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Sammanfattning

I dagens industri fokuserar många tillverkande företag på att bli re-
surseffektiva. Ursprungligen har det definierats sju typer av slöseri-
er inom Lean. På senare tid har en åttonde typ av slöseri diskuterats,
nämligen slöseri av kreativitet. Inom litteraturen betonar somliga fors-
kare vikten av kreativitet och anser därför att detta åttonde slöseri är
bland de allvarligaste. I detta arbete undersöktes därför hur en Lean-
implementation kan påverka företags kreativitet och innovationsför-
måga. Arbetet undersökte även vad företag bör tänka på och vilka
metoder som kan tillämpas för att öka kreativiteten vid resurseffek-
tiva strategier.

Genomförandet av arbetet bestod av en teoretisk litteraturstudie i kom-
bination med intervjuer hos Scania, där medarbetarnas syn på kreati-
vitet i samband med Lean undersöktes.

Resultatet av studien tyder på att kreativiteten till stor del påverkas
av hur Lean implementeras inom verksamheten. Lean måste ses som
en filosofi och inte bara en uppsättning verktyg och metoder. Genom
att implementera Lean inom företagskulturen kan riktad och effektiv
kreativitet uppnås. Effektiv kreativitet är mer genomförbar och skiljer
sig från traditionell kreativitet som handlar om att skapa många idéer.
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Abstract

Resource efficient manufacturing is common in today’s industry. Orig-
inally, seven types of wastes were defined within Lean. Recently an
eighth type of waste has been discussed. This type of waste is of-
ten defined as the waste of creativity. Some researchers emphasize
the importance of creativity and therefore consider this type of waste
the most serious. Therefore, this work examine how a Lean imple-
mentation could affect the company’s creativity and innovation capa-
bility. The work also examined what companies should think of and
what methods can be applied to increase creativity in resource-efficient
strategies.

To examine this, the work consisted of a theoretical literature study in
combination with interviews at Scania, where the employees’ view on
creativity in context of Lean were investigated.

The result of the study suggests that creativity is influenced by how
Lean is implemented within the organisation. Lean must be seen as
an philosophy and not just a set of tools and methods. Targeted and
effective creativity can be achieved by implementing Lean within the
corporate culture. Effective creativity differs from traditional creativ-
ity by being more implementable.
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Förord

Detta arbete har utförts som ett kandidatexamensarbete inom Indust-
riell Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. Temat för denna
kursomgång var resurseffektiv produktion i tillverkande företag.

Vi vill tacka Xi Vincent Wang och Ove Bayard för den handledning
som erhållits. Den konstruktiva feedback ni bidragit med har varit till
stor hjälp och väglett oss under arbetets gång.

Vi vill även tacka Lorenzo, Frida och Harald på Scania som ställde upp
på intervjuer. Det var mycket intressant att höra era åsikter om Lean
och hur det har implementerats i er verksamhet. Ett särskilt tack till
Lorenzo som var till stor hjälp när han planerade och bokade intervju-
erna.

Gustav Dahlström och Jesper Robertsson Lund

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm maj 2017
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Kapitel 1

Inledning

I inledningen presenteras arbetets bakgrund, problemformulering och
mål. Här presenteras även arbetets avgränsningar. En ordlista med
viktiga begrepp finns i Bilaga A.

1.1 Bakgrund

Fokus på resurseffektiv produktion är idag en vanlig företeelse bland
tillverkande företag. Att producera så effektivt som möjligt och mini-
mera slöseri av resurser står högt upp på företagens agendor. Att upp-
täcka synligt slöseri är i sammanhanget enkelt. Något som är desto
svårare att upptäcka är det osynliga slöseriet, där kreativitet är en vik-
tig grundpelare. Vi vill därför undersöka om kreativiteten riskerar att
påverkas negativt när företag försöker bli resurseffektiva genom stan-
dardisering.

Anledningen till att vi i detta projekt valt att undersöka hur kreati-
viteten påverkas vid en Lean-implementation grundar sig i att bägge
författarna upplevt dysfunktionell användning av Lean. På flera fö-
retag har vi upplevt att personalens kreativitet har förbisetts för att
istället fokusera på det synliga slöseriet. Vi tror att tillverkande före-
tag kan gynnas i form av produktivare och friskare personal genom
att tillämpa det resurseffektiva tänket och därigenom minska slöseri
av motivation och kreativitet.
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KAPITEL 1. INLEDNING 2

1.2 Frågeställning

Lean är en filosofi som går ut på att effektivisera processer och mini-
mera slöseri av resurser. Hur påverkas företags kreativitets-och inno-
vationsförmåga av en Lean-implementation? Vi vill även undersöka
vad företag bör tänka på och vilka metoder som kan tillämpas för att
öka personalens kreativitet vid resurseffektiva strategier, med inrikt-
ning mot Lean.

1.3 Syfte och Mål

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kreativiteten påverkas
enligt frågeställningen. Detta ska göras för att kunna uppmärksamma
vad företag kan göra för att minska slöseri av kreativitet och därige-
nom utnyttja personalens fulla kapacitet.

Målet med arbetet är att uppmärksamma betydelsen av personalens
kreativitet i dagligt förbättringsarbete. En hög nivå av kreativitet med-
för att personalen oftare kan komma med förbättringsförslag (Johnsto-
ne, Pairaudeau och Pettersson 2011). Genom att uppmärksamma be-
tydelsen av personalens kreativitet vill vi ta till vara på alla de förbätt-
ringsförslag som annars går till spillo. För att framgångsrikt kunna ar-
beta med kaizen, som är en grundpelare i Lean, krävs en uppmärksam
personal som upptäcker och vågar framföra problem och lösningar på
dessa.

1.4 Avgränsningar

Det finns många aspekter som kan undersökas hos personal när man
implementerar Lean i en organisation. För att kunna utföra arbetet in-
om utsatt tidsram och kunna göra en mer djupgående analys har en-
bart den kreativa parametern tagits i beaktning. Denna parametern
valdes eftersom vi anser att kreativitet är en intressant och viktig för-
måga hos företag i dagens snabba utveckling. Att ta tillvara på kreati-
vitet är viktigt för att inte hamna efter konkurrenters utvecklingsarbe-
te och därigenom tappa i lönsamhet. Andra parametrar såsom stress,
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arbetstrygghet m.m spelar också en stor roll. Dessa utelämnades ef-
tersom arbetet hade blivit för omfattande om även dessa inkluderats.

Till följd av arbetets snäva tidsram har vi även valt att rikta in det mot
anställda på en utvecklingsavdelning hos den undersökta organisa-
tionen. Denna yrkesgrupp har valts eftersom de ofta har ett flexibelt
tidsschema, vilket gör det lättare för dessa att avsätta tid för en inter-
vju. Yrkesgrupper som exempelvis operatörer som ständigt behövs på
linan har svårare att avsätta tid.



Kapitel 2

Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för detta ar-
bete. Kapitlet är uppdelat enligt de bakomliggande teorier som är av
intresse för analyser och slutsatser.

2.1 Bakgrund till Lean

Lean är en filosofi som härstammar från Toyota Production System
som växte fram i Japan efter andra världskriget. Filosofin ses ofta som
ett antal tankesätt, principer och verktyg som kan användas för att ef-
fektivisera en verksamhet genom att minimera de processer som inte
är värdeskapande. Lean handlar om att skapa ett jämnt flöde av re-
surser inom företag och därigenom skapa en hög utnyttjandegrad i
alla steg, både hos personal och maskiner. Genom att minska de icke-
värdeskapande processerna kan företag erbjuda högkvalitativa pro-
dukter utan att kunden ska behöva betala för resurser som använts
till annat än det som efterfrågats. De olika verktygen och teknikerna
inom Lean brukar visualiseras som ett hus som byggs upp av olika
grundprinciper. Detta hus illustreras i Figur 2.1.

4
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Figur 2.1: Illustration av Leanhus.

Ett intressant verktyg ur en kreativ synvinkel är PDCA-cykeln, se Fi-
gur 2.2. PDCA står för Plan-Do-Check-Act. Detta verktyg har ett fokus
på ständiga förbättringar och kan användas för att planera och följa
upp förbättringar av verksamheten. Ur ett kreativt perspektiv är det-
ta intressant eftersom PDCA även kan användas till återkoppling och
uppmuntran av de anställdas idéer (Silva, Medeiros och Vieira 2017).
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Figur 2.2: PDCA-cykeln.

De fem elementen produktionsflöde, organisering, processkontroll, metrik
och logistik utgör grundpelarna för tänket kring Lean. Sett till des-
sa element återfinns det kunskapsbaserade synsättet inom organise-
ring, där fokus bland annat ligger på att optimera sitt humankapi-
tal. Produktionsflöde och processkontroll kan ses som de traditionella
och mekaniska elementen. Dessa inkluderar bland annat beräkning av
takttider, standardisering, balansering av arbete och ständiga förbätt-
ringar (Feld 2000).

Japanskans muda är ett viktigt begrepp inom Lean och betyder avfall
eller slöseri. Urfadern till Toyota Production System, Taiichi Ohno, de-
finierade sju typer av slöserier inom tillverkande företag (Oppenheim
2011). I Tabell 2.1 beskrivs de sju typerna av slöseri.



KAPITEL 2. TEORETISK REFERENSRAM 7

Tabell 2.1: De sju traditionella slöserierna inom Lean.

Typ av slöseri Beskrivning

Överproduktion Överproduktion sker när produktion i ett led är större
än behovet i nästkommande led. Exempel på detta är
för stora tillverkningsvolymer eller att skicka för myc-
ket information.

Väntan Väntan kan uppstå när material, tid eller personer inte
infinner sig på rätt plats när det behövs. Väntan kan
uppstå vid exempelvis dålig planering eller vid långa
beslutsprocesser.

Transport Att förflytta en fysisk produkt i onödan är ett slöseri
av både tid och energi. Att överföra information i onö-
dan tar tid och kan skapa förvirring. Därför bör onö-
dig transport av produkter och information reduceras.

Överarbete Att göra arbete som inte skapar ett mervärde för kun-
den innebär att företaget lägger ner onödiga resurser
på processer som kunden inte är villig att betala för.
Exempel på detta är att tillverka en produkt med läg-
re toleranser än vad som anses acceptabelt av kunden.

Lager Att lagerhålla mer material eller färdiga produkter än
nödvändigt kostar företaget pengar i onödan. Genom
att lagerhålla mer än nödvändigt förlängs ledtiderna
och kräver onödigt stora lagerområden.

Onödiga
rörelser

Genom att minimera avstånden och rörelserna för ex-
empelvis en operatör kan denna jobba så effektivt som
möjligt. Om nödvändigt material är utspritt uppstår
slöseri av tid när operatören behöver gå iväg för att
hämta material istället för att tillföra värde till produk-
terna. Detta gäller även onödiga möten där beslut inte
fattas och onödiga resor.

Arbete på
defekta
produkter

Att upptäcka defekta produkter i ett tidigt skede är
viktigt för att minimera arbete på defekta produkter.
För varje steg den defekta produkten passerar i pro-
cesskedjan adderas värde som sedan kommer gå till
spillo när produkten kasseras.
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Dessa sju typer av slöseri kan anses vara de klassiska typerna som lig-
ger till grund för målet om minskat slöseri genom Lean. På senare tid
har även en åttonde typ av slöseri diskuterats. Detta slöseri definieras
oftast i litteraturen som ett slöseri av kreativitet eller motivation (Pe-
tersson och Ahlsén 2008). En anledning till att denna typ av slöseri har
diskuterats är att Lean har börjat ses ur ett kunskapsbaserat perspektiv.
Detta till följd av att företag börjat se sin personal och dess kompeten-
ser som sin främsta resurs. Det kunskapsbaserade perspektivet inne-
fattar hur kunskap ska spridas och bevaras bland de anställda och hur
förluster av intellektuellt kapital i form av exempelvis outnyttjad krea-
tivitet kan minimeras. Att definiera vilken kunskap som är nödvändig
är svårt eftersom kunskaper som ofta används vid innovation inte är
nödvändiga i det dagliga arbetet. Sett till Lean kan all kunskap utöver
den som är nödvändig för de värdeskapande processerna ses som ett
slöseri. Inkluderar man däremot innovationer och förbättringar i de
värdeskapande processerna blir den nödvändiga kunskapsnivån svår
att definiera. Därför är det svårt att säga vilken kunskap och informa-
tion som är ett slöseri (Kennedy 2008).

Många företag skapar egna produktionssystem baserat på principerna
kring Lean. Ofta är principerna liknande men företagets prioriteringar
speglar hur produktionssystemet byggs upp. Ett exempel på ett sådant
system är det som Scania använder, Scania Production System. Detta
är till stora delar likt Lean och Toyota Production System men speglar
även Scanias strategi och värderingar. Till exempel speglar SPS Scani-
as tydliga fokus på tillfredsställa sina kunder, vilket förtydligas med
kärnvärdet “Kunden först” (Scania 2017).

2.2 Fördelar med kreativitet

Vad är egentligen kreativitet? Den allmänna definitionen av kreativitet
anses vara: “Hur människor tar sig an problem och lösningar - deras
kapacitet att sätta ihop existerande idéer i nya kombinationer” (Ama-
bile 1998, översatt av författarna till denna rapport). Enligt Amabile är
kreativitet inget du själv kan styra över, utan det uppstår när rätt för-
utsättningar finns. Dessa förutsättningar är: kunskap, motivation och
kreativ förmåga, se Figur 2.3. Om dessa tre komponenter är närvaran-
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de finns goda förutsättningar till att vara kreativ på jobbet (Amabile
1998).

