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Du måste göra produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga, men du 
måste även kunna leverera dem resurssnålt. De som är bäst på både inre 
och yttre effektivitet är framtidens vinnare.

Det är SSGs uppdrag att hjälpa svensk industri med just detta. SSGs  
vision är formulerad som »Business Excellence through industrial  
colloboration«. Det är vad detta nummer av tidningen WE handlar om.

För att på ett djupare plan nå en inre effektivitet inom inköp,  
produktion och underhåll krävs ett övergripande koncernperspektiv.  
Stora globala företag kan säkert klara detta arbete själva. Samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan industrierna inom vissa icke konkurrensutsatta 
områden kan dock bidra till att onödiga misstag upprepas och att målen 
nås effektivare, billigare, säkrare och resurssnålare. 

Här har SSG gått i bräschen inom flera områden. För detta har vi under 
ett halvt sekel utvecklat en globalt sett helt unik samverkansmodell –  
»The SSG Way«. I våra tio kommittéer med drygt 500 experter från  
både industrin och dess leverantörer har vi under åren tagit fram ett  
antal olika standarder och standardiserade tjänster, som hjälper svensk  
industri att bli effektivare, säkrare och mer hållbar.

För att lyckas är det helt avgörande att detta arbete initieras och 
drivs av företagens ledningar. Det handlar om att skapa rätt värde 
och nytta för verksamhetens kunder på effektivast möjliga sätt 
genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners 
samlade resurser och kompetenser.

Med Business Excellence får vi nöjdare kunder, vilket i sin  
tur ger en bredare bas för verksamheten. Vi får arbetstagare,  
som tycker att det är roligare att arbeta i en välutvecklad  
organisation. Vi skapar vassare resultat, kommersiella bolag 

stärker konkurrenskraften väsentligt och 
offentlig verksamhet får högre utdelning 
på varje skattekrona.

Att samla organisationens resurser och fokus för att med hjälp av ständiga förbättringar,  
intern kompetens och impulser utifrån skapa effektiva processer för inköp, produktion,  
underhåll, kvalitet, säkerhet och hållbarhet med målsättningen att uppnå en högre nivå av inre 
och yttre effektivitet. Det är vad SSG och många andra definierar som Business Excellence. 

8 E F Q M  E xC E L L E N C E  M O D E L
Europas recept på utveckling i världsklass.

9 M A L C O L M  B A L D R I G E
Vinnarstrategi för vinnare.

34 G E N U S M E D V E T E T  L E D A R S k A P
Jämställdhet ökar produktiviteten.

36 C O R P O R AT E  S O C I A L  R E S P O N S I B I L I T y
Så stärker CSR SCAs affär.

38 D y N A M AT E  I N D U S T R I A L  S E R V I C E S
Experter på underhåll.

40 U N D E R h Å L L  I  F O k U S
Optimering på koncernnivå.

45 B E N C h M A R k I N G
SSG utvecklar verktyg för benchmarking.



4 5

Det som idag kallas för Business Excellence 
har gamla anor och är egentligen ett  
månggifte mellan kvalitetsrörelsens, arbets-
miljörörelsens och effektivitetsrörelsens 
viljor och strävan till ständig förbättring. 

Användningen av inspektion har före-
kommit under hela vår gemensamma 
historia med organiserad produktion. De 
äldsta moderna rötterna kan spåras tillbaka 
till 1920-talet när statistisk teori började 
tillämpas på produkter för kvalitets- 
kontroll. Konceptet vidareutvecklades 
i Japan på 1940-talet under ledning av 
flera amerikanare och under 1980- och 
1990-talen utökades fokus ytterligare från 
produktkvalitet till att röra alla kvalitets-
frågor inom en organisation (TQM, Total  
Quality Management). 

Medan TQM under en tid gick lite 
vilse, så utvecklade företagen andra behov 
och mål inom effektivitet och säkerhet. 
Men även där insåg man att det behövdes 
ytterligare injektioner än Lean för att lyfta 
företagen, deras produktion och produkter 
mot nya höjder. Det krävdes en helikopter-
syn och med hjälp av existerande lednings-
system ett samlat grepp och agerande från 
ledningarnas sida.

Gemensam definition
Numera är Business Excellence samma  
sak som TQM, men den senare har  
kompletterats med en mer tydlig strategi. 

»Idag handlar det mer om processer och 
kvalitetsarbetet har blivit synonymt med 
Business Excellence«, säger Mats Deleryd, 
kvalitets-, säkerhets- och miljöchef på 
Volvo Construction Equipment och  
tillika ordförande i kvalitetsinstitutet SIQs 
Intressentråd, och får stöd av Jerry Karlsson, 
VD för SIQ:

»Vi talar mer om att utveckla arbetssätt 
i en organisation ur ett ledningsperspektiv. 
Business Excellence är ett arbete, som för 
att lyckas initieras och drivs av ledningen i 
en organisation. Det handlar om att skapa 
rätt värde och nytta för verksamhetens 
kunder på effektivast möjliga sätt genom 
att tillvarata organisationens, med- 
arbetarnas och partners samlade resurser 
och kompetenser.«

Inre och yttre effektivitet
Mats Deleryd talar gärna i sin definition 
av Business Excellence om företagens inre 
och yttre effektivitet.

»Med yttre effektivitet menas företagets 

konkurrenskraft med avseende på hur väl 
det möter kundernas behov och erbjuder 
de varor och tjänster kunderna verkligen 
efterfrågar. Inre effektivitet, fokuserar på 
företagets inre processer och på att de är  
effektiva och resurssnåla. Lean som 
begrepp kan sägas handla om att förbättra 
företagets inre effektivitet. Du uppnår 
bara Business Excellence om du har både 
en inre och en yttre effektivitet. Du måste 
erbjuda varor och tjänster som är konkur-
renskraftiga, men du måste också kunna 
leverera dem resurssnålt, annars minskar 
företagets vinst. De som är bäst på både 
inre och yttre effektivitet är de som vet  
att de finns till för sina kunder och vet  
vad kunderna vill ha. De är framtidens 
vinnare«, säger Mats Deleryd.

Lean räcker inte
Det finns många exempel på företag som 
har missat denna balans.

»Inre effektivitet i form av Lean är 
inte isolerat lösningen på alla problem. 
Det har inte hjälpt framstående företag 
som Toyota, som nyligen tvingades kalla 
tillbaka 16,6 miljoner bilar, eller Astra, som 
väsentligt måste minska forsknings- 

Många svenska företag arbetar idag med Lean. Trots detta misslyckas två av tre av 
dessa satsningar. Lean räcker helt enkelt inte till. Allt fler ledande företag talar istället om 

Business Excellence – att arbeta med organisationens såväl inre som yttre effektivitet.

t e x t  C A R L  J O H A R D    i l l u s t r at i o n  B J Ö R N  Ö B E R G

FÖR DEN SOM VILL GÖRA SKILLNAD

FÖR DEN SOM VILL GÖRA SKILLNAD
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1980-talet var ett turbulent decennium 
för industrin. I Sverige försvann mycket 
snabbt tekoindustrin och varvsindustrin, 
samtidigt som stålindustrin var satt under 
stark press. Hur skulle länderna i väst växla 
upp för att kunna möta den besvärliga 
konkurrenskraften från öst? Vad skapar 
framgång i en organisation? 
»Framstående studier gjordes, bland annat 
av Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Genomgående för dessa studier var 
att de förordade ett värdebaserat ledarskap 
med väl grundade värderingar«, berättar 
Jerry Karlsson, VD för det svenska kvali-
tetsinstitutet SIQ. 

