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Abstract 

Lean production is a concept that aims to identify and eliminate waste, meaning everything 

that does not add value to the customer. Since the concept was introduced in Japan during the 

fifties lean has grown to become a popular method among many companies. Lean was 

developed by Toyota who called the philosophy TPS (Toyota Production System), lean was 

therefore developed for the automotive industry.  

The purpose of this report is to examine and evaluate how lean production is implemented in 

different industries, focusing on the pharmaceutical industry and the automotive industry. The 

companies that are being observed are Scania and AstraZeneca. The report will mainly focus 

on identifying similarities and differences between the companies when it comes to the use of 

lean due to the differences in products. The report will also examine the most important 

factors for success in implementing lean. In order to fulfill the purpose of this report the 

theory of lean methods were first studied. Interviews and guided tours in the factories were 

also conducted, one at each company.    

The study revealed that lean has a great impact on both companies. The key success factors 

are having involved and inspiring leaders, putting the employees first and maintaining a good 

attitude. A deep understanding of the tools and the ability to let the philosophy be a part of the 

companies’ cultures were also crucial for success.   

The study could not reveal any noticeable differences in the use of lean due to the differences 

in products. Both of the companies claimed that the differences were due to the companies’ 

cultures rather than the products. There are several possible reasons why this conclusion was 

drawn. The main reason might be that the adjustment for the products had been done before 

implementing lean in the company. Scania did not have to adjust the production system TPS 

since Toyota also produces vehicles and the adjustment that might have been necessary for 

AstraZeneca’s production had already been done, before implementing lean. 

  



Sammanfattning 

Lean produktion är ett koncept vars syfte är att identifiera och eliminera slöseri, alltså allt som 

inte skapar värde för slutkunden. Sedan konceptet först introducerades i Japan vid 1950-talet 

har lean blivit en populär metod som används av allt fler företag. Lean utvecklades från 

början av Toyota, som kallade filosofin för TPS (Toyota Production System) och därför 

skapades lean först för fordonsindustrin. 

  

Syftet med den här rapporten är att undersöka och analysera hur lean produktion 

implementeras i olika branscher med fokus på läkemedelsbranschen och fordonsindustrin. 

Företagen som studeras är Scania och AstraZeneca. Rapporten kommer främst att fokusera på 

att identifiera likheter och skillnader mellan företagen, med fokus på produkterna. Rapporten 

kommer även att undersöka de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik 

implementering av lean i verksamheterna. Genomförandet omfattar dels en litteraturstudie om 

lean produktion, dels rundvandringar på företagen men även två intervjuer varav en är på 

Scania och en är på AstraZeneca. 

 

Studien visade att lean har en stor inverkan på verksamhetens resultat. De främsta 

förutsättningarna för en framgångsrik implementation är att ha engagerade och involverade 

ledare, att sätta människan i centrum samt att ha en god inställning. Även förståelse för 

verktygen och förmågan att låta filosofin skapa en stark företagskultur visade sig vara 

avgörande.  

Genom rapporten kunde inte några anmärkningsvärda skillnader i användandet av lean, som 

berodde på produkten, påvisas. Båda företagen hävdade att de skillnader, i användandet av 

lean, som hittades snarare berodde på företagskulturen än produkterna. Det finns flera möjliga 

anledningar till att detta resultat nåddes, bland annat för att det inte finns någon betydande 

skillnad mellan TPS och SPS (Scania Production System) eftersom de är verksamma inom 

samma bransch. Att ingen stor skillnad kunde identifieras hos AstraZeneca kan bero på att 

företaget redan hade anpassat tillverkningen till de specifika produkternas krav innan de 

började implementera lean.  
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel presenteras först lite bakgrundsfakta kring begreppet lean 

produktion. Vidare ges en övergripande beskrivning om rapportens innehåll, syfte och metod.  

1.1 Bakgrund 

Lean produktion är ett koncept vars syfte är att identifiera och eliminera slöseri, alltså allt som 

inte skapar värde för slutkunden. Det finns åtta typer av slöserier; överflödig produktion, 

lager, rörelse, transport, onödiga processer, defekter, väntan och outnyttjad kompetens. 

Konceptet fick sitt ursprung i Japan efter andra världskriget då biltillverkaren Toyota skapade 

TPS (Toyota Production System) som idag även kan kallas för lean. [1] 

5S är en effektiv metod inom lean produktion som bygger på fem principer; sortera, 

strukturera, städa, standardisera och säkra. Huvudmålet med metoden är att effektivisera 

produktionen genom att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden introducerades inte 

förrän i början av 1990-talet och är idag en grundsten i implementeringen av lean produktion. 

[1] 

Sedan konceptet först introducerades i Japan vid 1950-talet har lean blivit ett populärt koncept 

som används av allt fler företag [1]. Scania är ett av de företag i Sverige som är framstående 

och välkänt för sitt arbete inom lean och har precis som Toyota utvecklat sitt eget system, SPS 

(Scania Production System) [2]. AstraZeneca är ett annat företag som för några år tillbaka 

påbörjat implementeringen av lean produktion där bland annat Scania har bidragit mycket till 

deras utveckling. Steg för steg har AstraZeneca applicerat Scanias metoder och anpassat dem 

till läkemedelsindustrin, se Bilaga 1. Detta arbete kommer att behandla vad begreppet lean 

produktion betyder i teorin och hur det implementeras i verkligheten. Rapporten kommer att 

undersöka hur lean används inom olika branscher för att kunna identifiera likheter och 

skillnader mellan användandet, med fokus på produkterna. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lean produktion implementeras i olika branscher samt 

att identifiera likheter och skillnader i användandet av lean-metoder, med fokus på 

produkterna. De viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik implementation i 

verksamheterna kommer också att identifieras. Uppsatsen kommer att jämföra 

fordonsindustrin (Scania) med läkemedelsindustrin (AstraZeneca). 

Huvudfrågeställningen som arbetet avser att besvara är följande: 

Hur skiljer sig lean produktion i teorin från verkligheten och hur implementeras filosofin i 

företag med olika tillverkningsprocesser? 

Följande underfrågor arbetades fram för att kunna besvara huvudfrågeställningen: 

1. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för användandet av lean produktion? 

2. På vilket sätt implementeras lean produktion i ett tillverkande företag (Scania och 

AstraZeneca)? 

3. Vilka är de gemensamma faktorerna för de olika företagen och vilka är de största 

skillnaderna vad gäller slöseri och resurseffektivitet? 
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1.3 Metod 

För att få en teoretisk bakgrund om lean produktion har diverse litteratur studerats. Syftet med 

litteraturstudien är att skapa en grundförståelse för lean och dess metoder. Denna kunskap 

behövdes för att kunna utvärdera och jämföra företagen vad gällde användingen av lean i 

verksamheterna. De källor som har studerats har varit studielitteratur, artiklar och hemsidor.  

För att undersöka hur industrier använder sig av lean produktion i praktiken har två intervjuer 

genomförts, en på Scania och en på AstraZeneca. Dessa intervjuer omfattade likartade 

frågeställningar för att senare kunna få en så likvärdig och objektiv bedömning som möjligt. 

För att stödja denna typ av bedömning ännu mer så spelades intervjuerna in via en 

mobiltelefon. 

Vid båda besöken på företagen erbjöds det en rundvandring i produktionen. Under 

rundvandringarna användes Eugene Goodsons [3] bedömningsmatris (RPA Rating Sheet) 

samt frågeformulär (RPA Questionnaire) som är presenterade i hans artikel ”Read a Plant-

Fast”. Dessa behövdes under rundvandringarna för att erhålla en noggrannare undersökning 

kring företagens användande av lean produktion.  

RPA Questionnaire är ett frågeformulär med endast två svarsalternativ, ja eller nej. Om 

många frågor besvaras med ett ”ja” är det en indikation på att lean är välintegrerat i 

produktionen och på arbetsplatsen. Varje frågeställning ska endast besvaras med ett ”ja” om 

det är tydligt att arbetsmiljön uppnår det frågan implicerar. Vid tveksamhet ska frågan 

besvaras med ett ”nej”. 

RPA Rating Sheet är en bedömningsmatris som bygger på att arbetsplatsen ska betygsättas i 

elva olika kategorier, från ”poor” till ”best in class”. Dessa kategorier presenteras nedan. 

1. Kundnöjdhet 

2. Säkerhet, miljö, renlighet och ordning 

3. Visuella system 

4. Schemasystem 

5. Användning av yta, transport av material och produktflöde 

6. Lager och produkter i arbete (PIA) 

7. Teamwork och motivation 

8. Skick och underhållning av utrustning och verktyg 

9. Hantering av komplexitet och variation 

10. Integrering av logistikkedja 

11. Engagemang för kvalitet 

Då betygsättningen mellan ”poor” och ”best in class” avgjordes utfördes en subjektiv 

bedömning av hur många lean-verktyg som fanns synliga i fabriken. Om alla lean-verktyg i en 

kategori användes och var välintegrerade erhölls betyget ”best in class”. Ett lägre betyg 

erhölls om det ansågs att lean-verktyg saknades eller inte var välintegrerade. Vilka verktyg 

som var relevanta för de olika kategorierna går att se i Eugene Goodsons [3] artikel ”Read a 

Plant-Fast”. 

De avgränsningar som har satts är att arbetet endast ska fokusera på Scania och AstraZeneca 

och att en jämförelse ska göras utifrån lean-verktyget 5S.  
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2. Lean produktion 

Följande teorikapitel består av en litteraturstudie om lean produktion. Kapitlet inleds med en 

djupgående beskrivning om lean-filosofins ursprung som sedan följs av en redogörelse kring 

viktiga verktyg och metoder.  I detta kapitel presenteras även innebörden av 5S samt dess 

huvudsakliga förutsättningar för framgång.  

2.1 Innan Lean produktion 

I början av 1900-talet var det existerande produktionsparadigmen hantverksproduktion, om 

man exempelvis ville köpa en bil så var man tvungen att gå till närmsta hantverkare som 

sedan skulle skapa en bil efter dina önskemål. De stora nackdelarna med hantverksproduktion 

var följande: 

 Produktionen var dyr då alla delar av produktionsprocessen var unika för varje vara, 

detta innebar att kundsegmentet var relativt litet. 

 Kvaliteten på en vara var svår att förutspå då varje vara egentligen var en slags 

prototyp. 

 Organisationer delade inte med sig av sitt förbättringsarbete. [1] 

Fred Winslow Taylor, en chef på ett gjuteri i Philadelphia, försökte hitta bättre sätt att göra 

arbetet på med hjälp av vetenskapliga metoder. Taylors system gick ut på att separera 

planeringen från produktionen och kunde genom tid- och rörelsestudier dela upp arbetet så att 

de repetitiva arbetsuppgifterna kunde utföras av arbetare istället för av ingenjörer. Arbetet 

blev alltså standardiserat vilket i sin tur minskade processtiderna. Taylor införde även ett 

system för att mäta och analysera kontinuerliga förbättringar av arbetet. [1] 

En ung entreprenör vid namn Henry Ford utnyttjade Taylors metoder för att försöka designa 

en bil som var enkel att både tillverka och reparera. Ett av de största problemen med 

tillverkningen var monteringslinan. Då en process var färdig drogs fordonet vidare till nästa 

station, detta innebar att när snabbare arbetare jobbade om långsammare arbetare uppstod så 

kallade flaskhalsar. För att minska på problematiken började Ford se till att delarna 

levererades till respektive station, detta minskade arbetarnas gångtid vilket gav mer tid till 

montering. Ford kom sedan på idén med en monteringslina som rör på sig, det innebar att 

långsammare arbetare var tvungna att arbeta snabbare och snabba arbetare fick sakta ner 

vilket skapade en bättre balans och reducerade flaskhalsarna. [1] 

Taylors och Fords metoder ledde tillsammans till att ett nytt produktionsparadigm uppstod; 

massproduktion. Massproduktion dominerade under flera decennier men det fanns dessvärre 

tecken på svagheter. Bland annat avskydde arbetarna massproduktionen och fackförbunden 

arbetade konstant med att korta ner arbetstiderna. Problemet var att det inte fanns något 

samarbete mellan företaget och företagets arbetare och detta påverkade även produktionen i 

form av kvaliteten på varorna. Då arbetarna inte var engagerade i organiseringen av arbetet 

delade de inte med sig av information som kunde förbättra processen. Kvalitetskontroller av 

slutprodukterna blev en norm och en armé av tekniker reparerade felaktiga produkter. [1] 

Då företagen sökte stordriftsfördelar, något som företag upplever om kostnaden av 

tillverkning per vara minskar genom att produktionen ökar [4], investerades mycket pengar i 

maskiner. För att kunna motivera investeringarna utvecklades kostnadsberäkningar som 

fokuserade på enheter snarare än effektiviteten överlag, detta uppmuntrade produktion av 

satser. Genom att producera i satser byggdes stora lager med PIA (produkter i arbete) och 
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färdiga varor trots att det inte fanns någon kund som efterfrågade varorna. Satserna skapade 

även kvalitetsproblem; då ett fel upptäcktes vid slutet av produktionen kunde felet återfinnas i 

hela den satsen vilket innebar att det krävdes många specialister och tekniker vid 

kvalitetskontrollen. Även i ingenjörernas arbete fanns det problem med massproduktionen; 

deras arbete delades också upp minutiöst och ingenjörerna delades in i specialiteter. Detta 

ledde till att ingenjörernas kommunikation minskade vilket innebar att det tog längre tid att 

utveckla en produkt. Trots problemen med massproduktion hade antagligen 

produktionsparadigmet fortsatt att regera om det inte var för oljekrisen under 1970-talet samt 

framgångarna för Toyota. [1] 

Under 1950-talet var både Japan och Toyota i en kris; efter andra världskriget var Japan slut 

på kapital, detta innebar att till exempel investeringar i västerländsk teknologi var omöjlig. På 

grund av den dåliga ekonomin var även den inhemska marknaden väldigt liten och hade helt 

olika krav, vissa behövde stora lastbilar för gods, jordbrukare behövde å andra sidan små 

lastbilar, eliten ville ha lyxbilar och en del ville ha små bilar anpassade efter Japans smala 

vägar och höga energipriser. Toyotas marknad var alltså väldigt splittrad och de var tvungna 

att ha en flexibel produktion för att kunna tillfredsställa allas behov och önskemål. Utöver 

dessa problem hade Toyota många hot utifrån, världen var full av biltillverkare som försökte 

etablera sig på den Japanska marknaden och var även redo att försvara sina egna marknader. 

[1] 

I hopp om att rädda familjeföretaget besökte Eiji Toyoda Fords tillverkning i Detroit i USA. 

Eiji undersökte varje liten del av tillverkningen och skillnaderna var stora, under de senaste 13 

åren hade Toyota producerat 2 685 stycken bilar samtidigt som Ford producerade 7 000 bilar 

om dagen. Då Eiji återvände till Japan visste han och Taiichi Ohno, hans specialist inom 

produktion, att massproduktion inte skulle fungera i Japan men att det fanns möjligheter för 

att förbättra produktionssystemet. [1] 

På grund av den desperata situation som Toyota befann sig i föreslog direktören att en 

fjärdedel av arbetarna borde sägas upp. Nya lagar gällande arbetsrätt, som trädde i kraft 1946 

och amerikanernas inflytande efter kriget hade stärkt fackförbundens inflytande vilket gjorde 

det svårt för Toyota att göra sig av med en stor del av arbetarna. Efter förhandlingar med 

fackförbunden kom de fram till följande uppgörelse; en fjärdedel av arbetskraften skulle sägas 

upp, direktören avslutade sitt uppdrag för att ta ansvar för företagets misslyckande och de 

resterande arbetarna lovades anställning under resten av sina liv och en lönesättning som var 

kopplad både till erfarenhet och hur företaget presterade. Detta innebar att arbetarna nu var en 

fast kostnad, precis som maskinerna och företaget var tvunget att ha ett produktionssystem där 

företaget fick så mycket som möjligt av arbetarna. Det blev alltså viktigt att både investera i 

arbetarna och att dra nytta av deras kunskaper och erfarenheter. Den nya uppgörelsen 

resulterade även i att få medarbetare ville byta arbetsplats och de blev mer engagerade i 

företaget. Detta var grundförutsättningarna för att ett produktionssystem som lean produktion 

kunde skapas, ett system som baserades på samarbete, flexibilitet och ömsesidiga fördelar. [1] 

2.2 Principerna för lean produktion 

Lean produktion, som också kan kallas TPS (Toyota Production System), går ut på att göra 

mer med mindre – mindre tid, mindre utrymme, mindre ansträngning, färre maskiner, mindre 

material och så vidare – samtidigt som kunden ges mer och bättre varor/tjänster [1]. Inom lean 

produktion strävar man främst efter att eliminera slöseri vilket antagligen de flesta håller med 

om är en bra idé, frågan är bara hur detta ska göras. [5] 
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För att en organisation ska kunna vara lean måste organisationens värderingar gå ihop med 

principerna för lean. Med principer menas ett sätt att tänka och principerna ger vägledning i 

hur företaget ska utöva sin verksamhet. Organisationen bör styras av gemensamma 

värderingar istället för direkta instruktioner, detta för att ge medarbetarna en möjlighet att 

själva fatta beslut. Det leder till att ledarna kan känna sig säkrare i att delegera uppgifter 

eftersom att det finns tydliga ramar för vilka lösningar som är önskvärda ur ett lean-

perspektiv. Ett vanligt sätt för ett företag att förmedla sina principer kring lean är med en 

visuell modell som ofta ser ut som ett hus, detta beror på att Toyota först visualiserade TPS 

som ett tempel. [5] Toyotas tempel går att se nedan i Figur 1. 