Figur 2.3: Förutsättningar för kreativitet.

Varför är det fördelaktigt att vara kreativ? Kreativitet och Lean är be-
grepp som kan tyckas vara något motsägelsefulla. Men faktum är att
kreativitet är en väldigt viktig del av Lean. Taiichi Ohno myntade be-
greppet kaizen som idag är en av grundpelarna inom Lean (Dal Pont
J, 2013, 363). Kaizen betyder förbättring och innebär att hela tiden ha
ständiga förbättringar av det dagliga arbetet. Detta eftersom inga pro-
cesser är perfekta utan alltid kan förbättras. Detta sätt att leda en pro-
duktion kallas idag även för Total Quality Management och denna le-
darstil grundar sig i två element: kreativitet och egenmakt. Det vill
säga att man ska ha förutsättningar till att vara kreativ och att man har
frihet att styra över sina arbetsuppgifter. De anställda jobbar då enligt
kaizen där de ständigt ska försöka förbättra processer och aktiviteter
inom verksamheten (Haan, Naus och Overboom 2012).

Flera författare anser att slöseri av mänskliga resurser är den värsta
sortens slöseri. Denna typ av slöseri hämmar innovation och utveck-
ling vilket är viktigt för att vara konkurrenskraftig. Förmågan att lära
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sig nya saker och att kontinuerligt förbättras är den väg företag mås-
te gå för att inte hamna efter sina konkurrenter. Den snabba tekniska
utvecklingen ställer stora krav på företagens innovationsförmåga. In-
novation handlar om att skapa värde genom att lösa problem. För pro-
blemlösning är kreativitet är en nödvändig förutsättning och är något
som används mycket under en innovationsprocess. Men kreativitet i
sig är inte tillräckligt. Det är viktigt att ha ett ramverk för hur man ska
ta till vara på kreativiteten. Ett exempel på ett sådant ramverk inom
Lean är kaizen som förespråkar klarhet i vad som ska göras och tyd-
liga målsättningar för förbättring (Alves, Flumerfelt och Kahlen 2016).
Ett annan ramverk som kan användas är PDCA som beskriver hur
ett förbättringsarbete ska struktureras och följas upp. PDCA beskrivs
i kap 2.1.

2.3 Kunskap och lärande

Att anpassa utformningen av en fabrik genom att flytta maskiner och
material är bara en aspekt av Lean-produktion. Många företag har
misslyckats med att implementera Lean i sin verksamhet på grund
av att de enbart fokuserat på de synliga aspekterna av Lean. Lean fö-
respråkar ständiga förändringar och spridning av kunskap inom fö-
retaget. Dessa aspekter är lika viktiga att förändra för att framgångs-
rikt implementera Lean inom verksamheten (Dombrowski, Mielke och
Engel 2012).

Davenport definierar kunskap som: “En flytande mix av erfarenhe-
ter, värderingar, kontextuell information och expertinsikter som ger
ett ramverk för utvärdering och införande av nya erfarenheter och in-
formation. Det härstammar och tillämpas i sinnet hos kunniga. I or-
ganisationer blir det ofta inbäddat, inte bara i dokument utan även i
organisatoriska rutiner, processer, praxis och normer.” (Davenport och
Prusak 1998, översatt av författarna till denna rapport). Sett till det-
ta kan kunskap överföras och sparas inom organisationen utan att en
unik individ behöver besitta den exakta kunskapen. Detta är en vik-
tigt del av kunskapsflödet vid en Lean-implementation. För att kun-
skap ska kunna spridas på ett effektivt sätt måste den vara djupt rotad
i organisationen. Genom att integrera extern kunskap i organisationen
vid en Lean-implementation kan denna bevaras inom organisationen
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och spridas till de anställda via företagets kultur och normer. Detta
är anledningen till att företag ofta tar in konsulter med hög kunskap
om produktion och Lean när det implementeras första gången (Dom-
browski, Mielke och Engel 2012). Figur 2.4 visar ett exempel på ett
kunskapsflöde.

Figur 2.4: Exempel på ett kunskapsflöde inom en organisation.

Lärande är en viktig del av innovationsprocessen. I början av en in-
novationsprocess är kunskapen kring de problem som behöver lösas
begränsad. Det är därför viktigt att kreativiteten placeras i ett ram-
verk där nödvändiga lösningar och kunskaper kan utvärderas (Sehes-
ted och Sonnenberg 2010). Det är även viktigt att skapa ett ramverk
kring företagets kunskap och lärande.

2.4 Kommunikation

Effektiv och precis kommunikation är en viktig del för en lyckad im-
plementation av Lean. Det finns flera studier som visar att chefer i
stora företag spenderar i genomsnitt 2.5 timmar per dag med att mai-
la och prata i telefon, en stor del av denna tid skulle kunna användas
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till andra mer värdeskapande arbetsuppgifter. Studier visar också att
ingenjörer spenderar omkring hälften av sin arbetstid till att leta infor-
mation och att stora delar av en arbetsdag går till möten. Detta inne-
bär att det finns stor potential att öka produktiviteten och effektivite-
ten i en organisation med bra och tydlig kommunikation som verktyg
(Ward 2007).

Lean produktion ses av många som ett tekniskt system för att förbättra
tillverkningsprocesser. Många studier visar dock att mänskliga relatio-
ner har en stor inverkan på hur framgångsrik Lean-implementationen
blir. Forskare menar att de dagliga förbättringarna inom Lean minskar
utan tydlig kommunikation och en bra social miljö som uppmuntrar
ifrågasättande (Bateman 2005). Det är extra viktigt med en bra kontakt
mellan chefer och anställda. För att upprätthålla en tydlig kommuni-
kation krävs det att man har en kommunikationsstil som framhäver
öppenhet och diskussion (Jenner 1998).

Det finns även studier som visar att en ökad kommunikation bidrar till
ett högre deltagande och ökad effektivitet vid problemlösning. Detta
medför att man tar fram bättre metoder för produktionen och genom
det får man en förbättrad slutprodukt (Donate och Pablo 2015).

En implementation av Lean innebär inte endast en ekonomisk fördel
för organisationen till följd av högre utnyttjandegrad av dess resurser.
En annan fördel som ofta uppstår vid en implementation av Lean är en
ökad kommunikation inom organisationen. Kommunikation i ett till-
verkande företag är viktigt, speciellt eftersom man ofta arbetar i skift.
En dålig kommunikation bidrar ofta till att kvaliteten blir sämre och
att det kan uppstå sprickor mellan personalen på grund av otydlighe-
ter (Hancock och Zayko 1998). Det är inte bara kommunikation mellan
skiften som är viktig, utan även att man har en tydlig kommunikation
mellan alla delar inom företaget (Storch och Lim 1999). Alla avdelning-
ar som är delaktiga i kundleveranser måste ha direktkontakt och det
måste finnas en tydlig metod för att skicka och ta emot lösningar på
problem (Spear och Bowen 1999).
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2.5 Motivation

Att ha motiverade medarbetare är en viktig grundförutsättning för att
framgångsrikt driva ett företag på lång sikt. Det finns två typer av
motivation: inre och yttre motivation. Inre motivation associeras med
positiva faktorer på en individnivå, exempel på detta är personlig ut-
veckling och lärorika arbetsuppgifter. Yttre motivation är associerat
med faktorer som jobbsäkerhet och lön (Thompson 2008). Många che-
fer tror att det är yttre motivation som får människor motiverade. Så
är dock inte fallet, flera studier visar att det är den inre motivationen
som är den starkast drivande faktorn för motivation (Thompson 2008).
För att ha en kreativ och motiverad personal är det därför viktigt att
fokusera på värdet i arbetsuppgifterna och ha en miljö där individen
ständigt utvecklas och känner sig uppskattad av företaget (Thompson
2008).

Hackman och Oldham är två forskare som anser att utformandet av ar-
betsuppgifterna har en bidragande faktor i hur motiverad man är. De
har utvecklat en motivationsmodell som beskriver vilka parametrar
som är bidragande till motivationsnivån på en arbetsplats. Modellen
består av av fem faktorer, dessa är:

• Variation av färdigheter - Att uppgifterna är av varierande sort
så att man får utnyttja sina talanger och färdigheter på en bred
front. Detta medför att uppgiften känns betydelsefull för indivi-
den.

• Uppgiftens identitet - Denna parameter innebär att en person
känner identitet i sin uppgift. Denna känsla ökar om personen
får vara med från uppgiftens start till slut.

• Uppgiftens betydelse - Känslan av att det man gör faktiskt har
en påverkan på andra eller organisationen. Uppgiften känns mer
betydelsefull om andra får ut något bra av det.

• Autonomi - Att uppgiften är relativt fri och känslan av att man
får planera sin egen tid och styra över sitt arbete själv.

• Feedback - Att när uppgiften är slutförd vill man ha feedback
för hur man jobbade, både positiv och negativ (Hackman och
Oldham 1976).
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Hackman och Oldham menar att om alla dessa parametrar är uppfyll-
da så har man motiverande arbetsuppgifter och därmed motiverade
anställda (Hackman och Oldham 1976).

Mycket tyder på att det finns ett samband mellan motivation och in-
novation. Detta samband uppstår eftersom de faktorer som bidrar till
en hög grad av innovation till stor del sammanfaller med faktorerna
för motivation. Effekten av detta samband blir en cirkel där motiva-
tion och innovation förstärker varandra. Människor som är involvera-
de och engagerade är sannolikt mer innovativa. Samtidigt är känslan
av att få sina idéer realiserade något som är motiverande. Detta bidrar
till att innovation och motivation ofta uppstår tillsammans (Johnstone,
Pairaudeau och Pettersson 2011).

Kreativitet och innovationsförmåga är viktigt när man jobbar med Le-
an eftersom ständiga förbättringar är av stor vikt. Att identifiera bris-
ter och komma på lösningar för att förbättra den dagliga verksamhe-
ten kräver en motiverad personalstyrka (Johnstone, Pairaudeau och
Pettersson 2011). Ett bra sätt att öka de anställdas inlärnings och in-
novationsförmåga är att ha visuell återkoppling av förbättringsproces-
ser. Visuell återkoppling innebär att de mätvärden och parametrar som
styrt hela processen presenteras visuellt. Det är viktigt att presentera
de framsteg som gjorts för att motivera de anställda till fortsatt arbete
med förbättringar (Smeds 1994).



Kapitel 3

Metod

För att genomföra detta arbete har en teoretisk litteraturstudie kombi-
nerats med en empirisk fallstudie hos Scania, ett tillverkande företag
i Stockholmsområdet. Genom att genomföra en fallstudie bestående
av intervjuer kan teorierna om Lean och kreativitet kopplas till vär-
deringar och erfarenheter hos yrkesmän som dagligen upplever Lean
inom arbetet. Den teori som använts inom arbetet samlades in genom
en litteratursökning. Främst användes böcker om Lean, vetenskapliga
artiklar och andra rapporter inom området. För att komprimera och
sortera ut viktig data kring ämnet skrevs en kort sammanfattning av
varje artikel som sedan granskades av bägge författarna.

3.1 Val av segment för datainsamling

För att få en nära bild av hur Lean används inom industrin valdes Sca-
nia, ett industriföretag där Lean är en huvudkompetens. Scania har
anläggningar i Stockholmsområdet där intervjuerna kunde göras per-
sonligen. Detta för att kunna skapa en större förståelse för de anställda
och deras svar.

3.2 Insamling av data

Insamling av data gjordes genom en semi-strukturerad intervju, vilket
är en kombination av öppna intervjufrågor och strukturerade frågor
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med fördefinierade svarsalternativ (Sallnäs 2007). Genom att struktu-
rera intervjun på detta sätt erhölls öppna svar med rum för diskussion
samt fasta svar som kunde jämföras kvantitativt mellan de olika inter-
vjuerna.

Vid insamling av data användes trattmetoden, vilket innebär att inter-
vjun inleddes med öppna frågor för att sedan smalna av med precisa
frågor. Metoden delar in en intervju i sex steg:

1. Öppning - I detta steg presenteras intervjuaren, syftet med inter-
vjun samt intervjuns upplägg. I detta steg ska även intervjugui-
den presenteras.

2. Fri berättelse - I detta steg ställs öppna frågor som uppmuntrar
den intervjuade personen att svara fritt. Det är även viktigt att
ställa relevanta följdfrågor som uppmuntrar till vidare svar.

3. Precisering - För att få mer konkreta svar ställs preciserade de-
taljfrågor. Här ställs även bekräftande frågor för att säkerställa
att informationen uppfattats korrekt.

4. Kontroll - Om intervjupersonen givit motstridiga uppgifter mot
sig själv eller tidigare intervjupersoner kontrolleras dessa för att
få en klar bild av vad personen faktiskt tycker.

5. Information - I detta steg informeras den intervjuade personen
vidare om undersökningen och ges möjlighet att ställa frågor.
Det kan även vara bra att kort sammanfatta intervjun och få sva-
ren bekräftade.

