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Sammanfattning  

Syftet med detta arbete är att få en bättre förståelse av vad Lean Production innebär, med dess 
ingående grunder såsom Toyota Production System (TPS), samt hur det implementeras rent 
praktiskt i industrin, där teorin bakom Lean Production sätts i verksamhet. Lean Production 
är en filosofi där man arbetar för att uppnå en så resurseffektiv produktion som möjligt, 
genom att bland annat minska på olika former av slöseri.  

För att gränsa av arbetets omfång, undersöks specifikt Scanias motoravdelning och hur deras 
implementering av Lean Production och tolkning av Toyota Production System ser ut. 
Arbetet utfördes både som en litteraturstudie, med vetenskapliga källor från KTH:s databas 
och litteratur inom Lean Production och Toyota Production, och fältstudie i form av en 
intervju med en anställd inom motoravdelningen på Scania, rundtur i produktionen samt 
föreläsning om Scania Production System (SPS). 

Toyota är grundaren bakom Toyota Production System, där de utvecklat ett unikt system som 
ger resultat i form av kvalité och effektivitet. Från att vara ett litet företag utvecklades de till 
värdens största bilproducent och är en av de främsta anledningarna varför Lean och TPS 
uppmärksammats så pass mycket. Toyota har 14 principer som berör deras filosofi, 
människor, processer och problemlösning där dessa principer anses vara till nytta för företag 
som söker att utveckla sitt företag, både inom service och tillverkning. Lean Production är en 
filosofi som härstammar från TPS, där man i huvudsak fokuserar på att eliminera sju olika 
typer av slöseri och istället tillföra mer värde till kunden.   

Resultatet av detta arbete har genererat en helhetsbild av vad Lean Production och dess 
grunder är och hur det implementerats i Scanias motoravdelning, där de utvecklat ett eget 
produktionssystem SPS, modulsystemet och individhanteringen. I SPS återfinns många av de 
begrepp som diskuteras i TPS och Lean Production och är också den väsentliga likheten 
mellan dessa tre produktionssystem. Det som skiljer Scania från TPS och Lean Production är 
främst individhanteringen och modultänket.  

Slutsatsen att Scania har en bättre anpassning efter Lean än vi tidigare trott och att deras 
arbete stämmer väl överens med vad Lean Production är idag. 
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Abstract 

The purpose of this work is to gain a better understanding of what Lean Production entails, 
with its basic foundations such as the Toyota Production System (TPS), and how it is 
implemented practically in the industry, where the theory behind Lean Production is put into 
operation. Lean Production is a philosophy in which you work to achieve as resource-
efficient production as possible, by among other things reducing various forms of waste. 

To limit the scope of the work, Scania's engine department is specifically investigated and 
how their implementation of Lean Production and interpretation of the Toyota Production 
System looks. The work was carried out both as a literature study, with scientific sources 
from KTH's database and literature within Lean Production and Toyota Production, and field 
study in the form of an interview with an employee in the engine department at Scania, a tour 
of the production and a lecture on the Scania Production System. 

Toyota is the founder of the Toyota Production System, where they developed a unique 
system that gives results in terms of quality and efficiency. From being a small company, 
they were developed into the world's largest car manufacturer and are one of the main reasons 
why Lean and TPS were noticed. Toyota has 14 principles that address their philosophy, 
people, processes and problem solving, where these principles are of benefitial to companies 
seeking to develop their business, both in service and manufacturing. Lean Production is a 
philosophy that originates from TPS, where it mainly focuses on eliminating seven different 
types of waste and instead adding more value to the customer. 

The result of this work has generated an overall picture of what Lean Production and its 
foundations are and how it has been implemented in Scania's engine department, where they 
developed their own production system SPS, the modular system and individual 
management. In the SPS, many of the concepts discussed in TPS and Lean Production are 
found and are also the main similarity between these three production systems. What 
distinguishes Scania from TPS and Lean Production is primarily individual management and 
the modular thinking. 

The conclusion is that Scania is better adapted to Lean than we previously thought and that 
their work fits well with what Lean Production is today. 
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Förord 
Detta är ett kandidatexamensarbete inom industriell produktion vid Kungliga Tekniska 
högskolan, KTH. Ämnet som behandlas är Lean Production, och har valts utifrån temat 
resurseffektiv produktion i tillverkande företag.  

Vi vill tacka Ove Bayard för hans roll som handledare och hans stöd under arbetets gång. Vi 
vill även tacka Scania som tagit emot oss för studiebesök, och ett särskilt tack till Christer 
Strömgren som föreläst och gett en inblick i SPS.  

 

Arvid Svenson och Abtin Hajiakbar 
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1 Inledning 
I detta kapitel framgår vad vi vill uppnå med studien, vilka frågeställningar som skall 
besvaras och vilka avgränsningar som gjorts för att snäva av rapportens omfång. Dessutom 
diskuteras vilken metod som används för att svara på problemformuleringen och bakgrunden 
till denna. 

1.1 Problemformulering 
Med dagens växande befolkning och jordens begränsade resurser har fokus allt mer hamnat 
på hur människan hushållar och förbrukar dessa. Många tillverkande företag vill idag 
minimera slöseriet och effektivisera sitt bruk av resurser. Man strävar efter att upprätthålla en 
hållbarhet för sitt bruk gentemot miljön men också för de sociala och ekonomiska aspekterna. 

Tillverkande företag definieras som företag vilka tillverkar produkter av fysisk form utifrån 
obearbetade resurser, exempelvis motorer. En resurs har flera betydelser men i fallet för 
tillverkande företag innefattas allt som bidrar till slutproduktens framställning, vilket kan vara 
personal, utrustning, energi etc.  