År 1988 togs ett stort steg framåt när det 
gäller kvalitetsstyrning med utvecklingen 
av Malcolm Baldrige Award i USA och  
år 1992 utvecklade även European Founda-
tion for Quality Management en liknande 
modell för europeiska organisationer. Den 
fick namnet EFQM Excellence Model och 

utgör ramen för European Quality Award. 
I Sverige skapade även SIQ i början på 

1990-talet en liknande modell, liksom en 
utmärkelse som fick namnet Svensk Kva-
litet. Skillnaderna är små och alla dessa tre 
modeller har värdegrunden som bas. 

»I SIQs modell kallar vi det för grund-
läggande värderingar medan Malcolm 
Baldridge Award talar om ’key values’ 
och EQM om ’fundamental concepts’ . 
Gemensamt för dem alla är tron på ett 
värdebaserat och systematiskt ledarskap, 
där man strategiskt väljer arbetssätt utifrån 
värdegrunden och utifrån vad som ska 
åstadkommas. Den amerikanska och den 
svenska modellen har sju kriterier medan 
den europeiska har nio. I övrigt hanterar vi 
strukturerna lika för kundbehoven, utveck-
ling av leveransprocessen, medarbetarnas 
roll och kompetensutveckling, innova-
tionsprocessen, verksamhetsplanering och 
styrning samt resultatmätning«, säger Jerry 
Karlsson.

Samverkan viktig i SIQs modell
SIQ låter kunderna själva bestämma vilken 
modell de ska använda sig av. 

»Om man är ett dotterbolag i en stor 
koncern, tycker man kanske att det är 
intressant att kunna utvärdera det svenska 
bolaget utifrån den amerikanska modellen 
för att sedan kunna jämföra döttrarna med 
varandra«, säger Jerry Karlsson.

Samverkan är en av de kriterier, som sär-
skilt skiljer den svenska modellen och som 
SIQ är väldigt noga med att tidigt lyfta in.

När hotet från Asien eskalerade 
och blev som mest påtagligt under 
1980-talet och många industrier  
och branscher blev utkonkurrerade, 
så började de gamla ekonomierna 
att se över sina egna affärsmodeller. 
Då skapades flera olika metoder 
 för kvalitetsstyrning och kvalitets- 
utveckling.

TRE OLIkA ÄPPELSORTER  
MED SAMMA kÄRNhUS

siQ oCH svensk kvalitet 
SIQ är det svenska kvalitetsinstitutet. Huvud-
män är Tillväxtverket och en intresseorganisa-
tion med cirka 100-tal organisationer. Till stöd 
för sin verksamhet och inriktning har SIQ ska-
pat Rådet för Kvalitetsutveckling, där ledande 
personer med stort personligt engagemang och 
kompetens i kvalitetsfrågor ingår. Rådet utser 
sina egna medlemmar och en ledamot i SIQs 
styrelse. SIQs uppdrag är att medverka och sti-
mulera organisationerna till kvalitetsutveckling 
genom bland annat utmärkelser och kunskaps-
spridning och tillhandahållande av verktyg för 
kvalitetsutveckling. 

»Vi tillhandahåller modeller och olika verktyg 
inom Business Excellence, arbetar med rådgiv-
ning och utbildning inom processledning och 
processbenchmarking«, säger Jerry Karlsson.

Detta är sams
Den svenska riksorganisationen Underhålls-
teknik (UTEK) och branschorganisationen Un-
derhållsföretagen (UHFG) har samordnat sina 
verksamheter i den nya organisationen Swedish 
Asset Management Society (SAMS). SAMS är 
den svenska riksorganisationen för hantering 
av fysiska tillgångar,  som ska verka för en 
kostnadseffektiv prestationskultur inom drift 
och underhåll. 

Målet är att öka lönsamhet och konkurrens-
kraft i produktionsindustrin genom att följa upp 
att driftsäkerhet beaktas vid anskaffning, drift 
och underhåll av tekniska anläggningar.  
Genom att SAMS är medlem av European 
Federation of National Maintenance Societies, 
som i sin tur är medlem i Global Forum on Main-
tenance and Asset Management, får medlem-
marna tillgång till ett internationellt nätverk av 
kunskaper och erfarenheter från hela världen. 

resurserna i Södertälje då man inte lyckats 
få fram en ersättare för storsäljaren Losec 
trots gott om både tid och resurser.  
Ett annat exempel är Saab, som hade 
trogna kunder men också stora problem 
med att få fram rätt bilar i rätt tid trots att 
man i likhet med Astra vann Lean-priset.  
De lyckades inte få till en tillfredsställande 
balans mellan yttre och inre effektivitet«, 
säger Matti Tuikkanen, VD För SAMS 
(Swedish Asset Management Society)  
och fortsätter:

»Vi vet att två av tre satsningar på Lean 
i Sverige misslyckas och inte uppnår sina 
mål. Nästan alltid beror det på att arbetet 
inte är tillräckligt förankrat i den högsta 
ledningen eller så har man inte skapat 
tillräckligt med tid och resurser, utan lagt 
Lean-projektet ovanpå allt annat i en  
sedan tidigare slimmad organisation«, säger 
Matti Tuikkanen.

Viktigt att mäta
»Det finns en stor risk att företagen i sina 
Leanprocesser tittar alldeles för ensidigt 
på sina produktionsprocesser. Du kan ha 
en hur effektiv process som helst internt, 
men totalt fel produkter. Och det är något 
jag vill trycka särskilt på – se upp för att 
bara fokusera på intern effektivitet. Den 
är visserligen också viktig, men du måste 
samtidigt hålla koll på marknaden och 
produkterna«, säger Mats Deleryd.

Matti Tuikkanen betonar även betydel-
sen av att mäta. Här slarvas det en hel del 
inom svensk industri:

»Att mäta är viktigt, därför att det en-
dast är det du mäter som du kan förbättra.
Produktiviteten och engagemanget måste 
kontinuerligt mätas, utmanas och styras 
i antal förbättringar per år. För detta krävs 
ett modigt ledarskap, som behärskar för-
ändringsledning. Här har vi stora brister 
idag. Många företag inom processindust-
rin saknar elektroniska loggböcker.«

Det finns dock flera positiva exempel på 
företag, som är särskilt framstående inom 
Business Excellence. Några av dessa hittar 
ni i denna tidning. 

hållbarhet ett viktigt begrepp
Mats Deleryd ser i det fortsatta ut- 
vecklingsarbetet av Business Excellence
begreppet CSR (Corporate Social  

Responsibility) och hållbarhet som mycket 
starka och viktiga delar. En annan sådan 
utvecklingstrend är ökad samverkan  
mellan företag.