 

Figur 1. TPS tempel med visioner och principer för TPS. [6] 

Formen på templet representerar stabilitet; taket representerar visionen som ska nås och 

pelarna representerar principerna som vägleder verksamheten i utövandet för att uppnå 

visionen. I Toyotas tempel består de två pelarna av de två huvudprinciperna JIT (”Just-in-

Time”) och Jidoka. [5] 

2.2.1 JIT (”Just-in-Time”) 

JIT beskrivs ofta som en strävan efter att leverera rätt delar i rätt mängd vid rätt tid. Om alla 

delar är på rätt plats vid rätt tidpunkt är produktionen helt och hållet förutsägbar. Detta leder i 

sin tur till att slöseri i form av inventariekostnader minskar, för material, buffrar och färdiga 

produkter. En förutsättning för att JIT ska fungera är att företaget har en ”Pull-strategi”. En 

”Pull-strategi” innebär att varje vara produceras efter en kundorder. Den sista processen i 

produktionsflödet är den som håller i kundkontakten och tar emot beställningar, när en 

beställning kommer in rör den sig nedåt i flödet och alltså i motsatt riktning som 

produktionen. [5] En illustration av detta går att se i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Informationsflödet går åt motsatt håll som produktionen. [7] 

Kanban är en metod som används för att rätt information ska röra sig med produkten i flödet. 

Kanban är ett japanskt ord som innebär kort eller visuell symbol och kan visa sig i 

produktionen i form av ett kort med en beskrivning av arbetsuppgiften. [5] Hur kanban-kort 

fungerar går att se i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Visuell förklaring av kanban. [8] 

Takt är en av principerna för att JIT ska fungera. Takten sätter pulsen i flödet och jämnar ut 

produktionen så att ett jämnt flöde skapas. Det är ett mått på volymen som ska produceras per 

tidsenhet, till exempel en per minut eller en per timme. Takten kan delas in i en takttid vilket 

är tiden det tar för produkten att gå igenom en process. Om en produkt ska lämna varje 

process exempelvis var tionde minut innebär det att en färdig vara produceras var tionde 

minut. [5] Hur takttiden räknas ut går att se i Ekvation 1 nedan. 

 
         

                       

    
 

Ekvation 1 [5] 

Med planerad produktionstid menas den tillgängliga tiden för skiften, där de planerade 

avbrotten är medräknade. Med takten menas medelvärdet av efterfrågan, vilket innebär att 

takttiden tar hänsyn till köpbehovet. Takttiden visualiseras ofta genom elektroniska tavlor, se 

Figur 4 nedan. [5] 
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Figur 4. Visualisering av takttid. [9] 

Takttiden är inte samma sak som cykeltiden, cykeltiden är inte kopplad till efterfrågan utan 

baseras på de tekniska förhållandena. Cykeltiden är den tid som det är tekniskt möjligt att 

utföra en process på. [5] 

2.2.2 Jidoka 

Jidoka är den högra pelaren som TPS (Toyota Production System) är uppbyggt på och är ett 

inbyggt kvalitetssäkringssystem. Med ett inbyggt kvalitetssäkringssystem behövs inte 

stationer där kvalitetskontroller genomförs utan det är varje montörs uppgift att kontrollera att 

produkten ser korrekt ut. För att detta ska gå att genomföra är det viktigt att alla i 

produktionen känner till vad nästa steg i produktionen är och vem slutkunden är. Det är också 

bra om produktionen är placerad nära kunden för att stärka deras förhållande och underlätta 

kvalitetsförbättringsarbetet. [5] 

En annan viktig del av Jidoka är hur man går tillväga då ett fel upptäcks – då stoppas 

processen. Detta tvingar organisationen att koncentrera sig på kvalitetsproblemet innan 

produktionen kan startas igen. Detta minskar risken för att samma defekt ska uppstå på fler 

produkter och den förlorade produktionstiden är ett betydligt mindre slöseri än att låta defekta 

produkter passera vidare i produktionsflödet. [5] 

2.2.3 De åtta slöserierna  

Slöseri är aktiviteter som inte skapar något värde för slutkunden och som kunden inte är villig 

att betala för. Det finns åtta former av slöserier: 

 Överproduktion: anses vara den värsta formen av slöseri eftersom den bidrar till andra 

typer av slöserier. Överproduktion betyder att man producerar mer än vad kunden 

efterfrågar. 

 Väntan: den tid som inte används till själva produktionen. Det kan ha att göra med 

bristen på material eller information för nästa arbetsmoment. 

 Transport: skapar inget värde. Den enda transport som kunden möjligen är villig att 

betala för är när produkten ska levereras.   

 Överarbete: syftar på arbetet som kunden är ovillig att betala för. Att exempelvis 

producera något med högre kvalitet än vad kunden efterfrågar är överarbete.   

 Lager: yta för lager kostar pengar då det binder kapital.  

 Rörelser: skapar inget värde för slutkunden. Ett exempel på detta är när en operatör 

måste gå en lång bit för att hämta verktyg eller material.  
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 Defekter: är en form av slöseri då produkten inte tillverkades på rätt sätt från första 

början. Felaktig inskrivning av data kan exempelvis bidra till defekter.   

 Outnyttjad kompetens: om företaget inte utnyttjar varje anställds kompetens finns det 

en risk för att förlora arbetskraft och därmed förlora möjliga förbättringar som kunde 

ha implementerats. [5]    

2.3 5S 

5S är en enkel metod inom lean produktion för att organisera och hantera 

tillverkningsprocesser på ett effektivt och hållbart sätt. Syftet med metoden är att skapa 

ordning och reda på arbetsplatsen. Detta görs inom flera områden och handlar främst om att 

minska arbetsyta, minska slöseri, minska användning av kapital samt reducera 

produktionstiden. 5S bygger på fem olika principer – sortera, strukturera, städa, standardisera 

och skapa vana – som tillsammans är grunden för ett företags verksamhet inom lean 

produktion. [1] 

 

 Sortera handlar om att identifiera vad som är nödvändigt att ha på arbetsplatsen för att 

kunna utföra arbetet. Huvudmålet är att eliminera överflödiga saker som exempelvis 

dokument, delar, PIA (produkter i arbete), utrustning och verktyg. Somliga är 

nödvändiga för ett företags produktionsmål men en hel del lagras upp på arbetsplatsen 

och hindrar arbetsflödet.   

 

 Strukturera handlar om att organisera det som finns kvar efter sorteringen. Det 

optimala är att placera verktyg, maskiner och material på ett sätt som minskar 

transporter och arbetarnas rörelser på arbetsplatsen. Färgad tejp, skyltar och andra 

visuella verktyg är väldigt användbara under denna fas.    

 

 Städa handlar om renligheten på arbetsplatsen där maskiner, utrustning och verktyg 

ska städas från skräp och smuts. Målet är att skapa en så ren arbetsmiljö som möjligt 

och upptäcka samt förebygga framtida problemorsaker. Kvastar, moppar, trasor, 

etiketter och färgkodning bör finnas på arbetsplatsen. De anställda ska regelbundet 

undersöka om utrustningen är i ett bra skick eller inte.     

 

 Standardisera handlar om att skapa ett visuellt system för olika typer av rutiner 

såsom städning, användning av utrustning och andra ansvarsområden. Rutinerna ska 

standardiseras för att underlätta arbetet hos de anställda.  

 

 Säkra handlar om att se till att 5S är välintegrerad i företagets verksamhet samt 

säkerställa att framtida arbete fortsätter i samma riktning. Engagemang är nyckeln till 

att uppnå detta och därför är det viktigt att 5S genomsyrar hela företaget. Alla som är 

anställda på företaget ska vara medvetna om de fem S:en och aktivt delta till 

förbättring. [1] 

2.3.1 Förutsättningar för framgång inom 5S 

Det krävs en tydlig presentation av problemet och en engagerad ledning för att ett företag ska 

kunna lyckas med att implementera 5S i sin verksamhet. Att endast använda metoden till att 

få ordning på arbetsplatsen resulterar oftast i ett städprojekt som långsiktigt inte kommer att 

vara användbart.  

Ansvaret av arbetet kring 5S ligger både hos ledningen och hos de underställda. Det är enormt 

viktigt att erhålla en god kommunikation mellan de båda parterna för att kunna sträva mot 



9 
 

gemensamma mål. Att skapa en strukturerad arbetsplats kräver mycket tid, därför är det 

rekommenderat att succesivt implementera 5S för att behålla kontrollen över produktionen 

och samtidigt vara säker på att varje princip är implementerad på rätt sätt. [5]     

5S är grundstenen i lean produktion och därför är den avgörande i implementeringen av andra 

lean verktyg som exempelvis JIT. För att kunna utnyttja dessa verktyg på bästa sätt krävs det 

att 5S är välintegrerat inom företaget. [10]  
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3. Scania  

Rapportens tredje kapitel handlar om Scanias produktionssystem. Kapitlet omfattar tre olika 

delar där den första delen redogör för situationen på Scania innan utvecklingen av SPS 

(Scania Production System). Den andra delen består av en djupgående beskrivning av SPS 

och den tredje delen diskuterar förutsättningarna för Scanias framgång inom lean 

produktion.  

Scania är ett globalt företag med försäljning av lastbilar, bussar och service i över 100 olika 

länder. Företaget har totalt 18 400 medarbetare i produktionseneheter runt om i Europa, 

Sydamerika och Asien. Scanias centrala inköpsavdelning och huvudkontor befinner sig i 

Södertälje men kontor finns även i Latinamerika, Indien, Ryssland och Kina. [11] 

Bussverksamheten är inriktad på att tillverka bussar med hög driftsäkerhet, kapacitet och 

komfort [12]. Produktionen av lastbilar har som bussverksamheten ett stort fokus på 

driftsäkerheten men även prestandan och bränsleekonomin. Scanias mål är att ligga i framkant 

när det gäller hållbara transporter genom att sträva mot att minska utsläppen, 

bränsleförbrukningen och användingen av fossila bränslen. Huvudmålet är att tillverka fordon 

som är tystare, renare och bättre för miljön. [13]  

3.1 Innan Scania Production System 

På 1980-talet, innan Scania hade påbörjat sitt lean-arbete, mådde anställda dåligt på jobbet, 

kvaliteten sjönk och kostnaderna ökade. Scania ville ta lärdom av organisationer som var 

framgångsrika inom produktionseffektivitet och påbörjade därför ett samarbete med Toyota. 

[14] Detta blev början av utvecklingen av SPS (Scania Production System). Sju personer från 

Scania reste till USA och spenderade tre veckor i en av Toyotas produktionsanläggningar. I 

Sverige pågick samtidigt stora diskussioner kring Toyotas produktionssystem och hur det 

skulle kunna implementeras hos Scania. År 1997 startades ett projekt, ”P2000”, som 

förhoppningsvis skulle förbättra produktionen. Produktionssystemet bestod av tre olika delar: 

ordna arbetsplatsen, ordna verktygen och ordna processerna. Arbetet med att skapa förståelse 

och transformera TPS pågick ytterligare ett år innan SPS etablerades. [15] 

Att transformera TPS till SPS innebar en hel del förändringar. Scania köpte in alla verktyg 

och mallar som skulle hjälpa företaget att implementera en mer lean-anpassad produktion. 

Många av dem bidrog givetvis till förbättringar men TPS handlar mycket om den enskilda 

människans insats och där misslyckades verksamheten dessvärre. Att skapa en koppling till 

kulturaspekten är något som man har behövt förändra under resans gång. En stor del av lean-

filosofin handlar även om förbättringsarbete. De som producerar är bäst på att kunna 

identifiera och lösa avvikelser. Många gillade denna tanke av två anledningar, främst för att 

Sverige var relativt socialistiskt på 90-talet men även för att demokrati var och fortfarande är 

en väldigt viktig del i det svenska samhället. Scania började därför arbeta med ägandeskapet 

hos förbättringsgrupperna där montörerna tillsammans med sin chef var ansvariga för sitt eget 

resultat. Genom att arbeta på detta sätt blev verksamheten mindre toppstyrd, se Bilaga 2. 

3.2 Scania Production System 

Scania Production System bygger på tre grundläggande värderingar – kunden först, respekt 

för individen och eliminering av slöseri. ”Kunden först” innebär fokus på att kunden blir nöjd 

genom att konstant arbeta mot bättre kvalitet och snabba leveranstider. ”Respekt för 

individen” handlar om att det finns respekt mellan såväl medarbetare som mellan chefer och 

personal. Denna värdering innefattar också den anställdes möjligheter att utvecklas inom 

företaget. ”Eliminering av slöseri” kan uppnås genom att arbetsprocessen pågår utan några 
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onödiga arbetsprocedurer samt att kvalitetsproblem återgärdas direkt och att man ser till att 

problemen inte återupprepas. [16] Dessa värderingar är tillsammans grunden för SPS-huset 

och avspeglar företagets kultur och gemenskap [2]. Se Figur 5 nedan.  

 

Figur 5. SPS-huset. [2] 

3.2.1 Prioriteringar 

I mitten av SPS-huset finns en ett fönster med Scanias fyra viktigaste prioriteringar: 

 

1. Säkerhet/Miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

 

Målet är att skapa en så hög standard som möjligt i samtliga prioriteringar. Det vill säga att 

prioritera säkerheten samtidigt som man har en hög kvalitet, levererar i tid och har en 

konkurrenskraftig kostnad. Prioriteringsordningen har endast en betydelse vid ett onormalt 

läge eller när prioriteringarna står i ett motsatsförhållande till varandra. Kvalitet går 

exempelvis alltid före leverans eftersom Scania inte levererar produkter utan fullgod kvalitet. 

[2]  

3.2.2 Standardiserat arbetssätt 

Scania har ett standardiserat arbetssätt vilket underlättar förbättringsarbetet eftersom man 

enklare kan upptäcka avvikelser. Företagets standardiserade arbetssätt består av sex olika 

underprinciper; standardisering, takt, utjämnat flöde, balanserat flöde, visuellt och realtid. 

Standardisering handlar främst om hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Att standardisera 

manuellt arbete innebär att det utförs likadant varje gång så att återkommande problem kan 

upptäckas och elimineras. Några syften med att ha standarder är att: 

 

 Skapa förutsättningar för hög säkerhet och kvalitet. 

 Säkra att arbetet hinner utföras inom takttiden. 

 Ha en grund till förbättringsarbete. 

 Visualisera slöseri. 

 Lättare lära upp nyanställda. 
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Arbetet med standarder är en ständig förbättringsprocess. Vid upptäckt av en avvikelse är det 

viktigt att studera den standard där problemet uppstod och vid behov göra den mer fullständig 

eller tydlig. Figur 6 visar hur man ska gå tillväga i en sådan situation. [2]  

 

 
Figur 6. Tillvägagångssätt vid upptäckt av avvikelse. [2] 

Nästa underprincip är takt. Takttiden avspeglar kundernas efterfrågan och är ett bra verktyg 

för att undvika överproduktion. Genom att ha takt kan Scania få en tydligare bild över 

produktionen samt enkelt upptäcka avvikelser och onödiga arbetsmoment. [2] Scanias 

takttider visualiseras på digitala klockor som visar produktionen i realtid och är synliga i hela 

fabriken [17]. 

 

Den tredje underprincipen handlar om att skapa ett utjämnat flöde, vilket innebär att man 

jämnar ut produktionsvolymerna samt fördelar arbetskrävande enheter över arbetsdagen. 

Detta är ett sätt att planera verksamheten och utnyttja resurser på ett effektivt sätt.  

 

Fjärde underprincipen bygger på att balansera flödet. Det innebär att arbetet fördelas så jämnt 

som möjligt mellan olika resurser. Genom att få en jämn och hög beläggningsgrad kan Scania 

optimera kapaciteten och öka effektiviteten. På en monteringslina analyseras den tid det tar att 

genomföra varje arbetsmoment och därefter fördelas arbetsinnehållet jämnt mellan de olika 

positionerna. [2] Monteringslinan är en rak lina som produkten förs framåt på, operatörerna 

står alltså stilla på sina positioner och arbetsmaterialet, i form av produkten, kommer till dem 

[17]. 