Syftet med detta arbete är att få en bättre uppfattning om hur världens mest framgångsrika 
produktionssystem ser ut - Lean Production. Förutom att lära sig om Lean Production 
undersöks det hur produktionssystemet implementeras i den tillverkande industrin, närmare 
bestämt på Scania, samt utreda hur Lean Production kan bidra till en ökad resurseffektivitet 
hos företaget, vilka åtgärder som krävs för att uppnå det samt hur man kan förebygga olika 
slags hinder som kan uppträda. Frågeställningen är uppdelad i två delar för att tydliggöra 
arbetets syfte och problemformuleringen lyder: 

• Vad är Lean Production och dess grunder? 
• Hur implementeras Lean Production i Scanias motoravdelning? 

 

Som teoretiskt underlag valdes litteratur som berör de fundamentala principerna inom Lean 
men även Toyota Production System (TPS) som är Toyotas praktiska tillämpning av Lean. 
Dessutom undersöks Scania Production System (SPS) i rapporten vilket har flera likheter 
med TPS, varför rapporten fokuserar på att undersöka både Lean och TPS. 

1.2 Avgränsningar  
Lean Production har varit, och är, ett brett begrepp som använts i många olika sammanhang. 
Från det historiska begreppet med “just-in-time”, till dagens användning på Karolinska 
institutet för deras steriliseringsavdelning. Detta innebär att en redogörelse av hela begreppet 
Lean Production skulle bli en mycket tidskrävande uppgift, vilket inte ryms inom tidsramen 
för detta projekt.  

Arbetet har därför avgränsats till vad Lean Production anses vara definierat i vanlig folkmun, 
och definitionen av Lean Production på Scanias motoravdelning. Denna avgränsning görs för 
att få tydliga ståndpunkter att jämföra.		
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1.3 Metod 
Rapporten är i huvudsak en litteraturstudie med teori utifrån vetenskapliga källor som 
återfinns i KTH:s databas och litteratur inom Lean och TPS. För att undersöka likheter och 
skillnader med Lean och dess tillämpning i industrin har en fältstudie utförts i rapporten i 
form av en intervju med en anställd inom motoravdelningen på Scania, rundtur i 
produktionen samt föreläsning om Scania Production System. Detta ger oss underlag för att 
förstå Scanias produktionssystem och vad det finns för fördelar respektive fallgropar med 
detta system och hur det kan kopplas till Lean och Toyota Production System.  
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2 Olika system för tillverkning 
I detta kapitel behandlas teori och principer bakom Toyota Production System och Lean 
Production samt presenteras grundläggande fakta om Scania och dess motoravdelning. 

2.1 Toyota Production system  
The Toyota Way, skriven av Jeffrey K. Liker, förklarar Toyotas unika tillvägagångssätt 
gentemot Lean och de 14 principerna som driver Toyotas kvalité och effektivitets-orienterade 
kultur inom produktion. Toyota var från början ett litet företag och utvecklades sedan till 
värdens största bilproducent, varvid teorierna och principerna bakom TPS och Lean 
uppmärksammats så pass mycket ty deras bevisade framgång [1] . 

 Företag kan till stor del gynnas vid implementering av dessa principer, vare sig det handlar 
om service eller tillverkning, vilket har visat sig genom åren. Kombinationer av en långsiktig 
filosofi, människor, processer och problemlösning kan förändra en organisation till att 
praktisera och utvecklas inom Lean enligt The Toyota Way. Nedan följer förklaringar till de 
14 principerna [2]: 

2.1.1 Toyotas 14 Principer 
 

Sektion 1: Långsiktig filosofi 

1. Basera ledningsbeslut utifrån en långtidsfilosofi 
Organisationen bör fokusera på långsiktig filosofi som utesluter alla former av 
korttidsbaserade beslut. Den bör jobba och växa och få hela företaget att jobba gentemot ett 
större syfte än att enbart tjäna pengar. Förstå vad företaget har för historisk grund och hur den 
kan ta sig till nya nivåer. Att upprätthålla denna filosofin står för grund till de efterföljande 
principerna. 

Företaget måste generera värde till kunden genom att identifiera och värdesätta funktioner i 
företaget som bidrar till detta. Dessutom måste organisationen vara ansvarsfull och sträva 
mot att styra företaget i rätt riktning genom att tro på, behålla och förbättra de förmågor som 
producerar värde.   

 

Sektion 2: Rätt process leder till goda resultat 

2. Skapa en kontinuerlig flödesprocess 
Tillföra högt värde genom att strukturera om arbetsprocesser i syfte att uppnå kontinuerligt 
flöde. Sträva efter att minimera på tiden då produktionen står stilla eller väntar på andra steg i 
processen och skapa ett snabbt flöde av material och information, såväl att förena processer 
och personal så att eventuella problem upptäcks direkt. Företaget bör även generera flöde 
genom hela organisationen ty det är essentiellt för att förbättra processer och personal. 

 

3. Undvika överproduktion genom att använda pull-system 
Tillförse arbetarna i frontlinan av produktionen med saker de behöver, när de behöver och 
med den mäng de behöver. Påfyllning av material vid konsumtion är grundprincipen hos Just-
In-Time. Företaget bör minimera sitt arbete i processen och hantera lagret genom att lagra 
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små mängder av varje produkt och ständigt fylla på lagret baserat på vilka produkter kunden 
faktiskt förbrukar. Dessutom bör man vara alert på de dagliga förändringarna i kundens 
förfrågan, snarare än att förlita sig på dator-baserade prognoser och system för att spåra 
onödigt lager. 

4. Utjämna arbetsbelastningen (Heijunka) 
Eliminering av slöseri är endast en tredjedel av ekvationen för att göra Lean framgångsrikt. 
Man bör även minska överbelastningen på personal och utrustning samt ojämnheter i 
produktionsschemat, vilket är något minst lika viktigt som eliminering av slöseri, dock med 
skillnaden att företag inte förstår vikten av detta vid implementering av principerna inom 
Lean. Företaget bör jobba gentemot att utjämna arbetsbelastningen för alla tillverknings- och 
serviceprocesser som ett alternativ till att jobba med satser. 