»Som vi ser det så utgör SSG och 
SAMS med sina respektive medlems-
företag och internationella kontakter, kom-
petenser och nätverk den gemensamma 
kraft som krävs för att företagen verkligen 
ska kunna göra skillnad. Tillsammans med 
SSG vill vi verka för att samla och utveckla 
kompetensen och forskningen kring Asset 
Management. Vi vill också verka för att 
påverka landets prestationskultur. Det är 
nödvändigt om vi ska hänga med i den 
globala konkurrensen«, säger Matti  
Tuikkanen.

Jerry Karlsson, VD för SIQ, avslutar:
»Potentialen är mycket stor när det gäller  
Business Excellence. Att utveckla kvalite-
ten i en organisation är lösningen på 
många av samhällets problem. Genom 
att förbättra organisationernas arbetssätt 
skapar vi nöjdare kunder, vilket i sin tur 
ger en bredare bas för verksamheten. Vi får 
arbetstagare, som tycker att det är roligare 
att arbeta i en välutvecklad organisation. 
Vi skapar bättre resultat, kommersiella 
bolag stärker konkurrenskraften väsentligt 
och offentlig verksamhet får högre ut-
delning på varje skattekrona.« 

FÖR DEN SOM VILL GÖRA SKILLNAD

t e x t  C A R L  J O H A R D  

Matti Tuikkanen, VD SAMS.

 Jerry Karlsson, VD SIQ.
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rationen. Baldrige omkom under tragiska 
omständigheter vid en rodeo-tävling 1987.

Självbedömning utifrån sju kriterier
Liksom sin europeiska kusin EFQM-
modellen handlar Baldrige Performance 
Excellence Program om att mäta var man 
står på väg mot världsklass, identifiera 
förbättringsmöjligheter och stimulera till 
effektiva lösningar. 

Målsättningen är att för företag 
och organisationer bygga långsiktigt 
hållbara affärsmodeller, som ger ökad 
konkurrenskraft. En viktig grundpelare i 
Baldrige-modellen är de sju kriterier, som 
tillsammans bildar det ramverk som styr 
organisationens prestationer på vägen mot 
världsklass. 

Kriterierna är:
• Ledarskap
• Strategisk planering
• Kundfokus
• Mätningar, analyser och kunskap
• Medarbetarfokus
• Verksamhetsfokus
• Resultat
Kriterierna spelar också en viktig roll 

när det gäller att vaska fram kandidater 
och pristagare till Malcolm Baldrige  
National Quality Award. 

Viktig och prestigefull utmärkelse 
Prisets kanske viktigaste uppgift är  
att lyfta fram goda förebilder,  
exempelföretag som ska inspirera och ut- 
mana andra amerikanska organisationer att 

Den ledande amerikanska modellen 
för Business Excellence – Malcolm 
Baldrige (Baldrige Performance 
Excellence Program) – har sina rötter 
i ett kongressbeslut från 1987, som 
handlade om att skapa en amerikansk 
kvalitetsutmärkelse för att stimulera 
konkurrenskraft i världsklass hos det 
amerikanska näringslivet. 

Vinnarstrategi för

Den ökade pressen från kvalitativa import-
varor från bland annat Asien och Europa 
började på allvar kännas under 1980-talet 
bland de tidigare så självsäkra amerikanska 
företagarna. Kvalitet och prestationer inom 
både den offentliga sektorn och privata 
företag behövde utvecklas.

Framgång skulle bland annat uppnås 
genom att uppmärksamma goda före-
bilder bland alla typer av företag och 
organisationer, stora som små, och sprida 
viktiga erfarenheter vidare till fler företag. 
Resultatet av kongressbeslutet blev dels en 
arbetsmodell, Malcolm Baldrige Perfor-
mance Excellence Program, som stöd för 
att uppnå världsklass, dels ett nationellt 
pris för framgångsrika amerikanska företag 
som applicerat modellen, The Malcolm 
Baldrige National Quality Award. 

Både priset och modellen fick sitt namn 
som en tribut till den amerikanske nä-
ringsministern Malcolm Baldrige, som satt 
mellan 1981-1987 under Reagan-administ-

vässa sina verksamheter och prestera bättre. 
Endast företag med säte i USA kan ansöka 

om att vara med i den årliga utvärderingen. En 
utvärderingskommitté tittar på de olika organisa-
tionerna utifrån vilka framsteg och förändringar 
som gjorts inom de sju kriterierna. Priset delas ut  
i kategorierna Small Business, Education,  
Manufacturing, Health Care och Non Profit. 

Fungerar modellen?
E David Spon, tidigare VD för Boeing Aerospace 
Support, pristagare i Malcolm Baldrige Award 
2003 utrycker sig så här om erfarenheterna av att 
ha arbetat med Baldrige-programmet: 

»Vi uppnådde fantastiska förbättringar när det 
gäller hur vi presterade som företag. Förbättringar 
som möjliggjordes i hög grad av en kulturföränd-
ring hos vår arbetsstyrka tack vare nya befogenhe-
ter och ansvar. Jag har personliga erfarenheter som 
visar att det verkligen fungerar.«

EUROPAS 
RECEPT 
på utVeckling i  
Världsklass 

Många av Europas mest framgångsrika 
och välkända företag och organisationer är 
också medlemmar i organisationen. Här 
finns storföretag, som BMW och Siemens, 
tillsammans med polismyndigheter, militär, 
sjukhus och kommuner. 

EFQM har utvecklat en av världens 
mest använda kvalitets- och verksamhets-
utvecklingsmodeller – EFQM Excellence 
Model – vilken idag också är en av de 
främsta affärsmodellerna inom Business 
Excellence. EFQM-modellen (EFQM 
Excellence Model) används idag av mer 
än 30 000 företag och organisationer, som 
ett viktigt ramverk för att öka konkurrens-
kraften, mäta sina förmågor, och ständigt 
förbättra sig för att inte tappa initiativ på 
marknaden.

EUs president Herman van Rompuy 
förklarar betydelsen av omvärldsorienterad 
och kunskapsdriven utveckling så här:

»Alla europeiska organisationer, både 

År 1988 bildade 14 europeiska organisationer 
The European Foundation for Quality Managment, 
EFQM. EFQM är en icke vinstdrivande 
organisation grundad med en uttalad 
målsättning – att vara en starkt 
pådrivande kraft för att europeiska 
organisationer och företag ska kunna 
nå världsklass inom sina respektive 
områden och konkurrera framgångsrikt 
på världsmarknaden.

privata och offentliga, möter helt nya 
utmaningar. Ett ökat tryck i form av global 
konkurrens och ständigt minskade resurser 
gör att vi måste samarbeta för att kunna 
säkerställa framtida välstånd för kom-
mande generationer.

EFQM-modellen erbjuder ett ramverk, 
som uppmuntrar samarbete, samverkan 
och innovation, vilket är precis vad vi  
behöver får att nå målet.«

Ersätter inte kvalitetssystem
EFQM-modellen är alltså en öppen struk-
tur, som bejakar att det finns många olika 
perspektiv när det gäller att uppnå och 
bibehålla världsklass. Modellen ersätter ab-
solut inte ett kvalitetssystem. Däremot kan 
den hjälpa till att uppnå målen i en TQM 
på ett smartare och mer effektivt sätt. 

