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Sammanfattning

En viktig del av Lean production är eliminering av slöseri av olika slag. En av dessa slö-
serier är outnyttjad kreativitet och kompetens, vilket också var grundidén till att detta ar-
bete tillslut landade i frågeställningen "Hur används operatörens kunskap och kompetens
för utveckling av produktionen?". Arbetet baseras på en litteraturstudie av kunskapsöver-
föring och Lean-principerna, samt intervjuer med en operatör/montör och produktions-
chef/verkstadschef på Scania och Sandvik Coromant.

Teorin visar att det finns en mängd sätt att se på kunskap och hur den på bästa sätt hanteras.
Detta teoretiska ämne kallas knowledge management och diskuterar olika sätt att angripa
kunskapsöverföring och organisering på företag. Ämnet grundar sig i att det finns två sätt
att se på kunskap, som ett objekt eller som en process kopplat till handling. Det finns
också två sorters kunskap, explicit vilket är konkret kunskap så som en instruktion och
implicit kunskap vilket är en personlig kunskap och som ofta härstammar från erfarenhet.

Både Scania och Sandvik Coromant är i dagsläget mycket duktiga på kunskapsöverföring
och att arbeta efter Lean vilket syns genom deras väl etablerade metoder och system. De
har båda ett stort fokus på förbättringar och låter ingen avvikelse passera utan diskussion.
Medarbetarna är högst involverade i företagen och ges möjligheter att påverka och ut-
veckla sin arbetsplats. Scania och Sandvik Coromant använder sig av olika metoder för
att försöka samla ihop och spara implicit kunskap hos sina erfarna medarbetare men det
är en utmaning.

Analysen visar att det är många delar av produktionen som påverkar kunskapshantering-
en. I stort handlar det om förståelse för kunskap, bra ledarskap och gruppsamhörighet,
samt utnyttjande av olika verktyg för kunskapshantering. Den kunskap som företagen
lyckas fånga upp används i dagsläget i stor utsträckning till att förbättra arbetsmiljö och
säkerhet, men även till att utveckla företagen för att hålla sig konkurrenskraftiga på mark-
naden.



Abstract

An important part of the Lean production system is the elimination of waste of various
kinds. One of these wastes is unused creativity and competence, which was also the basis
for this report and we landed in the issue "How is the operator’s knowledge and compe-
tence handled in development of the production?". The work is based on a literature study
of knowledge management and Lean principles, as well as interviews with an operator
and production manager at Scania and Sandvik Coromant.

Theory shows that there are a variety of ways to look at knowledge and how it is handled
in the best possible way. This theoretical subject is called knowledge management and
discusses different ways of approaching knowledge transfer and management in business.
The subject is based on the fact that there are two ways of looking at knowledge, as an
object or as a process linked to action. There is also two kinds of knowledge, explicit
which is concrete knowledge such as an instruction and implicit knowledge which is
personal knowledge and often comes from experience.

Both Scania and Sandvik Coromant are currently incredibly proficient in knowledge trans-
fer and working with Lean, which is evident through their well established methods and
systems. They both have a great focus on improvements and let no deviations pass without
discussion. Employees are highly involved in the companies and are given opportunities
to influence and develop their workplace. Scania and Sandvik Coromant use different met-
hods to attempt to gather and save implicit knowledge from their experienced employees,
but it is a challenge.

The analysis shows that the knowledge management depends on many different parts of
the production. In summary it is about the understanding of knowledge, good leadership,
well functioning teams and the usage of knowledge management tools. The knowledge
that the companies manages to capture is currently used to improve the working environ-
ment and safety, but also to develop the companies and keeping them competitive.



Förord

Detta kandidatexamensarbete är en del utav tredje året på civilingenjörsprogrammet in-
om maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet är inriktat mot industriell
produktion med temat ”Resurseffektiv produktion i tillverkande företag” och är en jäm-
förelse mellan teori och verklighet.

Den empiriska data som arbetet baseras på, är hämtad från intervjuer hos Scania och
Sandvik Coromant. Därför vill vi rikta ett stort tack till de anställda på Sandvik Coromant
och Scania för ett trevligt bemötande och fina bilder till arbetet.

Vi vill också tacka vår handledare Mats Bejhem på Kungliga Tekniska Högskolan som
har varit ett stort stöd under hela kandidatexamensarbetets gång.

Stina Nilsson
Frida Arnestrand
Stockholm, maj 2019
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1 Introduktion

En av grundpelarna i Lean production är att eliminera slöseri av olika slag. Den typ av
slöseri som är svårast att mäta och i många fall glöms bort är den som handlar om out-
nyttjad kunskap, i detta fall med fokus på kunskaperna som operatörerna i produktionen
besitter.

Med tid och träning bygger operatörerna upp en stor kunskapsbank med både explicit
kunskap och så kallad tyst kunskap. För att inte den kunskapen ska gå förlorad är det
viktigt att företaget försöker ta tillvara på den och uppmuntra medarbetare till att dela
med sig av sina kunskaper och därmed föra den vidare.

Nästa steg är att försöka använda dessa kunskaper på ett effektivt sätt. Det är i många fall
operatören som tillbringar mest tid ute i produktionen och i första hand ser fel och för-
bättringsmöjligheter på arbetsplatsen. Genom att involvera medarbetare mer skulle deras
kunskaper kunna vara ett viktigt bidrag i utvecklingen av produktionen.

1.1 Syfte och mål

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att besvara frågeställningen: Hur används ope-
ratörens kunskap och kompetens för utveckling av produktionen?

Målet är att genomföra en jämförelse över hur två stora svenska produktionsföretag han-
terar detta och därefter nå fram till en slutsats. Med kompetens och kunskap menas fram-
förallt den kunskap och kompetens som tränade operatörer besitter och som erhålls av
praktiskt erfarenhet, så kallad tyst kunskap.

1.2 Metod

Arbetet bygger på två delar, en litteraturstudie samt en empirisk del bestående av inter-
vjuer och studiebesök. Den teoretiska datan från litteraturstudien hämtades från böcker
samt artiklar från databasen Scopus. Intervjuerna hölls med en chef och en medarbeta-
re på Scania respektive Sandvik Coromant. Dessa företag valdes för att de är stora eta-
blerade svenska företag med operatörer som arbetar i produktionen. Under intervjuerna
ställdes frågor om medarbetarnas involvering och inflytande, arbetsklimatet samt om och
hur kompetensen hos medarbetare aktivt tas till vara på (se bilaga A-C för intervjuerna).
Därefter jämfördes den empiriska datan mot teorier för att nå en slutsats kring hur företag
arbetar med att ta till vara på medarbetares kunskap.

För intervjuerna användes metoden The Funnel Model, vilket innebär att frågorna är för-
beredda utifrån sex faser som intervjun förväntas gå igenom för att behålla ett fokus och
tydlighet för optimal informationsflöde [1]. Inledande fasen är som en uppvärmning då
personerna i fråga lär känna varandra en aning och bakgrunden samt syftet för intervjun
diskuteras. Därefter inleds fas två vilket är delen för öppna inledande frågor, här kan den
som intervjuar fokusera på att ställa fler stöd frågor för att få mer information. Tredje fa-
sen är för detaljfrågorna, nu bör den som intervjuar återkoppla till de öppna frågorna och
be om konkreta exempel. Sedan säkerställs att saker uppfattats korrekt i fas fyra vilket
kan leda till fortsatt diskussion samt fler detaljer. Fas 2-4 upprepas för de olika ämnena
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som ska diskuteras under intervjun. I fas fem återgår intervjun till öppna men avslutande
frågor, här är det läge för feedback samt sista chansen för förtydliganden. I sista fasen, fas
sex, avslutas intervjun med diskussion kring fortsatta arbetet och tack fraser.

1.3 Avgränsningar

Detta arbete syftar till att jämföra teori och verklighet i kunskapshanteringen hos företag.
Studien är begränsad till två större företag i Sverige då vi tror att dessa har en välutvecklad
strategi för kunskapsöverföring, vi tar alltså inte hänsyn till att det kan se annorlunda ut
hos samma företag i andra länder.

Intervjuerna riktar sig mot en chef/arbetsledare och en operatör i respektive företag för att
få olika perspektiv på hur det fungerar ute i produktionen.
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2 Kunskapshantering i teorin

I detta avsnitt presenteras teori från tidigare publikationer som arbetet baseras på. Fokus
ligger på Leans syn på människan som resurs, grundläggande teorier inom knowledge
management och kunskapsöverföring, samt hur kunskaper kan användas i produktionsut-
veckling. Teorin som tas upp i avsnittet ligger till grund för utformningen av intervjufrå-
gorna i Bilaga A.

2.1 Lean och människan

Begreppet Lean production kommer ursprungligen från biltillverkaren Toyota och ”the
Toyota way”, vilket är deras filosofi och tankesätt för att nå framgång. Tillsammans med
Toyotas produktionssystem (TPS), utgör detta företagets DNA. För att sammanfatta Lean
production handlar det i stort om ständiga förbättringar och respekt för människor. En
viktig del i Lean production är att eliminera slöseri i produktionen, bland annat outnytt-
jad kunskap. Jeffrey K. Liker tar i sin bok The Toyota way [2] upp de 14 principer som
utgör grunden till Toyotas framgångar. Av dessa principer finns det två som inriktar sig
på människan som tillgång i produktionen, principerna 9 och 10. En sammanfattning av
dessa principer[2] följer nedan:

Princip nummer 9 handlar om att forma kompetenta ledare som förstår arbetet och kan
lära ut det till andra. För att få ledare med stor förståelse för arbetet, är det önskvärt att
medarbetare från olika delar av produktionen successivt befordras till chefer snarare än att
man anställer chefer utifrån. Kompetensen och kunskapen hos individerna som formats
till ledare av företaget, ses som en tillgång och gynnar företaget vid beslutsfattande. Detta
gör att grundfilosofin alltid kommer vara densamma och utvecklingen sker utifrån denna.
Enligt Figur 2.1 strävar Toyota efter att cheferna ska ha djup förståelse för arbetet och an-
vända sig av ”bottom-upp”-princip i sitt ledarskap. ”Bottom-upp” innebär att medarbetare
involveras i att förbättra processen och uppmuntras till att tänka och fatta rätt beslut själva.
Detta skiljer sig från många Amerikanska företag där ledarskapsstrategin är ”top down”,
vilket innebär att medarbetarna strikt måste följa alla direktiv uppifrån. Den allra minst
effektiva ledaren är den som befinner sig lägst ner till vänster i Figur 2.1, det vill säga den
ledare som bara har allmänna ledarskapskunskaper men ingen förståelse för arbetet och
dessutom använder sig av ”top-down”-principen. Denna typ av ledare kallas ”byråkratisk
ledare” vilket syftar på att denne endast styr utifrån de regler som finns i organisationen.
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Figur 2.1: Toyotas modell över olika slags ledare och hur deras chefer bör vara enligt
modellen. Inspiration från Jeffrey K. Liker [2]

