt. vi tittar alltid ifall vi har några skador eller om det är något fel för att 

kvalitet är nästan det viktigaste vi har inom Scania. Vi har en quality zone som kontrollerar 

allt man har monterat, sedan har man vissa stationer där man har kontroller i själva stationen. 

Det är jätteviktigt att visuellt kontrollera material, motorn och allt vi arbetar med. Är det 

några skador så kan det påverka motorn, det kan bli oljeläckage, vattenläckage och det är 

väldigt dåligt om något förstörs hos kunden. Det är det värsta som kan hända, det är grova 

böter på det, så man vill verkligen undvika det. 

 

Hur tycker du att motivationen på arbetsplatsen ser ut för dig personligen och din upplevelse 

bland andra? 

 

Motivationen kan vara både bra och dålig, det är ju vad man känner själv. Personligen känner 

jag att motivationen är helt okej, den varierar upp och ner. Det är ifall man till exempel 

utvecklas, ifall man får höra att man är duktig och att det finns utvecklingsmöjligheter om 

man vill satsa på att bli Team-Leader, då vill man ju höra att man har gjort ett bra jobb. Man 

känner sig uppskattad, sedan är det ifall man står på samma station om man inte får rotera då 
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kan motivationen sjunka. Om man har problem med arbetsmiljön då sjunker också 

motivation. De kan leda till att man stannar hemma och känner sig dålig osv. 

 

Känner du dig involverad och uppskattad i ditt arbete på Scania? 

 

Ja vi har ju möjlighet att påverka vårt arbete. Det är cheferna och teknikerna som har kommit 

fram med standard men vi kan ju ändra på dem utifrån vår erfarenhet eftersom vi ständigt 

arbetar på dem här sätten. Vi vet ju bäst vad som är ergonomiskt och kvalitetssäkert, så vi 

montörer har ju en stor roll i det hela.  

 

Känner du dig säker på din arbetsplats eller känner du dig utbytbar? 

 

Jag känner mig säker eftersom jag vet att jag gör ett bra jobb, chefen tycker om mig och jag 

har bra utvecklingsmöjligheter, jag känner inte att jag hänger löst. Däremot så har jag som 

Scania anställd en större säkerhet till skillnad från en bemanningsanställd, man brukar säga 

ifall det händer något så är det sist in först ut. Dem kan känna sig mindre säkra, det är jobbigt 

att vara anställd av bemanningsföretaget.  

 

Har du själv varit anställt via bemanningsföretag? 

 

Ja, alla måste gå genom den vägen för att komma in på Scania, förut kunde man bli anställd 

direkt via Scania, idag är det annorlunda, allt går via randstad. När man är randstad-anställd 

måste man kämpa för sin plats, jag var flera gånger tvungen att komma till jobbet när jag var 

sjuk för man har ju hört historierna om folk som inte fått fastanställning eftersom dem 

sjukanmält sig för ofta under ”prövotiden”. Som tur var behövde jag bara jobba i 6 månader 

innan jag blev fastanställd, vissa jobbar mycket längre än så tills dem får en ordinarie plats. 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Nej tack! 

 