Man kan lite förenklat se EFQM-mo-
dellen som ett hjälpmedel för organisatio-
ner att bli framgångsrika genom att mäta 

var på vägen mot världsklass man befinner 
sig, hjälpa till att identifiera och förstå 
vilka förbättringsmöjligheter som finns 
och sedan stimulera till lösningar för att 
uppnå målet, som i det här fallet definieras 
som Excellence, världsklass.

t e x t  H å k A N  P E R S S O N  
t e x t  H å k A N  P E R S S O N
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VINNARE

FÖR DEN SOM VILL GÖRA SKILLNAD

FÖR DEN SOM VILL GÖRA SKILLNAD

 
efQm-moDellens åtta  
grunDlägganDe konCept för 
värlDsklass (exCellenCe)

•  Tillföra värde för kunden.

•  Skapa hållbara lösningar för framtiden.

•  Utveckla organisatorisk förmåga.

•  Utnyttja kreativitet och innovationsförmåga.

•  Ledarskap präglat av visioner, inspiration och  

  integritet.

•  Rörligt och dynamiskt ledarskap.

•  Framgång genom medarbetarnas skicklighet.

•  Extraordinär och uthållig förmåga att  

  skapa resultat. 
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Vilka är då de viktigaste vinsterna?
Genom att EFQM-modellen arbetar med 
systematiserad självbedömning ger den över-
gripande organisationer en utmärkt kontroll 
på var styrkor och förbättringsområden finns. 
Allt utifrån målsättningen att nå Excellence – 
världsklass. 

Det brittiska kvalitetsinstitutet British  
Quality Foundation har i en undersökning 
bland företag och organisationer som använder  
en sån här modell identifierat de främsta vinsterna:

• De utvecklar tydliga och koncisa  
       handlingsplaner.

• Ledarskapet blir tydligare och mer fokuserat.
• Bättre och mer fokuserade policies  

      och strategier.

1

LEDARSKAP

5

PROCESSER

9

VERKSAMHETENS
RESULTAT

7

RESULTAT
MEDARBETARE

6

RESULTAT
KUNDER

8

RESULTAT
SAMHÄLLE

3

MEDARBETARE

2

VERKSAMHETS-
PLANERING

4

PARTNERSKAP
OCH RESURSER

ANGREPPSSÄTT RESULTAT

ANGREPPSSÄTT

• Bättre processer som tydligare når  
      måluppfyllelse.

• Förbättrad prioritering av resurser.
• Högre motivation och tillfredsställelse  

       hos medarbetarna.

Dessutom visar erfarenheterna av modellen  
att den ger förutsättningar för organisationer  
att bättre tillgodose många olika behov från 
olika intressenter genom att olika initiativ  
samordnas mer effektivt. Sammantaget kan 
organisationen eller företaget visa i handling  
att man är en trovärdig partner, som uppnår 
långsiktiga mål på ett hållbart sätt. Att man  
är i världsklass helt enkelt.

Matti Tuikkanen, VD för SAMS, menar att det är stora skillnader 
mellan gamla och nya anläggningar när det gäller asset management. 

»Asset management handlar om hela anläggningars  
livstidscykel. För anläggningar som ännu inte är byggda kan  
du tidigt komma in och försäkra dig om lägsta möjliga  
livstidskostnad och högsta möjliga livstidsintäkt. För redan 
befintliga anläggningar kan du med hjälp av nya kunskaper 
höja intäkterna och minska de ekonomiska liksom de humana 
förlusterna i form av förlorad outnyttjad kreativitet och  
därigenom höja anläggningarnas totala effektivitet. Idag saknas 
det både kunskap och engagemang. Jag ser framför mig ett 
enormt utbildningsprojekt för att med stöd av kompetens-
utveckling och kompetensförsörjning kunna genomföra  
ett landsomfattande produktivitetslyft och därigenom rädda 
jobben i Sverige. Här har SSG, som ägs av basindustrin,  
en given roll i detta omvandlingsarbete.«

ETT LANDSOMFATTANDE  
PRODUkTIVITETSLyFT kRÄVS

QUALITy INNOVATION  
OF ThE yEAR 2012!
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För första gången har en större gruppering 
av lärosäten samlats för att tillsammans 
bli en resurs kring kvalitetsutveckling i 
det svenska samhället. Swedish Quality 
Management Academy (SQMA) är en 
forskningsplattform, som samlar universitet 
och högskolor inom området kvalitets-
teknik i Sverige. 

Den består av forskare från tio svenska 
universitet och högskolor i ett unikt 
samarbete med kvalitetsinstitutet SIQ, 
som fungerar som en koordinerande länk 
mellan intressenter och lärosäten.

Grupperingen har nyligen genomfört en 
unik studie som riktar sig till 350 represen-
tanter från industrin och tjänstesektorn, 
myndigheter, kommunal- och landstings-
verksamhet samt från den ideella sektorn. 

Resultatet visar på fyra områden, som 
rankas som de största branschöverskri-
dande utmaningarna och som väcker 
frågeställningar, där svaren inte är givna.

1. Utveckla anpassningsförmåga
För att organisationer ska kunna förändra 
sig i den takt som marknad och kunder 
kräver behöver deras omvärldsbevakning 
vara systematisk och integrerad med hela 
verksamheten. 

Vi kommer framöver att behöva  
robusta och samtidigt mer förändrings-
vänliga processer. 

2. Utveckla samarbete med kund 
Samtidigt som kundens delaktighet ger 
organisationen vägledning skapar den en 
acceptans för nödvändiga förändringar 
i verksamheten. Kunden blir allt mer en 
resurs eller en partner för att få tillgång  
till viktig kunskap, både för att stärka 
processer och för att underlätta utveckling 
av efterfrågade varor och tjänster. 

En bättre strategi behöver därför skapas, 
som möjliggör för organisationerna att 
komma närmare sina kunder.

3. Utveckla kvalitetsansvar
En stor utmaning ligger i att framgångs-
rikt kvalitetsarbete förutsätter ledningens 
genuina engagemang. I takt med att om-
sättningen på ledningspersoner ökar blir 
ägarnas roll som kravställare och garanter 
för uthålligt kvalitetsarbete allt viktigare. 
Det finns ett otvivelaktigt samband mellan 
god kvalitet och långsiktig lönsamhet. 

4. Utveckla ledarskap för förbättring
Att kunna leda och genomföra förändring 
och att utveckla en kultur för förbättrings-
arbete i verksamheten är två utmaningar 
som är nära relaterade till varandra.  
Att lyckas etablera och utveckla en för-
bättringskultur i verksamheten är en viktig 
konkurrensfaktor. Avsaknaden av ledarskap, 
som fokuserar på människans inre  
motivation och drivkrafter, är stor. Här har 
Sverige genom sin »värdebas« en möjlighet, 
som ännu inte har utnyttjats. 

Volvo Construction Equipment tilldelades  
utmärkelsen Quality Innovation of the Year 2012  
i klassen Stora organisationer. VCE fick  
utmärkelsen för sin nya affärsmodell, som gör 
det möjligt att vid tillverkning av produkter  
överföra ny miljöteknik till tredjepartsleverantörer.

Den nya affärsmodellen, som heter »Zon 3 by Volvo CE«, 
låter en tredjepartstillverkare bygga maskiner med integrerade 
toppmoderna sektioner och kompletta produkter som  
levereras av VCE. Genom detta kan den senaste miljötekniken 
överföras till företag som annars skulle behöva förlita sig på 
mer konventionell teknik.