 

Näst sista underprincipen handlar om visualisering. För att enkelt kunna se hur produktionen 

ligger till gentemot normalläget behövs lättillgänglig och tydlig information. Det är väldigt 

viktigt att flödena är visuella, raka, överblickbara och inte alltför komplexa. Ljud – och 

ljussignaler är två exempel på bra visualisering.  

 

Femte och sista underprincipen är realtid och syftar huvudsakligen på att reagera och agera i 

nuläget. Realtid är särskilt viktigt när det gäller att hitta orsaker till avvikelser. Eftersom 

information är en färskvara är det viktigt att agera snabbt vid situationer där avvikelser 

uppstår, annars blir analysarbetet svårare med tiden. I vissa fall är det inte möjligt att utföra 

analyser i realtid, då är det viktigt att säkra all typ av information, till exempel genom 

fotografier.  
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För att uppfylla samtliga underprinciper arbetar Scania med 4S-metoden som bygger på 

följande fyra metoder: 

 

 Sortera bort det som inte behövs. 

 Skaffa det som behövs. 

 Systematisera arbetsplatsen. 

 Sköt om arbetsplatsen. [2] 

Trots att Scania har egna benämningar på sina S finns det stora likheter mellan deras 4S och 

5S-metoden. De anser att den svåraste att uppnå är att systematisera arbetsplatsen 

(standardisera enligt 5S-modellen beskriven i kapitel ”2.3 5S”) därför att standardiseringen 

ofta får ett egenvärde. Beskrivningarna standardiseras in i minsta detalj trots att en 

beskrivning som hade varit kortare hade gett samma resultat. De anser att poängen med 

standardiseringen försvinner när standardiseringen inte förbättrar resultatet, se Bilaga 2. 

3.2.3 Förbrukningsstyrd produktion 

Scania producerar efter kundbehov vilket innebär att företaget får information om kundens 

framtida förbrukning och producerar efter det. Förbrukningsstyrd produktion är den tredje 

SPS huvudprincipen och är ett bra sätt att undvika slöseri i form av överproduktion. 

Förbrukningsstyrd produktion genomsyrar hela produktionskedjan; från leverantör, via 

tillverkning till slutgiltig produkt. Systemet bygger på att aldrig tillverka mer än vad nästa 

tillverkningssteg behöver. Detta arbetssätt förutsätter att man arbetar med små partistorlekar 

och korta genomloppstider. [2] 

3.2.4 Ständiga förbättringar 

Taket på SPS-huset står för ”ständiga förbättringar”, vilket innebär att Scania förbättrar 

kvaliteten och arbetsmiljön samtidigt som de ökar produktiviteten och effektiviteten. 

Förbättringsarbetet bygger på att arbeta smartare, inte hårdare. Förutsättningen med att lyckas 

med arbetet är att alla arbetar åt samma håll. Ständiga förbättringar handlar främst om att 

upptäcka och eliminera slöserier (se rubrik ”2.2.3 De åtta slöserierna”), därefter används de 

frigjorda resurserna till arbete som tillför värde. [2] 

3.2.5 Ledarskap 

Scania fokuserar också mycket på ledarskap och medarbetarskap. Ledarskapet bygger på fem 

principer. Den första principen handlar om att arbeta självständigt och våga utmana samtidigt 

som man följer Scanias riktlinjer. Andra principen bygger huvudsakligen på att ta ansvar för 

sin grupps arbete och resultat vilket ska gynna både Scania och kunderna. Den tredje syftar på 

att tänka och arbeta långsiktigt. Näst sista principen handlar om att utveckla sina medarbetares 

kompetens genom att ständigt ifrågasätta och förbättra verksamheten. Den sista 

ledarskapsprincipen handlar om förmågan att uppmuntra och coacha andra människor. Det är 

viktigt att vara öppen och en bra lyssnare som ledare. [2]  

3.3 Förutsättningar för framgång   

Typen av förutsättningar ett företag har att arbeta med är relativt avgörande för dess 

framgång. Scania har haft andra förutsättningar i jämförelse med Toyota och därmed 

utvecklat ett eget arbetssätt och produktionssystem. Det finns dock många likheter mellan 

systemen och de eventuella skillnader som finns tror man beror på att kulturen är annorlunda 

hos Scania jämfört med Toyota. 
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Nyckeln till Scanias framgång har främst handlat om att skapa en god förståelse för vad lean 

innebär. Bortsett från materiella ting har Scania genomfört stora framsteg inom den mänskliga 

sektorn. Företaget har lyckats ta tillvara på varje individ genom att sätta människan i centrum. 

Det är väldigt viktigt att alla medarbetare mår bra och har en bra förståelse för vad 

organisationen producerar och varför.  

 

Ledarskap har även haft en betydande roll för Scanias framgång. Det är en av företagets 

viktigaste värderingar och därför har Scania lagt ned mycket resurser på att erbjuda sin 

personal utbildning i ledarskap. En av de främsta orsakerna till varför företag misslyckas med 

lean och faller tillbaka till äldre arbetsmönster är bristen på god ledarskapsförmåga. Ledarna 

måste skapa en egen förståelse för lean produktion för att sedan ha möjligheten att förmedla 

kunskapen vidare, se Bilaga 2. 
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4. AstraZeneca  

Följande kapitel undersöker AstraZenecas produktionssystem. Kapitlet inleds med en kort 

bakgrundsbeskrivning om verksamheten som sedan följs av en djupgående presentation av 

deras lean system. Avslutningsvis kommer rapporten redogöra för företagets främsta 

förutsättningar för framgång inom lean produktion. All information under rubriken 

”AstraZeneca Supply System” är hämtad ur en intern handbok som brukar delas ut till 

nyanställda hos AstraZeneca.    

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Företaget är verksamt i över 100 olika länder 

med totalt 61 500 medarbetare världen över. [18] AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste 

exportföretag med verksamhet i både Göteborg och Södertälje. I Göteborg bedrivs ett 

forskningscentra med fokus på hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och 

autoimmunitet. Företagets största produktionsanläggning befinner sig i Södertälje som står för 

35 % av deras globala försäljningsvärde. [19] Anläggningen i Södertälje är även en av 

världens ledande tablettfabriker med en produktion av 10 miljarder tabletter per år som kan 

delas in i 30 typer av läkemedel. [20] 

Eftersom AstraZeneca är verksamt inom läkemedelsindustrin finns det många krav från 

läkemedelsverket vad gäller dokumentation, renlighet och hygien. Alla processer som deras 

läkemedel går igenom dokumenteras för att eventuella fel i sålda produkter ska kunna spåras i 

produktionen. Hygienkraven innebär att alla i produktionen måste ha specifika kläder på sig, 

det enda som får behållas på kroppen av de kläder som du kom dit i är underkläderna. Olika 

avdelningar har olika höga krav. Kläderna som man ska byta om till hanteras av AstraZeneca 

vilket innebär att de tvättas av anställda på AstraZeneca. [21] Helena Sundstrand, en lean-

koordinator hos AstraZeneca uppgav att hon vissa veckor kunde spendera en hel arbetsdag i 

tid endast på ombyte, då hon gick ut och in ur fabriken, se Bilaga 1. 

4.1 Innan AstraZeneca Supply System 

Enligt anställda på AstraZeneca, se Bilaga 1 hade inte AstraZeneca reflekterat särskilt mycket 

över sina kostnader innan de påbörjade sin lean-resa. De hade väldigt höga marginaler på sina 

produkter och relativt lite konkurrens, särskilt om man jämför med bilbranschen som Scania 

är verksam i. Då större volymer efterfrågades byggdes bara nya linor, man kunde i princip 

kasta in pengar i verksamheten. 

I början av 2000-talet började dock saker hända i läkemedelsbranschen; företag började slå 

ihop sig, de flyttade till andra länder, företag köptes upp och företag lades ner. 

Ledningsgruppen för Turbuhaler, ett läkemedel i form av en inhalator för behandling av astma 

och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom) [22], var föregångaren för att börja använda lean. 

Ledningsgruppen för Turbuhaler började då göra studiebesök på andra industrier, framförallt 

bilindustrier där marginalerna som tidigare nämnt var lägre. De ville helt enkelt lära av dem.  

AstraZeneca fick genom studiebesöken reda på att det första som de var tvungna att göra var 

att ta reda på sina slöserier och förstå vad de la sina pengar på. Ledningsgruppen upptäckte att 

de faktiskt inte hade koll på sina slöserier och började då mäta sina förluster. Detta gjordes 

genom att operatörerna fick skriva ner alla stopp som skedde under produktionstiden, genom 

det upptäckte man att en omställning mellan två olika produkter kunde ta ett, två eller hela tre 

skift. Ledningsgruppen insåg då att fabriken maximalt gick en tredjedel av tiden då 

produktionen skulle vara igång, resten av tiden stod systemet stilla av olika anledningar men 
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främst på grund av omställningar. Förlustmätningen påbörjades 2004 och 2006 påbörjades 

SMED-resan hos Turbuhaler. SMED (Single Minute of Died) är ett lean-verktyg som går ut 

på att alla omställningar, oavsett verksamhet, ska ta mindre än tio minuter. Då AstraZeneca 

inte ansåg att denna kompetens fanns i verksamheten tog de in konsulter för SMED-projektet.  

Under studiebesöken upptäckte ledningsgruppen också att de andra industrierna pratade 

mycket om ett särskilt produktionssystem, lean. AstraZeneca kopierade i princip Toyotas och 

Scanias versioner av lean då de såg dem som vinnande koncept [23]. Husen har dock justerats 

eftersom AstraZeneca ville känna ett större ägarskap av produktionssystemet, dessutom blev 

det lättare att förankra det i organisationen, se Bilaga 1. 

4.2 AstraZeneca Supply System   

AstraZeneca Supply System är AstraZenecas tolkning av lean. Produktionssystemet bygger på 

fem grundläggande värderingar som tillsammans skapar en gemensam företagskultur. 

Värderingarna presenteras enligt följande: 

 Vi följer vetenskapen. 

 Vi sätter patienten först. 

 Vi ska bli bäst. 

 Vi gör det rätta. 

 Vi har entreprenörsanda. 

 

AstraZeneca har liksom Scania och Toyota ett eget lean-hus, som visas i Figur 7. Husets 

grund (det gröna gräset) står för värderingarna och överst i huset (taket) finner man företagets 

gemensamma syfte. Syftet ska påminna de anställda om varför de är där och genomsyra hela 

företaget. Däremellan finns företagets fyra viktigaste prioriteringar; SHE (säkerhet, hälsa, 

miljö), kvalitet, leverans och ekonomi. Prioriteringarna används i det dagliga 

förbättringsarbetet där målet är att utveckla ett arbetssätt som inte riskerar att skada människor 

eller miljö och levererar rätt kvalitet vid rätt tidpunkt till en förutbestämd kostnad, se Bilaga 3. 

 

 
Figur 7. AstraZeneca Supply System. [24] 
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4.2.1 Standardiserat arbetssätt 

AstraZeneca strävar kontinuerligt mot ett standardiserat arbetssätt. Standarder utgör grunden i 

arbetsprocessen. Det handlar om att visualisera och beskriva alla flöden och arbetsmoment på 

ett detaljerat sätt. En typ av standarder är de så kallade SOP:arna – ”standard operating 

procedures”. Dessa är metodstandarder som beskriver vad som ska göras, när det ska göras 

och hur det ska gå tillväga. Metodstandarderna är uppbyggda i tre olika nivåer enligt Figur 8. 

 

 
Figur 8. Uppbyggnad av en metodstandard. 

Ett av de viktigaste syftena med att ha standarder är att utveckla verksamheten eftersom de 

gör det enklare att upptäcka avvikelser och slöserier. Det standardiserade arbetssättet ger 

underlag för problemlösning, förbättring och utveckling av befintliga standarder samt 

övervakning för att undvika att samma problem uppstår, se Bilaga 3. 

4.2.2 Ständiga förbättringar  

AstraZeneca arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet. Målet är att bli skickligare och 

bättre på att tillverka läkemedel för varje dag som går. Förbättringsarbetet kan delas in i två 

kategorier; förbättringsarbete på kort respektive lång sikt.  

Förbättringsarbete på kort sikt handlar i huvudsak om att förbättra utifrån avvikelser. Syftet är 

att varje dag uppmärksamma avvikelser, återställa verksamheten till normalläge samt tänka 

och handla så att samma problem inte uppstår igen.  

Förbättringsarbetet på lång sikt handlar om att förbättra utifrån mål. Syftet med arbetet är att 

räkna ut vad som behöver genomföras för att långsiktigt skapa konkurrenskraft samt 

genomföra planerade åtgärder för att nå dit.  

Företaget arbetar tvärfunktionellt med att förbättra verksamheten och tillämpar en så kallad 

”Systematisk Problemlösning” som är uppbyggt i fyra steg; (1) fakta samlas in, (2) underlaget 

analyseras med hjälp av problemlösningsverktyg, (3) grundorsaker till problemet identifieras 

och verifieras, (4) förbättringsåtgärder vidtas. I förbättringsarbetet ingår även PDCA-

modellen, se Bilaga 3. 

4.2.3 Flödesorienterat ledarskap och teamarbete 

Arbetskulturen är en oerhört viktig del inom AstraZeneca då de har en stark lagkänsla och 

coachande ledare. Begreppet flödesorientering innebär att man utgår från olika typer av flöden 

vid planering, ledning, genomförande och förbättring. Några exempel på flöden är 

produktflöden, materialflöden och informationsflöden.  

Flödesorienterade ledare ska dels vara experter på hur AstraZeneca Supply System fungerar 

men även vara maximalt engagerande i sitt eller sina flöden. Ledarens uppgift är att 
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upprätthålla lagarbetet kring flödet och genom förbättringsarbete se till att kundvärdet ökar. 

Med andra ord ska ledaren kunna allt om sitt flöde i minsta detalj, från råvaror och produkter 

till maskinfunktion och branschutveckling.  

Flödesorienterade team ska ha god kunskap om AstraZeneca Supply System. Teamet mäter 

kontinuerligt sitt resultat, både på kort och på lång sikt. Tillsammans med ledaren ansvarar de 

för rätt användning av standarder, utveckling och att målen uppfylls.  

Ett av de viktigaste återkopplingsverktygen är Layered Audit som hjälper AstraZeneca att 

kontrollera att alla arbetar på rätt sätt. Layered Audit betyder ungefär ”granskning på flera 

nivåer” och är en kontroll som genomförs regelbundet på samtliga nivåer. Dess tre 

huvudsyften är: 

 Att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de principer som finns i huset, 

att arbetssätten är effektiva och att vi uppfyller de krav som finns på vår verksamhet. 

 Att ge ledaren en bra inblick i den egna verksamheten. 

 Att underlätta för ledaren att lära känna sina medarbetare och träna dem i att tillämpa 

sina arbetssätt och principer i en ”skarp” miljö, se Bilaga 3. 

4.2.4 Övriga lean-verkyg och metoder 

AstraZeneca arbetar även med att eliminera slöserier, som i grunden handlar om att ta bort 

saker som inte skapar värde för slutkunden. För en mer djupgående beskrivning av utförandet 

och de åtta slöserierna, se rubrik ”2.2.3 De åtta slöserierna”.  

Ytterligare ett lean-verktyg som används flitigt är Just In Time (JIT). Principen hjälper 

företaget att öka produktiviteten och minska ledtiderna, se Bilaga 3. En djupare beskrivning 

av detta återfinns under rubriken ”2.2.1 JIT (”Just-in-Time”)”. 

Anställda på AstraZeneca nämner även att de använder 5S, en beskrivning av 5S går att hitta 

under rubriken ”2.3 5S”. Tre av S:en anser de är enkla att uppfylla; sortera, strukturera och 

städa. Samtidigt är standardisera och säkra svårare att uppfylla då standardiseringen lätt blir 

för omfattande och inte längre är effektiv, säkra är svårt därför att det kräver ett stort arbete 

och engagemang av hela organisationen, se Bilaga 3. 

4.3    Lean-användning i Turbuhalerfabriken 

Turbuhalerfabriken består av två olika fabriker; en för substanstillverkning och en för 

montering och packning. Substanstillverkningen sker utifrån prognoser och det skulle vara 

svårt för AstraZeneca att tillverka sina läkemedel på faktiska beställningar eftersom 

väntetiden på läkemedel inte får vara särskilt lång. 

I substanstillverkningen används takttid för att balansera flödet och se till att arbetet utförs i 

en normal hastighet men lokalerna saknar digitala klockor, eller klockor överhuvudtaget. Om 

operatörerna arbetar enligt takttiden eller inte noteras på ett utskrivet papper för hand. 