5. Skapa en kultur som är problemförebyggande  
Se till att samtliga tillvägagångssätt för kvalitetssäkring av produkterna är tillgängliga. Bilda 
ett system där utrustningen upptäcker problem tidigt och därmed eliminera dessa samt 
investera i visuella system som varnar projektledare om en maskin eller en process behöver 
manuell assistans. Smarta maskiner som är i hög grad autonoma, Jidoka, är grunden för 
framsteg inom kvalitén. I överlag handlar det om att uppnå rätt kvalité första gången, hindra 
problem på vägen och därmed höja produktiviteten på lång sikt.  

6. Basen för ständiga framsteg och ökat driv hos de anställda är standardisering av 
arbetsuppgifter och processer 

För att bibehålla förutsägbarheten och timingen av outputen hos processer i företaget, bör 
man använda sig av repeterbara och hållbara metoder. Det är grunden för flöde- och drag 
systemet. Dessutom bör man uppmuntra kreativitet hos individer för att förbättra standarden, 
som i sin tur kan leda till ökad innovation och lösningar i andra delar av organisationen. 

7. Använda sig av visuella indikatorer när problem uppstår 
Använda sig av apparater som visar om man ligger i fas i produktionen eller om man viker 
sig från standarden. Exempel kan vara display skärmar uppsatta i avdelningen där alla kan se 
hur produktionen ligger till, vilket ökar medvetenheten av produktiviteten hos de anställda. 

8. Använda sig av pålitlig och grundligt testad teknologi som gynnar personal och 
processer 

Det handlar om att använda teknologi för stöttning av personal, inte ersättning. Oftast är det 
gynnsamt att utföra en process manuellt innan man tillägger teknologi för processen. Modern 
teknologi är oftast opålitlig och man bör använda sig av den med vaksamhet då den kan vara 
svår att standardisera och därmed riskerar att påverka flödet negativt. Om man överväger att 
använda sig av ny teknologi, bör man utföra ett flertal tester och utvärdera huruvida den 
sammanfaller med kulturen hos organisationen. 

 

 

 

 

Sektion 3: Tillföra värde till organisationen genom att utveckla personal och partners 
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9. Utveckla ledare som förstår arbetet och filosofin på djupet som i sin tur kan lära 
ut det till medarbetarna 

Det är fördelaktigt att utveckla ledare från grunden än att anställa de utifrån. En ledare bör, 
förutom att inneha god kompetens och leverera i form av uppdrag, vara en förebild för andra 
inom organisationen och förespråka organisationen filosofi, principer samt hur de gör affärer. 
Dessutom bör de kunna arbetet i djup detalj för att kunna utöva det till personal. 

10.  Utveckla människor och team som följer filosofin i företaget  
Utveckla en hållbar kultur inom organisationen som upprätthålls av chefer och anställda 
under en lång tidsperiod. Använda sig av teams bestående av individer med olika typer av 
kompetens för att förbättra produktiviteten och få ett bra flyt genom att lösa svåra tekniska 
problem samt att lära individerna hur de bör arbeta i grupp och uppnå gemensamma mål 
tillsammans. 

11.   Respektera organisationens partners och leverantörer genom att utmana de och 
hjälpa de bli bättre 

Utmana företagets nätverk av kontakter genom att sätta upp utmanande mål och bidra med 
assistans för att uppnå dessa. Detta visar att företaget värdesätter sina relationer genom att 
hjälpa de växa och förbättras 

 

Sektion 4: Ständigt lösa grundliga problem som driver organisationens lärande 

12.   Undersöka problem och situationer i praktiken 
Lösa problem genom att personligen söka upp roten hos problemet för att förstå hur 
situationen ligger till, snarare än att förlita sig på teoretiska data. Då kan man med säkerhet 
verifiera hur arbetet ligger till och vad som behövs för att lösa eventuella problem. Detta 
inkluderar även de högre cheferna inom organisationen, i syfte att förhindra en ytlig bild av 
den specifika situationen. 

13.   Ta beslut i långsam takt genom logiskt tänkande och övervägning av alla 
alternativ; därefter implementera besluten snabbt 

”Nemawashi” är en process där man diskuterar problem och dess potentiella lösningar med 
alla inblandade för att samla idéer och komma fram till bestämmelser. Detta är en 
tidskrävande process men hjälper att fördjupa spannet av lösningar och när ett beslut väl ska 
tas så är den redo för en snabb implementering. 

14.  Genom att reflektera(hansei) och ständigt förbättras(kaizen) utvecklas 
organisationens lärande  

Vid etablering av fungerande system, bör man använda sig av verktyg som igenkänner 
källorna hos problemen och minimerar ineffektivitet för att bibehålla och förbättra systemet. 
Man bör utforma processer som kräver så minimal lagerhållning som möjligt. Detta synliggör 
slöseri av tid och resurser för alla. När slöseri upptäcks, kan de anställda genomgå en 
förbättringsprocess(kaizen) för att eliminera slöseriet.  

Vid avslutat projekt bör man reflektera(hansei) för att identifiera alla fallgropar och hitta 
åtgärder för att undvika samma misstag igen. 
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2.2 Lean Production 
Lean Production är en filosofi som härstammar från Toyota Production System(TPS), där 
man i huvudsak fokuserar på att eliminera sju olika typer av slöseri och istället tillföra mer 
värde till kunden. Muda är ett centralt begrepp inom Lean som handlar om att systematiskt 
minska på alla onödiga processer som leder till överflödiga kostnader för tillverkningen och 
inte tillför värde till kunden.  

2.2.1 Historia för Lean Production 
Lean production härstammar i grund och botten från 1900-talets löpande band, närmare 
bestämt Henry Ford och hans fabrik. Henry hade länge studerat olika tillverkares processer, 
där det kunde ta flera månader från att beställningen gjordes, till att produkten levererades. 
Detta ville han råda bot på, och gjorde det med löpande bandet. I och med denna förändring, 
såg man en förbättring i cykeltider, där flera timmars cykeltid förändrades till några minuter. 
Han kunde göra detta genom att applicera CE Johanssons kombinationsmåttsats, som för 
tiden var helt unik.  