6. Avslutning - Här tackas den intervjuade personen och informe-
ras om hur de har möjlighet att ta del av resultatet. Man bör även
fråga om man kan återkomma vid eventuella oklarheter eller vid
behov av kompletteringar.

Trattmetoden användes för att i ett tidigt skede skapa förståelse för
den intervjuade personen och på så sätt kunna rikta frågorna på bästa
möjliga sätt. Figur 3.1 visar hur intervjun struktureras enligt Trattme-
toden. Metoden valdes eftersom den passade den semi-strukturerade
intervjuform som användes och möjliggjorde insamling av både kvan-
titativ och kvalitativ data (Kylén 1994).
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Figur 3.1: Intervju enligt trattmetoden.

3.3 Analys av data

När data från intervjuerna samlats in analyserades denna, både kva-
litativt och kvantitativt. För att kunna analysera de öppna frågorna
kvalitativt behövde dessa kodas till nyckelord (Lantz Friedrich 2008).
Genom att skapa två kodningar, en skriven av vardera projektmedlem
minimerades förvrängning av datan till följd av personliga tolkning-
ar. De två tolkningarna sammanfördes sedan till en slutgiltig tolkning
som användes vid analysen av intervjuerna.

Genom att ställa frågor med fördefinierade svarsalternativ kunde des-
sa jämföras kvantitativt mellan de olika intervjuerna. Detta gjordes för
att se om det fanns trender och samband hos den insamlade datan.
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3.4 Diskussion av metod

Genom att kombinera teori med en fallstudie skapades en högre tro-
värdighet för resultatet. Detta eftersom den undersökta teorin då kan
bestyrkas av data från fallstudien.

Anledningen till att en semi-strukturell intervjumetod användes istäl-
let för exempelvis en öppen intervju eller en enkätundersökning var
för att kunna föra ett naturligt samtal under intervjun. Detta möjlig-
gjorde samtal där den intervjuade personen fick uttrycka sin syn på
hur kreativiteten påverkas av Lean. De frågor med fördefinierade svars-
alternativ kunde sedan användas för att kategorisera den intervjuade
personens förutsättningar att utöva kreativitet inom sitt arbete. Andra
alternativ som exempelvis enkätundersökningar hade utelämnat in-
formation kring bakgrunden till varför man svarat som man gjort.



Kapitel 4

Empiri

I detta kapitel summeras lärdomar från intervjuerna hos Scania. Inter-
vjuerna finns att läsa i helhet i bilaga B-D. De personer som intervjuats
arbetar på tre olika avdelningar på Scania, nedan presenteras dessa
personer:

1. Frida - SPS manager på SPS Global office.
Som SPS manager arbetar man med att utveckla och forska kring
Scania Production System. Arbetet innebär att man läser och lär
från bland annat Toyotas medarbetare i Japan och genomför egna
pilotprojekt. Vid lyckade piloter tar SPS global office även fram
träningsmaterial som kan användas av lokala kontoren vid im-
plementation. Frida har arbetat som SPS manager i ett år och har
en bakgrund från marknadsavdelningen där hon jobbade i sex
år.

2. Harald - Metodingenjör på Transmissionsbearbetning.
Transmissionsbearbetningen är den enhet som tillverkar allting
som sitter inuti växellådan och i bakaxeln. Detta innefattar till-
verkning av kugghjul, axlar och andra närliggande artiklar. Som
metodingenjör jobbar Harald mest med optimeringar av befint-
liga tillverkningsprocesser och med förstudier av framtida me-
toder som företaget kan behöva ta in. Inom ramen för hans jobb
ingår även samordning av företagets forskning. Harald har job-
bat som metodingenjör i drygt 2 år. Innan dess doktorerade han
på Uppsala universitet.
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3. Lorenzo - Projektingenjör på Global Industrial Engineering De-
velopment.
Global Industrial Engineering Development är en central organi-
sation som stödjer Scanias fabriker med olika kompetenser. Lo-
renzo är specialist på skärande bearbetning och stödjer fabriker-
na med sin kunskap både lokalt och globalt. I rollen ingår även
att hålla kurser på alla nivåer i företaget samt att tänka långsik-
tigt för att se till att det alltid finns kompetens inom skärande
bearbetning tillgänglig för företaget. Lorenzo har en bakgrund
som forskare inom skärande bearbetning på KTH. Han har job-
bat som Projektingenjör på Scania i sju månader.

4.1 Tydliga kanaler för förbättringsförslag ökar
kreativitet

Samtliga av de personer vi intervjuade i fallstudien hade idéer kring
förbättringsförslag på en daglig basis. För att dessa idéer inte ska gå
till spillo är det viktigt att företaget aktivt tar tillvara på dessa idéer ge-
nom tydliga kanaler till chefer eller beslutsfattare. Ett exempel på hur
detta hade lösts på de avdelningar som besöktes under intervjuerna
är genom så kallade pulsmöten. Dessa korta möten hålls regelbundet
med en veckas mellanrum. På dessa möten får samtliga deltagare pre-
sentera de idéer eller förbättringsförslag som uppmärksammats under
veckan. Fördelar som nämns med dessa möten är att alla idéer pre-
senteras samt möjligheten att överlåta ett förbättringsförslag på någon
annan, om deltagaren själv inte har tid att genomföra det. Att deltagar-
na direkt kan få återkoppling på sina idéer och följa upp sina tidigare
idéer var också något som upplevdes som positivt.

Företagskulturen baserad på kaizen speglar vikten av ständiga förbätt-
ringar och skapar en atmosfär där presentation av idéer uppmanas.
Detta tankesätt återfinns enligt de intervjuade personerna genom hela
företaget, från operatörsnivå till ledningsnivå.
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4.2 Standardisering av arbete frigör tid

Gemensamt för de intervjuade personerna var att de kände sig som
mest kreativa när de arbetade med inspirerande och utmanande ar-
betsuppgifter. En fördel med Lean som nämndes var den höga nivån
av standardisering. Ett exempel på en typ av uppgift som de tyckte
var positivt att standardisera var de administrativa arbetsuppgifterna.
Genom att standardisera arbetsuppgifter som är nödvändiga men ut-
anför den anställdes huvudkompetens kan den anställde frigöra tid
till att arbeta med uppgifter som anses roliga och utmanande. Enligt
intervjuerna var det den sistnämnda typen av arbetsuppgifter som bi-
drog till högst kreativitet.

4.3 Att lära om Lean genom arbete

Det rådde delade åsikter huruvida förkunskaper om Lean var viktigt
för att kunna jobba i en organisation som tillämpar filosofin. Däremot
var en gemensam åsikt att kunskaperna är viktiga för att kunna preste-
ra till fullo, både gällande kreativitet och produktivitet. Samtliga ansåg
att bästa sättet att lära sig om Lean är att vistas i en miljö där tanke-
sättet tillämpas. Därav ansåg Frida att förkunskaper inom Lean inte
är nödvändiga utan att istället låta de anställda lära sig genom arbete.
Frida berättade att hon lärt sig om Lean genom sitt arbete på Scania,
från att inte kunna någonting om Lean till att idag ha goda kunskaper
om det. Hon har genom det fått en ökad medvetenhet för slöseri av
idéer. Idag presenterar hon alla idéer hon kommer på så att inga idéer
går till spillo.
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4.4 Att platta ner den kreativa organisatio-
nen

Samtliga av de intervjuade personerna upplevde att deras chefer upp-
skattade och tog sig tid när de lyfte problem och idéer rörande verk-
samheten. Även här märktes det att företagets filosofi är inspirerad av
kaizen. Genom att prioritera ständiga förbättringar över formella po-
sitioner skapas en plattare organisation gällande presentation av för-
bättringar.

4.5 Fördomar kring Lean och kreativitet

Ett problem som diskuterades under intervjuerna var de fördomar
som finns kring Lean och kreativitet. Frida menar att hon upplever
att Lean har ett dåligt rykte bland folk som jobbar i branscher som
anses kreativa. Många företag kopplar Lean till processer och arbets-
uppgifter som blir tråkiga genom standardiseringar. Enligt Frida är det
vanligt att företag inte förstår att Lean inte behöver implementeras på
hela verksamheten utan att man kan välja att enbart standardisera re-
petitiva arbetsuppgifter. Detta hade kunnat leda till att företaget frigör
tid till att jobba med dess kreativa skapande.
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4.6 Lean riktar kreativiteten

Lorenzo upplever att Lean är ett viktigt verktyg för att rikta kreati-
va idéer. Genom att Lean sätter upp tydliga riktlinjer kring företagets
prioriteringar och hur de jobbar med förbättringar skapas en tydlig
riktning som idéer och förbättringar ska sträva mot. Scania har fyra
faktorer som ska tas i beaktning vid en förbättringsprocess. Dessa är
prioriterade enligt följande:

1. Säkerhet/Miljö - Är förändringen säker?

2. Kvalitet - Hur påverkas kvaliteten?

3. Tid - Sparar förändringen tid?

4. Ekonomi - Innebär det en kostnad eller intäkt för företaget?

Lorenzo nämner att han med hjälp av detta tänk kanaliserar sin krea-
tivitet genom att ställa dessa frågor till sig själv vid en förbättringspro-
cess. Detta leder till att han själv i ett tidigt skede kan avgöra kvalite-
ten på en potentiell förbättring och veta om denna ska drivas vidare.
Genom att samtliga medarbetare strävar mot samma mål och följer
samma prioriteringar är det lättare att skapa samarbeten där folk job-
bar mot ett gemensamt mål. De gemensamma prioriteringarna under-
lättar även vid konflikthantering. Vid en konflikt rörande vad arbetet
ska åstadkomma skapar företagets prioriteringar en tydlig bild av vad
som ska värderas högst.



Kapitel 5

Resultat och analys

I detta kapitel presenteras den data och analyser som ligger till grund
för de slutsatser som har dragits.

5.1 Medelgod kunskap är tillräcklig för att
jobba enligt Lean

Under intervjun bads deltagaren att placera sin kunskap om Lean på
en skala 1-10. En etta innebär att den intervjuade personen knappt vet
vad Lean är eller dess användningsområde. Kunskaper motsvarande
en tia på skalan innebär mycket djupgående förståelse för teorierna
och filosofin kring Lean. En sådan person jobbar aktivt med att utveck-
la Lean och kan anses vara bland de bättre i världen på Lean produk-
tion. Samtliga personer placerade sin kunskap kring mitten av skalan.
Denna kunskapsnivå innebär att man har god förståelse för de vanli-
gaste verktygen inom Lean och hur dessa ska användas. Man har även
en förståelse för att Lean är en filosofi som måste implementeras i fö-
retagets kultur och värderingar.

Alla svarade att de besatt tillräckligt goda kunskaper om Lean för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Detta tyder på
att det räcker med en medelgod kunskap om Lean för att arbeta kring
dess principer. Resultaten presenteras i Figur 5.1.
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Figur 5.1: Graf över nödvändig kunskap.

Likt det kunskapsflöde som beskrivs i kapitel 2.3 berättade de intervju-
ade personerna att de genom företagets processer och värderingar lärt
sig hur företaget jobbar enligt Lean. Frida och Harald uppgav även att
deras kunskaper kring Lean var begränsade innan deras anställning
på Scania men att de har fått en förståelse och kunskap kring filosofin
genom att jobba inom företaget. Detta stödjer teorierna i kapitel 2.3 om
att kunskap kan integreras i organisationen och visar på fördelen med
att ha Lean djupt rotat i företagskulturen. Det gör det enkelt för nyan-
ställda, utan kunskap kring Lean, att anpassa sig och jobba enligt Lean
utan att besitta förkunskaper kring filosofin. Detta innebär att man inte
behöver anställa folk med specifik kunskap kring Lean utan man kan
låta dessa lära inom arbetet. Ur ett kreativt perspektiv är detta positivt
eftersom man med hjälp av kaizen kan skapa en ifrågasättande miljö
som sprider sig till nyanställda genom företagskulturen. Detta är även
en av anledningarna till att se Lean som en filosofi och inte enbart en
verktygslåda.
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5.2 Förväntan om att vara kreativ uppfattas
som motiverande

Motivationsnivån hos de intervjuade personerna var genomgående
hög. Exempel på motivationshöjande faktorer som nämndes var ut-
vecklande och utmanande arbetsuppgifter, även transparens i hur du
bidrar till slutprodukten. Det fanns även en förväntan om att vara kre-
ativ i sitt arbete, detta eftersom Scania jobbar med kaizen. De anställda
förväntas att tillsammans förbättra verksamheten lite varje dag. Tan-
ken är att många små dagliga förbättringar bidrar till en stor positiv
förändring av organisationen på lång sikt. Denna förväntan upplev-
des som motiverande, se Figur 5.2.

Figur 5.2: Graf över motivation och kreativitet. På högerskalan:
1=stressande, 2=delvis stressande, 3=neutral, 4=delvis motiverande,
5=motiverande.
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En av anledningarna till att denna förväntan upplevdes som motive-
rande var känslan av att företaget värderar sina anställda högt och
tror på deras kompetens. Att detta är motiverande stämmer överens
med Thomsons teorier kring motivation som presenterades i kapitel
2.5. Förväntan att vara kreativ skapar en utmaning för den anställde,
något som ses som en inre motivationsfaktor.