I fabriken för montering och packning var takttiden mer visuell och visades upp på en tavla. 

På tavlan satt pilar som vändes med spetsen uppåt om produktionen låg före takttiden, nedåt 

om den låg efter och horisontellt om den låg precis enligt takttiden. Tavlan och pilarna sköttes 

av en anställd som arbetade med att kontrollera hur produktionen låg till i jämförelse med 

takten. [21] 
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4.4    Förutsättningar för framgång 

Enligt AstraZeneca finns det en mängd olika saker som har varit grundläggande för att på ett 

framgångsrikt sätt implementera lean; engagerade ledare, fokus på människan och inställning 

och förståelse för verktygen är några av dem. Trots att AstraZeneca hade andra förutsättningar 

än Scania då lean-arbetet påbörjades anser de att deras arbete är väldigt likt varandras. 

Eventuella skillnader som finns beror på kultur och inte att de tillverkar olika saker, se Bilaga 

1. 

4.4.1 Ledarskap 

Då AstraZeneca påbörjade sin lean-resa upptäckte de, som nämnt i kapitel ”4.1 Innan 

AstraZeneca Supply System”, att fabriken endast var igång en tredjedel av produktionstiden 

och att omställningar mellan en produkt till en annan kunde ta ett-, två- eller till och med tre 

skift. Detta ledde till påbörjandet av SMED-projektet, se kapitel ”4.1 Innan AstraZeneca 

Supply System” för förklaring av SMED. SMED skulle till en början införas på endast en av 

linorna och den valda linan var linje 6. Konsulterna som anlitades för att driva SMED-resan 

lovade AstraZeneca en 50 % reducering av ställtiderna inom ett halvår och 75 % reducering 

inom ett år, resultatet blev dock endast 22 % reducering efter ett halvår. Fabrikschefen var 

väldigt besviken och ringde konsulterna och sa att de hade misslyckats. Konsulterna 

förklarade i sin tur att AstraZeneca inte hade bjudit in rätt personer, som vet hur operatörerna 

ska jobba och att cheferna aldrig är där och visar inget intresse för det. Fabrikschefen såg då 

till att cheferna började närvara och både stöttade och efterfrågade förändringarna som 

SMED-projektet innebar. Det var efter det som de såg en trend, att resultatet blev mycket 

bättre, efter två år nådde de en ställtidsreducering på 43 % för hela fabriken. Den enda 

skillnaden, mellan när resultatet ansågs vara ett misslyckande och när det var en succé, var att 

ledarna var där och efterfrågade förändringarna. I en intern rapport som skrevs om SMED-

resan skrev AstraZeneca att ”Framgångsfaktorn är att ha lyckats engagera operatörerna och 

cheferna till att vilja arbeta med förbättringsarbete ute i den operativa verksamheten. Utifrån 

de erfarenheter som vi har idag förstår vi vikten av att låta operatörerna utarbeta, träna, 

utvärdera och uppdatera sina ställkort”. Att engagera och involvera cheferna samt att få dem 

att efterfråga förbättringsarbetet visade sig vara en avgörande faktor i lean-arbetet. Idag har 

chefernas engagemang säkerställts, till exempel genom att det är chefernas jobb att säkerställa 

att allt är enligt standard och att de därmed måste efterfråga lean.  

Att en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt lean-arbete är just chefernas engagemang 

bekräftar även Daniel Wahlstedt-Cormery på Astra Zeneca, se Bilaga 1. Med sin erfarenhet 

som operatör säger han att en chef inte kan förvänta sig att medarbetarna ska förstå vad de ska 

göra, även om man har haft en flera timmar lång kurs i det, som chef måste man vara där för 

att se till att lean efterlevs och bibehålls. Han förklarar också att det är mycket som 

operatörerna ska göra och hålla reda på och att förbättringsarbetet ofta blir en sekundär 

prioritet, därför är det väldigt viktigt att ledarna är där och påminner om det så att det blir av. 

Helena Sundstrand på AstraZeneca förklarar även hon att ledarskap är en av 

grundförutsättningarna för ett fungerande lean-arbete, se Bilaga 1. Hon anser att ett av 

chefernas främsta jobb när de efterfrågar förbättringsarbete är att de ger förutsättningar för det 

och drar en parallell till arbetet som förälder, man kan inte bara säga åt sitt barn att städa utan 

att det finns någon plats för barnet att lägga sina saker på. Vissa chefer anser att de har 

efterfrågat för att de har sagt till att något ska göras men ser ändå ingen beteendeförändring. 

Att ge rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete gäller dock inte bara operatörerna, 

även cheferna måste få förutsättningar för att vara ute i verksamheten. Helena berättar att 
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gruppcheferna nu är ute ca 40 % av sin tid men att målet är att de ska vara ute 80 % av sin tid 

och att sektionscheferna ska vara ute 50 % av sin tid men att de mestadels sitter på kontoret. 

4.4.2 Människan i centrum 

I den interna rapporten som sammanställdes av AstraZeneca skrev de om att 

framgångsfaktorn var att de lyckats engagera operatörerna och vikten av att operatörerna 

driver sitt eget förbättringsarbete. Helena Sundstrand berättade att mycket har förändrats vad 

gäller inställningen till operatörernas arbetsuppgifter, se Bilaga 1. Förr i tiden bad man 

operatörerna att endast göra det som stod i arbetsbeskrivningen och inte röra mer än de borde, 

idag är det snarare ett krav att de anställda ska vara engagerade, i alla led i organisationen. 

Operatörerna förväntas inte längre endast följa arbetsbeskrivningen utan även förbättra den, 

de ombeds även att reflektera över varför saker går fel och vad som kan göras åt det. Att få 

medarbetarna att vara engagerade är enligt Helena något som AstraZeneca fortfarande 

behöver arbeta mycket med. 

4.4.3 Inställning till och förståelse för verktygen 

När SMED-projektet påbörjades var inte cheferna särskilt engagerade i lean-arbetet, de trodde 

att det var ett projekt som få utöver konsulterna var tvungna att engagera sig i och att det var 

en ”quick fix” för att snabbt nå resultatförbättringar, se Bilaga 1. I den interna rapport som 

skrevs drog de tydligt slutsatsen att en av de avgörande faktorerna för framgång var att det 

fanns en god inställning till- och förståelse för verktyget. Helena Sundstrand berättade att det 

fortfarande är vanligt att inställningen till lean är att det är en ”quick fix” eller att det är ett 

projekt, som är temporärt (och att man sen kan återgå till det ”normala”). Hon säger att det är 

lätt att falla tillbaka i gamla mönster då till exempel något akut händer och den goda trenden 

bryts och att det då är viktigt att snabbt komma upp på banan igen. 

AstraZeneca gör mycket för att öka förståelsen för lean men Helena tror att det alltid finns 

mer saker som man kan göra. En av de saker som hon tycker att AstraZeneca har gjort bra är 

att de har tittat mycket på andra industrier och gör studiebesök, det säger hon både inspirerar 

med nya smarta arbetssätt och metoder men ger också bekräftelse på vad man redan gör bra. 

Hon tror också att de måste våga vara mer disciplinerade med verktygen och våga orka ligga 

på med de saker som de behöver slipa på, det är lätt att man ibland väljer att saker är bra nog, 

se Bilaga 1. 
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5. Leans inverkan på verksamheten 

Detta kapitel presenterar resultatet av lean produktions inverkan på Scania och AstraZeneca. 

Kapitlet inkluderar resultat i form av tabeller och diagram som visar utvecklingen inom olika 

områden.   

 

Det är svårt att koppla resultaten enbart till en inverkan av lean då andra faktorer såsom 

världsekonomin, efterfrågan och konkurrens även kan påverka företagens resultat. Det finns 

dock tydliga trender som visar att lean-konceptet kan göra en stor skillnad för en organisation. 

Figur 9 och Figur 10 visar kvalitetsutvecklingen på AstraZeneca respektive Scania. Det 

framgår väldigt tydligt att kvaliteten har förbättrats genom åren.   

 
Figur 9. Kvalitetsavvikelser på Turbuhalers på AstraZeneca. [24] 

 
Figur 10. Kvalitetsavvikelser på Scania. [14] 

Förutom kvaliteten så har produktiviteten även förbättrats med tiden. I Figur 11 ser vi hur 

antalet producerade fordon på Scania nästan tredubblats från år 1990 till 2013 där mängden 

anställda nästan är oförändrad. Utan ett effektiviseringsarbete skulle det vara rimligt att anta 
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att fabriken behöver fler anställda för att få en högre produktion. Av den anledningen 

betraktas detta som ett direkt resultat av implementeringen av lean.   

 

 
Figur 11. Produktivitetsutvecklingen på Scania där produktiviteten är fordon per anställd. [14] 

Figur 12 visar att AstraZeneca har, liksom Scania, ökat sin produktion. Där syns det en tydlig 

förbättring då produktionen nästan har fyrdubblats från år 2001 till 2010. 

 
Figur 12. Produktivitetsutvecklingen på AstraZeneca. [24] 

De främsta förutsättningarna för framgång inom lean var enligt båda företagen ledarskap och 

företagskultur. Nyckeln till att inte falla tillbaka i äldre arbetsmönster och hela tiden utvecklas 

är en säker och trygg arbetsmiljö där medarbetarna kan känna att de blir motiverade av sina 

ledare. En annan betydelsefull faktor är själva kunskapen och förståelsen för lean-konceptet. 

Det är väldigt viktigt att personalen inte enbart förstår verktygen och metoderna, utan även får 

en förståelse kring varför företaget arbetar på ett visst sätt. I Figur 13 ser vi tydligt att 

närvaron på Scania ökat med åren. Att anta att detta är ett direkt resultat av lean 
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implementering är svårt att säga. Det kan dock indikera på välmående hos de anställda då de 

befinner sig på jobbet mycket oftare.  

 

 
Figur 13. Närvaro på Scania. [14] 

 

5.1 Bedömningsmatris och frågeformulär 

Rundvandringarna på produktionen erbjöd möjligheten att visuellt undersöka och studera 

”lean-heten” hos båda företagen. Här användes Eugene Goodsons [3] bedömningsmatris 

(RPA Rating Sheet) samt frågeformulär (RPA Questionnaire), en förklaring på hur detta 

genomförs står under rubriken ”1.3 Metod” samt i Goodsons artikel ”Read a Plant – Fast”. 

Figurerna 14, 15, 16 och 17 är resultatet av denna bedömning. 
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Figur 14. Bedömning av användingsgraden av lean hos Scania. [3] 
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Figur 15. Svar på frågeformulär kring lean hos Scania. [3] 
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Figur 16. Bedömning av användningsgraden av lean hos AstraZeneca. [3] 
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Figur 17. Svar på frågeformulär kring lean hos AstraZeneca. [3] 
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6. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel diskuteras informationen som litteraturstudien och vår undersökning på 

företagen har gett relaterat till rapportens frågeställningar. Kapitlet omfattar både likheter 

och skillnader, eventuella anledningar till det erhållna resultatet samt förslag på vidare 

studier.   

 

Resultatet visar att lean har en stor inverkan på verksamheten inom båda branscherna. 

Litteraturstudien och undersökningen på företagen visade att detsamma gäller för hur 

metoderna för lean appliceras och används. När huvudfrågeställningen formulerades antog vi 

att produkten skulle påverka hur metoderna inom lean användes. Vår studie visade dock att 

detta inte var sant.  

Båda företagen påstod att de eventuella skillnader som kunde identifieras snarare berodde på 

kulturen än att produkterna och tillverkningsprocesserna var annorlunda. Vi kunde dock inte 

identifiera några skillnader mellan kulturerna. En möjlig orsak till detta är att vi inte hade den 

tid som krävdes för att genomföra en sådan bedömning. Om vi däremot hade haft möjligheten 

att besöka industrier utomlands, med radikalt olika kulturer, skulle vi förmodligen upptäckt 

enorma kulturskillnader. För att kunna genomföra en ordentlig och rättvis bedömning kring 

ämnet behövdes det därför mer tid. 

Ett möjligt skäl till varför vi inte genom studien kunde påvisa att produkten var en avgörande 

faktor i hur lean-metoderna användes är att AstraZeneca redan långt tillbaka i tiden, innan 

implementeringen av lean, anpassat sin verksamhet efter produkten som tillverkades. Arbetet 

som krävdes kring säkerhet och dokumentation, som är ett krav inom all 

läkemedelstillverkning, utfördes långt innan lean-arbetet blev aktuellt. Det är möjligt av den 

anledningen att de till exempel inte anser att exempelvis S:et ”städa” i 5S innebär ett större 

arbete för dem än för Scania.  

Eftersom lean produktion ursprungligen utvecklades av Toyota, så är konceptet i hög grad 

anpassat för fordonsindustrin. Detta går att se i den bedömning som gjordes av företagens 

”lean-het” i RPA bedömningsmatriserna, se kapitel ”5.2 Bedömningsmatris och 

frågeformulär”. Scania får ett högre betyg när det gäller utsträckningen av användningen av 

lean-metoderna. Om det beror på att Scania har arbetat med lean under en längre tid eller om 

det beror på att lean är utvecklat för just fordonsindustrin är svårt att säga. Om man tror att det 

beror på att lean är skapat för fordonsindustrin kan man dra slutsatsen att vissa av verktygen 

är mindre relevanta för AstraZeneca. Detta kan förklara varför de har valt att inte visualisera 

takttiden inom sin substanstillverkning. Dessutom är substanstillverkningen inte ett 

linjearbete, som monteringen hos Scania, utan ett processarbete. Vi tycker därför inte att det 

är ”fel” ur ett lean-perspektiv att AstraZeneca inte använder sig av alla lean-metoder i 

substanstillverkningen. I AstraZenecas montering och packning anser vi att de skulle kunna 

förbättra användingen av takttid, bland annat skulle de kunna digitalisera den. I dagsläget 

sitter en anställd och håller koll och dokumenterar hur produktionen följer takttiden, detta 

skulle kunna effektiviseras med digitalisering. En digitalisering är nödvändig för AstraZeneca 

inom flera områden, särskilt för dokumentationen som är omfattande då de är verksamma 

inom läkemedelsindustrin. 

Anledningen till att Scania får ett sammanlagt högre betyg i ”lean-het” handlar även om 

skillnaden mellan företagens linor. Scanias monteringlina är helt rak och operatörerna ska stå 
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stilla medan produkterna rör sig. Eftersom AstraZenecas fabriker är gamla och inte byggdes 

för lean produktion har de inte möjligheten att ha raka linor, deras är ”kringelikrokiga”. 

Ytterligare en möjlig anledning till att Scania får ett högre betyg är därför att de har ett större 

behov av att arbeta med effektivisering då deras vinstmarginaler är mindre än AstraZenecas. 

Innan AstraZeneca påbörjade sitt lean-arbete reflekterade de inte särskilt mycket över sina 

kostnader. De hade väldigt höga marginaler på sina produkter och relativt liten konkurrens. 

Att varken känna någon press eller oro över verksamhetens utveckling i framtiden kan 

möjligtvis resultera i att de inte känner ett lika stort behov av att vara effektiva. 

 

Scania arbetar helt och hållet efter principen JIT (Just In Time) då produktionen av varje 

lastbil motsvarar en beställning. Under hela lastbilens produktion vet Scania vem slutkunden 

är. AstraZeneca kan inte ta emot beställningar på samma sätt, deras produktionsvolym baseras 

på prognoser. Om ett företag arbetar leant vill de arbeta efter en pull-strategi och inte efter en 

push-pull-strategi som AstraZeneca. I och med att AstraZeneca saknar möjligheten att arbeta 

efter en pull-strategi blir även detta verktyg irrelevant. På det sättet skiljer sig företagens 

användning av verktygen åt vilket vi anser beror på att produkterna är annorlunda.  

Trots många skillnader finns det även en del likheter mellan företagen när det gäller lean-

arbetet. Ur ett större perspektiv är produktionssystemen väldigt lika. Enligt Helena Sundstrand 

har AstraZeneca i princip kopierat SPS-huset och modifierat det i mindre utsträckning till sitt 

eget. Företagen håller även till stor del med varandra om vilka de viktigaste förutsättningarna 

är för ett framgångsrikt lean-arbete. Som tidigare nämnt har ledarskapet en viktig roll i 

förbättringsarbetet. Båda företagen tycker att ledaren ska ha förmågan att stötta medarbetarna 

och efterfråga ett upprätthållande av lean-principer. Det är även viktigt för medarbetarna att 

ha en god förståelse för både principerna i sig och varför principerna används, då kan 

medarbetarna själva driva sitt eget förbättringsarbete.  