Quality Innovation of the Year är ett samarrangemang  
mellan kvalitetsorganisationerna i Sverige, Finland, Estland 
och Lettland. Tävlingen ger företag och organisationer i de 
fyra länderna en möjlighet att jämföra sig mot andra.

DE               STöRSTA UTMANINGARNA4

EFQM-modellen är ett öppet ramverk  
baserat på nio kriterier (se ovan). Fem  
av dem är det som i modellen kallas  
»Angreppssätt« det vill säga hur organisa-
tionen gör saker. Fyra kriterier handlar om 
»Resultat«, vad organisationen vill uppnå. 
Med Angreppssätten ska organisationen 
alltså skapa Resultaten. Hela modellen 
bygger också på att organisationen hela 
tiden bedömer sig själv, sina aktiviteter och 
resultat löpande i en slags lärande process.  
EFQM-modellens egna verktyg för att 
underlätta mätning och avstämning  
heter Radar. 
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Volvo Construction Equipment har under ledning av Mats 
Deleryd, kvalitets-, miljö- och säkerhetschef vid företaget 
och tillika ordförande i Volvo-koncernens kvalitetsråd, 
sedan en tid tillbaka drivit ett mycket utvecklat arbete inom 
verksamhetsutveckling för att nå »Business Excellence«. 

»Du uppnår bara Business Excellence om du har  
både en inre och en yttre effektivitet. Du måste göra 
produkter och tjänster, som är konkurrenskraftiga och 
som kunderna efterfrågar, det vill säga yttre effektivitet. 
Men du måste samtidigt kunna leverera dem resurssnålt, 
det vill säga inre effektivitet. De som är bäst både på inre 
och yttre effektivitet, de som vet att de finns till för sina 
kunder och vet vad kunderna vill ha – de är framtidens 
vinnare«, säger Mats Deleryd.

Utgår från kärnvärdena
Volvo Construction Equipment, som är en del av 
Volvo-koncernen, är en av världens ledande tillverkare 
av anläggningsmaskiner. Huvudkontoret finns i Bryssel 
och den svenska verksamheten finns i Eskilstuna, Arvika, 
Braås och Hallsberg. Koncernen har idag ca 14 000  
medarbetare världen över.

Eftersom kvalitet, miljö och säkerhet tillhör Volvos 
kärnvärden har dessa områden samlats i något som  
företaget valt att kalla för »Core Value Management«. 

»Vi är en värdedriven organisation, där våra kärnvärden 
fungerar som bärare av förbättringsarbetet«, säger  
Mats Deleryd. 

Egna arbetsmodeller
När det gäller både det inre och yttre effektivitetsarbetet 
har Volvo, liksom många andra större företag, valt att  

utveckla en del egna interna arbetsmo-
deller, men man använder även externa 
modeller.

»Som grund för förbättringsarbetet har vi 
valt att utveckla ett koncept som vi kallar 
för Volvo Production System (VPS)«, 
säger Mats Deleryd. 

VPS, som bygger på AB Volvos värde-
grund »The Volvo Way«, siktar mot ökad 
kundtillfredsställelse. VPS är utgångs-
punkt för all Volvos tillverkning. Model-
len utvecklas nu och berör flera områden, 
bland annat produktutveckling. Syftet är 
att främja best practice-metoder, arbeta 
med förbättringar på bred fornt och göra 
förbättringsarbetet objektivt och mätbart. 
VPS, som också fungerar som en verktygs-
låda, utgår från fem principer: Processtabili-
tet, Lagarbete, Inbyggd kvalitet, Just-in-
time och Kontinuerlig förbättring. 

»Samtidigt som fokus är stort på VPS, 
så utnyttjar vi på bred front en metodik vi 
kallar ’Operational Development’. Genom 
denna säkerställer vi att vårt förbättrings-
arbete sker i team som arbetar med för-
bättringar i linje med våra strategiska mål«, 
säger Mats Deleryd och fortsätter: 

»Inom AB Volvo används inte så ofta just 
begreppet ’Operational Excellence’, men det 
är just det vi strävar mot genom att använda 
oss av de två verktygen Volvo Production 
System och Operational Development.«

Volvo har alltid arbetat med verksamhetsutveckling i olika former och för detta tillämpat externa 
modeller och angreppssätt, men även utvecklat egna arbetsmetoder. Allt inre och yttre effektivitets- 
arbete har tre mål: Kostnadseffektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. »Volvo är ett premium brand.  
Vi har siktet inriktat mot att vi ska vara ledande när det gäller kundnöjdhet. När vi gör  
oberoende undersökningar vill vi vara nummer ett – det är hela idén«, säger Mats Deleryd,  
kvalitets-, miljö- och säkerhetschef vid Volvo Construction Equipment.

TOPPEN
t e x t  C A R L  J O H A R D    f o t o  V O LV O

»idag tenderar kValitets- 
arbetet att allt mer handla  

om risk management.«

VOLVOS VÄG MOT
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Anläggningarna hade för liten och ofta fel beläggning. Ledningen för  
Fortum Heat Scandinavia insåg att det var dags att göra något åt problemet.  

År 2007 började därför resan mot Business Excellence för Erik Dahlén 
och hans omkring 800 kolleger.  

t e x t  P E R  A R O N S S O N   f o t o  M i C k E  L u N D S t R Ö M

  i l l u s t r at i o n  t O M A S  Ö H R L i N G

BUSINESS  
ExCELLENCE  

PÅ FORTUM 
GER MER OCh  

LöNSAMMARE 
VÄRME

»En del av detta är också att se till att våra produkter 
är tillverkade av hållbara material och kommer från en 
hållbar produktion. Vi gör en hållbarhetsrapport varje 
år, vi samverkar med forskningsvärlden och vi har ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete och kvalitetssäkring av 
våra underleverantörer«, säger Mats Deleryd.

Förändringsinriktade processer
En stor utmaning i Volvos effektiviseringsarbete är att 
kunna möta en allt mer föränderlig omvärld. 

»Världen förändras hela tiden allt fortare. Det finns  
en risk att företaget med sina ledningssystem, procedurer 
och rutiner cementerar något som snabbt är historia.  
Det är en fin balansgång. Kunderna tolererar inga fel. 
Därför måste vi ha väldefinierade och stabila processer, 
som ger det resultat vi vill uppnå. Men för att möta en 
mer snabbfotad framtid och förbli konkurrenskraftig 
måste vi hela tiden snappa upp trender och göra föränd-
ringar. Därför måste vi ha stabila processer, som också 
är förändringsinriktade, och det är inte så enkelt«, säger 
Mats Deleryd. 

»Detta är en av de framtidsutmaningar, som identi-
fierats i den studie som SIQ just lanserat under namnet 
»Kvalitetsutmaningar söker svar!«, se www.siq.se 

Business Continuity Management
Mot bakgrund av att allt går allt snabbare har Volvo CE 
utvecklat ett arbetssätt, som kallas för Business Conti-
nuity Management (BCM).