“Ty vad uppslagsverk betytt för lärandet, har måttsatsen betytt för industrin” - Henry Ford 

Genom att standardisera mätningen i maskiner, försvann problemen med att produkterna 
skiljde sig åt mycket vid änden av bandet. Detta var en påbörjan till vad som kallas Lean 
Production idag [3] [4]. 

Följt från detta, kom Fred Winslow Taylor fram med fyra saker att fokusera på: 

1. Standardiserat arbete 
2. Reducerad cykeltid 
3. Tid- och rörelseforskning 
4. Mätning och analysering av pågående arbete 

Detta kom att lägga grund för vad toyota production system är idag [3]. 

2.2.2 Lean Production idag 
Idag har människor på marknaden stora valmöjligheter att välja bland många olika 
tillverkare, vilket resulterar i att företagen behöver hitta nya sätt att tjäna pengar på. 
Prismodellen ser idag ut såhär: 

Fixerat pris – kostnad = vinst 

För att kunna tjäna mer pengar, behöver företagen skära i sina kostnader för tillverkningen, 
utan att på något sätt inkräkta på dessa tre områden: 

1. Låta alldeles för många gå från företaget 
2. Sänka underhållsbudgetar till orimligt låga nivåer 
3. Försvaga företagets framtid 

 

Inom Lean finns en samling av alla begrepp för Lean Production, i formen av ett hus. Detta 
hus är illustrerat i figur 1.  
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Figur 1: Lean Production-huset 

 

2.2.3 PQCDSM 
 

1. Productivity  
2. Quantity 
3. Cost 
4. Delivery time 
5. Safety and environment 
6. Morale 

 
”PQCDSM” är en del av Lean Production där man strävar efter att uppnå produktivitet, till 
rätt mängd och kostnad, genom att samtidigt leverera produkten i tid där man jobbar i en 
säker miljö samt att man upprätthåller en hög arbetsmoral [3].  
 

2.2.4 Muda 
Om man i ett företag inte jobbar för att kontinuerligt utveckla PQCDSM, är det slöseri, eller 
som japanerna kallar det - Muda. Muda är ett ord som beskriver det som en kund inte är villig 
att betala för. Muda är uppdelat i flera olika sammanhang: 

1. Väntan 
2. Överproduktion 
3. Lager 
4. Rörelse 
5. Transport 
6. Defekter 
7. Överprocessering 
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Väntan: En maskin har producerat färdigt, och väntar på att den ska få ett nytt uppdrag. 
Överproduktion: Man tillverkar mer än vad kunden beställt, vilket gör att man får något 
över. 
Lager: man har för mycket material på sitt lager, så allting går inte åt 
Rörelse: Människor som är i rörelse mellan olika stationer 
Transport: När produkten transporteras mellan olika stationer där den påverkas 
Defekter: När produkter kommer fram trasiga. 
Överprocessering: Att man gör fler och större ingrepp än vad kunden har beställt.  

Något som inte nämns så ofta är kunskapsskillnader, vilket inträffar när personer i fråga inte 
har samma kunskap. Dessa kan uppstå horisontellt, vertikalt, eller temporärt i en organisation. 
Det påverkar informationens framflöde, och är ett stort problem i USA i skrivande stund.  

2.2.5 Standarder  
För att skapa ett stabilt och väl fungerande produktionssystem insåg ingenjörerna på Toyota 
tidigt att en standard behöver formuleras. En standard är ett visst sätt att jobba, för att kunna 
förvänta sig en typ av produkt. En standard ska vara lätt att följa och tydlig, så kallat 
“idiotsäker”. En standard gör att fel blir lätta att hitta, då de skiljer sig från resterande arbete. 
En typ av standard är visuell standard, vilket tas upp i nästa avsnitt. 

2.2.6 5S-Systemet 
5S-system är uppbyggt av grundprinciperna: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. På 
vanlig svenska benämns dessa med: 

1. Inventering 
2. Placering 
3. Initialrengöring 
4. Rutiner 
5. Disciplin 

 
Inventering: Denna bit handlar om att rensa ut det som inte krävs för produktionen. Många 
saker kan bli liggande, och dessa påverkar flödet av de produkter som faktiskt behövs. Ett 
effektivt sätt att hålla onödiga saker borta från flödet är att markera dem med röda lappar.�
Placering: Att skaffa en effektiv uppställning för alla olika steg i tillverkningen, där man 
skapar en överblick över hur allting ser ut, exempelvis genom att sätta upp postits (gula 
lappar med klister på baksidan).�
Initialrengöring: Städning och inspektion. Denna sektion ser till hygienen på arbetsplatsen, 
där människor får olika uppgifter om vad de ska städa, där rutiner sätts upp för hur detta sker, 
vilket i sin tur ger en trivsam arbetsplats.�
Rutiner: ett visst standardiserat sätt att arbeta på, som syftar till hur man exempelvis ska 
montera på olika saker.  
Disciplin: detta område ser till 5S bästa, genom att uppmuntra till fortsatt arbete med 5S. Det 
vill säga att bland annat belöna medarbetare som kommer med bra idéer, skapa en grupp som 
jobbar enbart med 5S m.m.  

2.2.7 Just-in-time 
Just-in-time kallas sättet man arbetar på för att tillverka precis så många som behövs, i precis 
rätt tid. Allt som skiljer sig från detta är Muda, och bestämdes av TPS. Till skillnad från det 
vanliga produktionssättet “push”, använder Just-In-Time sig av ”pull”, vilket gör att 
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enheterna dras framåt, istället för att man skickar ut att man ska tillverka saker för en senare 
”assembly”. 