Sammanfattningsvis anser vi att det inte finns några anmärkningsvärt stora skillnader mellan 

företagen. En potentiell anledning till varför vi inte kunde hitta stora skillnader genom denna 

studie är att studien är relativt liten. Detta har lett till att vi endast har kunnat göra en subjektiv 

bedömning. Vi har enbart träffat några få anställda på båda företagen och bara sett enstaka 

delar av produktionen, vilket innebär att resultatet är osäkert.  

Förslag på vidare studier är att genomföra en större studie för ett säkrare resultat. För att ta 

reda på om vår ursprungsinställning, att produkten har en inverkan på användingen av lean, är 

korrekt eller om det snarare beror på kulturen kan förslagsvis fabriker i andra länder, med 

andra kulturer, undersökas. 
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Helena 

2015, för dryga två år sedan, tog man beslutet att faktiskt bygga en biologisk anläggning här. 

Det vi gör idag inom AstraZeneca är ju syntetiska läkemedel. Kortfattat kan man säga att 

biologiska läkemedel handlar om att man tillverkar läkemedel med hjälp av växt och 

djurriket, så det är en helt annan metod. Mer än hälften av våra kommande produkter är 

biologiska och då fanns det ju ett behov av att bygga en fabrik som kan ta hand om, och 

tillverka dessa. Det är superroligt att den hamnade i Sverige, vi konkurrerade med bl.a. Kina 

som har låga tillverkningskostnader. Men man tog tillslut beslutet att det skulle hamna i 

Södertälje. Det finns säkert en massa anledningar till det men min personliga analys av detta 

är att det arbete som vi har gjort kring lean ligger absolut till grund till det här beslutet. Det är 

en investering på miljarder där man också ger möjlighet till arbete, så det är ett enormt beslut. 

Då kommer vi till berättelsen om vår lean resa och vi kan börja med att ställa oss frågan vad 

är lean? Jag har ställt frågan till flera i vår organisation, både höga chefer och ute i 

verksamheten, och alla ger olika svar. Just när man använder ordet effektivisering då drar 

människor lätt parallellen mellan att det handlar om avskedning. Det finns mycket med lean 

som man behöver tänka kring hur man pratar om det. Googlar man på det, och det finns ingen 

sanning som står på nätet heller men då får man ”Lean är en metod för 

verksamhetsutveckling, fokus är att skapa maximalt kundvärde med de resurser som man har. 

Det finns en mängd skäl till att satsa på lean, det förenklar och ökar kvaliteten och ökar 

lönsamheten i verksamheten”. Jag tycker att den förklaringen ändå beskriver grunderna i vad 

det är. Men det är ju så, man blir ju skeptisk. Men varför ska man vara skeptisk, det är en 

bevisat framgångsrik metod. Den sätter kunden först, för det är ju så; varför finns vi här i 

Södertälje och tillverkar våra Turbuhaler? Jo för att det finns en kund där ute som står och har 

ett behov. Så hur vi än jobbar så är det alltid dem som vi måste sätta först. Har vi problem så 

måste vi lösa problemen för att få ut produkten till kunden, det måste vara rätt kvalitet o.s.v. 

Jag gillar begreppet att det är en filosofi, det är ett ”mindset”, det är ett sätt att leva med det 

snarare än en metod. Och den är framförallt långsiktigt konkurrenskraftig, det är inte bara ett 

projekt här idag utan man måste ständigt förbättra verksamheten. Om det vi ser idag är bättre 

än det vi såg igår, då måste den vara långsiktigt konkurrenskraftig. 

Det som jag upptäcker att man ofta glömmer är människorna. Man försöker införa en metod 

och så gör man ”by the book”, men de som är det viktigaste verktyget är ju människorna. Har 

man inte fått med dem på resan kommer det aldrig att fungera. Under resans gång måste man 

prata om ”varför blev det som det blev, vad kan vi göra bättre framåt” och med människan i 

centrum. 

Det här är det synsätt som vi vill uppnå och det här skulle jag säga är det allra svåraste. Den 

här pilen säger egentligen att här har vi någon form av kärnflöde, oftast operatörerna som står 

och jobbar på produktionslinjen. Det finns en massa supportfunktioner och syftet är att få ut 
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någonting till en kund. Det här en form av en Formula-1 verkstad, bilen kommer in i depån 

och då står alla där och jobbar och taktar sitt för att bilen ska kunna gå iväg. Att få det här att 

fungera i verkligheten är supersvårt för alla har sin interna, eller inre effektivitet, och jobbar 

så smidigt som möjligt i sin värld. Det innebär ju inte att det är supersystemet som de kommer 

fram till hos sig stödjer flödet på bästa sätt. Vi införde för några år sen ett nytt system där 

cheferna skulle logga tider o.s.v. och det var inte alls arbetarvänligt, det tog mer tid för 

cheferna än det underlättade. Nu har vi också en process kring hur vi har våra mål- och 

uppföljningssamtal som innebär att alla i början av året genomför samtalen som ska vara inne 

i ett system i slutet av februari. Är man då en chef som har 30 medarbetare så sitter han i mål- 

och utvecklingssamtal istället för att vara ute i produktionslinjen och stötta. Gränslinjen 

mellan den interna effektiviteten och den som stöttar flödet är ganska så svår. Här stöter vi 

problem dagligen, i förståelsen för hur man stöttar flödet. Ibland behöver man lyfta på blicken 

och se att ett förbättringsförslag kanske är bra för oss men inte för helheten och hur tar vi 

beslut och går vidare. Så att jobba i ett flöde är inte lätt. 

Hur började då vår lean-resa? Vi brukar säga att någonstans 2002-2003 började vår lean-resa. 

Från att ha varit en ganska så behaglig värld, skulle jag säga, med jättehöga marginaler. Vi 

hade ju Losec då, en riktig ”blockbuster”, alla våra pengar vid slutet av 90-talet kom från 

försäljningen av Losec i USA. Det var väldigt behagligt, det var bara att kasta in dem 

pengarna, bygga nya linor och göra precis vad man ville. Och när jag kom till AstraZeneca så 

var bara kaffeförråden hur stora som helst och jag tänkte: ”Gud, de lägger ju miljarder på 

kaffe!”. Men just det här att vi behöver ändra vårt ”mindset” till att förstå vad vi lägger 

pengarna på. Vi började se i läkemedelsindustrin att företag började slå ihop sig, man flyttade 

till andra länder, man köpte upp andra företag och la ner dem, så det började hända en del 

saker där ute i branschen. Då var det faktiskt så att den ledningsgrupp som fanns inom 

Turbuhaler var väldigt drivande så Turbuhaler är egentligen föregångaren, eller de som låg 

först, inom AstraZeneca för att börja jobba med lean. Så ledningsgruppen här åkte ut och 

besökte Scania, Toyota, man åkte till Trollhättan som fanns på den tiden med Saab för att titta 

på hur andra industrier gjorde. Framförallt ville man titta på bilindustrier där marginalerna var 

lägre men de ändå hade överlevt genom alla år. Så man ville se vad vi kunde lära av dem. Det 

alla sa var ju att man måste ha koll på verksamheten, man måste ha koll på slöserierna. Vår 

ledningsgrupp kom tillbaka och undrade om vi hade koll på våra slöserier och det hade vi ju 

inte. Så någonstans där började vi mäta våra förluster, operatörerna fick skriva ner alla stopp 

som skedde och från det att vi började på morgonen till dess att man gick hem på kvällen eller 

natten. Vi var tvungna att ta reda på vad vi la vår tid på. Då kunde man konstatera att en 

omställning mellan två olika produkter, eller två olika artiklar, kunde ta en, två eller tre skift. 

Under den tiden hände det att människor tänkte: ”Äh, nu står ju linjen ändå, kom så tar vi 

extra lång lunch!”. När ledningsgruppen fick se de här siffrorna efter ett halvår insåg de att 

fabriken gick max en tredjedel av tiden. Resten av tiden står den av olika anledningar och den 

största anledningen var egentligen omställningar. Understudiebesöken hos andra företag såg 

man också att var man än kom så pratade de om det där produktionssystemet och vi hos oss 

tänkte bara: ”Vad är det för någonting?”. Men de gick igenom de olika delarna och sa att ”Det 

här har vi skapat” och egentligen skulle jag säga att vi skulle rakt av kunna ta någon annans 

lean-hus och säga att det här är vårt produktionssystem. Men alla är ju så unika och speciella 

så alla vill göra det på sitt sätt och det tror jag är en del i att känna ett ägarskap och få 

förståelse, då får man det också lättare förankrat i organisationen. Mellan det här huset och 

huset som finns idag har det funnits en rad versioner och idag finns huset globalt. Dock tror 

jag att man förstår huset olika bra och jag tror, utan att veta, att vi applicerar det lite mer i de 

tillverkande delarna än t.ex. inom forskning. Däremot är jag övertygad om att man jobbar med 

värderingarna överallt och att identifiera de kritiska processerna och se över hur man kan 
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standardisera samt vad man kan göra bättre nästa gång. Så vi har ju i princip ”snott” det här 

ramverket och putsat lite på det.  

Det här brukar man säga är AstraZenecas, eller Sweden Operations, lean-resa. Någonstans här 

började man titta på andra och någonstans här börjad man sporadiskt inom Södertälje tolka 

det på olika sätt. Vi var ganska så tidiga med att börja titta på våra förluster och standardisera 

våra omställningar o.s.v. Nu när vi har kommit hit så oavsett var man går i AstraZeneca så ser 

det hyffsat lika ut. Sen är mognadsgraden lite olika beroende på vad man har jobbat med. Men 

2004 började vi mäta våra förluster och loggade det i muda. 2005 skapades det första 

gemensamma ramverket så där ser vi det första Sweden Operation-huset. Man såg också att 

de andra avsnitten, Scania och vad vi nu var på, hade mycket mer långsiktiga planer och man 

pratade framtid, fem år framåt, tio år framåt. Vi pratade ett år framåt i våra målbilder så där 

såg vi att vi behövde göra någonting och vi behövde titta mer strategiskt. Men den största 

förlusten skedde ju vid omställningar och vi såg att kompetensen ”in house” inte fanns, vi 

hade ingen organisation som visste hur man jobbade med omställningsarbete. Så vi tog in 

konsulter, vi valde ut en av våra produktionslinjer och valde att där skulle vi köra en pilot, det 

var linje 6. Då sa man att man skulle kartlägga arbetssätten och se hur man jobbade, vi skulle 

se vilka variationer som fanns och förbättra arbetssätten och på det sättet reducera ställtiderna. 

Det resulterade i en rapport om vår SMED-resa på Turbuhaler mellan 2006 och 2008. Det 

man sa på Turbuhaler 2006 var egentligen att vi skulle halvera ställtiderna två gånger inom 

det första året. Vi lyckades inte med det men jag ska läsa ett avsnitt ur rapporten för den här 

sammanfattar alla olika initiativ som vi har gjort genom åren och där vi har – och fortfarande 

– sladdar lite fel av olika anledningar. Så då säger man: ”50 % reducering inom ett halvår och 

75% inom ett år, det var vad våra konsulter lovade oss. 22 % var resultatet på linje 6 efter ett 

halvår, var projektet framgångsrikt? SMED (Single Minute Exchange of Died) som handlar 

om att alla omställningar ska ta mindre än 10 minuter, oavsett vilken verksamhet man jobbar 

i, är ett verktyg i lean bygger på ett förhållningssätt. Framgångsfaktorerna är inställning till 

och förståelse för verktyget, det är ingen ”quick fix” för att snabbt nå resultatförbättringar 

utan handlar snarare om att anamma ett förhållningssätt där vägen till framgång är genom hårt 

arbete. På linje 6 missade vi initialt att bjuda in operatörerna till detta förbättringsarbete.” Det 

vi gjorde från början var att folk runtomkring gick runt på linan och sa: ”Såhär ska du göra för 

att jobba bättre.” Så sådana som inte visste hur operatörerna jobbade skulle berätta för dem 

hur de skulle jobba bättre. I rapporten fortsätter de: ”Ledningen fick sitta på läktaren och 

projektgruppen bestod till viss del av turister istället för aktörer.”. Fabrikschefen på den tiden 

hette Mika och han ringde till konsulterna och sa att det inte var ett framgångsrikt projekt och 

att de bara hade nått, på den tiden, 10 % förbättring. Han sa att de hade misslyckats! Då 

svarade konsulterna att AstraZeneca inte har bjudit in rätt personer, som kan hur ni ska jobba 

och cheferna är inte där och efterfrågar och ni var noll intresse, du som fabrikschef är aldrig 

ute, sektionschefen efterfrågar inte gruppchefen är aldrig där. Det Mika då gjorde var att han 

skällde på gruppchefen som i sin tur skällde ut sektionschefen och efter det bjöd vi in 

operatörerna, gruppchefen var med ute på linjen och stöttade. Sektionschefen var där och 

efterfrågade och fabrikschefen var där och sa att det här var viktigt. Då såg vi en trend! Och vi 

gjorde inte något annorlunda än att cheferna var där ute och efterfrågade. I rapporten fortsatte 

de: ”Framgångsfaktorn är att ha lyckats engagera operatörerna och cheferna till att vilja arbeta 

med förbättringsarbete ute i den operativa verksamheten. Utifrån de erfarenheter som vi har 

idag förstår vi vikten av att låta operatörerna utarbeta, träna, utvärdera och uppdatera sina 

ställkort.” De fick alltså själva utvärdera vad de skulle göra och om de kunde göra någonting 

bättre, genom att flytta på något verktyg eller balansera positionerna på ett annat sätt. 

Operatörerna själva fick alltså driva sitt förbättringsarbete. Efter två år nådde vi en 

ställtidreducering med 43 % för hela fabriken. Innan det här jobbade vi natt vilket kostade 



4 

 

fyra gånger mer så då kunde man faktiskt producera mer fast man gick ner på två skift, med 

mindre kostnad och per effekt. Där sladdar vi fel än idag, ledarna vill inte eller avsätter inte 

tillräckligt mycket tid och när man startar projekt så tar man inte med den rätta kompetensen 

som faktiskt vet hur det går till där ute. Mycket lärande ledde SMED-resan till. 

När vi började med att standardisera vårt arbetssätt såg vi också att de sprang runt mycket och 

teknikerna var där och la hur mycket tid som helst på att leta så, det här är var det som vi såg 

fanns ute på linjen (visar en bild på ett stökigt bord). Där började vår 5S-resa, 2006 skulle jag 

säga. Vi skapade verktygstavlor och rensade upp mycket annat som behövdes, handskar och 

annan skyddsutrustning. Vi säkerställde att cheferna kollade att allt var enligt standard och 

byggde därmed in en efterfrågan. Det har vi periodvis varit starka på och periodvis inte så 

efterfrågan måste finnas där. Vi brukar säga att alla som blir anställda på AstraZeneca 

förväntas följa arbetsbeskrivningen men också vara med och förbättra verksamheten och detta 

gäller oavsett position i företaget. Det här jobbar vi fortfarande med, för många operatörer har 

jobbat här länge och när de började här sa man till dem: ”Gör såhär, stå vid den här maskinen 

men rör inte så mycket mer än vad du blir tillsagd till.”. Nu säger vi mer: ”När du trycker på 

knappen och det här händer, fundera på varför det blir så.”. Det är ett skifte i ”mindset”, vissa 

är lite rädda för det och andra tycker att de äntligen får vara med och tycka till. 

Ledarens roll är inte alltid lätt. Ledarens roll handlar mycket om att peka ut riktningen och 

måla upp var vi vill vara för att kunna se vad vi ska göra idag. Då kan ledaren förklara att det 

är därför vi måste följa den standarden eller att det är därför som vi gör såhär, därför att det 

stödjer vårt långsiktiga arbete. Ledarens roll är också som förälderns, att säga till när det 

inträffar fel, och kunna coacha ur ett medarbetarperspektiv, inte bara ur ett 

förbättringsperspektiv. Så ledaren har en superviktig roll i vårt arbete. 

Daniel 

Anledningarna till att saker tappas bort och att lean inte efterlevs och bibehålls är tre saker 

tycker jag. Det är förståelse, skapa förutsättningar och chefen måste efterfråga. Det går inte att 

förvänta sig att medarbetarna ska förstå vad de ska göra när paketet väl kommer till oss, trots 

att man har haft en kurs i två timmar. Cheferna måste efterfråga det.  

Louise 

Vad menar du när du säger att chefen måste efterfråga det? 

Daniel 

Det är så mycket saker som operatörerna ska göra under en dag, vi ska hålla linan igång i åtta 

timmar, vi ska vara gröna på takt, vi ska inte ha avvikelser o.s.v. Samtidigt ska vi också hålla 

på med ständiga förbättringar, vi ska effektivisera och det hamnar alltid lite som prioritet 

nummer två och om prioritet nummer två inte hålls igång och drivandet hela tiden så blir det 

inte av. Vi människor är vanemänniskor och att bryta det och säga att vi ska göra något annat, 

att vi plötsligt ska jobba på ett helt annat sätt än vad människorna på linan har gjort i tio år är 

svårt. Om inte chefen eller ledaren efterfrågar ständigt så fallerar det. 