Nästa princip, nummer 10, inriktar sig mer på att utveckla enskilda individer och samtidigt
forma effektiva team. För att nå ett bra teamwork, krävs också att varje individ i teamet
har en viss kompetens. Toyota lägger mycket fokus på att rekrytera rätt personer till rätt
team som successivt ska läras upp och utveckla en förståelse för Toyotas filosofi. Enligt
Toyotas filosofi genomgår ett team fyra steg på vägen dit: orientering, missnöje, integra-
tion och produktion. Det kan ta flera år att nå det sista steget att uppnå ett högpresterande
och självständigt team. Det är teammedlemmarna ute i fabriken som gör värdeskapan-
de aktiviteter, det vill säga skapar värde för kunden, och är dessutom mest bekanta med
arbetet och eventuella problem som kan uppstå. Därför ses dessa som högst upp i hie-
arkin. Team ledarna är där för att stötta dem och hoppa in där de behövs. Detta främjar
”Bottom-upp”-principen där tanken är att involvera alla medarbetare och uppmuntra till
ständig förbättring.

För att motivera medarbetare har Toyota kombinerat olika motivationsteorier. Viktiga be-
ståndsdelar i dessa teorier är först och främst det grundläggande: att få bra betalt och ha
säkra arbetsmiljöer. Vidare är det viktigt med god hygien, bra personalpolicy och att ar-
betet designas för att motivera till exempel genom ergonomi och feedback. Toyota ser
teamwork som den viktigaste grunden för problemlösning och lägger därför mycket an-
svar på teamen att utveckla arbetet. Sammanhållningen motiverar varje enskild individ till
att göra sitt bästa. Genom att sätta utmanande men uppnåeliga mål med synliga framsteg
motiveras medarbetare att ständigt utföra ett bra arbete, vilket också belönas med olika
belöningssystem.

Det är operatören i produktionen som utför det arbete som säkerställer att kunden får
den produkt den betalar för, vilket också betyder att de bör betraktas som den viktigaste
länken i hela kedjan [3]. Genom att involvera och investera i personalen fås i gengäld
nöjda medarbetare som kommer till jobbet, trivs med det dom gör och genomför sitt
arbete på ett bra sätt.
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2.2 Knowledge management

Knowledge management är det engelska uttrycket som vuxit från en teori om hur kunskap
bör hanteras i en organisation till att bli ett paraplynamn för flertal teorier om kunskaps-
överföring. Dessa teorier går hand i hand och behanlar kunskap som en viktig resurs i
organisationer. Knowledge management kan också ses på ur tre perspektiv som återfinns
i teorierna [4]. Den ekonomiska biten är vad företagsledningar ser stor nytta vid, att bra
kunskapsöverföring bidrar till en effektivare och lönsammare produktion. Den andra är ur
ett beteendevetande perspektiv som menar på att kunskap är den faktor som gör det möj-
ligt för människor att utvecklas och arbeta tillsammans mot ett mål. Till sist finns det en
teknologisk aspekt som handlar om att kunskapsöverföring och samarbete leder till nya
innovationer men också att teknik kan användas för att underlätta kunskapsöverföring.

Första steget till att förstå kunskapsöverföring är att förstå olika perspektiv på kunskap.
Anna Jonsson beskriver olika perspektiv på kunskap i boken Kunskapsöverföring och
Knowledge management [5], vilket följande resonemang kring teorierna är byggt på. Hon
skriver att en del forskare hävdar att kunskap är en produkt eller objekt som går att lagra
för att sen förmedla vidare. Andra ser på kunskap som en process och menar att kunskap
är kopplad till handling och därmed endast möjlig att överföra via social interaktion. Ett
annat vanligt sätt för att klassificera kunskap är implicit och explicit kunskap. Explicit
kunskap beskrivs som objektiv, lätt att överföra och framför allt möjlig att kodifiera och
skriva ner. Implicit kunskap är det som anses vara kunnande, inte konkret information
som går att sprida vidare utan personlig och subjektiv kunskap som är svår att överföra
via data [4].

En populär metod för att tydliggöra hur kunskap inom en organisation förs vidare och
skapas är SECI modellen [5] som presenteras i figur 2.2 nedan.

Figur 2.2: SECI modellen för kunskapsöverföring. [5]
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Anna Jonsson [5] diskuterar fem större teorier som ingår under paraplynamnet know-
ledge management. Först är den med samma namn, knowledge management, som växte
fram under 1990-talet. Teorin diskuterar hur organisationer bör med hjälp av IT och tek-
nik kodifiera kunskap för att kunna spara och föra vidare. Här ligger stort fokus på den
tekniska aspekten av knowledge management. Kunskap behandlas som en produkt och
teorin handlar om hur ledningar kan styra och hantera organisationers kunskap för positiv
effekt.

Den andra teorin heter organisatoriskt lärande och beskrivs kortfattat som hur en orga-
nisation lär sig. I denna teori ses kunskap som en process och det är där fokus ligger,
hur processer för lärande och nya metoder kan bidra till effektivitet inom organisationen.
Eftersom individer utgör organisationen är fokus på hur individerna lär sig av varandra
och utvecklar nya processer. Den lärande organisationen är tredje teorin som går hand i
hand med organisatoriskt lärande. Den bygger på en organisationskultur där lärande och
utveckling har en central roll. Där ledningen stödjer sina medarbetares inlärningsprocess
och uppmuntrar till nya metoder. För att lyckas med en lärande organisation är det viktigt
med fokus på ekonomiska aspekten av knowledge management med en platt struktur samt
tydlig och öppen kommunikation med frihet för medarbetare.

Organisatorisk kunskap är en teori vars anhängare studerar hur värderingar, strukturer och
beteenden bildas i en grupp människor. Här ingår även utvecklade system, teknik och ru-
tiner inom organisationen. Teorin utgår i från individerna i gruppen och diskuterar hur en
grupp med vissa beteenden kan användas av en organisation för att uppnå konkurrensför-
delar.

Knowing in practice är den modernaste teorin under temat knowledge management. Te-
orin kommer med ett nytt synsätt på kunskapsöverföring och forskare menar att det inte
går att separera kunskap från handling. Att om kunskap kan lagras så som knowledge
management teorin hävdar är det i själv verket information som lagras, inte kunnande.
Forskarna menar att det är viktigt att studera hur kunskap överförs praktiskt genom so-
cial interaktion i det dagliga arbetet. Tydligt här är att teorin baseras på perspektivet att
kunskap är en process och inte ett objekt.

Figur 2.3: Knowledge management teorier och dess förhållande till varandra. [5]
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Figur 2.3 presenterar teorierna grafiskt för att se förhållandet mellan dem. Y-axlen är hur
teorin ser på kunskap, som ett objekt eller som en process, och x-axeln är om grundarna
för teorin är praktiker eller teoretiker.

I resten av arbetet när vi refererar till knowledge management syftar vi på hela paraply-
begreppet. Vilket inkluderar både explicit kunskap som kan lagras och implicit kunskap
som är personligt kunnande. Samt styrande ledningar från knowledge management teorin
och organisationer som uppmanar till utveckling så som lärande organisationer.

2.3 Utnyttjande av kunskap i produktionsutveckling

Det finns många utvecklingsområden där det är av stor vikt att få med operatörernas syn-
vinkel för att skapa en så effektiv och säker produktion som möjligt. I framtiden kommer
det vara extra viktigt då tanken är att maskiner och människor ska samarbeta på ett smart
och smidigt sätt.

Den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0 som den också kallas, är ett para-
digmskifte med smarta fabriker i fokus [6]. Med smarta fabriker innebär att alla delar av
tillverkningsprocessen ska kunna utbyta information med varandra automatiskt med hjälp
utav Cyberfysiska-System (CPS) och Internet of Things (IOT).

Även människan har en central roll i Industri 4.0, där det finns stor potential att fabriks-
arbetarna själv ska kunna vara med och designa arbetsplatsen [7]. Tanken är att uppnå ett
människo-centrerat system designat utifrån operatörens kunskaper, behov och arbetssätt.
Konceptet kallas Operatör 4.0 och refererar till framtidens kompetenta operatörer med
stöd utav automatiserade system.

För att ett samarbete mellan operatör och robot ska kunna fungera bra och god kvalitet ska
uppnås, måste även den så kallade tysta kunskapen tas tillvara på och användas på ett sätt
som datorer förstår [8]. Konceptet operatör 4.0 är tänkt att baseras på insamlad data från
operatörers aktiviteter, sensorer, känslor och psykofysiologiska signaler, vilket kopplas till
beslutsfattande och vilka aktiviteter operatören utför. Ett sätt att samla in denna kunskap
är med hjälp utav sensorer och feedback-teknologi.
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3 Kunskapshantering inom världsledande företag

De två företag som intervjuats i fallstudien är Scania i Södertälje som i huvudsak till-
verkar lastbilar och Sandvik Coromant i Gimo som erbjuder verktyg och lösningar för
skärande bearbetning. Detta kapitel ger en kort presentation om respektive företag, samt
en sammanfattning baserad på intervjuerna med en chef/arbetsgivare och en operatör på
varje företag (se bilaga B och C).

3.1 Scania

Scania är ett världsledande företag i sin bransch, de tillverkar främst lastbilar och bus-
sar men även industri- och marinmotorer. Scanias huvudkontor ligger beläget i Södertälje
strax söder om Stockholm. De personer som har intervjuas är en verkstadschef över V8-
line och en montör från samma produktionslina. I Figur 3.1 nedan visas några delar ur
Scanias dagliga verksamhet på V8 linan.