De grundläggande reglerna för hur Just-in-time struktureras finns: 

1. Producera inget, så länge inte kunden beställt detta 
2. Strukturera efterfrågan så produktionen kan flyta smidigt framåt 
3. Styra ihop alla kunders beställningar genom kanban (förklaras i nästa punkt) 
4. Maximera flexibiliteten av maskinerna och personerna runt dessa 

2.2.8 Kanban 
Kanban är ett visuellt verktyg man använder sig av i Just-In-Time produktion, som 
visualiserar. Det är en bekräftelse att en beställning kommit, att något behöver fyllas på och 
innehåller information såsom: 

1. Vem som levererar material till produkten 
2. Kunden 
3. Var den ska förvaras 
4. Hur den ska transporteras 

 

Det finns många olika sätt att använda sig av detta. Exempelvis är en pingisboll som 
symboliserar att kunden beställt något, som då bekräftar att man ska börja producera den 
saken som pingisbollen är kopplad till, eller att en låda som ska innehålla saker i botten har 
en etikett med hur många den ska fyllas på med, då denna sak endast syns när lådans innehåll 
tagit slut.  

2.3  Scania 
Scania grundades år 1891 i Södertälje, där man producerade järnvägsvagnar. Idag beskriver 
Scania sig själv som världsledande inom hållbara transportlösningar där de använder sig utav 
ett eget produktionssystem som härrör från TPS- Scania Production System. Detta 
produktionssystem tillämpar många av de teorier och principer som grundar sig i TPS och 
Lean som visat resultat i form av mindre sjukfrånvaro hos arbetarna och ökad produktivitet 
inom företaget [2] [4]. 

2.3.1 Allmänt om motorproduktionen 
Motormonteringen på Scania ligger i byggnad 150 i Scanias produktionsområde i Södertälje 
[5]. På motormonteringen sysslar man huvudsakligen med att montera motorerna, testa 
motorerna, måla motorerna och flytta stora mängder med material till motorerna, så de kan 
produceras. Motorproduktionen huseras i ett hus som är 50 000 !". 

2.3.2 Nyckeltal hos motorproduktionen 
Scania är en stor koncern, där över 1000 personer arbetar, varav 800 är personer som jobbar i 
verkstaden, och 200 är tjänstemän som ser över produktionen, forskar på hur den kan 
förbättras, samt jobbar för att upprätthålla produktionen. Könsfördelningen mellan män och 
kvinnor är för stunden (2019) 22% kvinnor och 78% män [6]. Scania jobbar för att höja 
andelen kvinnor som jobbar på företaget, då de ser att en mångfald bidrar till företagets 
konstanta utveckling.  
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Motorproduktionen tillverkar raka motorer, 5- och 6-cylindriga, samt motorer i V-formation, 
V8an. Grundutförandet för motorerna sker i dessa tre varianter, men byggs sedan beroende på 
vad kunden har beställt. De raka motorerna tillverkas för försäljning inom Europa, och 340 
motorer tillverkas om dagen, med en ny motor som lämnar tillverkningsbandet var 118:e 
sekund. V8an tillverkas det 45 av varje dag och de lämnar bandet var 7:e minut.  

Inom huset finns det minst 5000 olika artiklar att bygga ihop till 240 olika varianter, och för 
att stödja denna mångfald av artiklar och varianter har de över 400 leverantörer.  
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3 Projektgruppens resultat  
I detta kapitel presenteras resultat som tagits fram i syfte att svara på frågeställningen om hur 
Lean Production implementeras i Scanias motoravdelning. 

3.1 Scania Production System 
Likt Lean Production-huset har Scania ett eget hus för sitt system, Scania Production System 
(SPS), där de i samverkan med Toyota lyckats utveckla detta koncept. I figur 2 visas SPS-
huset som bygger på tre värderingar som sätter grunden för resten av huset. Dessa är: kunden 
först, respekt för individen och eliminering av slöseri. 

 

 
Figur 2: SPS-huset  

Nedan följer förklaringar till de begrepp som redovisas i figur 2 [6]: 

Kunden först 

Ta hand om kunden. Det är de som betalar de anställdas lön och utan nöjda kunder påverkar 
det företagets framgång. 

Respekt för individen 

Ta hand om individerna som jobbar för Scania. Respektera alla, oberoende position och 
tillförse de med möjligheter för att utvecklas. 
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Eliminering av slöseri 

Ta hand om alla former av slöseri inom företaget och istället lägga ner tid på aktiviteter som 
faktiskt tillförser värde till kunden. 

Standardisering 

Allt bör vara standardiserat. Detta för att skapa en så effektiv produktion som möjligt med 
givna arbetssätt och metoder vilket bidrar till säkerhet och kvalité. På så sätt blir det lättare att 
upprätthålla en specifik takt. Exempel är linjeproduktionen. Om man jobbar med en takt-tid 
på 118 sekunder gäller det att ha ett standardiserat sätt att arbeta för att undvika slöseri och 
spendera arbetstiden på det som tillför värde till kunden. 

Takt 

En takt avgör hur ofta en motor lämnar produktionsbandet. Hos Scania är denna i skrivande 
stund 118 sekunder [2019]. Håller man sig till denna takt-tid arbetar man i realtid. Varje 
station har en stor skärm där takt-tiden syns, där grön betyder att man håller takten, och röd 
betyder att man avviker från takt-tiden. Flödet anpassas också för att hålla takttiden så gott 
som det går.  Takten avgör hur ofta man har en realtid, det kan vara på sekundnivå eller 
samma dag. Det handlar om att hitta den rätta realtiden för det som ska göras. Takten beror 
främst på kundens behov och hur lång tid det tar att tillverka en specifik produkt dividerat 
med antalet stationer.  

Utjämnat flöde 

För att undvika flaskhalsar i produktionen gäller det att jämna ut arbetsbelastningen då olika 
operationer kräver olika mycket arbete och tid. Exempel kan vara om man skall tillverka två 
typer av produkter, där den ena produkten tar betydligt längre tid att producera än den andra, 
bör man balansera ut arbetet genom att producera ett begränsat antal av den mer tidskrävande 
produkten per takt för att undvika att den mindre tidskrävande produkten hamnar efter. 

Balanserat flöde  

I ett balanserat flöde jobbar man med positionen och att jobbet är lika för respektive station, 
vilket är den flödesprincip att föredra. 