Helena 

Man kan ju efterfråga på olika sätt. Som förälder kan man t.ex. ligga i soffan och säga åt sitt 

barn att städa rummet, efterfrågar jag då? Ja det gör jag ju på ett sätt men annars kan man gå 

upp till rummet och fråga varför rummet inte är städat, se efter vilka förutsättningar som 

finns. Vi gjorde så med våra barn och de hade ju inte ens en varsin garderob som var 

tillräcklig, förutsättningarna fanns inte där. Då fick vi åka till IKEA och köpa några 

garderober. Så man kan efterfråga på olika sätt och där tror jag att man kan tolka det. Min 
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man låg och soffan och sa: ”Städa!” men det var inte mitt sätt att efterfråga på. Det ser man 

ute i verksamheten också, chefer tycker att de har frågat men får ingen förändring. Så det får 

varje ledare hitta sitt sätt att hitta beteendeförändringen. Jag är mycket för att prata och vara 

ute och förstå och andra är mer tillsägande. 

I början på lean-resan såg vi också att vi gjorde ettårsplaner och det är bra ur ett kortsiktigt 

perspektiv men det är inte säkert att det är bra ur ett långsiktigt perspektiv. Så det långsiktiga 

fick vi bestämma, alltså vad för mål och vision som vi hade, ville vi ta oss till OS eller ta ett 

SM-guld t.ex.? Inom AstraZeneca har vi vad vi kallar för en transformationskarta som visar 

de viktigaste områdena; processer och arbetssätt, vi har ledarskap, medarbetare, organisation, 

produkter, system, tillgångar och så har vi också krav på ”license to operate”, alltså man 

måste uppfylla vissa krav för att överhuvudtaget få leverera, med myndighetskrav och så. Det 

är de olika spår, eller vyer, som finns oavsett om vi jobbar inom Turbuhaler eller andra 

avsnitt. Det här är då vad vi behöver göra 2017 för att ta oss till rätt läge 2018 och sen 2019 

för att nå vårt mål. Det här fungerar överallt, när jag satt i styrelsen för ett simsällskap så 

upptäckte jag att en tränare tyckte att vi skulle ha simmare i OS och någon annan tyckte att vi 

var där för att lära barnen att simma så vi tog fram var vi vill vara 2020 och nu har vi en 

samsyn. Då är det mycket lättare att se vad vi ska göra idag för att nå det gemensamma målet 

senare. Så det här arbetet ska man verkligen inte underskatta! 

Det är då det långsiktiga arbetet, sen bryter vi ner det och ser vilka förbättringsinitiativ vi 

behöver göra för att stötta våra långsiktiga mål. Och framförallt då bryta ner det till vilka 

årliga KPIer och mål behöver vi på stadig basis för att stödja våra det långsiktiga arbetet. Sen 

kan man bryta ner det till en målbild i vår fabrik som att vi inte ska ha några olyckor eller 

tillbud, vi ska ha en säker arbetsmiljö o.s.v. Men det måste ju också genomsyra och finnas en 

röd tråd, en operatör som står på linjen måste ju se att det han/hon gör på sin linje möter 

fabrikens mål. Då kanske han/hon behöver jobba med sina omställningar och jobba 

standardiserat och effektivt under körningen. Så målen måste vara nedbrutna och det måste 

finnas en röd tråd för att alla ska förstå hur de bidrar. Det här är jättesvårt, för att sen koppla 

det till den individuella målbilden och t.ex. fråga Daniel: ”Vad kan du göra?”, då kanske han 

svarar tvekande ”Eh jag kan kanske träna på det här och det här.”. 

Det kortsiktiga förbättringsarbetet har vi valt att titta på på daglig basis. Så oavsett var du är i 

organisationen så har vi vad vi kallar ”Daglig styrning”. Daglig styrning är att vi på lagnivå 

med operatörerna, gruppchef och antingen ha produktionstekniker eller andra som är 

inblandade i de dagliga problemen. Här ser det lite olika ut på olika ”siter”. Sen har vi också 

olika nivåer, så lagnivån rapporter till sektionschefen som rapporterar till fabrikschefen som 

på mindre än 15 minuter ska kunna ta reda på hur fabriken går genom korta och 

tvärfunktionella möten som går igenom de senaste 24 timmarna, ser vilka problem som finns 

nu och vilka resurser som behövs för att lösa dem. Jag skulle beskriva det såhär, titta 20 % 

bakåt och 80% framåt, här skulle vi kunna förbättra oss. Ibland upplever jag att vi har en 

tendens att nästan enbart parat om det som har hänt och fokusera väldigt lite på vad vi kan 

göra framåt, här upplever jag att Scania ligger steget före på vissa avdelningar som jag har 

varit på. 

Det finns ju en massa olika metoder i den här lean-verktygslådan, vi har jobbat med allt från 

5S, standardiserat arbete, visuell styrning, omställningsarbete, TPM o.s.v. I början av resan 

jobbade man bara med ett i taget men man förstod inte hur man skulle t.ex. standardisera 5S-

arbetet. Utan när vi hade 5S:at ett tag så började vi med något annat och slutade efterfråga det. 

Då ville vi takta vårt flöde! Det svåra och det jag tycker är ledarens roll är att skapa förståelse 

för att det här är ett system och att pusselbitarna måste hänga ihop. Så när vi inför ytterligare 
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ett verktyg så måste vi förstå hur det hänger ihop med det som vi redan använder idag. Här 

tror jag att vi behöver träna ledarna i att förstå verktygen, vad syftar de till och hur fungerar 

de? Sen tror jag att vi behöver träna ledarna i att förstå verksamheten, jag tror inte att alla kan 

sin verksamhet vilket är viktigt för att kunna implementera verktygen på ett bra sätt. Så vi har 

en massa olika verktyg men vi förstår inte alltid hur vi ska använda dem även om vi i vissa 

fall förstår dem riktigt, riktigt bra. 

Ledarskap i praktiken är lättare sagt än gjort. Även här har vi sett ett skifte. När jag började 

som gruppchef över en administrativ grupp så gav en av mina medarbetare mig ”feedback” 

att: ”Jag förstår inte ditt ledarskap”. ”Jaha. Vad är det som du inte förstår då?” sa jag. ”Ja den 

tidigare arbetschefen kom varje morgon och sa vad jag skulle göra” sa han/hon. Alltså chefen 

var en arbetsledare som fördelade arbete. Här förväntar vi oss mer idag att medarbetaren vet 

vad han/hon ska göra och ledaren ska se till att förutsättningarna för att göra det arbetet finns. 

Det finns fortfarande operatörer som tycker att chefen ska berätta för dem vad de ska göra och 

att de annars inte vet vad de ska göra men vi har mer och mer övergått till att ledaren ska vara 

en coachande ledare. Men det handlar om att vara ute och se. Återigen, detta är inte helt lätt 

och vi måste ge förutsättningar till våra chefer för att kunna vara ute. Idag har vi chefer som 

har över 30 personer att vara chef över. Hur ska de kunna se och coacha alla sina medarbetare 

varje dag? Vi sliter fortfarande bort cheferna från sina produktionslinor och ber dem att vara 

med i projekt som inte alls har med deras lina att göra. Vi börjar väl förstå att vi måste ge 

förutsättningarna till cheferna, varken på gruppchefsnivå eller på sektionschefsnivå och här 

finns mycket att göra. De är ändå ute ganska så mycket, gruppchefer är ute 40% men målet är 

att de ska vara ute 80%. Målet för sektionscheferna är att de ska vara ute 50%, där är de inte, 

de sitter mer här uppe. Här har vi en resa att göra, en organisatorisk resa. 

I vår ledningsgrupp har vi kartlagt nuläget och lagt in det i ett schema, varav det blåa är 

administrativ tid, den gröna är tid ute i verksamheten eller att jobba med att utveckla 

verksamheten, det gula är möten och studiebesök. När vi hade kartlagt den här tiden gick vi 

igenom med varandra hur varje individs vecka såg ut och vilken förbättringspotential som 

fanns. Vårt mål nu är att sätta en standard för vår ledningsgrupp, när ska vi ha gemensam 

förbättringstid? Här ska vi bygga våra egna standarder som skapar förutsättningar för att vara 

ute i verksamheten. Man kan se att den här veckan la jag nära fyra och en halv timme på 

ombyte. Det är mer än en halv dag på att göra ingenting. Vissa veckor är jag nog uppe i mer 

än sex timmar på det. Det är nästan en arbetsdag på att bara byta om. Då kan man fundera på 

varför vi sitter här uppe istället för att vara ombytta och sitta i fabriken. Sen har jag också sett 

att vi inte hinner med det som vi ska innanför vår ordinarie arbetstid, många loggar på innan 

ordinarie arbetstid och många sitter kvar efter. Ger man då rätt förutsättningar för att kunna ha 

ett hållbart ledarskap om man inte klarar sina arbetsuppgifter inom utsatt arbetstid? Det tittar 

vi också på för så kan vi inte ha det i ledningsgruppen. Vi kan ju inte ha chefer som jobbar 60 

timmar i veckan, det slutar med skilsmässor och allt möjligt, så det här jobbar vi väldigt 

mycket med för att visa att vi visar vägen på högsta nivå. Här har vi en bit kvar. 

Det jag tycker att vi har gjort bra är att vi är ute och tittar på andra industrier, vi gör 

studiebesök, vi kan göra det ännu mer. Vi kan lära av varandra inom AstraZeneca och vi kan 

bli mycket bättre på att med jämna mellanrum göra studiebesök hos andra för det finns alltid 

något att sno. Framförallt blir man inspirerad av att titta på hur de gör, man blir också 

bekräftad och känner att vi gör saker bra hemma hos oss, så man får en lite annan bild av sin 

verksamhet. Jag tycker fortfarande att vi ibland tänker i projekt, att nu är vi klara med det där, 

nu kan vi gå tillbaka till det normala. Vi måste se hur vi fortsätter resan och inte faller 

tillbaka, så att det inte blir som att man sätter ett nyårslöfte att man ska banta och sen i mars 

månad har man fallit tillbaka i det gamla. Det är jättelätt när något akut händer att man bryter 
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den bra trenden och faller tillbaka, istället för att snabbt komma upp på banan igen och hitta 

där man vill vara. 

Engagerade medarbetare är också något som vi behöver arbeta med, vi behöver se hur vi kan 

hitta engagemang hos alla, även en fabrik på drygt 450 personer. Vi måste se till att alla 

hjärnor är med på resan och hitta varför-tänkandet hos alla. Vi måste integrera det i vardagen, 

inte bara i det här projektet. 

Det jag tycker är det viktigaste är att fortsätta att lära av andra och fortsätta bli inspirerad. Det 

jag tror att vi måste bli bättre på är disciplinen, ibland väljer vi att göra saker ”good enough” 

men vi måste slipa på de saker som vi verkligen behöver slipa på. Där tror jag att vi kan bli 

mycket, mycket bättre i vår verksamhet, att våga och orka ligga på där. 

Intervju 

Företag: AstraZeneca 

Intervjupersoner: Helena Sundstrand och Daniel Wahlstedt-Cormery 

Befattningar: Lean-koordinator och Förbättringsledare (under utbildning) 

Intervjun genomfördes: 2017-05-03 

Louise 

Var 5S den första åtgärden ni gjorde? 

Helena 

Jag skulle nog säga att den första egentligen var att kartlägga förlusterna, att logga vad man 

gör på en produktionslinje eller logga vad man gör i en arbetsgrupp bara för att skapa en 

förståelse kring nuläget. Det funkar oavsett vad du ska kartlägga ute på linjen eller om du ska 

kartlägga en process. Det intressanta i det här är ju att alla tycker att man vet hur det ser ut, 

men sen när man börjar kartlägga dyker det upp hur mycket förbättringar som helst. Sen 

skulle jag nog säga att kartlägga arbetet eller förlusterna var nog det första vi gjorde, sen när 

vi väl har sett vad förlusterna var så började vi med 5S.  

Charlott 

Vilka var de största svårigheterna? 

Helena 

Det största var nog att förstå varför man ska göra det för det jag gör idag funkar alldeles 

utmärkt. Vi levererar ju Turbuhalers och gjorde även då. Så att förstå vad syftet är bakom var 

nog det tuffaste och det är det här man sladdar fel på att svara på frågan varför, det måste man 

svara på 25 ggr. Det behöver man göra genom att skicka ut saker, det behöver jag göra genom 

att sätta mig med dig 3 ggr och förklara. Det behöver man göra på massa olika sätt. Några lär 

sig med inlärningsmetoder, vissa vill se bilder, andra vill höra. Att nå alla de här olika 

nivåerna egentligen. 

Daniel 

Om en har svårt att förstå då fallerar oftast allting. Så alla måste förstå. I ett lag på fem 

personer, om en eller två inte förstår så fortsätter de med det gamla sättet. Då förlorar vi 

väldigt mycket av det här drivet. Om två stycken inte är i rummet så har vi ett stort glapp. 

Helena 

Sen är det så om man kollar från ett större perspektiv så kommer alla aldrig att vara med. Att 
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ha det målet så kommer jag att gå in i väggen. Men det man får göra är att när jag hade en 

produktionslinje, från att ha ett möte och gå ut med en förändring så kan jag inte förvänta att 

dagen efter så är alla med, man får tänka lite taktiskt fundera på vilka har jag i min 

produktionslinje. Vilka kan bli mina followers? Vilka kan bli mina medhjälpare? Driftrollen 

är ganska viktig att jag får med mig från början. Jag brukade alltid förhandsinformera att det 

här kommer komma och jag behöver ditt stöd. Man visste ju ganska tydligt vilka som var för 

förändringar, vilka som är bra på att haka på snabbt. Sen får man fortsätta bygga och de här 

rackarna två på slutet i ett större perspektiv, de kanske jag inte får med mig, men jag behöver 

kanske inte lägga 80 % av min tid där. Antingen väljer jag att jag är med på den här resan 

eller så kanske jag inte tillhör den här verksamheten. Man får liksom låta dem ta del av resan 

också. Att tro att man får alla med sig i början är en utopi. 

Louise 

Fanns det några externa svårigheter? 

Helena 

Man vill nog påskina att vår verksamhet är väldigt unik för det vet den här ledningsgruppen 

för Turbuhalers som åkte till Scania och andra ställen så hade de jättemycket diskussioner i 

början om att det är en bilindustri, vi jobbar ju med läkemedel och måste följa myndigheters 

krav. Jag skulle lätt vilja påstå att man kan påskina att det fanns externa hinder som man 

egentligen inte brottade igenom. För det är ju lika viktigt att man skruvar i en bult på en lastbil 

så att den inte skenar iväg. För mig är det lika viktigt att sätta ihop läkemedlen på ett bra sätt.  

Jag skulle inte säga att det fanns några hinder men man målade upp hinder. 

Charlott 

Vilka förutsättningar har bidragit till AstraZenecas framgång? 

Helena 

Jag skulle säga ledarskapet. Här hos oss hade vi en ledningsgrupp som tränade verksamheten 

hos oss. Har vi inte högsta ledningen med oss så kommer vi inte lyckas med lean. Det som är 

roligt är att lean har inte alltid suttit på kartan världen över men det finns på agendan nu även 

hos operations ledning och även Pascal, som är högsta ledningen då. Det skulle jag säga är en 

förutsättning. I företag generellt så ser man direkt att det är därför de har lyckats för att de har 

högsta cheferna med sig. Jag skulle säga ägarskapet och förståelsen hos högre chefer. 

Daniel 

Jag har ju stått på line i fyra år och något som jag vet har skapat driv är det coachande 

ledarskapet. Att min chef har kommit och coachat mig istället för att bara säga att det är det 

här vi ska göra. Till vis del är det så, det är ju det som efterfrågas och det han har fått höra 

från sina chefer osv. Den metoden med coachande ledarskap har hjälpt mig väldigt mycket 

och mina kollegor.  

Helena  

Jag tror också på just det här att först måste de vara med på resan och sen se vart vi ska. 

Pascal, som är den högst ledningen eller chefen/vd:n är ju väldigt tydlig med våra ”goals and 

ambitions”. Han är jättetydlig på vart vi ska. Likadant är det med min idrottskarriär, ska vi 

vinna SM-guld eller inte? Antingen, ska vi inte vinna så tänker jag inte hoppa på det här tåget 

men ska vi vinna då är jag ”all in”. 

Charlott  

Har ni haft några återfall till gamla arbetsmönster? 



9 

 

Helena 

Åh ja, varje dag! Det svåra är när man skiftar chefsleden, nya vd:ar eller ny fabrikschef. I 

vissa fall är vi personberoende fortfaranade, så det gäller att hitta en viss struktur och tränar de 

nya på alla nivåer. Men återfall har vi hela tiden. 