Figur 3.1: Bilder från Scanias dagliga verksamhet. Publicerade med tillåtelse av Scania.

Arbete med Lean

Scania production system (SPS) är Scanias produktionsstrategi. Den utgör grunden för
Scanias globala arbete och är densamma oavsett land. Målet är att alltid arbeta utef-
ter SPS och därmed nå ökad lönsamhet, tillväxt, konkurrenskraft och uppnå kundernas
förväntningar. Enligt både verkstadschefen och montören på Scania så är SPS väl invol-
verat i deras dagliga arbete, exempelvis att varje avvikelse hanteras och det konstanta
förbättringsarbetet som pågår. Ingenting lämnas åt sidan utan varje misstag eller möjlig
förbättring tas upp för diskussion med målet att kunna åtgärda problemet eller utveckla
möjligheten.

Enligt verkstadschefen är hans avdelnings största slöseri outnyttjad kompetens hos medar-
betarna. Att öka montörernas inflytande och medverkan är något som ständigt diskuteras.

Kunskapsöverföring

Scania använder sig utav ett väl etablerat och tydligt system för att samla ihop kunskap om
produktionen. Varje monteringsstation i linan har en egen pärm med standardinstruktioner
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vilket är övergripande steg som ska genomföras. Men varje steg i instruktionen har också
elementblad vilket är väldigt noggranna instruktioner med bilder för just det steget. Då
ingår även information om hur och varför det steget görs vid monteringen. Detta är för att
montörerna ska få en förståelse för varför något görs och därmed vara mindre benägna att
slarva med det. Verkstadschefen beskriver elementbladen som den plats där alla små tips
och tricks för hur något genomförs på bästa sätt ska stå nedskrivet. Alltså blir den pärmen
ett sätt att få ner implicit kunskap från erfarenhet i ord som enkelt kan föras vidare. Det
bidrar också till att informationen finns tillgänglig för nyanställda så de snabbt kan lära
sig de bästa rutinerna. Scanias upplärningsprocess består av 4 steg, till en början får den
nyanställda stå bredvid maskinerna och iaktta samt följa med i stegen i elementbladen.
Därefter kan den nyanställda stegvis få prova enklare montage under uppsikt för att till
sist vara redo för att montera ensam. Målet är att montören som lär ut endast ska utgå från
elementbladen och knappt behöva lära ut något från egna erfarenhet, allt ska stå skrivet.
Främst för att alla nyanställda ska få en så lik upplärning som möjligt, men också för att
alla anställda ska ta del av någons tips.

Medarbetares inflytande

Uppfattningen efter intervjuerna på Scania är att det är en arbetsplats där medarbetare har
stort inflytande och möjlighet att påverka. Varje dag stannar produktionslinan 3 gånger
(innan frukost, innan lunch och innan dagen är slut) för att under korta möten diskutera
skiftet som gått. Då tas eventuella avvikelser upp och det är även då montörerna har chans
att komma med nya förslag eller synpunkter. Veckovis hålls ett längre möte med fokus en-
dast på förbättringar. Montören som intervjuades berättade om ett exempel nyligen då en
klicknyckel suttit för högt upp och därmed varit oergonomisk för de kortare montörerna,
hon hade påpekat detta under ett kort möte och några veckor senare efter diskussion med
gruppen var det åtgärdat med en höj- och sänkbar funktion.

Alla montörer är ansvariga för en station i produktionslinan, det heter positionsägande.
Det innebär ansvaret för stationens utveckling och förbättring samt att dess elementblad
och standarder är uppdaterade. Verkstadschefen beskriver det som ett sätt att höja enga-
gemanget bland montörerna för att skapa ett ägande och motivation till att utveckla sin
station.

Scania har stort antal chefssteg men trots detta upplevs det inte hierarkiskt. Det är ett
öppet klimat där högre chefer är involverade i dagliga driften på produktionsgolvet och
ofta kommer förbi och är med. Montören påpekar att det är enkelt för henne att prata med
både sin teamleader och verkstadschefen, de är alltid välkomna dit för att diskutera något.
Detsamma gäller för verkstadschefen och uppåt mot hans högre chefer, de träffas också
nästan dagligen och han upplever inga barriärer som stoppar kommunikationen.

Framtiden mot industri 4.0

I dagsläget byggs en ny automatiserad produktionslina, främst av produktivitetsskäl. Det
som har automatiserats är montage som innebär en risk för människor eller är oergono-
miska i längden. Det finns dock inga planer på en fullt automatiserad produktion än då
människor är ovärderliga i sin flexibilitet och nytänkande. Det går mycket snabbare att
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lägga om en produktion eller ändra på en procedur med människor än om en robot måste
programmeras om och förflyttas. En annan anledning att produktionen går mot att bli mer
automatiserad är att kostnaden för bra tekniska lösningar har blivit lägre och tekniken så
pass utvecklad och driftsäker. Därför är det ett bra komplement till människor som mon-
törer, främst för de monotona eller ergonomiskt farliga montagen.

3.2 Sandvik Coromant

Sandvik Coromant står för världens största tillverkning av skär. På företagets site i Gi-
mo finns två fabriker, en som tillverkar skär och en som tillverkar hållare till skären. I
intervjun ligger fokus på den fabrik som tillverkar skär.

De personer som har intervjuats är två produktionsledare och ett kvalitetsombud. Produk-
tionsledare 1 är chef över två avdelningar som blästrar(rengör) skär och produktionsledare
2 är chef på den avdelning som jobbar med förbehandling. Kvalitetsombudet ansvarar för
kvaliteten på de produkter som lämnar avdelningarna som Produktionsledare 1 ansvarar
för. I Figur 3.2 visas en del av produktionen på Sandvik Coromant.

Figur 3.2: Bild från produktionen på Sandvik Coromant. Publicerad med tillåtelse av
Sandvik Coromant.

Arbete med Lean

Produktionsledare 1 har tidigare jobbat som Lean-ingenjör på företaget och tycker att
de jobbar mer mot Lean nu än vad de gjorde för några år sedan, men att det skiljer sig
lite mellan de olika avdelningarna. Han menar på att det finns en central styrning från
ledningsgruppen om vad som ska åstadkommas men att avdelningarna utvecklas i olika
takt. Fabrikerna i Gimo har ett eget produktionssystem, Gimo Production System (GPS),
men det finns även ett produktionssystem för hela Sandvik som infördes i Gimo 2013.
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Figur 3.3 visar en del utav produktionen, samt en tavla över GPS. Produktionssystemet
är mer vedertaget på högre nivå i företaget, men även operatörerna jobbar efter GPS utan
att reflektera över det på samma sätt. För att utbilda i att tänka lite mer i Lean-banorna,
finns det en ”trampbilsfabrik” där deltagarna får riva och bygga trampbilar efter ett stan-
dardiserat arbetssätt. Produktionsledare 2 berättar även att de även använder sig av olika
Lean-verktyg på fabriken, till exempel 5S och förbättringspuls.

Figur 3.3: Produktionssystemet för Sandvik Coromant i Gimo (GPS) och en del av pro-
duktionen. Publicerad med tillåtelse av Sandvik Coromant.

Den nya strategin och visionen som finns på företaget belyser ”people, planet, profit” där
man har valt att fokusera på en vinnande kultur, enastående produktion och banbrytande
teknologi. En vinnande kultur innebär just att utveckla grupper och nå en djupare sam-
hörighet i gruppen. Bland annat anordnas en grupputvecklingsdag med utbildningar och
övningar i ämnet. Produktionsledare 2 lägger stort fokus på detta inom sin avdelning, där
man övar på att dela med sig till varandra av både kunskap och personliga frågor. För
produktionsledarna läggs mycket fokus på ledarskap och det ges flertalet utbildningar i
ämnet. Även anställda som inte är ledare ges möjlighet att gå grundläggande ledarskaps-
utbildningar för att få en bättre syn på hur gruppen fungerar. Tanken är att få gruppen att
leda sig själv, det vill säga att den som är bäst lämpad leder.

Kunskapsöverföring

Sandvik är delägare i en gymnasieskola i Gimo där det finns ett industriprogram som är
direkt förberedande för att börja jobba som operatör i fabriken, samt ett teknikprogram
som är studieförberedande. Det är ett unikt samarbete där eleverna efter utbildningen har
goda möjligheter att bli en del av Sandvik Coromant.
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När en nyanställd börjar får denne gå dubbelt med en ordinarie operatör, de arbetar alltså
efter lärlingsprincipen. Båda produktionsledarna anser att det bästa sättet att bygga upp
en kunskapsbank med både explicit och implicit kunskap är att jobba upplevelsebaserat,
men det finns även instruktioner att följa för olika moment.

Egenkontroll är en viktig del för nyanställda, vilket innebär att man ska veta hur man
ska göra innan man påbörjar körningen, hur man kör och hur man ska göra för att man
ska kunna lämna den till nästa steg. Denna princip kallas ”rätt från mig” och lärs ut till
nyanställda av kvalitetsombudet. Hon går igenom bland annat de vanligaste defekterna,
referensskär och mikroskop, samt ger ut bra tips på hur man jobbar, framförallt med fokus
på kvalitet. De nyanställda får även gå med teknikansvariga operatörer som sköter maski-
nerna och har stor kunskap om vad maskinerna gör och hur man får en stabil process.

På företaget finns även en kompetensmatris där man kartlägger erfarenheten hos operatö-
rerna och även hur lämpad en operatör är att lära ut. Dessa ”erfarenhetsnivåer” visualise-
ras med olika färger. Med hjälp utav kompetensmatrisen kan man se hur många lämpliga
handledare det finns på ett skift och eventuellt göra en omrotation om antalet är väldigt
ojämnt mellan skiftlagen.

Medarbetares inflytande

En gång i veckan hålls en ”förbättringspuls”, det vill säga ett möte där all fokus ligger
på förbättringar. Tanken med mötet är att man snabbt och enkelt ska kunna ta upp mind-
re förändringar där operatörerna själva ska ta ansvar för att åtgärderna ska bli gjorda. I
praktiken går det till så att operatörerna när som helst kan skriva ett förbättringsförslag
och sitt namn på en post-it lapp och lägga lappen i en plastficka på förbättringstavlan.
Vid mötet diskuteras sedan dessa förslag, vilket också kan ses som ett lärande moment då
operatörerna får en djupare förståelse om varför förändringarna ska genomföras och vad
organisationen skulle tjäna på dessa förändringar. Alla förslag tas väl emot och slås inte
ner innan det har diskuterats. Mötet ger operatörerna en möjlighet att göra sin röst hörd,
vilket också förväntas av deras chefer. Dels för att operatörerna själva ska kunna förbättra
sin arbetsplats, men även för att det är grunden till företagets utveckling.