5.3 Gemensam positiv syn på Lean och kre-
ativitet

Sett till de intervjuade personernas inställning gentemot Lean i en ut-
vecklingsmiljö var samtliga positivt inställda, somliga ville dessutom
se en högre grad av Lean-implementation. Den gemensamma bilden
var att Lean skapade ett tydligt ramverk för hur kreativitet och idéer
ska hanteras inom företaget. Detta ramverk skapade även en trygghet
för den anställde vid presentation av idéer eftersom Lean förespråkar
öppenhet för nya förslag och förbättringar. Genom att använda sig av
Lean i en miljö där den anställde förväntas vara kreativ kan något som
vi valt att kalla för effektiv kreativitet uppnås. Effektiv kreativitet är
förmågan att genomföra en idé från första tanke till implementering
eller avslag. Den skiljer sig från traditionell kreativitet som till stor del
handlar om att skapa många idéer. Effektiv kreativitet handlar om att
de anställda ska ha en grundförståelse för metodiken och därigenom
kunna fokusera på rätt saker och rikta sin kreativitet efter detta. De
intervjuade personerna upplevde alltså att deras effektiva kreativitet
ökade genom användandet av Lean med verktyg som visuell plane-
ring och pulsmöten.

5.4 Fördomar kring Lean och kreativitet

Frida nämnde att en anledning till varför kreativa företag ofta väljer
bort Lean eller inte undersöker möjligheten att implementera det är på
grund av de fördomar som finns kring Lean. Ofta handlar det om att
standardisering kommer göra arbetsuppgifterna tråkiga och mindre
kreativa. Att implementera samtliga delar av Lean på alla arbetsupp-
gifter skulle kunna få dessa följder. Vid en implementation av Lean är
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det viktigt ha företagets förutsättningar i åtanke och implementera de
delar av Lean som passar. För att få en lyckad implementering mås-
te olika nivåer av Lean implementeras på olika arbetsuppgifter. Sett
till standardisering handlar det om, som Frida även säger i sin inter-
vju, att standardisera arbetsuppgifter som är repetitiva, där du inte har
möjlighet att vara kreativ. Detta ger utrymme för andra mer kreativa
arbetsuppgifter.

En av anledningarna till varför det finns fördomar kring Lean anser
vi är att ansiktet utåt ofta är stora industriföretag som är i stort behov
av standardisering, främst på grund av deras stora produktionsvoly-
mer. Detta ger bilden av att Lean-tänket endast kan användas i strikt
kontrollerade miljöer där arbetsuppgifterna sällan ändras. De flesta fö-
retag har någon form av repetitivt arbete. Detta kan till exempel vara
administrativt arbete.



Kapitel 6

Diskussion och slutsats

Vi anser att det kreativa utfallet av en Lean-implementation till stor
del påverkas av hur väl implementationen har genomförts. För att lyc-
kas med sin implementation är det viktigt att företaget inte bara ser
Lean som en verktygslåda utan som en filosofi som måste inkluderas i
företagskulturen. Genom att inkludera Lean i företagskulturen kan de
värderingar kring öppenhet och ifrågasättande spridas inom organi-
sationen likt de kunskapsflöden som nämnts både i kapitel 2.3 och av
de intervjuade personerna. Genom att sprida dessa värderingar kan
organisationen skapa en miljö där man tar tillvara på de anställdas
kreativitet. Att skapa en öppenhet för förbättringar minimerar risken
att idéer går till spillo för att den anställde inte presenterar dem. Ett
exempel på detta är företagskulturen på Scania där det upplevs kons-
tigare att inte ifrågasätta något som upplevs bristfälligt än att göra det-
ta. En av orsakerna till att en Lean-implementation kan misslyckas är
att företag enbart ser Lean som ett antal verktyg och standardiseringar.
Detta kan bidra till att kreativiteten minskar på grund av en oförstå-
else till varför förändringar genomförs och standardisering uppfattas
som något som gör arbetsuppgifter tråkiga. Denna oförståelse kan spä
på de fördomar som finns kring Lean och kan leda till att anställda
uppfattar förändringarna som omotiverande och tråkiga. På grund av
sambandet mellan motivation och kreativitet kan därför en misslyc-
kad implementation leda till att de anställda blir mindre kreativa.

För att ta till vara på de anställdas kreativitet är det viktigt att företag
har tydliga rutiner och kommunikationskanaler där kreativiteten kan
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förmedlas. Några metoder som företag kan tillämpa för att ta tillvara
på idéer är:

• Pulsmöten där idéer kan presenteras.

• PDCA-tavlor där anställda kan få feedback och möjlighet att följa
upp sina idéer.

• Skapa en uppmuntrande och trygg miljö där idéer välkomnas
och alla idéer accepteras och anses värdefulla.

Bland dessa metoder är pulsmöten och PDCA-tavlor faktiska verktyg
som kan användas för att underlätta presentation av idéer och åter-
koppling på dessa. Att skapa en uppmuntrande miljö bygger på en
öppen och ifrågasättande företagskultur, vilket kan uppnås med en
välintegrerad implementation av Lean.

Genom att använda sig av det tänk och metoder som nämnts ovan
anser vi att Lean kan bidra till en högre nivå av effektiv kreativitet
hos ett tillverkande företag. Genom att fokusera på effektiv kreativitet
kan de anställda skapa många små förbättringar riktat i linje med före-
tagets värderingar. Däremot riskerar man att missa idéer som kräver
tänk utanför ramarna. Eftersom den effektiva kreativiteten är riktad
finns risken att den traditionella kreativiteten minskar. Den traditio-
nella kreativiteten definierar vi som den spridda kreativitet som krävs
för nytänkande innovationer utanför ramarna. Till följd av detta bör
inte Lean inte implementeras på arbetsuppgifter där denna typ av kre-
ativitet krävs.

Med detta i åtanke anser vi att många företag kan inspireras och imple-
mentera Lean i delar av sin verksamhet, även om företagets produkt
till stor del kräver traditionellt kreativt arbete. Genom att standardise-
ra repetitiva uppgifter kan företaget effektivisera sitt arbete och däri-
genom spara tid som kan användas till kreativt arbete. Därför tycker vi
att många företag bör se över sina processer och inspireras av Lean till
att göra dessa effektivare. Som kaizen förespråkar kan små förändring-
ar leda till stora förbättringar och resultat i slutändan. Standardiserat
arbete på enkla aktiviteter lämnar tid till kreativitet där det behövs.
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6.1 Självkritisk granskning

De fallstudier som gjorts i detta arbete hanterar endast utvecklings-
avdelningar. Detta medför att den teori som ligger till grund för våra
slutsatser enbart bekräftas för dessa typer av avdelningar. För att få
en bättre helhetsbild bör man även undersöka andra avdelningar in-
om tillverkande företag, exempelvis operatörer. Eftersom dessa avdel-
ningars förutsättningar skiljer sig från utvecklingsavdelningens är det
inte säkerställt att teorierna är applicerbara på dessa.

På grund av svårigheter att få företag att avsätta tid för deras anställ-
da till att delta i intervjuer blev fallstudien något begränsad. För att få
ett mer trovärdigt resultat hade fler intervjuer behövts. Detta hade för-
slagsvis kunnat göras vid ett närmare samarbete med ett företag. Fler
intervjuer hade givit arbetet en bredare bas där resultatet kan täcka en
större del av företaget och avvikelser kan minimeras.

En annan undersökningsmetod hade varit att göra en före/efter-utvär-
dering där kreativiteten mäts före och efter en implementation av Le-
an. Dock tar dessa implementationer lång tid och var inte rimlig med
tanke på arbetets tidsram.

6.2 Fortsatt arbete

Ett förslag på fortsatt arbete är att göra en mer omfattande fallstudie
där fler företag från olika branscher undersöks. Scania har kommit väl-
digt långt i sitt arbete med Lean och det skulle vara intressant att jäm-
föra med andra företag, där arbetet med Lean inte kommit lika långt.
Detta skulle bidra till ett trovärdigare resultat med mer data att dra
slutsatser och se samband ur.

Som tidigare nämnts skulle det också vara nödvändigt att undersöka
teorierna mot andra avdelningar hos företag. Eftersom arbetets em-
piri enbart utförts på en utvecklingsavdelning behöver teorierna be-
kräftas genom att undersöka andra avdelningar. Arbetsuppgifter på
en utvecklingsavdelning kan anses vara relativt flexibla med rum för
kreativitet. Detta behöver dock inte spegla hela företaget.
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Bilaga A

Ordlista

Effektiv kreativitet - Effektiv kreativitet är förmågan att genomföra
en idé från första tanke till implementering eller avslag. Den skiljer
sig från traditionell kreativitet som till stor del handlar om att skapa
många idéer.

Företagskultur - En företagskultur byggs upp av de gemensamma vär-
deringarna, målen och principerna hos de anställda inom ett företag.

Humankapital - Är den resurs inom ett företag som byggs upp av de
anställdas kunskaper, utbildning, kompetenser och färdigheter.

Intellektuellt kapital - Intellektuellt kapital består av företagets hu-
mankapital, strukturkapital och relationellt kapital. Det intellektuella
kapitalet är en icke-fysisk resurs som är nödvändig för företagets fram-
gång.

Kreativitet - Att använda existerande kunskaper fast på ett nytt sätt.
Ett kreativt tänk är nödvändigt för att lösa problem där det inte finns
förutbestämda lösningar.

Osynligt slöseri - Detta typ av slöseri är sådant som inte är synligt
eller går att mäta med traditionella metoder. I denna typ av slöseri in-
går bland annat slöseri av kreativitet, motivation och kompetens.
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Outnyttjad kreativitet - Detta slöseri uppstår när ett kreativt tänk inte
utnyttjas. Outnyttjad kreativitet kan exempelvis vara idéer som aldrig
presenteras eller utvärderas.

Synligt slöseri - Detta slöseri kan ses med blotta ögat och mätas med
traditionella metoder. Exempel på slöserier som kan klassificeras som
synliga är tid, material och energi.

Utvecklingsavdelning - Denna typ av avdelning jobbar med utveck-
ling av företagets produkter. De anställda inom utvecklingsavdelning-
ar är ofta tjänstemän.



Bilaga B

Intervju med Frida, SPS-Manager

B.1 Introduktion

Berätta kort om ditt jobb.
Jag jobbar som SPS- manager, det står för Scania Production System-manager.
Vi är tolv personer på Scania som jobbar som det, globalt. Vi sitter på ett “glo-
balt office”. Inom produktion och logistik har vi på global SPS-office, 12 perso-
ner, som ansvar att driva utvecklingen inom inom SPS här på Scania. Vi fors-
kar och utvecklar genom att läsa och lära från andra bla. Toyotas medarbetare
i Japan och vågar testa genom att köra piloter på vissa av våra produktions-
anläggningar. Om dessa faller väl ut blir det ett godkännande och man tar
fram träningsmaterial, detta gör vi, och sen när detta ska implementeras glo-
balt på samtliga produktionsenheter världen över tar de lokala SPS-kontoren
över. Så implementationsfasen tas över på alla våra produktionsenheter värl-
den över där det på plats finns lokala SPS-medarbetare som implementerar
det som tagits fram. Så vi utvecklar verksamheten, jobbar med stödfrågor när
platschefer eller direktörer behöver hjälp med undersökningar, utveckling av
verksamheter eller att kommunicera och få folk att komma samman, exempel-
vis med workshops. Vi jobbar också med ett globalt nätverk, det är de som
då sitter på de lokala kontoren, för att vi ska bli bättre tillsammans. Så vi
är ansvariga för att det finns en gemenskap där och vi träffas och utmanar
varandra.

För oss tolv som sitter på globala SPS-kontoret är det under tidsbegränsning,
man är där för att utveckla sig själv genom att utvecklas inom gruppen. Så
vi hjälper varandra, vi stöttar varandra, blir bättre tillsammans och vi hinner
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nätverka med hela Scania, som man inte gör om man sitter på en produktions-
enhet, då hänger man bara där. Så det gör jag. Jag är stolt.

Har ni produktionsenheter ni implementerar på här också (i Söder-
tälje)?
Vi kan implementera även någon annanstans också. Vi har produktionsenhe-
ter i Sverige, här i Södertälje har vi chassi och det finns motor, transmission,
gjuteri och mängder med produktionsenheter. I Luleå och i Oskarshamn, Lu-
leå gör balkarna och Oskarshamn gör hytterna, så skickar dom det hit. I Euro-
pa har vi Zwolle i Holland och Angers i Frankrike om det handlar om lastbilar.
Om det handlar om buss är det Słupsk i polen och Finland. Och sen har vi i
San Paulo i Brasilien.

Ser du din arbetsplats som utvecklande? Jag känner att jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X

Kommentar:
Jag håller med, absolut. Till hundra procent håller jag med, jag har aldrig haft
en mer utvecklande arbetsplats än vad jag har just nu eftersom vi är här för
att utveckla oss själva och varandra. Bakgrunden på de personer som jobbar
varierar hela tiden, vissa har varit platschefer någonstans, vissa har varit di-
rektörer, vissa kommer från HR. Jag har varit på marknadsavdelningen i sex
års tid, på sales and market, och drivit office där. Alltså SPS i en annan orga-
nisation. Så vi tillsammans har ju alla olika bakgrunder, så är det någon som
försvinner och någon ny som kommer in med något helt nytt. Så det är en
otroligt lärande organisation vi har, så den tycker jag är otroligt utvecklande.