Visuellt 

Ett verktyg som Scania använder är att visualisera. Ligger vi bra eller dåligt till? Innanför 
eller utanför bandbredd? Det ska vara tydligt att se hur man ligger till i produktionen. 
Exempel är Kanban eller grön/röd takt-tid som visas på skärmar. 

Realtid 

Vi måste ha ett realtidsagerande. Om ett problem uppstår skall man snabbt identifiera 
problemet och analysera dess orsak.  

Normalläge 

När ovanstående värderingar och verktyg är uppfyllda, har man skapat en förutsättning för 
vad Scania kallar för normalläget. Det är från normalläget allting ska utgå ifrån och det är här 
man vill vara för att produktionen ska flöda.  
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Rätt från mig 

Jag ska alltid lämna ifrån mitt jobb rätt till nästa person i kedjan och inte tillverka mer än vad 
min kund vill ha (Muda). Detta bygger på varje persons individuella ansvar. 

Förbrukningsstyrd produktion 

Förbrukningsstyrd produktion innebär att man anpassar produktionen efter kundens behov 
(pull-system). Tanken är att undvika överflödig produktion som i sin tur leder till bindning av 
kapital i form av lager.  

Ständig förbättring 

Hela tiden sträva mot en ”perfekt” situation, det finns alltid något som kan förbättras. Mer 
specifikt, det som avviker från normalläget. Exempel kan vara elimineringen av slöseri 
(Muda). 

Prioriteringar 

När man etablerat ett normalläge och en avvikelse dyker upp och behöver riktlinje för hur 
man tänka och agera, så följer man dessa fyra prioriteringar i den ordning de är uppskrivna 
på:  

1. Säkerhet, hälsa och miljö  
2. Kvalitet  
3. Leverans  
4. Kostnad  

 
Scanias teori bakom denna prioriteringslista är att om man har punkt 1–3 på plats, får man 
automatiskt den billigaste produktionen. 
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3.2 Tankemodellen  
På Scania är metoder något som är viktigt, metoder ska finnas för allt. Detta gör att det finns 
en metod för att få vissa resultat, oavsett vad utgångsläget är. Scania använder sig av en 
tankemodell för att lätt hitta roten till problemen. Detta tankesätt illustreras i figur 3.  

 
Figur 3: Tankemodellen hos Scania 

3.2.1 Resultat 
”Vilken process man än har, så får man ett resultat” – Christer Strömgren, Scania 

Ett resultat är något man får när man gjort något, oavsett hur, vad och när man gjort det. 
Detta bygger på att man har en metod man jobbar på, till exempel hur man monterar en viss 
anordning på en motor, vilken blandning man har i färgen som sätts på motorn med mera. Är 
man inte nöjd med resultatet, så hoppar man upp ett steg i tankekedjan [6]. 

3.2.2 Metoder 
Fokus flyttas från resultatet man fått, till vad det är för resultat man vill ha. Har vi någon 
metod som ger det resultatet vi söker? Utan en metod som ger det resultatet man vill ha är det 
svårt att uppnå sitt mål. Oftast handlar det om en metod som inte har följts på korrekt sätt. 
Ibland kan det dock hända att man har en metod, följer denna, men den ger ändå inte det 
resultatet man vill ha. Då får man ifrågasätta sina principer [6]. 
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3.2.3 Principer 
Har principerna följts? Oftast inser man att metoden inte byggts på principerna man har, 
exempelvis resurssnål tillverkning genom att undvika långa avstånd till en maskin, och därav 
har resultatet inte blivit tillräckligt bra då metoden inte varit tillräcklig. Skulle det nu vara så 
att principerna inte heller stämmer får man kolla på sina kärnvärden [6]. 

3.2.4 Kärnvärden  
Detta är det djupaste i tankemodellen. Att ändra i kärnvärden ska man helst aldrig behöva 
göra. Hos Scania har det bara skett en gång de senaste 22 åren och det var när Volkswagen 
blev en del av Scania. Då ville Volkswagen att deras tre kärnvärden ska vara en del av 
koncernen och huset, för att lättare kunna få förbindelse mellan de andra koncernerna inom 
Volkswagen [6]. 

3.3 Historia för SPS 
Scania grundades som tidigare nämnts 1891. Från 1891 har utvecklingen gått framåt, och 
under 1980 skapades SPS med inspiration av Toyota Production System, och från det har 
utvecklingen gått snabbt framåt. SPS framväxande utveckling illustreras enligt figur 4.  

 

 
Figur 4: Utvecklingen av SPS 

3.3.1 Modulsystemet 
Första steget i det SPS vi ser idag är när modulsystemet infördes 1980. Modulsystemet hade 
varit under utveckling sedan slutet av 60-talet och var en evolution av Scania när det väl kom 
i produktion. Modulsystemet bygger på att alla lösa delar kan byggas ihop med varandra till 
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olika modeller, där exempelvis samma hjulaxlar kan användas på alla bilar och alla bilar kan 
använda alla olika typer av hjulaxlar [7]. 

3.3.2 P-90 och P-2000 
Under P-90 låg fokus på ordningen av artiklar. Var sak skulle ha sin plats, kaffekoppen skulle 
stå på ett visst ställe, verktyget skulle ligga i en låda med röd färg, vilket påminner om 
Kaizen. Hur man hanterade metoderna hade inte kommit in i bilden än utan tankegången var 
att om alla saker ligger på sin plats så fungerar verksamheten. 

Efter många år börjar man inse att trots att kaffekoppen står där den ska, så får man inte det 
resultatet man vill ha. Man börjar kolla på hur man använder sig av kaffekoppen medan den 
inte är på sin plats. Man inför standarder för hur koppen ska användas. Detta kom att kallas 
P-2000 och ledde vidare till det vi kallar SPS idag [Se bilaga 1]. 