Förutom förbättringspulsen hålls även maskin-och kvalitetmöten varje vecka där större
förbättringar tas upp och diskuteras. Kvalitetsombudet är även involverat i ett projekt där
det är tänkt att det varje dag ska vara olika fokusområden för att motivera medarbetare att
reflektera mer över sin arbetsplats.

Framtiden mot industri 4.0

Den andra fabriken som Sandvik Coromant har i Gimo har kommit väldigt långt i ut-
vecklingen mot industri 4.0 och blev en av 15 fabriker i världen som blev utsedda till
”lighthouse factory”. På skär-fabriken har utvecklingen inte kommit lika långt, men även
där sker ständig utveckling mot en smartare fabrik. Det är deras egna maskinbyggare
som bygger maskiner och tillsammans med operatörer och teknikansvariga operatörer har
en kravspecifikation för den nya generationen maskiner tagits fram. Ett arbete som ses
som tungt för operatören är själva travhanteringen från inbanorna till maskinerna, de nya
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maskinerna är därför tänkt att underlätta detta. Parallellt med utvecklingen av de nya ma-
skinerna tittar man på att försöka få fram en automatiseringslösning med en cobot som
är tänkt att ersätta människan i travhanteringen. Produktionsledare 2 menar på att idéerna
för den här utvecklingen kommer ifrån operatörerna, med fokus på att försöka eliminera
tunga moment.

Enligt produktionsledare 1 är det svårt att jämföra hur långt de har kommit i utvecklingen
jämfört med andra företag, men de har många uppkopplade maskiner och väldigt mycket
data. Datan används bland annat för att visualisera hur produktionen går, vilket visas på
stora skärmar i fabriken för att alla ska kunna ta del av detta. Ett annat användningsområde
för den insamlade datan är att faktabaserat kunna utveckla individer och på ett tydligare
sätt hjälpa dem förstå varför en viss körning blev på ett visst sätt. Den här faktan kan ses
som en bas för att hitta och sprida kunskaper och att utjämna arbetsbelastningen på skiftet.

3.3 Anställdas syn på ledarskap

I varje intervju genomfördes ett test där de intervjuade fick kryssa för i en graf vilken
ledarskapsstil de anser sig själva ha (om den intervjuade var en chef), eller vilken ledar-
skapsstil de anser att sin chef har (om den intervjuade var en operatör). Resultatet av detta
visas i Figur 3.4, där de intervjuade operatörerna och cheferna på Scania och Sandvik
Coromant var överens om att ledarskapet till allra största del ligger inom den blå cirkeln
i figuren.

Figur 3.4: De intervjuade fick se denna figur och kryssa i var de själva eller deras chefer
befinner sig ledarskapsmässigt. Inspiration från Jeffrey K. Liker[2]

De intervjuade cheferna var även överens om att ledarskapet varierar mellan olika situa-
tioner och kan därför ibland även hamna i de andra rutorna.
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4 Diskussion och Slutsats

I figur 2.2 klassificeras kunskapsöverföringsprocesser utefter hur överföringen skett, SE-
CI modellen. Exempelvis så är Scanias elementblad och noggranna instruktionspärmar ett
exempel på externalisering. Vilket är då implicit kunskap omvandlas till explicit kunskap.
Detta är svårt att lyckas med eftersom implicit kunskap sällan är siffror eller konkret in-
formation utan snarare kunskap som kommer från lång erfarenhet och bara ett sätt att göra
något på. Men där har Scania kommit långt då deras mål är att allt ska stå med i element-
bladen, ingen instruktion eller kommentar där är för detaljerad. Som verkstadschefen sa
”ambitionen är att alla tips och tricks ska stå med där”. Något liknande arbete är inte lika
aktuellt hos Sandvik Coromant, där är kunskapen till stor del baserad på erfarenhet. De
instruktioner som finns är av den explicita sorten. Detta klassas som kombination i SECI
modellen, vilket är då explicit kunskap överförs till explicit kunskap, något som skulle
kallas informationsöverföring enligt vissa. Under Scanias dagliga korta möten samt vec-
kans förbättringsmöte och Sandvik Coromants förbättringspuls varje vecka så sker socia-
lisering vilket i SECI modellen innebär att implicit kunskap överförs till implicit kunskap
hos någon annan. Under dessa möten sker just det, utbyte av erfarenheter och tankar, vil-
ket gynnar gruppen då någons ide kan innebära en förändring till det bättre i en annan
operatörs arbetssätt.

I grova drag platsar båda företagen in på att vara en lärande organisation, vilket enligt
figur 2.3 är en av teorierna om kunskapsöverföring som vuxit fram från praktiker. För att
organisationskulturen hos båda till stor del är byggd för att främja lärande och utveckling
i alla aspekter. Det finns ett stort fokus från produktion- och verkstadschefernas håll på
att fånga varje förbättringsmöjlighet. En lärande organisations ledning ger sitt stöd till
medarbetarnas lärandeprocess och främjar en kultur där nya metoder prövas. Detta bevisas
av svaren på frågan både operatörer och chefer fick angående ledarskapsstilar, se figur 3.1.
Alla besvarade frågan genom att markera fältet Uppmuntrar anställda att lösa problem
men erbjuder stöttning och vägledning.

Eftersom de olika teorierna inom området knowledge management är starkt sammankopp-
lade och liknar varandra finns spår av de andra teorierna för kunskapsöverföring hos både
Scania och Sandvik Coromant. Exempelvis den modernaste teorin knowing in practice
vilket skiljer sig en del från resterande teorier i ämnet. Poängen i denna teori är att kun-
skap inte går att separera från handling och att forskningen borde titta på hur kunskap
överförs dagligen via social interaktion. Vilket är något som går att hitta spår av hos både
Scania och Sandvik Coromant exempelvis då båda företagen lägger stort fokus på upplär-
ningsprocessen. Där båda företagen hävdar att det bästa sättet att lära en nyanställd är via
lärlingsprocess, att få skugga en senior operatör och lära sig av dennes erfarenhet. I det
dagliga arbetet så uppmuntras kunskapsöverföring via interaktion under båda företagens
frekventa förbättringsmöten då operatörer ges chans att lyfta synpunkter. Den tredje teo-
rin knowledge management, att med hjälp av teknik och rätt ledarskap kodifiera kunskap
och därmed spara för att föra vidare på ett effektivt sätt, syns även den på båda företagen
men på skilda sätt. Hos Sandvik Coromant sparas all produktionsdata från maskinerna ner
och i dagsläget används det för att utvärdera operatörerna men ambitionen är att använda
datan allt mer för produktionsutveckling. Hos Scania däremot blir deras elementblad och
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noggrant arbetade instruktioner ett sätt att kodifiera kunskap och föra vidare. I dagsläget
sker detta på papper och sparas i pärmar men verkstadschefen nämnde ambitionen att
jobba mot ett digitaliserat system (se bilaga C).

Både Scania och Sandvik Coromant har Lean som en slags grundfilosofi, men har format
sina egna produktionssystem: Scania Production System och Gimo Production System.
De Lean- principer som tas upp i teoridelen handlar just om människan som tillgång i
produktionen, att forma kompetenta ledare och väl fungerande team. Enligt teorin formas
kompetenta ledare genom att utvecklas i företaget snarare än att anställas utifrån, vilket
också stämmer in bra på de intervjuade ledarna. Genom att utvecklas i företaget och in
i en ledarroll har man bättre förutsättningar att stötta och vägleda sina medarbetare med
företagets grundfilosofi och värderingar i ryggen. Detta är ett sätt att ta tillvara på den
kunskapen som finns hos dessa individer och föra den vidare till andra genom ett bra
ledarskap. Enligt Figur 3.4 har de intervjuade cheferna samma syn på sitt ledarskap, vilket
mycket väl skulle kunna hänga ihop med att dessa ledare har operatörserfarenhet sedan
innan och har då en större förståelse för vilken stöttning operatörerna behöver. På Sandvik
Coromant ges flertalet utbildningar i ledarskap, vilket också ligger till grund för att kunna
forma väl fungerande grupper som ges möjlighet att utvecklas. Med en ledare som stöttar
och vägleder snarare än att peka med hela handen, ges utrymme för medarbetaren att
själv få tänka och reflektera över sin arbetsplats, vilket också kan leda till ansvarstagande
i förbättringsarbeten.

Inom Lean production kombineras olika motivationsteorier för att motivera medarbetare
att göra sitt bästa och trivas med sitt arbete. Båda företagen ser sina operatörer som en stor
kunskapsbank och det är därför av stor vikt att motivera dem till att dela med sig av den
här kunskapen för att den inte ska gå förlorad. På Scania har man ”positionsägare” som
ansvarar för en station som sin egen, vilket ökar engagemanget i förbättringsarbetet på
sin station. På Sandvik Coromant saknas denna typ av motivation och det kan därför vara
svårare att få engagerade operatörer vid till exempel förbättringspulserna. Att själv få vara
med och påverka sin arbetsplats gynnar inte bara operatören, utan även företaget. Genom
att känna sig behövd och uppskattad är det större chans att man vill vara kvar på jobbet
och dessutom göra ett bra jobb. Detta innebär även att företaget slipper lägga resurser på
att utbilda nyanställda, utan kan istället lägga fokus på att utveckla individer och grupper.