I genomsnitt, hur ofta lär du dig nya saker på jobbet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Det gör jag dagligen.
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Var det alltså ett tidsbegränsat projekt du jobbar inom?
Inte i ett projekt, man kommer hit. Man kan säga såhär, min man jobbar ock-
så på Scania. Han är nu produktionschef på chassi och gör lastbilarna. Innan
var han verkstadschef i grundmåleriet i Oskarshamn där de målar hytterna.
Så tänker de så här: där har vi en chef som vi vill ska ha ett nästa jobb men
just nu finns det inte ett lämpligt nästa jobb. Då kan han sitta på global SPS,
han satt där i två års tid, så driver han hela verksamheten, han utmanar hela
verksamheten, utvecklar verksamheten och sig själv och hinner nätverka tills
rätt position blir ledig. Så dels är det ju det. Eller så är det så “jag vill verk-
ligen bara utvecklas, jag vet inte vad nästa steg är” - “okej sätt dig här så
har vi lite tid att tänka, förkovra dig...läs”. Ibland är det tre personer. Tolv, vi
har aldrig varit så många tidigare. Vi rapporterar till expot direkt, så det är
väldigt högt upp organisatoriskt. Så svaret är dagligen.

Enligt dig, vad förväntas av dig och dina medarbetare?
Vi förväntas att vara sjukt fokuserade och leverera rätt sak i rätt tid på rätt
nivå. I varje stund förväntas vi vara professionella och ställa frågor. De med
högst position inom företaget, som jobbat här “forever”, där och då ska vi ut-
mana dem genom att ställa frågor, eller att backa och vara tyst och vänta. Det
är otroligt höga krav på timing och på utmanande frågor. Det är det. Det är
ju mycket politik också förstås, alltid högt upp. Så det förväntas också att man
har koll på alla.

Så det förväntas att vara utmanande, ha rätt timing, att veta när man ska
vara tyst, att veta när man inte ska ta plats och utmana och när man ska göra
det. Så man måste vara otroligt socialt lyhörd. Det förväntas också, tycker jag,
att inte värdera någon oavsett vilken nivå man är. Alla är precis lika viktiga.
Ni såg tidigare att det är kunden först och det är inte bara den som betalar
lastbilen utan också nästa i flödet. Om någon efterfrågar hjälp här som inte
är direktör utan lite lägre ner, tas det lika väl emot och är ett lika viktigt upp-
drag, för det är verksamheten det handlar om. Våra kunder är alla inom P&L
(Produktion och Logistik).

Timing, professionell attityd, respekt mot alla, veta när jag ska leverera och
när jag ska vara tyst och utmana.
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Hur motiverad är du på jobbet? Placera din motivation på en skala
1-10.

Inte alls
motive-
rad

Motive-
rad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

Kommentar:
Jag är absolut motiverad, för jag vet ju att jag har en tidsfrist här. Det är lite
som ett exjobb jag gör, jag har fått två år här. Jag vet att jag har två år. Snart
har jag varit här ett år och det gick ju rätt så snabbt, så börjar jag rannsaka
vad jag gjort under ett års tid. Okej, om jag håller det här tempot, den här
takten, är det vad jag vill göra nästa år eller vill jag öka, eller hur vill jag
förändra. Så jag är motiverad, varje dag, och använder mina dagar. Jag har
ju förstås planerat vad företaget förväntar sig av mig att jag ska leverera men
också vad jag förväntar lära mig själv under tiden jag är här. Jag ser det som
en skola. . . med lön.

Du har en klar bild av vad du vill åstadkomma under ditt arbete och
det driver motivationen?
Ja och jag vet vad mitt nästa steg är. Jag vet vart jag ska. Då är det lätt att
prata med dom, “vad vill ni?”. Det här är jag, jag har den här utbildningen,
den här erfarenheten och jag har den här personligheten. Jag får vara här två
år och jag ska dit. Vad behöver ni öka på med mig och vad behöver jag minska
av det jag har och vad behöver jag öka på för att jag ska bli sjukt bra när jag
kommer dit. Inte bara för mig, utan för dom. För det här är ju en investering,
företaget gör en investering i mig.

Om du sätter detta på skalan, vad blir det?
Ja, jag är motiverad så jag är en tia,absolut. Jag tror att tidsbegränsningen
spelar en stor roll. Tidigare var det ingen tidsbegränsning utan man kom hit
och fick se lite vad som hände. Då kanske vissa ville komma vidare men inte
gjorde det där och då och då kanske motivationen dök därför. Men jag som har
en tid satt, jag känner mig motiverad.
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I genomsnitt, hur ofta tänker du på möjliga förbättringsförslag inom
arbetet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Det gör jag dagligen, det gör jag mer än dagligen. Det är det jag jobbar med,
det är det jag jobbat med i tio års tid på Scania, det är det jag är. I vilket sam-
manhang jag än är så är det jag.

Skulle man kunna säga att du är lite av företagets idéspruta?
Nä, inte idéspruta. Hela Scania jobbar ju med SPS, speciellt P&L, så jag ut-
märker mig inte här. Alla gör det och vad alla gör är att vi utmanar oss, varje
dag utmanar vi oss. Om ni kommer hit imorgon så hoppas jag att något här
är bättre än när ni är här. Det kvittar om det är en pytteliten grej eller om
det är en gigantisk, det har inte med saken att göra.Så jag gör det dagligen
och jag gör det hela tiden. Jag måste tänka på i vilka sammanhang jag är för
vissa tycker inte om det. Vissa organisationer eller sammanhang kanske inte
upplever det på samma sätt.

Uppskattningsvis, hur många av dina ideér presenteras för din chef?

0% 25% 50% 75% 100%
X

Kommentar:
Det gör jag till hundra procent för jag anser att det är slöseri att inte göra det.
Det kan vara så att jag då får svaret nej för att det har vi pratat och det har vi
sagt nej till, för prioriteringarna säkerheten funkar inte, det tar för lång tid,
kostar för mycket eller någonting, det finns en anledning. Eller så säger man
“Nej det ska vi inte göra för det gör dom redan på den organisationen som
driver ett projekt och driver en pilot, vi väntar ut tills dem har testat det och
när vi fått deras resultat så vet vi”. Men, det kan också vara så: “Ja kanske,
det har vi faktiskt inte tänkt på, låt oss ta det tillsammans i grupp” och då gör
vi det en gång i veckan på pulsmötet, idéer som lyfts, antingen blir man ju
totalratad av en anledning, “men så kan vi ju inte göra”, eller så säger vi ja.
Men bara för att idéen kanske kommer från mig så måste inte jag göra den,
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jag behöver inte utföra den. Den kanske ska ligga på någon annan i gruppen
eller en annan organisation eller man försöker höra av sig till någon ansvarig
som kan göra bättre.Så hundra procent, allt annat vore slöseri. Vi jobbar inte
med slöserier inom det här företaget.

Slutligen, hur ofta presenterar du ideér för din chef?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Kommentar: Jag presenterar för cheferna veckovis, för det gör vi på pulsmöte-
na. Veckovis har vi ett standardiserat pulsmöte, samma tid varje vecka. Alla
vet det, alla prioriterar det. Du har inte möjlighet att inte komma dit, om du
inte är sjuk eller liknande. Men du får aldrig förlägga ett annat möte eller åka
iväg, man ska vara där. Det är det enda kravet i veckan annars kan du komma
när du vill, åka när du vill, bara du gör jobbet. Där tas allting upp.

Använder du dig av något post-it system eller liknande för att komma
ihåg dina idéer?
Ja så fort jag kommer på idéer sätter jag upp dessa på en tavla, på post-it’s.
Inbox heter den, så gör vi.

Är det uppskattat att komma med nya idéer, exempelvis förbätt-
ringsförslag, i din arbetsmiljö?
Ja! Det är uppskattat. Det är inte bara uppskattat utan vi förväntas ju komma
med idéer. Folk skulle reagera om man inte kom med idéer.

Om ett problem uppstår, känner du dig bekväm i att uppmärksam-
ma detta för din chef?
Ja. Om nån bara lutar sig tillbaka och inte orkar tänka mer, av olika anled-
ningar som att man kan vara sur, ha taskig attityd, osv. Vi har ingen sådan
i gruppen men man kan ju vara sån som människa och då skulle man reage-
ra här. Det är motsatsen till att vilja utmana. Utmanar man är man där med
passion, har fokus, energi. Man ser människor, lyssnar på människor och man
vill att vi tillsammans gör mer, eller bättre, eller mår bättre, vad vet jag. Och
förstås, en människa är bara en människa så om man slappnar av eller “lackar
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ur” kommer någon att reagera.

Upplever du förväntningen om att vara kreativ som stressande eller
motiverande?

Stressande Delvis stressande Neutral Delvis motiverande Motiverande
X

Kommentar:
Jag tycker att det är motiverande, absolut! Jag älskar mitt jobb och brinner
för verksamhetsutveckling. Jag har inte hört nån smartare metod än Lean-
metoden som vi här på Scania har anammat som SPS. Jag har sedan första
dagen jag förstod den, när polletten föll ner för mig, det tog en timme, det var
jag och en kille i ett litet rum med två stolar, ett bord och en whiteboard. En
timme tog det för honom att förklara för mig och ge sin bild av vad det är. Jag
blev sjukt irriterad att jag inte hade hört talas om detta innan och hade haft
med mig under hela studietiden eller hemma. I hemmet, vilken skillnad man
kan göra i alla flöden man har. Så jag tycker att det är motiverande och jag
gör allt jag kan varje dag, även utanför jobbet, för att försöka motivera mi-
na vänner och deras arbetsplatser. Jag pratar mycket med många som jobbar
inom restaurangbranschen i Stockholm och pratar om hur man kan förbättra
derad flöden utifrån serviceperspektiv och utifrån restaurangperspektiv. Jag
har en fotografvän som jag pratat mycket med om hur det är att utjämna flö-
det. Jag försöker utmana mina vänner inom det, för deras skull och för att
dom ska förbättra sitt. Så jag tycker att det är motiverande. Inget annat än
motiverande.

B.2 Kunskaper kring Lean

Placera din kunskap om Lean manufacturing på en skala 1-10.

Jag kan
ingen-
ting om
Lean

Jag kan
allt om
Lean

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
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Kommentar:
Då kan jag 5, kanske.

Finns det någon anledning till att du väljer att placera dig på just
femman?
Ingenting om Lean jag kommer ihåg, när jag inte visste någonting om Lean,
det var ju dagen innan jag blev arg. Då visste jag ingenting om Lean, jag hade
ingen aningen. Jag pluggade ingenting om Lean när jag pluggade. Sedan den
dagen, jag började med min egen arbetsplats och mina egna arbetsuppgifter
och började införa Lean-tänket för mig själv. Det var ett sjukt smart sätt att
lära sig. Jag förväntas att leverera, jag jobbade med förutsättningar och jag
förväntas jobba enligt Lean även fast verksamheten jag var inom inte gjorde
det. Då är det lätt för mig att göra det, så jag lärde mig själv, i lugn och ro med
sjukt smarta människor som bara gör detta. Så har jag byggt på hela tiden tills
att jag själv driver ett SPS-office på sales & marketing för 800 personer som
jobbar globalt över hela Scania med sälj och marknadsföring. Men då var det
bara jag, fortfarande bara jag. Till att jag nu får sitta med tolv personer som
forskar och driver, är bland dom vassaste i Sverige och kanske norra Europa.
Att driva detta, få vara med om det varje dag, vara en del och lära mig men
det är så oändligt långt kvar. Jag kan inte det här om jag skulle träffa en japan
som kommer hit, som lägger trettio år på linan innan man får gå upp till en
supervisor position. Jag har bara jobbat på Scania i tio års tid. Många dagar
har jag suttit själv och läst böcker och pratar med folk. Så jag är en nybörjare
men vill inget hellre än att lära mig mer. Därför sätter jag mig på fem. För jag
kommer ihåg dagen innan dess. Jag har kämpat och kämpat för att lära mig.
Jag kommer aldrig veta allt om Lean, jag kommer aldrig bli en tia. För jag är
inte smart nog, jag har inte förutsättningarna för det här utan då ska man
nog vara på toyota helt enkelt och vara i deras kultur, man ska vara född där,
man ska förstå. Så jag kanske skulle flytta ner mig till tre nu när jag pratar,
jag hör det. Men jag kan vara kaxig och säga en femma.

Känner du att du besitter tillräckligt med kunskap om Lean för att
fullt ut kunna arbeta enligt principerna kring Lean? Jag känner att
jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X
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Kommentar:
Ja, det tycker jag. Jag är ju aldrig ensam heller utan vi är alltid flera tillsam-
mans som då stöttar och håller i varandra.Så jag jobbar i grupp med alla på
min avdelning fast mot olika mål och inom olika projekt. Det är inte ofta jag
sitter själv, nu gör jag det, men annars är det inte ofta jag gör det. Så absolut!
Hade jag inte tyckt att jag var bra nog för arbetsuppgifterna så hade jag ju
aldrig hoppat på det, sån självbevarelsedrift har jag. Det är rätt hårt när det
är så högt upp i organisationen. Så jag har tillräckligt med kunskaper för att
göra det jag förväntas göra.