Daniel  

Säg att vi har en chef som jobbar här i tio år, som efterfrågar varje dag, kan lean-huset, kan 

vårt supply system utantill, och sen kommer det en ny chef som inte riktigt kan det här då 

fallerar det eftersom det inte efterfrågas varje dag. Vi går ju inte tillbaka helt till vad vi var 

innan, men det fallerar lite.  

Helena  

Man behöver bygga ett system som inte är personberoende. När vi får in nya medarbetare så 

måste vi träna de med vad de förväntas göra i sin befattningsbeskrivning. Det ska ju ske då för 

sektionschef, gruppchef och projektledare eller fabrikschefer. Så att bygga in det i strukturen 

är väldigt viktigt.  

Charlott 

Hur ser er produktionslayout ut överlag? 

Helena  

Vi har kopierat stora delar, men sen har vi funnits här sedan 1913 i de här byggnaderna som 

man har anpassat sig efter, vilket kanske inte är det bästa. Förut var det en trend att man ville 

ha en hästsko, men nu ska det vara en trend att det ska vara en produktionslinje som på 

Scania. Vi är inte riktigt där men vi har snott det vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Sen 

kan jag tycka att logistikflödet inte är så bra på AstraZeneca. Vi har ett logistikflöde som inte 

är optimalt. Om man tittar på vår fabrik, allt inkommande material kommer till Gärtuna, åker 

in i ett höglager. Sedan beställer man material här, då körs det med lastbil för x antal kronor 

ett par gånger om dagen ner till ett lager här som vi har och sen skyfflas det ut och sen så 

tillverkas det, som sedan går tillbaks till lagret här och tillbaks till Gärtuna och ut till kund. 

Scania kör ut material som är färdigt, här får operatörerna i dagläget hämta sitt eget material 

som gör att de lämnar produktionslinjen. Så ur ett logistikperspektiv så har vi mycket kvar att 

göra. Skulle vi bygga en ny fabrik idag så skulle jag inte bygga den som den här. Jobbar du 

här för 15 år sedan som operatör så var det att den som kom först gick till den plats där den 

kände sig bekvämast och stod där hela dagen. Och sen när Janne var borta så förstod ingen 

hur man jobbade med den här maskinen. Det vi har gjort är att bryta ner linjen i olika områden 

så att vi har olika områden, 1, 2, 3, osv. Satt vilka arbetssätt du ska ha på den här positionen 

och vilka kompetenser vi behöver ha. Sen så roterar vi runt. Kompetensen är bredare idag, 

inte lika svår plus så är det mer ergonomsikt att rotera runt. 

Charlott 

Vilket/vilka S är de svåraste att upprätthålla inom 5S? 

Helena  

Jag tror inte det spelar någon roll vad man tillverkar, jag skulle säga de sista två (säkra och 

standardisera). Att sortera, städa och systematisera är det lätta. Att få en operatör att städa 

undan är inte svårt, det gör man. Det jobbiga är om man behöver säga det varannan vecka, då 

har man inte lyckats bibehålla det. Så de sista två skulle jag säga är absolut svåraste. 

Charlott 

Hur ser era kvalitetskontroller ut? 
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Helena 

Vi har självklart mycket kontroller innan vi väl startar, visuella och systemkontroller. Sen 

under hela produktionslinjen har vi både systemstöd och maskinella stöd som sorterar 

produkter vilket är inbyggt i systemet. Operatörerna gör också kontroller under resans gång då 

man faktiskt tar ut produkter, kollar på den och checkar olika parametrar så att den är okej. 

Hittar vi fel stannar vi upp och åtgärdar. Hittar vi inget fel förutsätter vi att resten av 

produkten är okej. Sen efter körning har vi också ett antal kontroller, både 

dokumentationsmässigt och laboratoriskt. Tyvärr kan det bli att vi har tendens ibland att vi har 

ett problem i systemet som säger att vi har en väldigt hög frekvens på missad 

satsningskontroll och då bygger man massa in kontroller efteråt där man ska kolla på 

dokumentationen flera gånger att det har skett istället för att lösa problemet ute i flödet. 

Louise 

Hur jobbar ni med förbättringar? 

Helena 

PDCA är grunden i allt vi gör så daglig styrning är uppbyggt på att se det, checkar hur det har 

varit, agerar på det, planerar och sedan utvärderar. Vi kan bli bättre på att använda det hela 

vägen runt, för ibland tror vi att vi använt hela systemet men problemet kvartstår och då har vi 

inte löst rotorsaken utan någon av de troliga orsakerna. Här tränar vi organisationen på att 

identifiera vad problemet är och gå på det. Men PDCA ska vara inbyggt i allt vi gör. 

Louise  

Hur arbetar ni med defekter, stannar ni linjen när ni upptäckt fel? 

Helena 

Om det skulle vara lite olja på eller fel på de här kontrollerna så behöver man stoppa linjen. 

Vi behöver ha dit rätt resurser, avgränsa problemet, hur mycket har blivit påverkat. Kanske i 

vissa fall lyfta bort problemet och fortsätta om man har gjort justeringar. Man stoppar upp tills 

man har hittat felet. Sen är ju syftet att få igång linjen så snabbt som möjligt och jobba med 

problemet vid sidan om. Det kan vara en maskininställning eller att man behöver skapa en 

standard, eller det kan vara materialproblem som vi behöver lyfta fram till våra leverantörer.  

Louise 

Hur jobbar ni med att inte falla tillbaka i gamla vanor? 

Helena 

Jag skulle säga att det är lite ledarens roll, att bygga in i sin egen struktur att efterfråga och 

skapa förståelse. Man gör det inte bara en gång, utan man behöver gå ut och repetera det här 

”varför” hela tiden och gå ut med budskapet. Sen att påvisa resultaten och njuta av 

framgångar. Det tror jag också är jätteviktigt att säga till folk. Sprida att det jobbet ni gjorde 

hade den här effekten och visa upp det. Några exempel är på kvartalsmötet har vi haft 

operatörer som har fått berättat om deras framgångar och vad de har gjort. Dels får de vara 

stolta över sitt arbete och skryta lite och de andra får höra. Det är viktigt att uppmärksamma 

framgångar.  

Daniel  

Ja precis, man måste fortfarande visa att det här sättet är bättre eller effektivare än det gamla 

sättet. 
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Charlott  

Har ni andra hinder idag som ni inte hade förr? 

Helena  

Jag tror att det är samma hinder faktiskt, att få med ledarskapet och involvera rätt personer. 

Förståelsen för filosofin har kanske ökat. Det har stärkts under resans gång.  

Louise 

Ni samarbetade med Scania i början, vad var det ni var tvungna att förändra med deras 

system och varför? 

Helena  

Jag skulle säga att det inte fanns något hos de som inte fungerade hos oss. Däremot hade vi en 

period i mitten då vi inte hade några tydliga värderingar då det blev mer globalt. Det Pascal 

gjorde riktigt bra när han kom in som vd så satte han värderingarna i hela företaget, och det är 

de här fem vi har i grunden i huset idag som har varit en förutsättning. Så fort det uppstår 

problem som är riktigt allvarliga då är det värderingarna man går tillbaka till, det är så man 

fungerar som människa. det har varit en tydlig resa, att vi har haft värderingar, tagit bort dem 

och lagt till dem igen. Annars skulle jag nog säga att det handlar mer om att man vill vara 

med och peta och göra det till sitt.  

Louise 

Har ni velat justera det för att ni har en annan kultur eller ett annat produktionssätt 

etc.? 

Helena 

Man har ju velat justera det bara för att göra det till sitt eget. Det kanske har med kulturen att 

göra. Jämfört med när jag var i Kina så skäl de bara rakt av och kanske saknar den här 

förståelseresan ibland, medan vi byggt om lite grann. Så jag tror det handlar om en kulturell 

resa. Men själva innehållet att det är något produktionssystem, det spelar ingen roll om du 

jobbar i kommunen, utan det är innebörden bakom varje princip som man måste prata om. 

När värderingarna kom in så tänkte man på om de skulle vara som en himmel eller i grunden 

som en gräsmatta. Det var liksom en global fråga kan man säga. Då kommer man till 

petitesser, men man ville vara med och peta och tycka till. 

Charlott  

Finns det några nackdelar med lean? 

Helena 

Lean missbrukas ju. Om man ska komma fram med ett nytt arbetssätt och inte utgår från att 

det ska vara enkelt så har man en tendens att krångla till det. I projekt vi har gjort så har vi 

krånglat till det. Då tycker jag inte att det är värt att kalla att vi har gjort ett lean initiativ utan 

då har man gjort ett initiativ som syftar till något helt annat. Att utgå från den som ska utöva 

arbetssättet måste man göra. En kollega har sagt till mig att han har sett fyra ingenjörer i ett 

rum och försvårat ett arbetssätt. Man vill sätta sin prägel på det, man vill försvåra massa 

saker. Ett exempel är när vi gjorde vårt taktinförande 2009, då vi egentligen skulle 

standardisera vårt sätt att köra linjen. Då kartlade vi alla moment man hade på linjen och vi 

skulle in med dem i standarder och det slutade med att vi standardiserade så mycket att vi 

hade ett eget papper för hur du skulle luckan när du ska fylla på maskinen med material. Vi 

tog fram en standard över hur du ska vika ihop din läkemedelslåda när det ändå står det på 
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lådorna. Det är ett av de ställena där vi sladdar fel många gånger. Glömmer man att det ska 

vara enkelt, så är det inte lean. 

Daniel  

Jag skulle säga att det finns två saker med lean. Man ska göra det lättare och bättre. Du ska 

inte hitta på någonting som försvårar ditt jobb. Du måste alltid tänka laget i centrum, de på 

linjen. Hur påverkar det de? 

Charlott 

Vad tror ni är orsaken till varför det kan bli komplicerat? 

Helena  

Jag tror att det är olika saker. Jag har suttit i många projekt där uppdraget tenderar att växa när 

människor passar på att göra andra saker och glömmer bort vad huvuduppdraget var. I 

slutändan så har man inte förbättrat det man skulle göra. En del är att man hela tiden behöver 

gå tillbaka och få samsyn om vad uppdraget var. Uppdraget var inte att förändra världen och 

skapa fred utan det var att förbättra arbetssättet osv.
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Bilaga 2 – Intervju med Scania 

Företag: Scania 

Intervjuperson: Jonas Åhnberg 

Befattning: SPS-koordinator 

Intervjun genomfördes: 2017-04-07 

Louise 

Berätta kortfattat om SPS, särskilt hur det skiljer sig från andra företag som använder 

sig av lean? 

Jonas 

Om man ska ta det kortfattat så kollade Scania någon gång på 90-talet på Toyota och såg att 

Toyota levererade bra produkter med hög kvalitet till relativt lågt pris. Scania bestämde sig 

därför att göra samma sak och då gjorde man studieresor till Japan där man tittade på hur det 

fungerade. Sedan köpte man in TPS, som står för Toyotas produktionssystem, som senare 

utvecklades till lean när det blev globalt och gick ut i andra olika branscher. Man valde det 

originella namnet SPS, Scanias produktionssystem, och köpte in alla lean-mallar – och 

verktyg. Det blev givetvis bättre för att många av arbetssätten eller verktygen fungerar oavsett 

kunskapen eller kompetenserna kring ämnet. Det blev också någon slags kulturchock kan man 

säga för att mycket saker som TPS bygger på handlar ju om att den enskilda människan insats, 

och det funkade inte riktigt likadant i Sverige som det gjorde i Japan. Det är något man har 

behövt förändra under resans gång, alltså kopplat till kulturaspekten eller värderingsaspekten. 

Huset är också en produkt egentligen från TPS, de har också ett hus, men man har byggt det 

utifrån Scanias principer och värderingar. Det här huset har ju ändrats flera gånger och nu 

ändrades det bara för någon vecka sedan. Så nu har vi ett helt nytt hus på Scania, där vi har 

istället för tre kärnvärden så har vi sex kärnvärden. 

Louise 

Vad var det som inte fungerade i TPS? Vad var det ni ändrade och varför? 

Jonas 

Dels har vi en annan arbetsmiljölag i Sverige som vi måste följa vilket ställer krav på Scania 

som arbetsgivare. Det funkar inte på samma sätt arbetsmiljömässigt i Sverige som i Japan och 

det behöver man ta hänsyn till. Sen har vi även en stark lean-princip där jag inte skickar 

vidare något som är dåligt. Givetvis kan man träna det och kontrollera det på olika sätt men en 

ganska stor del av det är individens uppfattning om vad som är rätt och vad är mitt ansvar osv. 

Där skiljer det också väldigt stort mellan Sverige, eller egentligen Västeuropa och Japan. I 

Sverige så är det mer på individnivå. Vissa individer kan känna och ta det ansvaret som man i 

Japan förutsätter att alla gör, vilket också skiljer sig.  

Charlott 

Har ni SPS enbart i produktionen eller i alla typer av nivåer i företaget? 

Jonas 

I alla typer av nivåer överallt i hela företaget jobbar man med SPS. Det finns överallt. Vi hade 

för ca ett år sen på inköpssidan ett eget hus och man hade egna ledarskapsprinciper. Scania 

har totalt sex stycken men där hade man sju. Då gjorde man ett arbete där man slog ihop 

allting. Så nu har vi samma som gäller i alla delar i företaget, samma hus och samma 

ledarskapsprinciper.  
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Louise 

Hur implementerade ni lean i början? Vad var de första åtgärderna?  

Jonas 

Innan lean använde man ett annat program som hette P2000 som var ett produktionssystem. 

Det skiljer sig ganska mycket från lean men det man valde att börja med på Scania var 

förbättringsgruppsarbetet. En stor del av TPS är att jobba med förbättringsgrupper. Man säger 

att de som producerar är de som har bäst koll på att kunna lösa avvikelser. Det där köpte man 

på Scania och det har också att göra med att Sverige var ganska socialistisk på den tiden och 

hade en stark demokrati. Så man gillade tanken att förbättringsgrupperna var de som styrde 

och ställde ganska mycket. Det fanns starka fack på den tiden också. Så det man började med 

var ägandeskapet hos förbättringsgrupperna. Att en grupp montörer tillsammans med sin chef 

var ansvariga för sitt eget resultat. Det skiljer sig mycket från företag som inte jobbar med 

lean där det oftast är mycket mer toppstyrt. Scania är mindre toppstyrt även om vi nu igen är 

tillbaka till den utveckling där man styr mer och mer uppifrån.  

Charlott 

Vad tror du personligen är förutsättningarna för Scanias framgång? 

Jonas 

Min personliga åsikt är att det har att göra med att man inte förstår att lean egentligen behöver 

implementeras i tre olika led för att få det att funka. Vi har ju det rena produktionssystemet, 

alltså hur vi ska jobba på line och vilka verktyg vi ska använda. Sen har vi den mänskliga 

biten, hur tar vi tillvara på varje individ i systemet. Det skulle jag påstå är den viktigaste och 

den viktigaste anledningen till varför man misslyckas. Många företag börjar jobba med lean 

med en ambition att spara pengar eller tjäna mer pengar till till exempel aktieägare. Det är ju 

ett effektiviseringsverktyg. Jag skulle säga att effektivisering är en bieffekt av att jobba enligt 

lean. Man kan inte ha det som huvudsyfte för då kommer det inte att funka. Utan man måste 

ha en människa som står i centrum. Alla som jobbar i systemet måste må bra och förstå varför 

vi gör det vi gör annars kommer det inte att funka. Det tredje huvudbenet är ju det coachande 

eller lärande sättet. Man måste hela tiden tänka att alla människor vill utvecklas och i varje led 

är det mitt jobb att utveckla de som finns i mitt led hela tiden. Har man inte de med sig så 

kommer det inte att funka. Har inte individen dels en känsla av att man faktiskt är viktig, det 

man tycker och tänker tas om hand och att man inte känner sig att man mår bra på jobbet, då 

kommer man inte vilja eller kunna leverera enligt lean verktygen. Det är min personliga bild.  

Louise 

Använde ni någon särskild metod i början när ni implementerade lean? 

Jonas 

5S var det första man plockade in. Det är ett hyfsat enkelt verktyg att ta oavsett vilken nivå 

man befinner sig på. Lean är väldigt mycket för att allt ska vara visuellt, se och förstå saker 

bara genom att titta på det. Det var någonting man tog till Scania och började med extremt 

mycket, till exempel whiteboardtavlor och grafer.  

Charlott 

Vad tror du är viktigt för att inte att få återfall och falla tillbaka till gamla vanor? 