Utvecklingen mot industri 4.0 pågår just nu på båda företagen, där stort fokus ligger på
att just avlasta operatörer från oergonomiskt arbete. För att göra detta måste operatörer-
na själva involveras eftersom det är dem som dagligen arbetar med detta och vet hur det
påverkar kroppen och vilka moment som skulle kunna förenklas. Enligt intervjun med
montören på Scania går det väldigt snabbt från idé till handling när det gäller förbätt-
ringspunkter med fokus på ergonomi, detta gör att Scania upplevs prioritera sina montö-
rer väldigt högt. På Scania jobbar väldigt många montörer i fabriken och det är av stor
vikt att alla montage blir rätt och att rätt saker finns på rätt plats. Denna typ av produk-
tion upplevs som väldigt människo-centrerad då montörerna är statiska på sin position
och produkten transporteras genom produktionslinan. En svårighet med att ha så många
montörer skulle kunna vara att alla har olika kroppstyper. Ett moment som är ergonomiskt
för en person kan vara väldigt oergonomiskt för en annan person. Det är därför viktigt att
anpassa förbättringsarbetet så det passar alla montörer. På sandvik Coromant har operatö-
rerna inte samma fysiska arbete, men även där pågår utvecklingsarbeten för att eliminera
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oergonomiska moment.

En annan stor del av industri 4.0 är uppkopplade maskiner. På Sandvik Coromant utnyttjar
man som tidigare nämnt den sparade datan till att fånga upp och sprida kunskap hos
operatörerna. Detta skulle kunna ses som ett sätt att ta tillvara på den implicita kunskapen,
då det ges möjlighet för operatörerna att reflektera över varför en körning blev som den
blev och att sedan ta hjälp av varandra för att utvecklas och förbättra sina körningar.

Sammantaget är det många delar som spelar in för att kunna fånga upp och använda ope-
ratörernas kunskap på ett bra sätt. Det krävs en god förståelse om vad både explicit och
implicit kunskap är och hur den kan tas tillvara på och användas, men även bra ledar-
skap och gruppsamhörighet. Ett bra sätt att fånga upp kunskapen är att ta hjälp utav olika
verktyg för att uppmuntra operatörer att dela med sig. Genom flertal mindre förbättrings-
möten veckovis skapar Scania och Sandvik Coromant möjligheter för sina operatörer att
lyfta synpunkter. Scanias princip om positionsägande är ett effektivt sätt att motivera ope-
ratörerna att ta ansvar för förbättringsarbetet på ”sin del” av produktionen.

Både Scania och Sandvik Coromant har utvecklat egna produktionssystem där det är stort
fokus på människan i produktionen. Kunskapen hos operatören ses som en stor tillgång
och det arbetas dagligen med kunskapshantering genom bland annat olika möten. Gemen-
samt för de båda företagen är att den kunskap som fångas upp till stor del används för att
förbättra arbetsmiljö och säkerhet, men även för att företagen ska fortsätta utvecklas och
även i framtiden vara konkurrenskraftiga.
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A Intervjufrågor

Chef

1. Vad arbetar ni med? Vad är ert ansvarsområde?

2. Hur många medarbetare ingår i ditt team?

3. Anser du att företaget arbetar efter leans principer?

4. Anser du att företaget är en lärande organisation? (Fokus på lärande, utveckling och
nytänkande) Om ja, Hur då?

5. Har ni något system för att fånga upp kunskapen hos operatörerna? Både explicit
kunskap men även implicit kunskap från erfarenhet.
Om ja, hur fungerar systemet? Ser ni tydliga positiva effekter av det?
Om nej, varför? Är det något du tror skulle uppskattas?

6. Hur uppmuntras operatörerna att utveckla och sprida sina kunskaper?

7. Används dessa kunskaper för vidareutveckling av produktionen?

8. Hur involveras operatörerna i produktionsutvecklingen?

9. Hur utvecklas produktionen mot industri 4.0? Hur tänker ni kring samarbetet mellan
människa och teknik?

Medarbetare

1. Vad arbetar ni med? Hur länge har ni arbetat här?

2. Anser du att arbetsklimatet är öppet och att alla får komma till tals?
Känner du att det är lätt att komma med förbättringsförslag? Och hur tas förslagen
emot?

3. Hur överförs kunskap mellan erfarna och nya operatörer?
Finns något lärlingssystem?

4. Känner du att du har möjlighet att påverka din egen arbetsplats?

5. Känner du till ideologin Lean production?
Om nej, *berätta om principer* - är det något ni känner igen i verksamheten?
Om ja, hur arbetar ni med det?
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B Intervjuer Sandvik Coromant

Produktionsledare 1, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant i gimo står för världens största tillverkning av skär. på platsen finns två
fabriker, ”nedre” fabriken gör skären och den ”övre” tillverkar hållaren till skäret. Som
kund kan man köpa en paketlösning av dessa som sedan kan skickas tillsammans. I gimo
är det totalt 1600 anställda varav 800 på den nedre fabriken. Produktionsledare 1 tycker
att det oftast är en väldigt familjär stämning i fabriken och hoppas att vi också ska uppleva
det så. Väldigt måna om att hjälpa till när det kommer studenter och gör förfrågningar.
Nedan följer en sammanfattning av respektive fråga:

1. Vad jobbar du med?
Upplägget är att allting är i ett flöde, så man ansvarar för sin egen avdelning och
är en del i hela processen. Produktionsledare 1 är ansvarig för två avdelningar som
blästrar(rengör) skär. Han ansvarar för 51st anställda fördelat på fem skift, några
går 2-skift + helg och några går ständigt nattskift. Det är en stor svårighet/utmaning
i kompetensförsörjning när det gäller nattskiftet, eftersom han aldrig träffar dessa
personer. De som går 2-skift + helg träffar han varannan vecka vilket gör kompe-
tensförsörjningen mycket lättare. Produktionsledare 1’s uppgifter är bland annat att
planera, planera bemanning, säkerställa att operatörer och maskiner mår bra, bud-
getansvar. Han har jobbat på den positionen sedan 2017, men har tidigare jobbat på
Gimos ”övre” fabrik mellan 2007 och 2014 som operatör. 2014 började han jobba
på nedre fabriken som produktionstekniker (liknande produktionsingenjör), vilket
han gjorde i 1 år. Efter det började han som lean-ingenjör/förändringsledare i ett år.

2. Tycker du att din resa till din nuvarande position är unik eller har organisa-
tionen klimatet att man kan klättra och utvecklas internt?
Det produktionsledare 1 tycker är bra med Sandvik är att om man vill så finns och
ges det möjlighet att klättra men att kanske inte alla har kompetensen till att göra
det. I produktionsledarområdet är det många som har gjort samma resa som honom.
Inom produktionsteknik/produktionsingenjörer är det vanligare att man är utbildad.
Han tror att dom behöver kompetenser som kanske inte finns på företaget inom t
ex digitalisering, industri 4.0 och automation och måste därför ta in personer från
exempelvis skolor som besitter den kompetensen. Han menar att det är positivt att
jobba för ett så stort företag som Sandvik Coromant är just för att det finns så många
möjligheter, man kan bland annat få åka utomlands och jobba eller utvecklas inom
olika banor i gimo.

3. Anser du att företaget arbetar efter lean production?
Produktionsledare 1 tycker att företaget jobbar mot lean nu, vilket han inte tyckte
när han började jobba där. Sedan han jobbade som lean-ingenjör har han börjat
se på det på ett annat sätt. Dom har ett produktionssystem som heter GPS (Gimo
Production System) som dom försöker jobba efter i Gimo, sedan finns det ett större
produktionssystem för hela Sandvik som infördes i Gimo 2013. Men han menar
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även på att det skiljer sig mellan olika avdelningar eftersom varje avdelning är så
stor och att det är svårt att få med sig alla avdelningar i samma takt och att dessa
utvecklas olika snabbt. Det finns en central styrning från ledningsgruppen om vad
de ska åstadkomma och produktionsledare 1 menar på att han ser det som en stor
fördel i utvecklingsarbetet att han har jobbat med lean tidigare. Han ser ledarskapet
som det viktiga, att man visar att det är viktigt och att detta också sprider sig på
operatörsnivå. GPS är kanske mer vedertaget på de högre nivåerna i företaget men
han menar även på att metodiken för GPS och alla arbetssätt finns hos operatörerna
utan att dessa reflekterar över att de faktiskt är lean/GPS de jobbar med.

4. Anser du att det är en lärande organisation med fokus på utveckling?
Förbättringstavlan som finns på avdelningarna anser David vara deras största ”läro-
bok” och tror mer på att utvecklingen ska vara upplevelsebaserad snarare än att man
ska sitta i skolbänken. Tavlan ska vara till för att lyfta problem på operatörsnivå där
man kan lägga förslag om förändringar. Den lärande delen i detta är att diskutera
och få en förståelse om varför dessa förändringar ska genomföras och vad orga-
nisationen skulle tjäna på att göra dessa förändringar. Produktionsledare 1 är inte
själv med på dessa möten om han verkligen inte behöver, då han upplever att vissa
operatörer kanske funderar mer på vad han ska tycka om deras förslag. Genom att
inte vara med på mötena upplever han att operatörerna själva tar större ansvar.

Att vara operatör är ett ganska statiskt arbete, men det finns även ett ansvar hos ope-
ratörerna att utveckla sitt jobb för att göra sitt jobb bättre eller mer förenklat. Det är
nödvändigt för att företaget ska utvecklas och inte springas om av konkurrenterna
och det är där förbättringstavlan och förbättringsmötena kommer in i bilden. Han
menar att till skillnad från förr i tiden anställer man inte bara operatörerna för att
utföra deras jobb, utan även att ta tillvara på deras kreativitet. Man utmanar opera-
törerna att tänka på nya sätt hela tiden. Men han menar även på att responsen för
det här förändringsarbetet är 20-60-20, att 20 procent är jättepositiva, 60 procent är
tveksamma och 20 procent är helt emot, så det blir en svårighet att få med alla.

5. Hur fungerar det med nyanställda? Finns det någon form utav lärlingssystem?
Dom jobbar mycket med egenkontroll, vilket blir hela basen att stå på, vilket inne-
bär att man ska veta hur man ska göra innan man påbörjar körningen, hur man kör
och hur man ska göra för att kunna lämna den till nästa steg. Den här egenkontrollen
kallas ”rätt från mig” och innebär just att man ska tänka att det är ”rätt från mig”
när man levererar den rätt till nästa steg. Detta får de lära sig av kvalitetsombudet
som har tagit fram bra material för detta och går igenom hur de ska uppnå god-
kända skär. Vissa delar av upplärningen innebär även att de nyanställda får gå med
teknikansvariga operatörer som sköter maskinerna och har stor kunskap kring vad
maskinerna gör och hur man får en stabil process. Det finns även dom som har stör-
re kunskap om produktionen, hur man ska producera skäret på det mest effektiva
sättet och de som är bättre på planering. Så det finns väldigt många delar att lära sig.
Produktionsledare 1 menar att dom jobbar mest upplevelsebaserat för att bygga upp
en kunskapsbank med både explicit kunskap och implicit kunskap, men att det även
finns instruktioner för hur man ska göra de mest kritiska momenten. Han menar på
att man skulle kunna läsa sig till exakt hur man ska göra för att kunna utföra arbetet
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men att det finns skillnader mellan produkterna som inte går att standardisera på ett
bra sätt just nu, utan man lär sig detta av erfarenheter.