Har du fått någon utbildning inom Lean?
Jag har inga poäng från högskolan. Jag har gått några internutbildningar
men det är mer jag som håller i dem. Så jag har nog lärt mig den hårda vägen
genom att jobba. Men absolut, vi har ju kört interna. Till exempel när det var
lågkonjunktur fokuserade man ju på att utbilda de anställda inom SPS istäl-
let för att producera lastbilar eller bussar. Så jag har fått utbildning men inte
så att jag kan säga att jag har några poäng inom Lean, det har jag inte. Vi har
japaner här som vi flyger in och utbildar oss och utmanar oss. Dem går med
oss och vi har möjlighet att observera dom. Om det är utbildning, jag vet inte.
Jag har även suttit på föreläsningar flera gånger.

Hur arbetar din avdelning med Lean i den dagliga verksamheten?
Vi planerar så att vi har ett utjämnat flöde i våra leveranser, så mycket av det
vi kan styra. Vi jobbar med att ha en bra takt och tempo, vi känner av vad folk
levererar och har en överblick över det så att vi kan använda våra resurser på
ett balanserat sätt. Så vi stöttar varandra så att inte en jobbar ihjäl sig medan
någon annan rullar tummarna. Vi jobbar visuellt, vi har det här inbox. Vi
har en plan framåt, strategier, vi har flera strategier eftersom vi stöttar hela
P&L, så både mot logistik och montering med mera. Så vi jobbar visuellt och
vi gör bara det vi förväntas göra, alltså förbrukningsstyrd produktion. Vi gör
en utvärdering efter varje leverans. Dels för att se om det vi gjorde spelar roll
och om vi gjorde rätt och hur vi kan förbättra oss.
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Tror du att det är viktigt med god kunskap inom Lean för prestera så
bra som möjligt på en arbetsplats som jobbar enligt Lean? Jag tror
att det är...

Inte viktigt alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt
X

Kommentar:
Nej det tror jag inte är viktigt. Om du inte kan Lean och kommer till en ar-
betsplats som använder Lean kommer, utifrån de frågor som ställs till dig, du
formas. Så du kanske inte själv ställer dig frågan och svaret “Vad är Lean?”,
“Detta är Lean”, “Jag förstår”. Utan om du sätts i en arbetsplats där det är så
naturligt för alla så kommer du att inte komma undan. Du kommer bli formad
av det. Du behöver inte sätta dig ner och få någon utbildning eller föreläsning
för det kommer ge sig. Det är en kultur, inte bara en metod. Det är ett sätt
att leva tillsammans, överenskommet. Så du behöver inte kunna rabbla huset,
det löser sig. Man kräver inte hundra av någon för det är respekt.

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Lean ur ett kreativt per-
spektiv?
Fördelarna tycker jag är så här: Jag har jobbat inom verksamheter där man
inte jobbar Lean och har då varit den som tillsammans med direktörerna ska
driva in det där. Fördelarna och anledningen till att man försökte göra det
var då att man kommer överens med sina kollegor om vem som gör vad, vad
som ska göras och när det ska vara gjort. Bara man pratar mer med varandra
på ett strukturerat och standardiserat sätt vilket innebär att det blir lugnare.
Så folk mår bättre och ledtiderna blir kortare. Det betyder också att det blir
mindre bråk, oro, ängslighet och därmed tid till att vara kreativ. Till exempel
om man pratar om en organisation som inte kan Lean, inte jobbar Lean, inte
tänker Lean, inte har den bakgrunden så säger man att man ska börja se över
en implementation av Lean, så säger dom “Nej vi behöver jobba kreativt, det
funkar inte så inom vår verksamhet. Vi bygger ju montrar till mässor världen
över, man kan ju inte implementera Lean för oss, vi är ju ett kreativt yrke”
eller “Jag är ju arkitekt, du kan ju inte komma hit till mig, det går inte”. Men
det finns alltid vissa delar som är återkommande och det är det man försöker
nypa. Det är det man försöker minska och strukturera så att tiden inte går
till att uppfinna hjulet varje gång man ska göra någonting. Vilka delar kan
man strukturera så att du får mer tid över att vara kreativ. Lean är nyckeln
i samtliga organisationer enligt min erfarenhet till att få tid över. Så sluta
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jobba, sluta tjata på varandra, sluta att inte komma överens. Sluta inte ens
veta veta vad den andra gör eller behöver. Kom överens, sen kan vi ha hur
mycket tid som helst över, till att bara vara kreativa och göra allt det där man
vill göra egentligen. Så fördelarna med Lean ur ett kreativt perspektiv, man
standardiserar det som går att standardisera. Man minskar och styr upp och
gör rätt sak med rätt person, det blir inget dubbelarbete. Det blir inte fel, man
gör rätt från början så att det går så enkelt och smidigt som möjligt, vilket
leder till en mängd tid över som kan användas till det man vill vara duktig
på, det som man vill förbättra och kanske behöver lägga mer tid på, därmed
blir man bättre.
Nackdelen är fördomarna. Det är när man pratar med en människa, det kan
vara en fotograf eller en arkitekt eller liknande, som påstår att det jobbar med
service och att det inte går att implementera Lean inom deras verksamhet. Det
är den förutfattade meningen om att standard och processer är tråkigt och att
det är tråkigt att prata kund. Jag tycker att nackdelen med Lean ur ett krea-
tivt perspektiv är dom som tror att dem är så speciella, som gör så speciella
saker, som säger “nej man kan inte göra detta här, det funkar inte här. Deras
förutfattade meningar gör att dem inte orkar lyssna.

Vad tycker du att ditt företag, om något, kan ändra för att vidare för-
bättra kreativiteten när man jobbar med Lean?
(Denna fråga skippades på grund av tidsbrist)

Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Kreativitet är enligt mig när man kommer med idéer och även kan slutföra
dessa. Inte bara idéspruta utan man kan slutföra idéerna. Då är det så här,
företaget efterfrågar mig att jag ska utmana mig själv och andra. Om jag är
kreativ och en idéspruta så kommer jag med idéer. Företaget efterfrågar även
att jag ska göra det som efterfrågas av mig om man får ett ja på idén och jag
blir uppföljd för att se om jag gjort det, hållit tidsplanen. Jag är kreativ, jag får
vara kreativ på mitt arbete och Lean ger mig möjligheten att vara det. Sjukt
bra filosofi. Ingenting faller mellan stolarna eftersom vi följer upp allt och alla
har möjlighet att se hela bilden.
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B.3 Summering och avslut

Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Jag tycker att det är spännande att se andra verksamheter som jobbar med det-
ta, som sjukhus och restauranger. Exempelvis implementerade Mattias Dahl-
gren Lean-tänket i sin verksamhet. För att se att alla leveranser höll hög kva-
lité. Så man tittar inte bara på ett lastbilsföretag. De kreativa yrkena som då
blir nyfikna på Lean-tänket skulle jag gå och lyssna på, om jag var er.



Bilaga C

Intervju med Harald, Metodingen-
jör

C.1 Introduktion

Berätta kort om ditt jobb.
Jag är metodtekniker/metodingenjör och jobbar på transmissionsbearbetning.
Det är den enheten som tillverkar allting som sitter inuti växellådan och i ba-
kaxeln. Så vi tillverkar kugghjul och axlar och lite andra närliggande artiklar.
Det jag gör är dels att jobba med optimeringar av befintliga tillverknings-
processer och sen jobbar jag med förstudier av framtida metoder som vi kan
behöva ta in också. Inom ramen för det är också samordning av vår forskning.
Så jag är inte direkt i linjen och gör inte arbete kopplat till en särskild produ-
cerande enhet. Men jag jobbar på transmissionsbearbetning.

Är ni mycket nära linjen när ni implementerar ny grejer?
Vi gör ju tester och optimeringar ute i löpande produktion. Då är man i det
skarpa flödet. Sedan är det mycket annat som görs externt och då är det inte
riktigt så.

Ser du din arbetsplats som utvecklande? Jag känner att jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X

Kommentar: Det skulle jag säga att jag har.

xv
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Så du håller med helt?
Ja, det skulle jag säga att jag gör.

I genomsnitt, hur ofta lär du dig nya saker på jobbet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Jag skulle nog ändå kunna säga dagligen. Det känns lite vågat men det skulle
jag nog ändå kunna stå för. Jag har inte varit här så extremt länge och det
hjälper också.

Hur länge har du varit här på Scania?
Drygt 2 år, vilket är ganska lite i förhållande till de som jobbar runt omkring.

Enligt dig, vad förväntas av dig och dina medarbetare? Det är en bred
fråga. . . Jag tror att det förväntas någon form av ingenjörsmässigt arbetssätt,
att man är strukturerad och har ett faktabaserat arbetssätt.

Tidigare var vi inne på att man skulle våga ifrågasätta och även hålla
deadlines. Är det något du kan hålla med om?
Ja, det är klart. Ifrågasättande är lite grann just min roll eftersom jag job-
bar med att utveckla just metoder och tänka på hur vi ska kunna göra saker i
framtiden. Även forskning i viss mån. Så det är klart att det blir ett i grunden
ifrågasättande arbetssätt. Så, ja det tycker jag. Sedan förväntas det en teknisk
kompetens.

Ska du ha den här tekniska kompetensen innan du börjar eller är det
något du ska utveckla i din vardag när du jobbar?
Både och. . . definitivt både och. Det finns både en förväntan och en bra möj-
lighet att utveckla sin kompetens.

Så du ska ha grundförutsättningar när du kommer hit och sen ska du
utvecklas?
Ja, precis. Men det finns ändå en förväntan och kontinuerliga möjligheter att
ägna sig åt att utveckla sin kompetens.



BILAGA C. INTERVJU MED HARALD, METODINGENJÖR xvii

Hur motiverad är du på jobbet? Placera din motivation på en ska-
la 1-10.

Inte alls
motive-
rad

Motive-
rad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

Kommentar:
Vad är det som gör att du väljer just 8?
Men ibland kan saker kännas att dom är tröga och tar lång tid eller att man
kanske blir tvingad att göra saker som är tråkiga bara för att få saker gjorda.

Du kanske vill göra något annat på den tiden istället?
Ja, men lite så. Att för att komma dit man ska krävs det lite administration,
vilket är lite omotiverande.

I genomsnitt, hur ofta tänker du på möjliga förbättringsförslag in-
om arbetet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Det beror på hur man menar. Men i någon mån är ju det mitt jobb. Även om
det kanske inte alltid är så jättekonkret men ja det blir dagligen.

Det kan även vara små grejer. Det behöver inte vara att man kom-
mer på något revolutionerande.
Nej och det kanske alltid är ett handfast förbättringsförslag utan att det är
mer att man jobbar med att förbättra metoder i ett mer övergripande avseen-
de. Det kanske inte känns som att man sitter och tänker på förbättringsförslag
men det är ju det det är.

Uppskattningsvis, hur många av dina ideér presenteras för din chef?

0% 25% 50% 75% 100%
X
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Kommentar:
Eftersom jag jobbar mycket med framtida processer blir det inte riktigt så att
jag jobbar på det sättet. Men säg ca 50% kanske är sådant som presenteras.

Slutligen, hur ofta presenterar du ideér för din chef?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Det är inte alltid det går till på det här sättet. Men vissa, där man behöver
förankra ett beslut och behöva formalisera det för att det blir en investering
eller att det är något som behöver förändra ett arbetssätt kanske inte är supe-
rofta, men månadsvis är det ju i alla fall.

Men skulle du säga då att om det är mindre förbättringsförslag att
du då kan göra dom själv och att det är därför du inte behöver presen-
tera dom?
Ja, precis. Särskilt eftersom jag inte alltid jobbar med Lean i organisationen
på det sättet så är det så att jag inte riktigt har den typen av standardiserade
arbetssätt där allting måste förankras så att alla i organisationen vet om det,
utan jag har mer egna arbetssätt.

Är det uppskattat att komma med nya idéer, exempelvis förbätt-
ringsförslag, i din arbetsmiljö?
Ja, absolut. Det finns nog en stor öppenhet för nya arbetssätt i hela organisa-
tionen. Folk är nyfikna och intresserade av att göra saker bättre och det gäller
från ledningsnivå till operatörsnivå. Alla är väldigt inkörda på arbetssätt att
man jobbar med förbättringar och är intresserad av att prova nya grejer. Det
får ta lite resurser, så det tycker jag absolut.

Om ett problem uppstår, känner du dig bekväm i att uppmärksam-
ma detta för din chef?
Ja, men det tycker jag. Det finns också tydliga arbetssätt för att man vill ha
upp problem.
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Det kanske skulle vara konstigare att inte ta upp ett problem?
Ja, men precis det skulle ju anses konstigt om man inte gör.

Upplever du förväntningen om att vara kreativ som stressande eller
motiverande?

Stressande Delvis stressande Neutral Delvis motiverande Motiverande
X

Kommentar:
Jag skulle säga att det nog är lite till höger om neutralt. En förväntan om att
vara kreativ innebär ju att man har en roll där man har utrymme för att vara
det. Att man inte löser rutinuppdrag utan att man jobbar mer visionärt, det
är ju positivt. Så att ja, jag skulle säga att det är motiverande.