3.3.3 SPS och framåt 
Idag, 2019, fokuserar SPS-Office på något de kallar produktivitetsveckan. Detta är ett 
begrepp för deras sätt att arbeta, som innefattar att man varje vecka kollar på ett område i 
detalj, jobbar djupt för att hitta problem, slöserier, förbättringar och avlastningar för varje 
station som hanterar det granskade området. Arbetet flyttas därefter mellan olika områden 
[6]. 

3.4 Individhanteringen hos Scania 
Scania lägger stor möda vid att ta hand om individerna som jobbar hos dem. Det är trots allt 
de som arbetar på de olika stationerna som skapar värde för hela verksamheten. 

3.4.1 Small-team 
På Scania har man etablerat ett system med small-teams, det vill säga grupper som är 
uppbyggda av 5 anställda plus 1 teamleader. Dessa small-teams har några stationer vardera, 
där varje anställd har en station de är experter på. Det är även denna expert som går in vid 
avvikelser och löser dessa [6]. 

3.4.2 Stationerna 
På samtliga stationer arbetar enbart en verkstadsanställd med undantag för 3–11:an där 3 
individer jobbar på en station, vilket är en nyligen gjord förändring på Scania, då 3-11:an 
tidigare var en flaskhals i produktionen eftersom 3 arbetare jobbade med varsin station 
samtidigt som de var beroende av varandra och förlorade tid för att koordinera mellan 
stationerna. Förändringen har medfört en förbättring av takt-tiden med hela 8 %. 

3.4.3 Konstanta förbättringar 
I Scanias small-teams jobbar alla för att konstant förbättra arbetsplatsen. I traditionella 
företag kan ledningen gå in och säga att en station ska tas bort och det gör att arbetarna 
förlorar jobbet. På Scania har man tänkt annorlunda och låter arbetarna bestämma, utifrån 
målet att en station ska tas bort. Arbetarna får själva bestämma vilken station som ska tas 
bort. För att uppmuntra till detta får alla som jobbar på den stationen behålla sitt jobb och 
förflyttas till en annan station. Scania motiverar detta ur ett hållbarhetstänk för individen.  

Systemet är uppbyggt så att när en person plötsligt blir överflödig, så avskedas den inte. Den 
omplaceras till en annan station, annat jobb etc. Förr eller senare kommer någon annan bli 
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tjänstledig, få vård av barn etc, och istället för att en ny person behöver anställas så hoppar 
den personen in som tidigare var överflödig.  

3.4.4 Kasam – känslan av sammanhang 
Scania har ett synsätt där ansvaret ligger hos cheferna, om till exempel en verkstadsanställd 
gör sig illa i produktionen. Då börjar arbetet för att ta reda på varför det gick snett. Har vi 
belastat personen med för många arbetsuppgifter? Är vägen man går dålig? Man gör en 
grundlig genomgång på vad som gick fel. En verkstadsanställd kan inte göra fel annat än med 
avsikt [6]. 

Det är arbetsgivarens uppgift att ge individen rätt förutsättningar för att klara sin uppgift, att 
motivera arbetaren att göra rätt och göra så att individen förstår varför det är viktigt att agera 
på ett visst sätt. Scania har för ett tag sedan tagit bort fotgängare i truckgången, då många 
olyckor skedde där. Det tog en tid för de verkstadsanställda som jobbade nära truckgången att 
förstå varför man inte fick gå i gången, då detta var tillåtet innan förändringen [6]. 
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4 Analys och diskussion  
I följande kapitel diskuterar vi resultaten som presenteras i kapitel 3. Under besöket på Scania 
jämförde vi den teori som behandlats i kapitel 2, med hur man talade och agerade på Scania 
och har således kommit fram till några likheter och skillnader mellan Lean Production, TPS 
och SPS.   

4.1 Scania Production system 
Scania har likt Toyota ett hus med principer, värderingar och tillvägagångsätt som man 
relaterar sig utefter för att upprätthålla ett effektivt och hållbart system. SPS-huset har flera 
likheter med de begrepp som återfinns i TPS-huset såsom standardisering, takt, utjämnat 
flöde, kunden först etc. Däremot har Scania utvecklat sitt egna hus och använder endast 
Toyotas system som grund, varför det finns en del skillnader. Bland annat har Scania en 
prioriteringslista som används när det sker en avvikelse från normalläget och det uppstår en 
diskussion om hur man ska lösa problemet. Då sparar man tid på att följa en prioriteringslista. 
I SPS benämns inte heller 5S som en vital del, utan det är ett underlag som är invävt naturligt 
i deras produktionssystem.  

Ytterligare en komponent i SPS som skiljer sig från TPS är ”Rätt från mig”, där Scania 
kräver ansvar från de anställda, att de lämnar ifrån sitt jobb rätt till nästa person i linan. Detta 
ökar medvetenheten hos arbetarna och minskar samtidigt på slöseri då man bör undvika att 
producera mer än vad kunden vill ha. 

4.2 Tankemodellen 
Något vi inte stött på tidigare är tankemodellen. Scania har utvecklat ett standardiserat sätt att 
analysera all typ av verksamhet, i fyra olika steg, som går från resultat till kärnvärden i tre 
enkla steg. Detta gör att det är lätt att identifiera vad det är som ska förändras för att resultatet 
ska nås, oavsett om det handlar om att hantera mail eller takttidseffektivisering. Detta är en 
modell som varken TPS eller generella begreppet Lean Production innefattar och har visat sig 
vara ett givande verktyg som kompletterar SPS.  

4.3 Modulsystemet  
En av de saker som karaktäriserar Scania är modulsystemet. Likt Scanias inspiration från 
Toyotas produktionssystem, har Toyota varit intresserade av Scanias modulsystem. Detta 
påvisar att Scania lyckats ta fram ett system där få antal komponenter resulterar i en stor 
variation av slutprodukter. Detta system är kostnadseffektivt och styrker Scanias 
implementering av Lean. 

4.4 Individhantering 
Det som slog oss först under vårt besök på Scania var hur individen hanteras på Scania. Med 
många olika verktyg, tankesätt och strukturer bygger Scania en plats där individen trivs. 