Det finns en kompetensmatris som fungerar så att man kartlägger erfarenheten hos
operatörerna från att dom kommer in som nyanställda tills att dom blir väldigt er-
farna. ”erfarenhetsnivåerna” visualiseras med olika färger där olika färger represen-
terar hur erfaren en operatör är. Denna matris används även för att se hur lämpad
en operatör är för att lära upp en ny operatör rent pedagogiskt. Utifrån matrisen
kan man se hur många ”handledare” det finns på ett visst skift som skulle kunna
ta emot och lära upp en nyanställd och om det inte finns någon handledare på det
skiftet kanske man måste göra en omrotation med ett skift som kanske har flera
handledare.

6. Anser du att ni jobbar mot industri 4.0?
Den övre fabriken har kommit längre i processen och blev en av 15 fabriker i värl-
den och enda företaget i Sverige som blev utsedd till ”light house factory”. Produk-
tionsledare 1 säger att det är svårt att avgöra hur långt dom har kommit jämfört med
andra företag, men att dom har många maskiner som är uppkopplade och väldigt
mycket data. En el av denna data visas även visuellt på stora skärmar i fabriken där
man kan följa produktionen men att det finns svårigheter att använda dessa data på
ett bra sätt.

Den insamlade datan används bland annat som fakta för att utveckla individer och
hjälpa dem förstå hur och varför körningarna blev som de blev. Det kan vara att
en operatör inte har fått möjligheten att lära sig tillräckligt, vilket man då ser på
körningen. Här finns det stora möjligheter att få operatörer att föra en dialog en dia-
log mellan varandra och dela sina kunskaper. Datainsamlingen kan därför användas
som en bas för att hitta och sprida kunskaper. Han betonar dock att det är väldigt
viktigt att använda det på rätt sätt för att det ska hjälpa till att utveckla individer
och för att det inte ska kännas som att man ”slår någon på fingrarna”. Produktions-
ledare 1 upplever även att operatörerna är glada att man på detta sätt hyllar deras
kompetens och ger dom en chans att utvecklas utifrån faktabaserade grunder. Det är
även bra att titta på datan på skiftnivå för att se vilka kompetenser som saknas och
utjämna arbetsbelastningen på skiftet. Detta öppnar även upp för alla att utvecklas
på alla maskiner. Tanken är att alla ska rotera mellan maskinerna för att alla ska
kunna allt.

Produktionsledare 1 vill försöka vara tydlig hos operatörerna med att om det går
fel någon gång så är det en möjlighet att lära sig och börja tänka själva och förstå
varför det gick fel snarare än att bara låta det gå fel och inte göra någonting åt det.
Han ser på sitt ledarskap som att han ska ge sina operatörer förutsättningarna att
göra sitt jobb så bra som möjligt och där tycker han att Sandvik har kommit väldigt
långt i sin ledarskapsfilosofi. Dom har utbildningar inom transformerande ledarskap
där man vill skapa motivation hos montörerna att dom får en självständighet hos
operatörerna att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Det är den typen av ledarskap
som Sandvik vill uppnå.
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Produktionsledare 2, Sandvik Coromant

1. Vad jobbar du med?
Produktionsledare 1 är sen 2 år ansvarig för en avdelning som jobbar med förbe-
handling utav skär till exempel borstning, blästring och plockning. I teamet ingår 24
kollektivanställda varav två är teknikansvariga operatörer och en är kvalitetsombud.

Han har tidigare jobbat på Sandvik mellan 2011 och 2014 därefter bytte han företag
och jobbade som produktionschef i tre år. Produktionsledare 2 valde sedan att gå
tillbaka till Sandvik då han upplever företaget som en bra arbetsgivare. En av an-
ledningarna till det är att gom är generösa med utbildningar, rent och fint, generellt
bra arbetsmiljö och bra förmåner.

2. Uppfattar du att det är en lärande organisation?
Det är en lärande organisation och har eskalerat de senaste två-tre åren. Framförallt
att det nu är mer är inriktat mot alla och inte bara chefer. Fler får möjligheten att
gå ledarskapsutbildningar, bland annat teknikansvariga operatörer, kvalitetsombud
och styransvariga. Han skulle gärna se att alla hans anställda skulle få gå samma
grundläggande ledarskapsutbildningar, även operatörerna ”på golvet”, för att få en
annan syn på hur man fungerar tillsammans och hur man ska hitta en högre nivå av
samhörighet. Han har gått flertalet utbildningar, bland annat en som handlar om att
komma bort från top-down mentaliteten och istället få gruppen att leda sig själv, dvs
att den som är bäst lämpad leder. Just nu är det fortfarande en hierarki att förhålla sig
till, men dom försöker ändå jobba mot ”alla tillsammans”. Både produktionsledare
1 och 2 har samma tänk och vill att människor ska växa. Han tycker att det kanske
diskuteras lite för lite mellan andra produktionsledare i vardagen och att det mest
sker ett utbyte vid lite mer ”formella” tillställningar.

3. Jobbar ni med att försöka ta tillvara på explicit och implicit kunskap?
Kunskapsöverföring sker mest inom skiftlagen, men på avdelningen tränar man på
att dela med sig till varandra. Detta baseras på en utbildning där man ser på de
psykologiska behoven och i detta fall samhörighet. Han menar på att man byg-
ger samhörighet och skapar en bättre fungerande grupp om man delar saker med
varandra (kan vara personliga saker). De bygger inte medvetet grupper utifrån vad
de vet om individerna men han har som mål att göra ett så kallat disa-test på alla
sina anställda för att få större förståelse för hur de kommunicerar och fungerar i
grupp. Tanken med det är att fortsätta bygga gruppen och nå ett bättre samarbete.

Den nya strategin och visionen som finns på företaget tar upp ”people, planet, pro-
fit” där man har valt att fokusera på en vinnande kultur, enastående produktion och
banbrytande teknologi. En vinnande kultur innebär just att utveckla grupper. Det
kommer bland annat anordnas en grupputvecklingsdag för hela fabriken om mobb-
ning och särbehandling, som kommer innehålla gruppövningar i ämnet. Produk-
tionsledare 2 tror på att det är viktigt att behandla frågor som berör på ett djupare
plan och att man då jobbar på de här frågorna tillsammans för att nå en bra samhö-
righet i gruppen och känner tillit till varandra på en högre nivå. Det satsat väldigt
mycket på att utveckla grupperna.
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4. Arbetar ni mycket mot lean production?
Alla känner nog till lean väldigt väl, men att dom kanske inte alla jobbar efter
det. För att utbilda i detta finns det en trampbilsfabrik där man ska träna på att
arbeta efter ett standardiserat arbetssätt. Det går ut på att man river och bygger
trampbilar tillsammans för att lära sig metodiken och börja tänka lite mer i lean-
banorna. Lean-verktyg som fabriken använder sig av är bland annat 5S för att hålla
god ordning i fabiken och även förbättringspuls (ett möte för förbättringsförslag).
På produktionsledare 2’s avdelning har förbättringspulsen än så länge inte genererat
så många förbättringsförslag och han upplever att det är ganska tyst på mötena. Just
nu är han med i ett projekt som fokuserar på hållbarhetsfrågor, där tanken är att
även såna frågor ska tas upp på förbättringspulsen så att medarbetarna känner att
det händer något med deras förbättringsförslag och att det inte bara är frågor av
samma karaktär som tas upp på varje möte.

5. Tycker du att det är svårt att få ett engagemang från operatörernas sida?
Han tycker att det kan vara svårt ibland och att skiftgången påverkar. Det är svårt att
få till självreglerande grupper när man har så många grupper. Han upplever dock att
dialogen inom skiftlagen har blivit bättre efter att styransvariga(en på varje skiftlag)
har gått gruppledarutbildningarna. Svårigheten är snappa upp det som sägs (t e om
förbättringspunkter) i skiftlagen och föra det vidare, men där är förbättringspulsen
till stor hjälp.

6. Finns det någon lärlingsprocess för nyanställda?
Dom arbetar efter lärlingsprincipen och produktionsledare 2 anser att det bästa sät-
tet att lära sig många gånger är att lära sig skarpt. Det finns system där man kan
hitta information, men sedan utnyttjas även operatörernas erfarenheter genom att
man går dubbelt så länge man behöver, beroende på hur lång tid det tar att lära sig.
Det ska även ges möjlighet att få stöttning av teknikansvariga operatörer för mer
avancerade uppgifter.

7. Hur jobbar ni mot industri 4.0?
Det pågår en hel del arbete/tankar mot industri 4.0. Det är deras egen maskinbyg-
gare som bygger maskinerna och i ungefär ett halvår har man jobbat på en ny ge-
neration av maskiner. Tillsammans med operatörer och teknikansvariga operatörer
har man tagit fram en kravspecifikation för den nya generationen maskiner. Fram-
för allt är det teknikansvariga operatörer som har varit med på detta då de har mest
kunskap om maskinerna och körningarna.

Ett arbete som anses tungt för operatörerna är när de ska föra ordrar från inbanan
till maskinen sen öppna en dörr och ladda paletter med en lastbärare. I det här
momentet är det också lätt att blanda ihop ordrar. De nya maskinerna är tänkt att
underlätta just den hanteringen. Parallellt med detta tittar man på att försöka få fram
en automatiseringslösning med cobot, där denna cobot är tänkt att ersätta människan
i travhanteringen. Produktionsledare 2 menar att idéerna för den här utvecklingen
kommer just från operatören och det ligger stort fokus på att försöka eliminera tunga
moment.
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Sandvik Coromant i Gimo är produktionstekniskt centrum för hela världen, vilket
innebär att nya produkter och maskinkoncept kommer därifrån.