Jonas 

Man gjorde det mycket i början. Om man ska vara helt ärlig händer det fortfarande att folk 

inte jobbar såsom SPS tycker att man ska jobba. Det händer nästan dagligen. Det handlar i 



3 

 

högsta grad om disciplin vill jag påstå. Lean kräver disciplin annars funkar det inte. 5S är ju 

egentligen ett disciplinverktyg för att kunna disciplinera, att ordna, att jobba och titta på olika 

saker. I grund och botten är det en ledarskapsfråga. Det kan handla om att ledarskapet inte har 

förstått konceptet med lean, inte själv skaffat sig kunskap eller förmåga att använda lean-

verktygen men det kan också ha att göra med att man inte har fått med sig de andra delarna 

förutom produktionssystemet som gör att man faller tillbaka. Sen är det givetvis individen 

man jobbar med och hur man tänker kring dem. Om vi har 25 000 människor som ska 

förändra sig så kommer några av de där inte vilja göra det och då behöver man ta hand om det 

på rätt sätt. Jag skulle säga att 99 % är det ledarskapet. 

Louise 

Vilka svårigheter uppstod när ni försökte implementera lean i början? 

Jonas 

Det var framförallt att folk inte förstod varför man gjorde det. Man köpte det inte. Så det var 

en ganska lång period av allmänt ogillande, man tyckte det var bättre som det var innan. Så är 

det alltid, oavsett förändringar vi gör. Scania jobbar jättemycket med förändringar. Vi pratar 

hela tiden om att vi gör små förändringar och förbättringsarbeten kontinuerligt hela tiden men 

ändå stöter varje förändring vi vill få igenom på motstånd i olika led. Det tror jag är mänsklig 

natur, att man stoppar in saker i fack och när någon kommer och flyttar på det där, det är 

känsligt. Sen är vissa individer mer känsliga än andra men motstånd hela vägen skulle jag 

påstå, hela tiden.  

Louise 

Fanns det några externa svårigheter? 

Jonas 

Ja det fanns det. Lean kräver ju att även leverantör och kund är med på systemet annars 

funkar det inte. Vilket betyder att ett företag inte kan dra igång ett lean-arbete utan att ha med 

sig sina leverantörer och även sina kunder om det ska bli ett välfungerande system. För 

Scanias del betydde det att man även behövde skapa en organisation på Scania som hade hand 

om kundkontakt, inte i form av bara inköp utan i form av att gå dit och träna våra leverantörer 

eller kunder på vad vi förväntar oss och hur det ska funka. I dagsläget är det så att all 

emballage vi har på Scania, det är Scania emballage som vi skickar till leverantörerna som 

måste packa på det sättet vi har bestämt att de ska packa i. Nu efter många år har vi byggt upp 

ett bra system där våra leverantörer jobbar hyfsat som vi vill att de ska göra. Ibland tar vi hit 

leverantörer och så tränar vi dem i arbetssätt och metoder därför att vi upplever att kvaliteten 

från dem inte är tillräckligt bra. Istället för att bara ställa krav på dem så säger vi ”kom hit så 

tränar vi er”, så de får möjlighet att utvecklas.  

Charlott 

Hur ser er produktionslayout ut överlag? 

Jonas 

Det är olika skulle jag säga. En del av produktionsenheterna i Södertälje är uppbyggda i 

gamla befintliga lokaler och då har man vissa förutsättningar man får ta hänsyn till. Sen finns 

det nybyggda lokaler med helt andra förutsättningar, men jag skulle säga att det är olika. Här 

på DT har vi framaxel, bakaxel, centralväxel och växellåda, och de är fyra separata linor. De 

har inte supermycket med varandra och göra. Centralväxeln levererar till bakaxeln. Då finns 

det en bana emellan dem, det är en form av en buffert. Från både fram – och bakaxel går de 

gemensamt ihop till måleriet. Tar vi slutmonteringen här i Södertälje har man nästan en 
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kontinuerlig lina, man har ett bryt på ett ställe där man egentligen bara har en överfart, inte en 

buffert. Det har att göra med fysiska förutsättningar.  

Charlott 

Rör sig linorna hela tiden eller stannar de upp och sen fortsätter? 

Jonas 

Också olika, utefter förutsättningar. Målet är ju att ha ett kontinuerligt flöde därför att det är 

bättre, billigare och det går att planera mycket bättre vart man ska ha material och verktyg 

osv. Men vissa moment klarar inte av det. Då måste vi ha ”stop and go”, det vill säga att vi 

kör fram bilen, jobbar på den och sen skickar vi vidare. Så det är lite olika.   

Charlott 

Vilka lean verktyg använder ni för att minska slöseri och öka resurseffektivitet?  

Jonas 

5S används ju dagligen i alla olika funktioner, givetvis på olika nivåer beroende på vart man 

befinner sig. Det är ett jättebra verktyg att jaga slöserier med. Sen gör vi även riktade insatser 

vid till exempel ombalansering eller om vi har för hög stopptid, övertid etc. Då kan man jobba 

med 7 muda, alltså slöseriövningar, vad är det vi har och vad är det vi kan jobba med.  

Charlott 

Hur arbetar ni med defekter? 

Jonas 

Det finns extremt mycket metoder och standarder på Scania. Scania har varit extremt process 

– och metodstyrt, nu börjar vi titta mer på någon slags målstyrning. Skulle vi ha en defekt på 

någon bit eller del, det beror givetvis på vart och vilken typ av defekt så det är svårt att svara 

generellt, så tar man reda på varför och vad som har hänt. Sen så inför man en ”short term 

action”, det vill säga något som kortsiktigt skyddar kund så att inte kunden får ta del av 

defekten. Sen tittar man på att göra ”long term action”, alltså hur stänger vi det här så att det 

inte återkommer. Det görs på utvalda avvikelser och problem. 

Louise 

Med tanke på vad ni producerar, vilka av de 5 S:n har varit svårast respektive lättast 

att uppnå? 

Jonas 

Jag skulle påstå att vi på Scania jobbar hyffsat bra, om jag generaliserar, med alla 5S:en men 

sen finns det givetvis undantag. Det jag ser som problematiskt eller risker med Scanias 5S-

arbete är att man kör stenhårt på till exempel det fjärde s:et, det vill säga standardisering. Man 

beskriver allting in absurdum i elementblad osv. vilket gör att det blir något slags egenvärde i 

att ha sjukt bra beskrivningar i elementblad och ibland missar man att göra kopplingen till 

resultatet. Man beskriver en metod eller standard in i detalj, det blir typ 120 steg som man ska 

göra och det är superbeskrivet men det ger ingen egentlig skillnad mot att ta sju steg i resultat. 

Då tycker jag att man har missat syftet med verktyget lite grann. Och det var det som jag sa 

innan, att Scania har varit process- och metodstyrt men nu börjar vi kolla mer vad skillnaden i 

resultat blir av en viss metod. För vi ska egentligen inte hålla på med förändringar utan vi ska 

hålla på med förbättringar, så vi behöver mäta resultatförbättring. Men där har vi inte varit 

och är fortfarande inte superbra på. Men generellt skulle jag säga att vi jobbar med alla 5 s:en, 
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sen kan jag också säga att i många områden på Scania blir 5S ordning och reda och det är inte 

så bra. 

Louise 

Men tror du att det har någonting att göra med vad ni producerar, att det blir mer 

fokus på vissa 5S än andra, eller har det med kulturen att göra? 

Jonas 

Kultur skulle jag säga snarare än produkt, alltså Scanias produkt är inte så annorlunda från 

andra industrier och speciellt inte fordonsindustrier. Utan det som Scania har är en väl uttalad 

och förmedlad kultur, den skiljer sig åt från varje produktionsenhet, men vi har något slags 

Scania-values som alla har. 

Charlott 

Hur jobbar ni med förbättringar i produktionen? Är det endast en grupp i 

organisationen eller har även andra medarbetare, som t.ex. operatörer någonting att 

säga till om? 

Jonas 

Jag skulle säga att det är både och på något sätt. En takttidssänkning t.ex. kommer från 

ledningen som säger: vi behöver öka produktiviteten, därför behöver vi sänka takttiden. Det är 

det vanligaste, att riktningen tas ut av ledningen, men sen är det delvis upp till 

förbättringsgrupperna eller avdelningscheferna att lägga upp och styra det arbetet. 

Traditionellt sett på Scania är det grupperna som gör ombalanseringen själva. Man gör 

slöseri-övningarna själva, man gör ombalanseringen själv, med hjälp av office-personal, med 

hjälp av sina chefer osv. Hela lean-arbetet bygger ju på att det i alla led är folk tränade, mer 

eller mindre. Så vårt jobb som SPS-koordinatorer, eller verksamhetsutvecklare, är att träna 

ledningen på olika nivåer. Jag kan t.ex. jobba mot företagsledningen medan mina 

verksamhetsutvecklare och SPS-koordinatorer jobbar mer mot linjecheferna. Tanken är då att 

vi tränar dem så att de kan träna sina led. Det fungerar inte alltid men det är tanken. 

Så jag skulle säga att standarden är att linan eller avdelningarna själva gör sina 

förbättringsarbeten men de kan då behöva tillkalla hjälp, beroende på typ av problem eller 

utmaning som man står inför. Det gör man då av diverse stödfunktioner, det kan vara tekniska 

stödfunktioner, det kan vara SPS-stödfunktioner eller HR. 

Louise 

Vad är det för lean-verktyg som ni använder vid förbättringar? 

Jonas 

SPS bygger mycket på Toyota-katona egentligen så jag skulle säga att vi använder dem 

verktygen primärt, sen finns det säkert vissa som har blivit mer eller mindre ”scaniafierade”. 

Vi använder väldigt mycket nulägesanalys, vi ser var vi är i nuläget och ställer upp ett mål för 

vart vi vill. Sen jobbar vi med PDCA-snurror framåt till det målet. Vi försöker att inte göra 

planer i många steg utan ta ett steg i taget och se vad som egentligen händer, utan att för den 

sakens skull ändra målet. Vi använder de sju slöserierna eller ”sju plus ett”- slöserierna och 

tittar på sådana saker så det beror ju på vad vi ska göra. Vi försöker att vara noggranna med 

att inte slänga oss med ordet förbättring. Det vill säga om jag på egen kammare bestämmer 

mig för att byta plats på ett verktyg på min position, det är ju inte nödvändigtvis en 

förbättring, om vi inte förändrar ett resultat tack vare förändringen. Det finns inget värde i att 
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jaga slöserier om vi inte har någonting att göra med tiden som vi frigör. Då blir det ett slöseri i 

sig. 

Charlott 

Hur arbetar ni med kvaliteten, alltså hur ser era kvalitetskontroller ut? 

Jonas 

Det är lite olika från PRU till PRU, det kan vara olika från verkstadsområden också. Men 

oftast brukar det vara hyffsat lika från PRU till PRU. Grunden var att vi började med tanken 

”rätt från mig” där varje individ ska göra rätt ifrån sig vilket helt enkelt kommer att säkerställa 

att vi inte behöver några kontroller eftersom alla gör rätt. I verkligheten var det ju inte så, utan 

det blev ganska så mycket fel, vilket är helt naturligt och helt mänskligt. Då införde man 

någonting som man kallar för ”quality gates” vilket är ett filter egentligen. Då finns det en 

global standard för Scania som säger hur filtrena ska vara placerade, hur vi klassificerar 

avvikelserna osv. Men det är inte alla PRU:er som följer den standarden, av olika skäl. Här på 

DT följer man inte den globala Scania-avvikelseskydds-standarden utan här har man i slutet 

på varje linje ett filter som kollar givna kontrollpunkter som våra kunder har haft avvikelser 

på. Vi kan även på avdelningsnivå ha vissa kontroller, oftast då kortsiktiga tills man får in en 

långsiktig lösning, som säkrar då vi har sett att vi inte får det kvalitetsutfall som vi vill ha. Sen 

har vi även en revision av varje grej som produceras, minst en gång om dagen plockar man ut 

en och så kollar man igenom hela den och tittar moment på varje enskilt förband och annat. 

Allt det där generar ju då information tillbaka till linorna om vad som behövs förändras för att 

säkra kundkvaliteten. 

Louise 

Hur arbetar ni med ledarskapet för att minska risken för att falla tillbaka i gamla 

vanor? 

Jonas 

Det här är en bra fråga för den är ständigt aktuell. Jag kan inte svara på om det är en lean-grej 

eller en Scania-grej men en del av vårt ledarskap är att vi bygger upp oss själva. Vi 

konstaterar hur duktiga vi är på olika saker, det är en sanning på Scania att vi inte kan göra 

avvikelser om vi följer standard, så är det ju, tills någon hittar en avvikelse och då behöver vi 

ändra standard. Vi intalar oss att vi är extremt bra och det har ju fördelar, man bygger en stark 

laganda, man bygger ett starkt team på det sättet men det har också nackdelar i och med att 

man kör i vissa fotspår och slutar vilja förbättras. Det är en ständig balansgång i ledarskapet, 

att kunna både motivera och berömma sitt lag men ändå kunna hålla det öppet för 

förändringar. Jag kan inte påstå att Scania är bäst i världen på det men vi är medvetna om att 

vi behöver jobba på det. 

Scania har en global tanke kring ledarskap, det finns ledarskapsprinciper och 

ledarskapsfilosofier, det finns ganska bra utbildningar globalt kring ledarskap där vi både har 

externa utbildningstjänster i olika metoder och tankar o.s.v. Men framförallt skulle jag säga 

att vi försöker väva in det i det dagliga. En standard beskriver ju var, hur och varför och även i 

ledarskapet tänker vi på samma sätt. D.v.s. när jag som chef står i ett möte med den här typen 

av individer, vad behöver jag tänka på då? Sen har vi också ett situationsanpassat och ett 

individanpassat ledarskap. Detta är givetvis svårt i en produktionsenhet där man har 30-40 

anställda men det är så vi tänker. 

Charlott 

Finns det någon nackdel med att använda sig av lean? 
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Jonas 

Jag tror att lean går att implementera överallt men jag tror också att man behöver, i varje 

enskild del/grupp/fabriksområde, se var man är någonstans och vilka fördelar man kommer att 

få av lean och är det värt de eventuella nackdelarna. Det går inte att blint implementera lean. 

Om man tittar på ett företag som Scania så är det svårt att implementera lean i vissa delar av 

produktionen och inte i andra. I produktionen är det givet att om man implementerar lean på 

ett ställe så måste man implementera det i hela produktionen. I inköp, IT och R&D kan man 

diskutera värdet av införandet av lean och om det är mer värt än de eventuella nackdelarna. 

Men jag tror att det går att få nytta av tankarna, verktygen och principerna nästan oavsett var 

man inför det, men man får inte vara bokstavstroende då. 

Louise 

Vad skulle du säga är skillnaden mellan Toyota och Scania? 

Jonas 

På Toyota hade man någon gång tankar och idéer som man började jobba med. Kanske en 

tunn rännil av vatten som växte med tiden och man byggde förståelse och byggde upp det här 

med tiden. Helt plötsligt befann man sig på en nivå som resten av världen ansåg var jättebra 

och ville sno. Medan Toyota då fortsatte vidga sin flod har alla andra tittat på ett foto i tiden 

av Toyota, vi ser inte det som hände innan och vi följer inte med på det som händer efter. När 

företag i västvärlden implementerar lean så har Toyota redan gått vidare. Jag tror att om man 

ska implementera lean så måste man ta det från början, det finns inga genvägar. Man måste 

börja med att utbilda sin ledning, ledningen måste förstå vad de kan tjäna på lean och vad 

behöver, ända ner till golvet, människor för att det ska fungera. Och sen får man köra en 

skalman, d.v.s. man får skynda långsamt. Man får träna alla individer på rätt sätt, givetvis 

utifrån förutsättningarna och vad man producerar. Jag tror inte att det finns någon ”quick fix”, 

man kan inte köpa in ett system och rulla in en tavla och säga ”nu kör vi det”. Det kan jag 

säga av egen erfarenhet, här på Scania har vi jobbat med lean eller SPS under en lång tid och 

vi har pratat om att vi jobbar med förändringar och vi älskar våra avvikelser och allt vad det är 

men likväl kan inte jag komma med en ny metod som jag sätter på tavlan och säga ”Nu kör vi 

det här.”, det kommer aldrig att fungera. Det finns inte någon här inne som kommer att känna 

”Ja nu kör vi.”, människan fungerar inte så. Det vi måste göra då är att gå till dem, ställa 

frågor som ”Hur fungerar det idag?”, ”Vad är det som inte fungerar?”, kanske t.o.m. lyfta det 

som inte fungerar så att människorna som jag vill ska använda det nya verktyget står och 

tänker ”Det borde finnas något bättre sätt att göra det här på.”. Då kan jag komma med min 

idé! Jag behöver också vara där, jag behöver coacha dem, det behövs en närvaro hela tiden 

som är positiv, peppande, coachande och som hela tiden väver in det roliga. 
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Bilaga 3 – Handbok från AstraZeneca 
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