Det är lite känslan då också att du känner att det förväntas av dig
att du ska vara kreativ därför att du gör något “viktigt”?
Ja, att det finns förväntningar om att vara kreativ är ju också ett sätt att säga
att det inte bara förväntas att göra saker som är enkla, som man ger raka svar
på, utan att man jobbar lite mer undersökande. Det är ju motiverande att man
får ha en sådan roll.

Lite att man litar på en?
Ja, det är det ju. Också att det finns en förståelse att man gör saker som är
svåra och inte självklara.

C.2 Kunskaper kring Lean

Placera din kunskap om Lean manufacturing på en skala 1-10.

Jag kan
ingen-
ting om
Lean

Jag kan
allt om
Lean

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
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Kommentar:
Jag har inte alls en sådan bakgrund. Jag skulle säga att det jag vet har jag
snappat upp här och i och med att jag inte jobbar i en sådan del av organisa-
tionen blir det inte supermycket. Någonstans mellan 3 och 4 kanske. Jag vet
ju hur vi pratar om arbetssätten och känner till dem till viss del, men det är
inte så att jag jobbar med dem dagligen. Så inte jättehögt.

Känner du att du besitter tillräckligt med kunskap om Lean för att
fullt ut kunna arbeta enligt principerna kring Lean? Jag känner att
jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X

Kommentar:
Ja, för mig handlar det mer om att ha arbetssätt för att förankra och imple-
mentera förändringar i organisationen och att det är viktigt att göra det, att
jobba med att standardisera och att beskriva nya arbetssätt. Det är det som
jag kommer i kontakt med, så mycket annat stöter jag inte på.

Så det du har stött på om Lean är det detta som du behövt lära dig?
Jag har ju stött på lite annat också men det blir ju inte lika närvarande ef-
tersom jag inte jobbar direkt med det. Men jag tycker nog inte att det är något
som jag känner att jag inte vet hur det fungerar, att det blir en begränsning.

Så det är inget som är: “Varför gör vi såhär?” som är kopplat till Le-
an?
Nej, det tycker jag inte.

Har du fått någon utbildning inom Lean?
Ja, lite. Jo men det har jag. En kort introduktion och sedan så har vi ett löpande
arbete där vi pratar om våra metoder. Så ja det har jag fått, inte supermycket
men tillräckligt.

Så kunskapen kring Lean är det i huvudsak det du lärt dig på job-
bet eller genom utbildning i Lean?
Det är nog ungefär lika delat. Dom delar där jag jobbar själv har jag mer
snappat upp, som jag vet lite mer om. Men övriga delar är mer sådant jag
hört i utbildningar.
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Man brukar ju säga att Lean är mer som en filosofi, det kanske gör
det lättare att man snappar upp det från jobbet?
Ja, man ser hur arbetssätten förekommer i det som jag kommer i kontakt med.

Hur arbetar din avdelning med Lean i den dagliga verksamheten?
Det där har vi ganska mycket diskussioner om, att vi ska lära oss de arbetssätt
och metoder. Ganska ofta slutar det med att vi konstaterar att i vår gruppering
som jag jobbar innom, som är just mycket framtida projekt och projektledning
av produktutveckling, så har vi inte det lika naturligt. Vi har inte aktiviter
som känns lika naturliga att tillämpa Lean på. Men vi arbetar med det i det
avseende att vi försöker läsa på om det och förankrar att vi vet vilka metoder
vi jobbar med. Kanske mer så än att vi så himla mycket jobbar med det i det vi
gör. Jag tror att vi är ganska överens om att vi inte riktigt har arbetsuppgifter
där det är jättelätt att tillämpa rakt av. Däremot ska vi känna till det i kontakt
med övriga delar av verksamheten.

Tror du att det är viktigt med god kunskap inom Lean för preste-
ra så bra som möjligt på en arbetsplats som jobbar enligt Lean? Jag
tror att det är...

Inte viktigt alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt
X

Kommentar:
Ja, det tror jag. Kanske särskilt eftersom jag inte jobbar på det sättet till var-
dags så är det nog viktigt att ha koll på vilka arbetssätt som finns i den del av
organisationen som är min kund. Hur måste man jobba för att kunna imple-
mentera saker. Då är det viktigt att veta vilka rutiner man har. Så det tycker
jag är mycket viktigt, annars kommer man jobba mycket i motvind.

Är det för att man ska kunna leverera enligt deras synsätt på saker?
Ja och att man ska kunna komma med lösningar som passar in i en sådan
struktur att det går att jobba med dom i det arbetssätt som vi har. Så att man
inte gör saker som går på tvären med det, som inte passar.

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Lean ur ett kreativt per-
spektiv?
Jag tror att det kan ha fördelar att ha tydliga och etablerade sätt att föra fram
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nya ideer. Att det snarare ger en trygghet och ett ramverk där man vet att
man kan vara kreativ och veta hur man ska göra för att föreslå nya ideer. Jag
tror att det snarare är positivt. Alternativet är väl att man har mycket infor-
mella strukturer och cementerade arbetssätt, som inte är riktigt förankrade.
Då är det mycket svårare att påverka dom. Jag tror att det är bra att man har
en öppen diskussion kring varför man har vissa arbetssätt och hur man ska
påverka dom. Så jag ser nog snarare fördelar än nackdelar med det. För möj-
ligheten att kunna jobba kreativt.

Du var inne lite på att ha en tydlig väg, menar du då att alla vet hur
de ska presentera ideer och förbättringsförslag?
Ja, precis. I min roll kanske det inte är så svårt att se, eftersom det är mitt jobb
att ta fram nya lösningar. Men om man är i en annan del i organisationen
och kanske jobbar som operatör så tror jag att det är lätt att känna att man
inte har någon möjlighet att påverka. Man gör som det står att man ska göra
och om man då inte har en kultur där man efterfrågar och välkomnar förslag
och lösningar så är det nog svårare. Om man inte har tydlighet i hur man
formulerar sina arbetssätt så tror jag att det blir svårare.

Vad tycker du att ditt företag, om något, kan ändra för att vidare
förbättra kreativiteten när man jobbar med Lean?
Jag vet inte hur mycket ni har varit ute i verksamheten och sett. Men för mig
är det i alla fall lättare att föreställa sig, med min ganska ytliga kunskap om
Lean, att visualisera i en monteringsmiljö än en bearbetningsmiljö. För mig
är det inte jätteuppenbart hur vi jobbar med det. Vissa saker är ju tydliga
men andra saker som positionsstandarder och standardiserade arbetssätt är
inte supertydligt och jag tror att man skulle kunna driva det ännu längre, för
att verkligen ge ett ännu tydligare ramverk för folk och för att ge ett under-
lag för att kunna ifrågasätta arbetssätt. Jag tycker att dom skulle kunna vara
ännu tydligare beskrivna än var de är idag för att ge en möjlighet att faktiskt
ifrågasätta och förbättra. Det är nog snarare att vi jobbar för lite med det om
något.

Så det är lite mer att räta ut frågetecken genom att göra det super-
tydligt och då skulle man kanske förstå varför något är konstigt?
Ja, precis.
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Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Ja, jag tror det. Det här väldigt tydliga sättet att kommunicerat ut att man
vill jobba med ständiga förbättringar och arbetssätt som fungerar enligt dessa
principer. Jag tror att det är bra för att folk ska ha en känsla för att de är en
del i förbättringsarbetet. Det tror jag gäller på alla nivåer och roller.

Lean frigör tid, tror du det?
Jo men det tror jag. Jag vet inte om jag har så många konkreta exempel på det.
Men det är klart att man ser det även i vår verksamhet. Man strukturerar
arbetsplatser och arbetssätt för att ge mindre frågetecken och att det ska vara
lättare att göra rätt. Det ska vara tydligt att man vet hur man gör och att det
ska vara tydligare att se när något inte är som det ska. Det får bort en del
problem och frigör tid och resurser.

C.3 Summering och avslut

Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Jag vet inte riktigt. Jag känner mig inte tillräckligt insatt i hur vi jobbar med
metoderna till vardags. Men rent allmänt så vore det intressant med en jäm-
förelse mellan bearbetnigsmiljö och monteringmiljö. Jag vet dock inte hur lätt
det är att göra och att ställa en förnuftig fråga som man kan svara på men
jag tror att vi är lite efter. Vi jobbar på ett annat sätt och att det är mindre
självklart för de som jobbar i vår organisation vad vi menar. Det är lättare att
kommunicera det i en monteringsmiljö. Det kan vara intressant att kolla hur
de som jobbar i frontlinjen av arbetssättet, på operatörsnivå, hur de uppfattar
arbetssätten. Jag tror att det kan vara ganska annorlunda från hur jag gör. Jag
ser det mer lite på håll. Det vore intressant att se hur det skiljer sig mellan
montering och bearbetning.



Bilaga D

Intervju med Lorenzo, Projektin-
genjör

D.1 Introduktion

Berätta kort om ditt jobb.
Absolut, jag jobbar här där vi sitter. Det är Global Industrial Development.
Vi är en central organisation som stödjer alla olika fabriker med olika kompe-
tenser. Vi ser till att det finns kärnkompetens. Företaget har definierat vilka
kärnkompetenser som finns och det kan till exempel vara skärande bearbet-
ning (i mitt fall), beredning osv. På något sätt har jag rollen att stödja motor-
tillverkning, växellådetillverkning och axeltillverkning. Både här i Södertälje
och globalt. Med min kompetens inom skärande bearbetning innebär det att
jag har olika roller. Det kan vara exempelvis vid förbättringsprojekt när de be-
höver någon med djup kompetens. Då kan de lyfta på luren och kalla in mig på
det uppdraget. Det kan också vara att hålla i utbildningar på olika nivåer, allt
från operatörer till management, inom mitt område. Den tredje och förmodli-
gen den viktigaste saken är att tänka långsiktigt. Jag måste jobba strategiskt
för att se till att det alltid finns kompetens inom skärande bearbetning som är
tillgänglig för företaget. Jag försöker hålla ögon och öron öppna. Vad händer
på KTH, Chalmers, Linköpings universitet osv. Finns det några tekniska lös-
ningar som vi kan implementera? Men också hur vi kan stödja dessa för att
behålla deras kompetenser. Vi jobbar mycket med forskningsprojekt. För att
anställa en doktorand på till exempel KTH krävs finansiering från Eu eller
Vinnova, för KTH har inga pengar egentligen. Dom går plus minus noll var-
je år. En professor måste skriva en projektansökan som sedan kan skickas till

xxiv
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regeringen eller EU som sedan godkänner det. Men oftas, framförallt när det
gäller produktion så behövs stöd från industrin. Om vi tycker det är intressant
kan vi ge resurser i form av min tid eller någon operatörs tid som gör några
tester och på det sättet ge pengar. Jag försöker se till att KTH, Chalmers och
andra universitet kan överleva, så att det rullar. Den dagen jag går i pension
ska det finnas någon annan Lorenzo som kan ersätta mig. Det är så jag jobbar.

Du blir en koppling mellan ny kunskap och företagets kunskap?
Precis, jag är spindeln i nätet. Jag och mina kollegor jobbar ungefär på samma
sätt, men sedan sätter alla sin prägel och metod. Utgångspunkten är vara en
hjälp för det vardagliga: försöka hålla folk uppdaterade, ta in nya tekniker eller
se till att kompetensen bevaras.

Ser du din arbetsplats som utvecklande? Jag känner att jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X

Kommentar:
Absolut, det är så att jag har nya uppgifter varje dag, även inom ett så pass
snävt område som mitt. Det finns massor med grejer att göra, det är inte en-
sidigt. Det är inte bara att svara på något mail eller fylla i ett excelark. Det
handlar om att lösa problem och att jobba aktivt. Så ja, det är utvecklande.

I genomsnitt, hur ofta lär du dig nya saker på jobbet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
På den här skalan är det mer mot dagligen och veckovis. Jag har ju en lite
speciell situation eftersom jag började jobba här för sju månader sedan, så nu
är det nästan timvis. Det finns mycket att lära sig om företagets metoder, me-
todik, hur man resonerar och vem man ska prata med. Men också om man
ser saker som är mer relaterade till mitt expertisområde: jag måste hålla mig
uppdaterad och lära mig nya saker. Jag måste hänga med i utvecklingen. Va-
re sig jag vill det eller inte så måste jag lära mig, det är ju mitt jobb. Jag är
uppmanad att lära mig nya saker. Om jag pratar med min chef och säger att
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jag måste till en konferens i Taiwan för att där finns de bästa järnet för spin
turning processer så säger han kör! Han kommer inte säga att det är för dyrt.
Han litar på mig och han vill att jag ska lära mig mycket av det nya. Så nå-
gonstans på den vänstra delen av skalan.