Kvalitetsombud, Sandvik Coromant

1. Vad jobbar du med? Kvalitetsombudets arbete innebär att hon ansvarar för att av-
göra hur arbetet ska gå vidare då operatörer påpekar en defekt. Hon ansvarar för
kvalitén på produkterna som lämnar hennes avdelning. Hon sköter interna reklama-
tioner och håller utbildningar för operatörerna. Hon ansvarar också för förbättrings-
pulsen vilket är ett kort veckomöte med operatörerna som är tänkt som ett tillfälle
då operatörerna kan komma med åsikter och synpunkter. Det är en whiteboard tavla
vid avdelningen som man kan lämna lappar vid med idéer som sedan diskuteras un-
der mötet. Om de avgör att det är något som ska genomföras så blir en person, i den
mån det går till operatörer, ansvarig. Kvalitetsombudet har jobbat på sin position
sedan 2011 och innan dess var hon operatör under några månader.

2. Hur kan operatörerna kommunicera sina idéer och kunskap?
Kvalitetsombudet svarar att förbättringspulsen som är en gång i veckan är det främs-
ta tillfället för detta, och på grund utav skiftschemat är operatörerna med var tredje
vecka. De har också ett maskin och kvalitet möte i mötesrum och med en agenda
varje vecka. Hon beskriver att förbättringspulsen är mer tänkt som något enkelt och
snabbt för mindre förändringar och hålls därmed direkt i verkstaden. Men under
maskin och kvalitet mötet är det större förbättringar som tas upp och diskuteras,
även här är några operatörer med varje vecka. Kvalitetsombudet säger att det är för
att operatörerna besitter mest kunskap om vad som faktiskt behöver förbättras eller
förändras, de är ju de som arbetar i den miljön dagligen. Kvalitetsombudet upplever
att operatörerna ges chansen att göra sin röst hörd men hon personligen hävdar att
de inte utnyttjar det tillräckligt mycket. Det är exempelvis ibland svårt att få en-
gagemang under förbättringspulserna och att någon ska ta på sig ansvaret att lösa
mindre problem som kommer upp för diskussion. Hon menar att det också är per-
sonligt för vissa människor är mer försynta än andra. Hon säger att de absolut har
möjligheten men inte alltid utnyttjar det.

Kvalitetsombudet berättar om ett projekt hon är involverad i där fokusområden pla-
ceras på olika dagar och tanken är att operatörerna och anställda ska fundera en
extra 5 minuter den dagen på det ämnet. Hon påpekar hur mycket idéer som kan
kläckas när massa människor funderar en sväng på säkerhet varje måndag. Det är
ett sätt att motivera människor att fundera kring sin arbetsplats och förslag på att
göra något bättre.

3. Finns det möjlighet för utveckling och att klättra internt?
Kvalitetsombudet svarar ja absolut på den frågan och att hon ser en framtid att
stanna på Sandvik. Kanske inte på samma position men absolut på Sandvik i Gimo.

4. Anser du att det är ett öppet arbetsklimat?
Kvalitetsombudet anser i stora hela att det är ett öppet klimat och att man kan prata
med de flesta. Hon påpekar att vissa personer såklart passar bättre ihop än andra.
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Hon känner att när hon kommer med ett förslag på förbättring så tas det väl emot.
Hon visar ett exempel på hur några har reagerat på ett initiativ hon tagit och det
är väldigt positiv och peppande respons. Hon menar på att det är en typisk respons
på anställdas initiativ och idéer. Hon säger att man inte blir ratad direkt utan en
diskussion. Kvalitetsombudet påpekar att det är grunden för organisationen att de
måste forsätta utvecklas för att behålla platsen som världsledande.

5. Hur ser lärlingsprocessen ut vid en nyanställning?
Hon berättar att nyanställda till en början får gå tillsammans med en erfaren operatör
för att lära sig praktiskt direkt. Kvalitetsombudets roll är att efter någon vecka så har
hon ett möte med den nyanställda för att hålla en kort utbildning om de vanligaste
defekterna, referens skär, mikroskopet. Då passar hon på att ge sina bästa tips kring
hur man jobbar och framför allt med fokus på att behålla kvalitén. Hon påpekar att
hennes dörr alltid är öppen både för nya och erfarna operatörer för att ställa frågor
vid kvalitetsarbetet.

6. Känner du att du får möjligheten till att ta egna beslut och ansvar?
Kvalitetsombudet svarar ett starkt ja på frågan. Hennes roll är ganska fri och hon
anser att hon har mandat att ta beslut. Hon påpekar att operatörerna kanske inte
känner samma då många regler finns kring hur ett skär ska produceras. Vissa frågor
behöver tas upp med högre chefer men många mindre saker löses av styransvarig
(teamleader?). Kvalitetsombudet anser att hon kan fatta mycket beslut självständigt
vilket hon uppskattar och trivs med. Hon får stöttning av chefer (Produktionsledare
1) och rådfrågar ofta honom men det landar i vad hon själv tycker. Kvalitetsombudet
säger hur imponerad hon är av operatörerna som trivs med att arbeta med något
monotont arbete för hon behöver något med dynamiskt.

7. Är det tungt att arbeta som operatör?
Kvalitetsombudet säger att vissa moment kan absolut vara tunga för operatören och
det är något som de arbetar mot, en mer ergonomisk arbetsplats. Hon beskriver ett
exempel då ett nät med många skär då de största är tunga (ca 500g) vilket gör nätet
tungt att vända på. Där arbetar de med att ta fram ett vändningsverktyg som ska
underlätta för operatörerna.

8. Känner du att ni arbetar med Lean?
Kvalitetsombudet svarar både ja och nej. Hon menar att mycket av de som ingår i
Sandviks produktionside är från Lean men det kallas inte Lean utan de är så man
jobbar. Det arbetar mycket med 5S egentligen men inte något de säger, Lean tänket
är inbakat i deras arbetssätt.

9. Känner du att din kunskap tas tillvara på och används?
Kvalitetsombudet svarar även här ja, hon nämner att utvecklingsingenjörerna ofta
kommer förbi hennes kontor och vill bolla om något skär är godkänt. Hon sitter
med i flertal olika projekt för utveckling. Hon berättar om när hon fick chansen att
åka till deras fabrik i Japan på studiebesök".
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C Intervjuer Scania

Verkstadschef, Scania

Verkstadsschefen säger att Scanias grundläge är att gräva där man står efter förbättringar
och att alltid utmana normalläget. Detta uppnås genom att involvera montörerna också
som har hands on information från dagliga arbetet. Det är också motiverande för medar-
betarna att få ta ansvar och lösa problem självständigt. Att känna ett eget ägandeskap och
få gå sin egen väg att nå insikten till varför saker görs på ett visst sätt.

1. Vad jobbar du med?
Den intervjuade verkstadschefen startade sin karriär på Scania som tekniker på lo-
gistik, där han arbetade i lite projekt innan han blev gruppchef i materialhante-
ringen. Sedan avancerade han till verkstadschef vilket innebär att man är chef över
gruppcheferna, andra linjens chef. För några år sedan bytte han till montering och
blev anställd som verkstadschef där. Han ansvarar för tre gruppchefer som i sin tur
har en grupp av montörer i var. Verkstadschefen är ansvarig för V8 linen och dess
75 montörer.

2. Hur arbetar ni med Lean production?
Verkstadschefen svarar att arbetssättet Lean genomsyrar hela Scania men de kallas
inte för Lean utan de har ett sitt produktionssystem vilket heter Scania Production
System (SPS). Vilket i princip är lean och mer där till påstår han, verkstadschefen
fortsätter med att förklara det som att det är så Scania lever och verkar varje dag.

3. Är Scania en lärande organisation med fokus på lärandet och utveckling?
Verkstadsschefen svarar att Scanias grundide är att lära sig av alla avvikelser, det
finns massa saker i lean och SPS som har med det att göra. Taket i SPS är ständiga
förbättringar, han säger att de nöjer sig aldrig med bra resultat utan vill hela tiden
bli bättre. Får vi en monteringsavikelese, så som att vi har missat något, satt en del
upp och ner eller glömt en packning så går vi alltid tillbaka och funderar på varför
det blev fel säger verkstadsschefen. Då tittar de oftast på metoden, hur gör olika
personer och vad är bästa sättet. Sen revideras metoden, då kommer de fram till att
antingen har personen inte följt metoden eller så kommer de fram till att något inte
är tydligt i instruktionen utan måste precisera hur det ska göras. Verkstadsschefen
påpekar att de i princip alltid går igenom avvikelserna som uppstår, ibland priorieras
några speciella men ambitionen är att varje avvikelse vill de förstå och hitta en
lösning till.

På frågan om detta avvikelse korrigeringsarbete sker i samarbete med montörerna
svarar han att det är ambitionen och att de oftast är så. De har något som heter
positionsägare, de 70 montörerna är uppdelade i 3 monteringsområden med varsin
gruppchef och varje område är då uppdelade i 3 mindre områden med en team-
leader. Dessa små områden inkluderar kanske 5 positioner och varje position är en
montör ansvarig för. Om det blir en avvikelse diskuteras det självklart med den indi-
viden som stod på positionen när det inträffade. Men om det är ett generellt problem
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så har de alltid med positionsägaren för att hitta en lösning och förstå problemet.
Ofta bedriver de ett resonemang i gruppen men jobbar mot att en person faktiskt är
ansvarig för sin station. Det är också ett sätt att göra det tydligt för montörerna att
Scania förväntar sig att man har koll på sin position och funderar över vad som kan
bli bättre där.

Verkstadsschefen påpekar att den överlägset största slöseriet är outnyttjad kompe-
tens. Han menar att de har 75 personer på linen med olika bakgrund, erfarenheter
och kunskaper och de nyttjar bara lite. Det är otroligt mycket saker som gör att de
borde nyttja den, inte bara för företaget skull, att de får bra idéer, utan det blir ett
helt annat typ av ägarskap också. För att bara stå och montera 8h om dagen och
låta någon annan fixa allt runt om är inte stimulerande för någon, att bara skruva
skruvar. Det är grunden, både för individen och företagets skull att alla är med.