»Här hanterar vi brett de risker som en organisation 
har. Idag när allting går så fort har en organisation inte 
samma tid till förfogande som tidigare för att anpassa 
sig och ställa om. Nu måste vi ständigt ha koll på alla 
flanker. En organisation måste idag hantera en mängd 
gamla och nya typer av interna och externa risker inom 
bland annat teknologi, resor, informationshantering, 
varumärkesfrågor och leveranser. Kvalitetsarbetet har fått 
en ny dimension och all mer handlar det om Business 
Continuity Management. Utgångspunkten i detta risk-
hanteringsarbete är att proaktivt förebygga att befarade 
scenarios aldrig inträffar och om de gör det ha en bra 
beredskap och handlingsplan för dessa.«

kundnöjdhet
Allt yttre effektivitets- och förbättringsarbete 
har ett enda mål: Kundnöjdhet.

»Volvo är ett premium brand. Vi har 
siktet inriktat mot att vi ska vara ledande 
när det gäller kundnöjdhet. När vi gör 
oberoende undersökningar vill vi vara 
nummer ett – det är hela idén. Här mäter 
vi kundnöjdhet och marknadsposition«, 
säger Mats Deleryd.

Det inre effektiviseringsarbetet är inriktat 
mot kvalitet och effektiviseringar.

»Här tittar vi mycket på driftskostnader, 
kassationer och andra mer traditionella mått.«

Viktigt med CSR
En ny ingrediens i det yttre effektiviserings-
arbetet är Corporate Social Responsibility 
(CSR), där miljöarbetet utgör en stor och 
viktig del. 

Mats Deleryd är kvalitets-, miljö- och säkerhets-
chef vid Volvo Construction Equipment och även 
ordförande i AB Volvos kvalitetsråd. Sedan 2010 
är Mats Deleryd dessutom ordförande i kvalitets-
rådet SIQs Intressentförening och ledamot  
i SIQs styrelse. Mats Deleryd innehar dessutom  
en professur inom »Innovativ process och organi-

sationsutveckling – Kvalitetsteknik« vid Mälarda-
lens Högskola. Under 1990-talet doktorerade han 
i kvalitetsteknik vid Luleå Tekniska Universitet 
med fokus på utveckling av duglighetsstudier. 
Han har också varit operativ kvalitetschef inom 
olika verksamheter, förutom för Volvo CE även 
inom Bombardier Transportation.

PROFESSOR OCh kVALITETSChEF   

»Volvo är ett premium brand. Vi har siktet inställt mot att vi ska vara ledande när det 
 gäller kundnöjdhet«, säger Mats Deleryd.
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Våga tänka nytt, testa andra infallsvinklar, 
lära av andra branscher och företag, få med 
de anställda på riktigt, bort med sådant som 
inte behövs, det enkla är det rätta, rapporter  
på max en sida, öka tillgängligheten,  
använd så få konsulter som möjligt…

Sedan Fortum Heat Scandinavia 
började arbeta med Business Excellence 
för fem år sedan har företaget förändrats  
i grunden. Då och nu är som två helt olika 
bolag med bättre lönsamhet och skönare 
företagskultur som facit. Det är en förän-
derlig resa, som aldrig tar slut.

Det enkla är det rätta
Erik Dahlén är ansvarig för det team som 

tillsattes av ledningen för att driva på  
verksamhetsutvecklingen. 

Ett mått på framgången är att tillgäng-
ligheten på anläggningarna har ökat från 
72 till drygt 90 procent. Ett annat mått, som 
regelbundna mätningar tydligt visar, är att 
det har blivit roligare och intressantare för de 
anställda. Dessutom har attraktionskraften 
bland högskolestuderande för Fortum som 
arbetsgivare ökat.

»Ja, det visar flera olika undersökningar 
mycket tydligt, men samtidigt har kraven 
blivit tuffare för dem som arbetar här.  
Under resans gång har alla tvingats skär-
skåda sig själva och förändra sina vanor. 
Det är inte alltid helt lätt när man i många 

år har gjort på ett visst sätt och plötsligt 
gäller något annat. 

När människor märker att det faktiskt 
ger resultat, så blir nytänkande sakta men 
säkert en del av det naturliga sättet att vara. 
Det innebär att hela tiden vara beredd att 
prestigelöst utmana sig själv och andra. För 
individen gäller att det egna arbetssättet 
måste stimuleras och utmanas varje dag.«

Erik Dahléns sammanfattning är rakt på 
sak och följer logiken i den interna devisen 
»Keep it simple«.

»Vi gör två saker när vi går till jobbet. 
Vi gör det vi ska, för att det ska funka. 
Men vi gör det lite bättre varje dag. Det är 
så vi tänker.«

14 15



16 17

hård satsning på mjuka värden
På Erik Dahléns visitkort står det »Head 
of Business Development« och han säger 
att allt startade som ett rent produktivitets-
program.

»Just nu är vi mitt i en process för att 
sprida programmet till hela verksamheten. 
Nästa steg är att även de administrativa 
delarna av företaget ska arbeta med samma 
inriktning. Dessutom byter vi fokus över 
tid. Från ordning och reda, via avvikelse-
kontroll, till att satsa hårt på mjuka frågor, 
som medarbetarskap, ständigt lärande och 
aktivt management med mera. 

Centralt är att tro på de grundläggande 
tankarna och ständigt återvända till de 
tankesätt och modeller, som vi gemensamt 
har kommit fram till. Vad som behövs är 
tålamod och en långsiktig ledning och det 
har vi. På vägen framåt så hoppas jag att 
det här nya arbetssättet ska spilla över på 
övriga divisioner. De tittar i alla fall allt 
mer nyfiket på vad vi sysslar med.«

När projektet drogs igång för fem år 

Fem punkter som programmet bygger på
För Erik Dahlén är följande fem punkter 
en del av både hans och företagets DNA-
uppsättning:

1. Vi ska göra resan själva och inte vara 
konsulttunga. 

2. Vi ska utgå från det vi redan har och 
inte riva för mycket. Ta avstamp från de 
förändringar vi redan har gjort. 

3. Säkra resurser. Det vi säger att vi ska 
göra, det kommer vi att genomföra. Här är 
det viktigt med insikten att under en tid av 
två-tre år, då det handlar om att få ordning 
på anläggningarna, så ger inte åtgärderna 
omedelbara resultat. De stora effekterna 
kommer senare. 

4. Börja med surdegar och enklare 
åtgärder. Det skapar direkt engagemang 
i organisationen. När något som många 
har retat sig länge på rättas till, så blir det 
konkret och en bekräftelse på att arbets-
sättet är rätt. 

5. I all utveckling involveras alltid slut-
användarna. Det är äkta verksamhetsdriven 
utveckling. Utvecklingsnätverk koordineras 
från centrala gruppen, men deltagarna i 
utvecklingsgrupperna kommer från de lokala 
verksamheterna.

»Alla punkter är viktiga. Men om något 
är lite mer avgörande än allt annat så är det 
den sista punkten. Så här med facit delvis 
i hand, är slutanvändarnas engagemang 
det som hjälper eller stjälper ett sådant här 
förändringsprojekt. Min övertygelse är att 
när man gör de fyra första punkterna rätt, 
så ordnar medarbetarna resten för att det 
ska bli ett lyckat resultat.«

En av de stora framgångsfaktorerna när 
det gäller att få med medarbetarna på den 
föränderliga resan är de så kallade tavel-
grupperna. Vid varje operativ enhet finns 
särskilda tavlor, som används regelbundet.