4.4.1 Nyckelpersonen 
På Scania är det den verkstadsanställde, den som jobbar med att bygga motorerna, som är den 
viktigaste personen i motorproduktionen. Detta framhävs genom att cheferna alltid talar om 
den viktiga roll som de verkstadsanställda har. Enligt vår mening är detta ett bra sätt att 
fortsätta motivera de verkstadsanställda att jobba. Att få bekräftelse och uppmuntran är enligt 
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Maslows behovshierarki [8] viktigt och behövs för att konstant motivera en individ, vilket 
Scania uppfyller. 

4.4.2 Synen på avvikelser 
Har något gått fel i fabriken är det aldrig den verkstadsanställde som gjort fel, så länge den 
inte med avsikt avvikit från de standardiserade metoderna man arbetar med. Den 
verkstadsanställde ska inte behöva ifrågasätta metoden, utan den anställde ska kunna fokusera 
på förbättringar under tiden den arbetar. Detta lägger ett stort ansvar hos ledningen att ge 
individen rätt förutsättningar för att kunna göra detta arbete och skiljer sig från traditionella 
företag där verkstadsanställda ska lyda.  

4.4.3 Anställningstryggheten 
En annan del av Maslows behovshierarki är tryggheten. Maslow beskriver att individen 
behöver trygghet för att fortsätta motiveras, vilket Scania också tagit väl hand om. På Scania 
jobbar man konstant med förbättringar, där de anställda är med och förbättrar arbetsplatsen 
varje dag. För att motivera dem till detta och eliminera oron för att förlora sitt jobb, har man 
en ”anställningsgaranti”. Det vill säga; förbättrar man sin station så blir man inte av med sitt 
jobb utan omplaceras istället till ett annat team, där man till exempel kan lära sig en annan 
stations arbete. Detta garanterar jobb om man sköter sig och gör individen trygg som anställd 
hos Scania och motiverar individen till konstant förbättring. 

 

4.5 Framtida arbete 
Hos Scania har individen, som tidigare nämnt, en central roll. Sättet att hantera en individ på 
Scania skiljer sig från andra företag och likt många andra har Scania en HR-avdelning, där 
man fokuserar på att se till att individen jobbar på rätt sätt, sköter hälsan med mera. Vid 
första anblick verkar inte någon tydlig HRM, Human Resource Management, finnas till 
hands. Allt eftersom detta arbete fortskred och diskussioner om Scania förts, insåg vi att 
HRM inte är något som direkt framförs hos Scania utan att det flödar genom deras arbete där 
allting indirekt bygger på HRM genom att den verkstadsanställda får alla verktyg för att 
lyckas. Man tar vara på varje individs kunskap genom att uppmuntra dem till att utveckla 
företaget och man har anställningstrygghet bland annat.  

Framtida arbete innefattar därför att göra en fältstudie om hur arbetarna på produktionslinan 
känner, hur lyckliga de är och om deras åsikter och behov uppmärksammas från deras 
arbetsgivare osv. Ledningen kan måla upp en bild av hur det är på företaget och hur man 
kommer framåt, men för att lyckas måste även de som jobbar på produktionslinan vara nöjda. 
Då vi inte har tillgång till statistik för hur nöjda de anställda är, får vi hänvisa denna studie till 
Scania.  
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5 Slutsats 
Lean production är ett brett begrepp. Lean Production innefattar värderingar, priciper och 
metoder, som man använder för att effektivisera sin produktion i så hög grad som möjligt, så 
sparsamt som möjligt. Det är ett verktyg som stora företag kan använda sig av, och behöver 
inte begränsas till företagen, utan är något som man kan använda i sitt vardagliga arbete när 
man exempelvis svarar på mail.  

Scania har tolkat Lean Production på sitt egna sätt. Alla vitala delar av Lean Production finns 
under ytan om man letar och bygger upp SPS. Scania har dock flyttat fokus från vissa delar 
av Lean och utvecklat metoder och principer som fungerar för dem. Vi har även sett 
skillnader gentemot andra typer av Lean Production, där modultänket och individhanteringen 
är några av de mest framstående sakerna man hittar hos Scania. Detta leder oss till slutsatsen 
att Scania har en bättre anpassning efter Lean än vi tidigare trott och att deras arbete stämmer 
väl överens med vad Lean Production är idag. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervju med Christer Strömgren, chef över SPS Office. 

 

Vad ser du för eventuella skillnader mellan SPS och Lean Production, och skillnaden 
mellan SPS och Toyota Production System? 

Det är i grunden samma tankar i TPS som i SPS. Det jag kan tycka själv är att flödet har en 
större roll i TPS. 

Hur anser du att Scania har tolkat Toyota Production System (exempelvis 
modulsystemet)? 

Som jag tror att jag nämnde i presentationen så har våra företag samarbetat kring dessa 
frågor. Modulsystemet, som handlar om att modularisera våra produkter, är en Scania-
produkt som började utvecklas redan på 1950-talet. LÄNK. Detta modulsystem var Toyota 
intresserade av och Scania var intresserade av Toyotas produktionssystem. Någon gång på 
1980 talet började våra företag samarbeta kring dessa gemensamma intressen. 

Hur har ert arbete utvecklats med avseende på lean, vid daglig basis? 

Vårat produktionssystem har utvecklats massor under åren. När vi började med detta arbete 
så kallade vi det för P90 (Produktion 90). P90 var mycket fokuserat på arbetsplatsens 
utformning. Mycket märka upp verktyg göra golvlinjer osv. Slutet av 90talet så ändrade vi 
approach och började kalla systemet för P2000, nu hade vi förstått att vi behöver involvera 
medarbetarna mer. Så stort fokus på delaktighet. Medarbetarna är de som känner till 
processen bäst.  

Någonstans i början av 2000-talet så började vi kalla systemet för SPS Scania produktions 
system. Det som är tillagt är ledarskapet och hur ledaren ska fungera för att säkerställa att 
processen flyter och att medarbetarna optimerar vår process. 
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