Enligt dig, vad förväntas av dig och dina medarbetare?
Ja, absolut. Det förväntas att vi alltid ska vara uppdaterade med det senaste
rent tekniskt, att vi ska stödja företaget med det vi lär oss men också med det
vi redan kan, se till att det finns kompetens på alla nivåer. Som jag sa kör jag
utbildningar i skärande bearbetning för operatörer som kan lite mer än vad ni
kan som har gått två timmar med mig i tillverkningsteknik. Det är en stor del
av jobbet att vi aktivt ska lära ut. Det förväntas ärlighet från oss, att vi ska
vara transparenta både uppåt och nedåt i organisationen. Vi är väldigt flexib-
la här. Så länge jag levererar vad jag lovat har jag inga problem att säga till
min chef att jag tar ledigt imorgon. Jag ska bara leverera vad jag lovat, hur jag
gör spelar ingen roll. Det förväntas att vi ska hålla oss uppdaterade och stöd-
ja universiteten så att de kan leverera oss nya medarbetare som kan sitt jobb
och kan hjälpa företaget att växa. Ni är ju inne på kreativitet och det krävs,
framför allt i den här byggnaden, att vi är väldigt kreativa. Om det kommer
upp ett problem eller om man vill vidareutveckla en process är det upp till
oss att tänka “där borta har de löst det här problemet på ett annat sätt”. Det
kanske inte ens är en lastbilstillverkare det kan vara till exempel Arla som
har löst ett liknande problem. “Kan vi inte förändra den och anpassa till vår
produktion?” Det fungerar jättebra där och det är ju en liknande problematik.
Det förväntas av oss att vi följer företagets mindset för att effektivt kunna lösa
problem eller utveckla företaget.

Hur motiverad är du på jobbet? Placera din motivation på en ska-
la 1-10.

Inte alls
motive-
rad

Motive-
rad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

Kommentar:
Jag är jättemotiverad. Någonstans mellan 10 och 10.1. Jag brinner för ämnet
och nu har jag verkligen möjlighet att briljera och det är upp till mig att visa
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det. Det är bara jag som sätter gränser så jag känner mig väldigt motiverad
att visa att jag är jätteduktig. Du kan lita på mig, du kan lyfta på luren för
att kalla in Lorenzo och få hjälp.

I genomsnitt, hur ofta tänker du på möjliga förbättringsförslag in-
om arbetet?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X

Kommentar:
Det är lite samma här: dagligen eller veckovis. Det är det jag gör till var-
dags, det är “bread and butter”. Inte bara för att man är uppmanad att göra
så för att det finns i företagsandan, utan det är mitt jobb. Jag måste komma
fram med förbättringar, lösningar och andra saker. Det kan också vara hur vi
ändrar formatet på en PowerPoint så att det bli mer effektivt. Så, det är hela
tiden. Vi har ju olika projektmöten där utgångspunkten är att vi måste göra
någonting för att göra det bättre, oavsett om vi pratar om ett excel ark eller
en svarvningsprocess.

Uppskattningsvis, hur många av dina ideér presenteras för din chef?

0% 25% 50% 75% 100%
X

Kommentar:
Det gör jag ju alltid till 99%. Just i min roll ingår det. Sedan är det mer
eller mindre informellt presenterat, men jag tar fram allt. “Jag har tänkt att
göra om ett NC-program och det kanske kan ge 2% bättre cykel-tider”. Då
säger chefen “visa mig” så kan vi gå vidare på olika sätt. Men återigen är det
väldigt öppet här gällande hierarkiska relationer. Det är en styrka för företaget
eftersom vi öppet kan gå till våra chefer. Det är faktiskt något som cheferna
uppmanar oss att göra. Sedan vet man aldrig om det blir något av det men allt
vi tycker och tänker som kan vara av intresse för företaget tas upp med chefen.
Men vi tillverkar ingenting här, vi tillverkar kunskap och kompetens. Vår roll
är att lyfta upp grejer till våra chefer som sedan pratar med fabrikschefer. Dom
har ett nätverk.
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Slutligen, hur ofta presenterar du ideér för din chef?

Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig
X X

Kommentar:
På vår avdelning har vi veckomöten där vi presenterar vad vi jobbar med. Jag
brukar ofta berätta ideer för min chef men om jag har ideer på hur något ska
förbättras i en fabrik går jag och pratar direkt till någon person i fabriken som
sedan pratar med sin chef. Som sagt vi tillverkar ingenting här. Harald som
ni intervjuade tidigare jobbar mer ute i verksamheten och har kanske ett an-
nat perspektiv.

Men om man tänker hur ofta möjligheten ges att presentera ett för-
slag?
Formellt en gång i veckan men min chef sitter bakom i ett öppet kontors-
landskap. Alla sitter nära varandra och har konstant kontakt. Men formellt,
åtminstone veckovis.

Är det uppskattat att komma med nya idéer, exempelvis förbätt-
ringsförslag, i din arbetsmiljö?
Absolut, man är uppmanad att göra det.

Om ett problem uppstår, känner du dig bekväm i att uppmärksam-
ma detta för din chef?
Absolut. Som sagt har vi ett väldigt öppet mind set här. Vi har ju också en-
skilda samtal med vår chef minst en gång i veckan där vi tar upp vad vi gör,
om vi har några ideer, om allt går bra, om min arbetsbelastning är okej, om
jag upplever några problem osv. Så det är väldigt öppet.

Så det är uppskattat att komma både med problem och förslag?
Absolut, om man tar upp ett problem tidigt är det lättare att lösa det.

Det här med att inte bygga in värde i ett fel?
Ja exakt. Även om man tänker arbetsmiljömässigt, den psykosociala arbets-
miljön.
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Upplever du förväntningen om att vara kreativ som stressande eller
motiverande?

Stressande Delvis stressande Neutral Delvis motiverande Motiverande
X

Kommentar:
Som jag sa förut ser jag det som motiverande, men det är jag. Men jag är
utbildad forskare och en av anledningarna till varför jag blev forskare är för
att jag vill vara kreativ och komma på nya saker.

D.2 Kunskaper kring Lean

Placera din kunskap om Lean manufacturing på en skala 1-10.

Jag kan
ingen-
ting om
Lean

Jag kan
allt om
Lean

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

Kommentar:
Jag har inget svart bälte om jag säger så. Men någonstans mellan 4-5 om jag
ska jämföras med Taiichi Ohno. Lean är ju väldigt mycket ett mindset och en
del av det är att lära sig hela tiden. Man blir inte fullärd. Säg 5.

Vi var tidigare inne på att man lär sig mycket av att bara genom kom-
ma in i företaget eftersom Lean är som en filosofi som finns i före-
tagskulturen.
Precis, sedan kan man prata om de olika verktygen men tänket är det viktiga.
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Känner du att du besitter tillräckligt med kunskap om Lean för att
fullt ut kunna arbeta enligt principerna kring Lean? Jag känner att
jag...

Håller inte med Håller delvis inte med Håller delvis med Håller med
X

Kommentar:
Ja, jag vill tro det. I grund och botten går Lean ut på att minimera waste.
Det gör jag i mitt vardagliga arbete genom att korta ner cykeltider, förlänga
livslängden på verktyg osv.

Har du fått någon utbildning inom Lean?
Ja, det har jag. Det var inte uttalat Lean men det var Scania Production Sy-
stem, vilket är baserat på Lean. Jag och Frida tillbringade en vecka på en kurs
när jag jobbat här i tre veckor. Kursen gick igenom tillämpningar i verklighe-
ten, så det ingick fallstudier på montering där vi skulle se vad möjlig waste
var. Så det var både teoretiskt och praktiskt vilket jag tyckte var väldigt vär-
defullt.

Hur arbetar din avdelning med Lean i den dagliga verksamheten?
Vi har visual planning för att berätta vad vi gör men också för att följa upp
större projekt. Så det ska vara tydligt. Men som sagt vi tillverkar ingenting
så det är lite svårt eftersom vi inte har några takttider.

Verktyg som PDCA är det något ni använder?
Absolut, eftersom vi jobbar med att stödja verksamheten så blir det så.

Tror du att det är viktigt med god kunskap inom Lean för preste-
ra så bra som möjligt på en arbetsplats som jobbar enligt Lean? Jag
tror att det är...

Inte viktigt alls Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt
X

Kommentar:
Jag tror att det är viktigt. Speciellt att man förstår principerna på alla nivåer.
Framförallt tänker jag på att de som jobbar nära processerna förstår varför,
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så man blir motiverad till att jobba på det sättet. Ja, jag tycker det är mycket
viktigt. De flesta operatörer vi har här kommer från Mälardalens gymnasium
där de får utbildning i Lean.

När du började på Scania, spenderade du då någon tid vid linan för
att lära dig?
Ja, förutom kursen som jag gick som var mer som en observation så har jag
tillbringat en vecka på linan och låtsats vara operatör. Jag har jobbat på fabri-
kerna för transmission och motor, på olika avdelningar. På motor har jag varit
nästan halvtid i två månader. Motor har väldigt många produktionslinor så
det är för att se hur de olika linorna skiljer sig, hur de jobbar osv.

Då hjälpte din kunskap om Lean till för att förstå hur de jobbade?
Ja precis. Det här med quality check, mycket visualiserat i real-time. Hur har
vi jobbat? Vad har vi för problem? Ska vi kalla in någon? Ska vi starta ett
förbättringsprojekt eller inte? Detta sker väldigt ofta, varannan timme.

Vad ser du för fördelar och nackdelar med Lean ur ett kreativt per-
spektiv?
Jag ser inte så många nackdelar utan jag ser framförallt fördelar med Lean,
i alla fall inom mitt jobb. Det ger mig en riktning, annars kunde jag ”spa-
ce’a” hur som helst. –”Åh vi kör med runda verktyg bara för att det är coolt”
–”nej kör du med runda verktyg, då måste det ge något resultat”. Man gör
inte saker bara för att det är coolt utan man måste ha en anledning till varför
man gör något. Vad tjänar företaget på ändringen? Blir det säkrare, får man
ut bättre kvalitet, får vi ut grejerna fortare eller tjänar vi något på det? Det
hjälper att kanalisera det kreativa tänket, du måste tänka åt det hållet och inte
där borta, där borta är det ointressant. Jag tycker att det är bra, speciellt inom
denna typ av verksamhet. Jag pratade med en kollega, han sa följande: ”Om
du är uppe på Gothia towers tak i göteborg och inte har något staket, vågar
du då gå mot kanten?” Har du staket, då vågar du titta ut. Du kan vara hur
tankspridd du vill bara du försöker koppla vad som verkligen kan vara en bra
idé. Du får ett stöd som du kan använda dig av för att kanalisera din kreati-
vitet åt rätt håll.

Vad tycker du att ditt företag, om något, kan ändra för att vidare
förbättra kreativiteten när man jobbar med Lean?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är väldigt uppmuntrande som det ser
ut nu. Man välkomnar lösningsförslag/förbättringsförslag på alla nivåer och
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från alla nivåer. Man uppmanas och idéer uppskattas. Givetvis kan alltid små
förändringar på detaljnivå göras.

Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Man kanske inte direkt tänker på det, men visst finns det ett samband. När ett
företag uttryckligen jobbar med Lean och att minimera slöserier triggas din
kreativitet att göra detta. Till skillnad från ett gammaldags massproduceran-
de företag, där triggas och motiveras inte folk att komma fram med förslag.
En lösning är given och det är den som ska följas.När du jobbar enligt Lean
välkomnas andra lösningar och folk uppmanas att tänka vad dem gör och vad
som kan göras bättre. Då triggas också deras kreativitet inom att göra saker
bättre och slösa bort mindre av deras tid. Detta får medarbetarna att känna
sig stolta och tänka ”det var jag som kom på det”.

Man känner alltså att man kan påverka?
Precis, att man i små förbättringar kan göra förbättringar. Någon kan tän-
ka ”Jag har kortat ner 2 sekunder på cykeltiden, wow coolt high five!”. Jag
tycker att det finns ett klart linjärt uppåtgående samband. Det är baserat på
tydlighet, öppenhet och välkomnande av idéer på alla nivåer från alla nivåer.

D.3 Summering och avslut

Tror du att det finns ett samband mellan din kreativitet och hur fö-
retaget jobbar med Lean?
Inte riktigt faktiskt, jag tror att jag fått ut det mesta.

I tidigare intervju diskuterade vi att I och med att du frigör tid ge-
nom att jobba med Lean, kan mer tid användas till kreativt arbete, är
det något du håller med om?
Det beror på sammanhanget, men visst är det så. Egentligen ska man inte
jämföra äpplen och päron men jag har under tidigare anställningar jobbat in-
om organisationer som inte jobbar enligt Lean och nu är det riktigt Lean’t.
Jag ser en tydlig skillnad. Jag kan jobba mer med det jag är utbildad inom och
det jag vill arbeta med. Jag blir av med en stor del av alla administrativa och
byråkratiska delar, jag har väldigt lite sånt nu. Det finns metoder, riktlinjer
och avdelningar som tar hand om detta, som inte lägger på mig det jobbet.
Det är deras jobb och dom kan förbättra sina rutiner för att göra det ännu
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mer Lean’t. Då tillåts jag att jobba med mina uppdrag och inte behöver göra
annat administrativt arbete. Det är något som jag tycker bör införas i många
andra sammanhang.

Känner du att du blir mer kreativ genom att bli av med administrativt
arbete?
Absolut, jag har lyckats sätta upp en helt ny kurs från scratch på en och en
halv månad. Förut tog det ett år för att jag hade massor med andra saker runt
omkring. Mitt jobb är ju att utforma kurser och komma fram med forsknings-
resultat. Förut kunde jag kanske bara lägga 10% av min tid på det och 90%
på administrativt arbete. Jag är ju inte utbildad sekreterare, så jag är ju inte
effektiv på det. Jag är utbildad forskare och lärare så det är ett enormt slöseri
av resurser. Jag är anställd för att komma på smarta ideér , hjälpa folk, stödja
forskning och stödja operatörer och management med kompetens.