»Ja, de är musklerna i vårt systematiska 
arbete med avbrottskontroll och ständiga 
förbättringar. Med tavlorna kan vi enkelt 
visualisera den aktuella situationen för alla 
inblandade, som också blir involverade på 
ett riktigt sätt.

Det handlar om respekt. Att varje 
individ får chansen att göra sig hörd 
och bli lyssnad till. I princip är varenda 
medarbetare med i sådana grupper. Utan 
att överdriva är det otroligt givande. Att 
se sina egna tankar omvandlas till konkret 
handling är väldigt speciellt.«

BE med fokus på operativ överlägsenhet
För Fortum Heat Scandinavia har prog-
rammet från början inte kallats för  
Business Excellence, men med tiden har 
det blivit uppenbart att det är själva kärnan 
och sättet att ytterligare öka bolagets 
värden. Det interna namnet är Main-X och 
idag är det en levande del av det dagliga 
arbetet. Erik Dahlén förtydligar sin syn. 

»Vi rör oss mot ’operational and  
performance excellence’. I grunden handlar 
det att utnyttja värdefördelar. Oavsett om 
det är den ena eller den andra storheten, så 
handlar det ytterst om Business Excel-
lence. Denna kan i sin tur delas upp i tre 
delar: Kundnära, produktledande eller 
operativ överlägsenhet. Det är efter de tre 
värdedisciplinerna, som ett företag kan ar-
beta. Jag anser att man måste vara bäst på 
en av dem och hyfsat bra på de två andra. 

I vårt fall är vi för stora för att vara bäst på 
att vara kundnära. Till skillnad från exem-
pelvis Ericsson, så ligger inte vår framtid i 
att vara produktledande. Vi har helt enkelt 
inte den typen av produkter som ständigt 
behöver uppdateras och ligga i framkant. 
Alltså satsar vi på operativ överlägsenhet.  

Det innebär att vi vill göra det billigt 
och enkelt för kunden. Då krävs effektiva 
processer och att vi utnyttjar skalfördelar 
och storskaliga lösningar. I det samman-
hanget är IKEA ett jättebra och lärande 
exempel. Även om vi är ett helt annat 
sorts bolag, så gäller även för oss att vi inte 
kan erbjuda låga priser om vi har höga 
kostnader.«

har överträffat målen
Resan för Erik Dahlén och Fortum fortsätter 
och det med inställningen att göra det lite 
bättre dag för dag.

»Min känsla går åt rätt håll. När vi satte 
målen för fem år sedan minns jag att jag 
tyckte att det såg svårt ut. Men vi har 
redan både nått och överträffat de målen. 
Det bevisar att med en helhjärtad satsning, 
så går det förvånansvärt lätt när man väl 
bestämmer sig för vad som ska göras – och 
hur det ska gå till.«

sedan, så var den vägledande insikten att 
det är för dyrt att enbart investera sig till 
långsiktig framgång. Det handlade enkelt 
uttryckt om att bli bättre på att ta hand 
om anläggningstillgångarna, som är värda 
ungefär 20 miljarder kronor. Varför köpa 
nytt när det som redan finns kan utnyttjas 
smartare?

»Det första vi gjorde var att titta runt  
i Sverige och övriga världen för att lära  
av andra. 

Vi hittade flera förebilder inom på  
processindustrin, som exempelvis  
Outokumpu Avesta, SSAB och Stora 
Enso. Scania är ett annat företag som 
vi har lärt mycket av, vilket vi inte är 
ensamma om.

Just inom energisektorn hittade vi emeller-
tid inte några goda exempel. Av den enkla 
anledningen att det inte har funnits  
konkurrens. Nu har det sedan några år 
tillbaka ändrats och därför måste också vi 
göra den resa som har varit självklar för 
den tillverkande industrin sedan länge.«

Erik Dahlén, ansvarig för 
Fortums arbete med  Main-X.

Våga tänka nytt. Sedan Fortum Heat 
Scandinavia började arbeta med 
Business Excellence för fem år sedan 
har företaget förändrats  
i grunden.

»Vi satsar på operativ överlägsenhet«, säger 
Erik Dahlén, Fortum Heat Scandinavia.
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SKF är ett klassiskt industriföretag 
och varumärke, med verksamhet 
på ett eller annat sätt i så gott som 
jordens alla länder. Med 24 års erfaren-
het inom bolaget har Per Lysén den 
bakgrund som krävs för att kunna vara 
spindeln i nätet för affärsområdet »regio-
nal sales and service.«

»Sedan har vi en koncerngrupp som 
utvecklar konceptet rent övergripande. Jag och 
mina kolleger, inom och från andra affärsområden, 
genomför planerna och lyckas förverkliga tankarna och 
idéerna. Vi arbetar med en rad olika angreppssätt, som 
exempelvis SKF Care och SKF Six Sigma, medan  
Business Exellence är det paraply vi samlar allt under.« 

hållbara broar mellan människor
På kort tid, lanseringen skedde i september 2010, har 
de bärande idéerna fått fäste i organisationen. 

»Exakt vad som har hänt är väldigt svårt att sätta 
fingret på. Rent allmänt så hör vi återkommande att 
våra arbetssätt har blivit smidigare och effektivare.  
Än så länge går det inte att kvantifiera resultaten  
i ekonomiska termer, det kommer om ett par år. Ute 
i operationen säger de saker som att överblicken och 
kommunikationen har blivit tydligare och rakare.« 

För att tydliggöra vad arbetet med Business Excel-
lence går ut på har bolaget tagit fram en egen symbol 
i form av en bro med fem pelare – SKF Bridge Of 
Excellence.

»Ja, den har blivit ett känt och fungerade redskap i 

något, som borde vara enkelt, så kom de 
fram till att det måste vara något fel på 
det standardiserade arbetssättet när de 
inte kunde läsa sig till hur de skulle göra. 
Verkligheten är den bästa läraren.« 

Bort med allt som är onödigt
Per Lyséns definition av Business Excellence 
är att det i grunden handlar om att eliminera 
det som är onödigt. 

»Waste, waste, waste. Det är ett ord som 
vi återkommer till ideligen och det beror 
på att vi ständigt hittar saker som det är 
bättre att göra sig av med än att behålla. 
Att göra det som är onödigt är i slutändan 
kostsamt för kunden. Att då fortsätta med 
det onödiga är ett säkert sätt att bli av med 
kunderna. Idén är att ständigt och gradvis 
höja effektiviteten i alla våra processer. 
Så har vi jobbat länge på fabriksgolven. 
Nu har vi även bestämt att börja till-
lämpa Business Excellence över hela linjen. 
I kontorsmiljöerna, alla administrativa 
processer, produktutvecklingen, applika-
tionstekniken, försäljningsavdelningen och 
så vidare.« 

En annan framgångsfaktor är ett  
ledarskap, som hämtar kraft nerifrån och 
upp, istället för uppifrån och ner. 