4. Hur kan montörerna kommunicera sina förbättringsideer?
Varje dag stannas produktionen 3 gånger för korta avstämningar. Produktionen står
då still 4 min innan frukost, 4 min innan lunch och 4 min innan de går hem för
dagen. Då samlar teamleadern sitt gäng, ca 5-6 pers, vid en tavla och så går man
igenom föregående pass. Då kommer det oftast upp saker, så som här hade vi en
risk att klämma oss eller så berättar team leadern att ett telefon samtal kommit in
om en läckande motor och att de glömt en packning. Där är det också fritt fram att
lyfta förbättringsförslag. Verkstadschefen berättar att en gång i veckan har de ett
halvtimmes möte som är ett rent förbättringgruppssmöte. Då går man igenom nya
aktiviteter, vad de har jobbat med under veckan. Det finns såklart nivå skillnader,
på vissa områden har de kommit skitlångt och på andra fungerar det inte lika bra.
Förslagen som tas upp noteras och antecknas men han säger att de arbetar mot att
den informationen ska föras in i excelfiler och bruttolistor. Men det är en utmaning
att gå från ord till handling, huvuduppdraget är att montera motorer men om tid ska
tas till förändringar och förbättringar måste den personen tas bort från produktionen
så mycket hänger på bemanningen. Verkstadschefen beskriver mötena som öppna
och med högt i tak där alla får en chans att komma till tals. Han jämför det med
ett klassrum där några tar mer plats en andra men rent generellt har alla en chans
att komma till tals. Speciellt då mötena genomförs i små grupper där alla känner
varandra med avslappnad stämning.

5. Finns något lärlingssystem för nyanställda?
Verkstadsschefen svarar att det finns några montörer som får lära upp nya, det är
något som de arbetar för att förbättra för det är en nyckelprocess hur man intro-
ducerar nya medarbetare. Att de får en väldigt bra upplärning, det finns ett system
med en del checklistor kopplat till upplärningen. De har något som heter 4 steg
träning vilket går ut på att man delar in upplärningen i 4 steg. Första steget är att
stå bredvid och läsa monteringsinstruktionerna parallellt, sen börjar läraren förkla-
ra vad den gör och nyanställda får prova vissa moment, sen slutar det med att man
kan köra positionen själv. Verkstadsschefen personligen känner att de har ganska
mycket kvar att göra där, problemet han ser är en brist på kontinuitet i upplärnings-
processen. Han hävdar att Scanias ide är att man inte ska behöva lära ut någonting
från erfarenhet, utan instruktionerna ska beskriva så pass tydligt. De vill att alla tips
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och trix från erfarenheter ska stå med i instruktionen för det är troligen den bästa
metoden så då vill de att alla gör så. Instruktionerna kallas för elementblad, vilket
är otroligt noggranna instruktioner med bilder för varje steg i standarden (en A4
med grova steg). Elementbladen ska bli resultatet av att samla allas kompetens och
få ner det på papper. Målet är att den som lär ut ska utgå från standarden med ele-
mentblad och lära ut exakt det som står. Men han fortsätter att berätta att det är lätt
hänt att man känner sig bekväm och tar genvägar i upplärningen och då kanske vis-
sa saker missas. Det är en jättestor risk att introducera nyanställda och att en olycka
ska ske, eller missar något eller för mycket stopptid. Men görs det bra får man ner
antal avvikelser mycket. Längden på upplärnignen beror på individen, pga deras
långa takttid på V8 monteringen är det mycket att lära sig. Men ungefär mellan 2-4
veckor för första stationen.

6. Hur ser ni på industri 4.0?
Verkstadschefen berättar om en ny monteringslina som byggs i dagsläget som är
betydligt mycket mer automatiserad men som ändå kommer innehålla mycket män-
niskor. Vi inför maskiner av delvis produktivitet skäl men han säger att det främst
handlar om att ta bort montage som innebär risker eller är monotona för männi-
skor eller inte ergonomiska. Det är mycket sådant vi köper maskiner till säger han,
med exemplet att 40 skruvar som ska ner är något som är påfrestande för män-
niskor i axlar exempelvis och därmed bättre att automatisera. Men de är en helt
annan flexibilitet i en människa än maskin, man kan ändra från en dag till en an-
nan med människor. Han säger att Scania har gått från att ha mycket automatiserat
men de var inte helt redo så då ändrades det till stort människofokus. Han jämför
med Tyskland som använder maskiner till mycket större del. Men han tror att det
går mot mer automatiserat pga kostnaderna gått ner och enklare och driftsäkrare
teknologi. Verkstadschefen tror på att använda robotar till montage som inte är er-
gononomiska eller väldigt monotona men behålla människor i produktionen för att
behålla flexibiliteten. Scania arbetar väldigt människo- och montör centrerat.

7. Hur fungerar kommunikationen uppåt i organisationen?
Verkstadschefen svarar att han tror Scania är väldigt speciella där, för även om de
har väldigt många chefssteg så är det extremt ohierarikskt. Han pratar med högsta
chefen i hans byggnad varje dag, och hans närmsta chef träffar han varje dag då de
diskuterar gårdagen vilket också blir ett förbättringsforum. Under veckorna har de
olika verkstafscheferna möten tillsammans med högre chef för att lära av varandra
och diskutera förbättringar eller problem som uppstått. Om det har skett en allvarlig
avvikelse som olycka möts alla verkstadschefer vid olycksplatsen för att kolla vad
som har hänt och vad lösningen blir. De ser också till att gemensamt återkoppla så
att lösningen fungerar. Inga barriärer uppåt som står i vägen.

Montör, Scania

1. Vad jobbar du med?
Den intervjuade jobbar i produktionen som montör sen 10 månader tillbaka, hon
är positionsägare för en station och ansvarar för utvecklingen av den stationen och
instruktionerna (standard och elementblad) för den.

11



2. Är det lätt att komma till tals angående förbättringar?
Montören tycker det är öppet klimat för att göra sina åsikter hörda. Först kontaktar
man sin teamleader under exempelvis förbättringsmötet som äger rum på onsdagar.
Man diskuterar sen vidare med sin chef för att se vad som går att göra. Målet är att
göra arbetet allt mer ergonomiskt och minimera ansträngande eller farliga moment.
Hon beskriver ett exempel när en speciell klicknyckel har suttit för högt upp för
henne som är kort så det var något hon lyfte till sin teamleader. Det har nu korrige-
rats så motorn är höj och sänk bar på den stationen så det är mer ergonomiskt att nå
nyckeln. Hon säger att de implementerar förändringar snabbt så länge gruppen är
överens så den här klicknyckeln förändrades inom en vecka.

3. Hur fungerar det när man är ny på jobbet?
Montören beskriver att hon var nervös under de första dagarna och rädd för att göra
fel och vad som då skulle hända. Hon gillar sitt jobb väldigt mycket och är taggad på
att jobba. Hon beskriver att första steget var att stå bredvid och titta på när en erfaren
montör jobbade, sen fick hon prova på och känna på maskinerna med hjälp. Man får
också läsa på ordentligt i instruktionspärmarna där standarden och elementbladen
för varje station finns. Alla montörer kan alla stationer och efter varje pass på ca 1h
byter man station berättar montören.

4. Är det tungt arbete?
Montören beskriver att det var jobbigt i början men man vänjer sig och nu tycker
hon det går bra. Stationerna är hyfsat jämna men lite olika tunga skulle hon säga.
Det är därför de byter efter varje pass så man får variation för musklerna.

5. Känner du till begreppet Lean?
Hon svarar att hon känner till SPS och hur de arbetar. Hon beskriver att de lärde sig
om detta i början samt att de alltid jobbar med förbättringar under möten.

6. Känner du att det finns möjlighet att få ta ansvar och utvecklas?
Ja varje montör är ansvarig för en station i produktionen som man har äganderätt
över och ser till att den fungerar så optimalt som möjligt svarar hon. Montören
beskriver att det gör att man känner stort ansvar och är stolt över det. Hon känner att
det är motiverande att jobba mot att förbättra sin station. Man bollar sina idéer med
en chef eller teamleader och om det blir godkänt är det stationsansvarigs uppgift att
uppdatera elementbladen och instruktioner.

Och inom företaget nämner hon att det finns möjlighet att klättra och utvecklas, så
länge man visar driv och engagemang. Hon påpekar vikten av att visa att man vill
och jobba hårt så finns möjlighet att bli teamleader, vice teamleader, tekniker etc.

7. Hur fungerar kommunikationen uppåt till dina chefer? Montören svarar att det
är enkelt att kommunicera med hennes chefer, hon känner sig bekväm med att prata
med vem som helst. Cheferna förstår säger hon och finns där som stöd och det går
att prata om allt med dem. Verkstadschefen är ofta i produktionen och kan ibland
stå med under ett helt pass och kika runt. Det tycker montören är skönt, man vill bli
sedd på jobbet".
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Under de små mötena varje dag samt förbättringsmötet ges alla chans att komma
med åsikter och säga sina synpunkter säger montören. Hon tycker det är viktigt att
visa framfötterna och våga säga vad man tycker. Under mötet tas avvikelser som
skett upp och diskuteras vad som hände och en lösning. Även idéer på förbättringar
är välkomna att diskuteras under mötet för att kunna se om det är möjligt att ändra
på.

8. Vad händer när något går fel? Montören svarar att om något händer så måste
man tillkalla teamleader, man får inte korrigera något själv. Det kan vara så att det
skickas till reparation. Montören tycker inte det är jobbigt utan hennes teamleader
är stöttande och förstående och lägger aldrig skuld på enskild montör.

Hon beskriver en situation för några veckor sen då hon skulle bära en jättetung
komponent som heter turbofot som hon tappade som sin fot. Då rapporterades det
och redan nu några veckor senare är arbetet påbörjat att sätta dit ett lyftverktyg. Så
det är snabba förändringar för att alltid jobba mot en optimal produktion.

9. Genomgång av hennes elementblad och standarder.
Hon visade oss pärmen som innehåller alla instruktioner för hennes station vilket
var en förmonterings-station. Det börjar med instruktioner för uppstart sen följer en
instruktionslista för hela stationen med medföljande elementblad för varje instruk-
tion som går in i detalj på hur det ska genomföras. Därefter finns instruktioner för
avslut i slutet av dagen. Varje måndag finns det tid avsatt för underhåll för mon-
tör (UFO) och då torkas stationen av, kontrollerar höjder på arbetsbordet, fyller på
material och städa lite.
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