»Det är en tanke som är lätt att förstå 
och formulera, men svårare att genomföra. 

de olika verksamheterna. Det är en 
väldigt tydlig bild, som går ut på att 
det handlar om att bygga broar till 
alla inblandade. Att arbeta tillsam-
mans med våra kunder och leverantörer 

hjälper oss att skapa verkligt kundvärde.« 

Leverera det som ger värde till kunden 
Per Lysén understryker att i ett stort och 

världsomspännande företag är det nödvändigt 
att hitta själen i verksamheterna genom att utgå från 

gemensamma principer, värderingar och drivkrafter. Allt 
för att kunna driva utvecklingen på ett så enhetligt sätt 
som möjligt – och åt rätt håll.

»Brons hållfasthet bygger ytterst på att alla tar ett 
personligt ansvar. Att alltid och varje dag leverera rätt 
till rätt person i processen och varken göra för mycket 
eller för lite. Dessutom bryr vi oss på riktigt om varand-
ra och vår miljö. Lägg därtill kundvärdestyrd output. 
Det vill säga att vi tillverkar och levererar endast det 
som ger värde till kunden.« 

Första pelaren i bron är det standardiserade arbets-
sättet och det kanske inte låter så upphetsande, men är 
helt avgörande. Förutsägbarhet är en förutsättning för 
att kunna göra rätt och likadant i hela världen. Märkligt 
nog är det också då som flexibilitet blir något som blir 
självklarare och enklare. Grundpelaren står ju där.

»Det finns en rolig historia om hur just det blev en 
vägledande insikt. Vid ett möte, så bestämde sig en  
fabrikschef och en till person från ledningen att de 
skulle ställa om en maskin. När de misslyckades med 

För att lyckas jobbar vi stenhårt med våra 
ledningsprinciper, där en av värdering-
arna är delaktighet och inflytande. Det 
innebär att ansvar delegeras ner till lag. 
Lagens uppgift är att ständigt utmana och 
förbättra sina egna arbetssätt, så att de blir 
mer effektiva. Allt det här kräver ett öppet 
och tillgängligt ledarskap. För att stämma 
av att det fungerar följer vi upp med  
arbetsklimatanalyser. Utan att gå in i detaljer 
kan jag lugnt säga att vi är på rätt väg.« 

SKFs satsning på Business Excellence 
är ett stort och omfattande projekt för att 
förbättra koncernens resultat samtidigt 
som mycket annat positivt händer. Fast 
visst finns där gupp och andra hinder 
under vägen framåt.

»Det ingår i människonaturen att det 
alltid finns ett motstånd till förändringar. 
Folk är vana att göra på ett visst sätt. Att 
hela tiden ifrågasätta tar på krafterna och 
det kan tillfälligt göra slut på orken. Man 
är inte mer än människa. Då gäller det att 
ha snabba eskaleringsprocesser och undvika 
långbänkar. Då blir klimatet sådant att det 
går lättare och fortare att korrigera färd-
riktningen. Just att vara snabb och börja 
med de enkla sakerna är något vi har blivit 
mycket skickligare på. Det i sin tur leder 
till att det blir allt naturligare att arbeta 
med ständiga förbättringar. För ju mer 
man lär sig, desto mer kan man göra. Det 
är alltid lite tuffare att cykla i början, men 
väl över krönet blir det lättare att trampa.« 

Välkommen till kunskapsföretaget SkF
Oftast har ett projekt en början och ett 
slut. Dock inte i det här fallet. Busienss 
Excellence är en resa utan slut.

»Vi kommer alltid att hitta sådant som 
kan och måste förbättras. Det är så nära 
en naturlag det går att komma. Vad jag 
starkt hoppas och tror på är att vi inom 
några få år kommer att leva i visionen av 
att vara ett kunskapsföretag, snarare än en 
kullagerleverantör. Kullager kan många 
tillverka och för övrigt tillverkar vi många 
andra produkter också. Men att ha de  
rätta kunskaperna och processerna är sättet 
att behålla och förstärka den världsledande 
positionen.« 

Det rullar på bra för SKF och det har det gjort ända sedan starten 1907. För att möta tidens 
nya utmaningar, så är Business Excellence det helhetskoncept, som ska bygga ett starkare
 och lönsammare bolag. Civilingenjör Per Lysén, som numera tituleras »BE Champion«, 

arbetar dagligen med att konceptet blir rätt implementerat.

Detta är skf

 
SKF är en av 
världens ledande 
leverantörer 
av rullnings-
lager, tätningar, 
mekatronik, 
service och 
smörjsystem. 
Försäljningen 
2011 uppgick till 
66 216 miljoner 
kronor och  
antalet anställda 
var 46 039. 

t e x t  P E R  A R O N S S O N    f o t o  M i C k E  L u N D S t R Ö M ,  i S t O C k

Med visionen att bli ett omistligt

 kUNSkAPSFöRETAG

»Verkligheten är den bästa läraren«, säger Per Lysén, BE Champion på SKF.

Vi kommer alltid 
att hitta sådant 
som kan och måste 
förbättras. 
det är så nära en 
naturlag det  
går att komma.«

»
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SkOGEN ÄR VÅR  
GRöNA OLjA

»Alla aktörer i Sverige bör enas runt en gemensam insikt och övertygelse  
om att skogsindustrin har oerhört stor betydelse för Sveriges välstånd, ekonomi 

och utveckling. Den är vår gröna olja«, säger i denna intervju Mats Nordlander,  
VD för Stora Enso Sverige och tillika globalt ansvarig för Stora Ensos viktigaste

affärsområde Renewable Packaging.

t e x t  C A R L  J O H A R D   f o t o  J u L i A N A  Y O N D t,  S t O R A  E N S O

hur ser du på skogsindustrins framtid 
utifrån det starka förändringstryck som 
idag präglar branschen?
»Visst finns det ett stort förändringstryck 
och det påverkas av två starka trender. Den 
ena är att några av våra produkter, framför 
allt tidningspapper, har passerat bäst-
före-datum och kommit till slutet av sina 
produktlivscykler. Alla produkter når alltid 
förr eller senare sin mättnadspunkt i sina 
respektive livscykler. Nu är det dags för 
några av våra produkter. Jag tror ändå att vi 
inom vår bransch är ganska lyckligt lottade 
med att ha långsamma och relativt långa 
produktlivscykler jämfört med exempelvis 
elektronik- och mobiltelefonindustrin. 

Den andra trenden är att den växande 

livstider. Skogsindustrins specialinriktade 
kapitalinvesteringar har en väldigt lång 
brinntid. Flexibiliteten är låg och kapita-
let är stort, vilket gör att man måste var 
särskilt noggrann och investeringarna 
möjliggörs endast av en relativt långsam 
produktlivscykel. För detta krävs det stora 
maskiner, där kapitalkostnaden per enhet 
prioriteras högt. Skulle cykeln vara snab-
bare, så skulle inte dessa stora investeringar 
vara möjliga, då skulle det istället investeras 
i fler och betydligt mindre maskiner.
Globalt tror jag också att företags storlek 
har betydelse. I en föränderlig värld är 
större företag mer konkurrenskraftiga och 
har lättare att överleva än små företag, där-
för att de kan verka på många kontinenter 

och med många typer av maskiner och 
därigenom bygga in flexibiliteten i själva 
strukturen. Vår tidningspappersverksamhet 
har exempelvis varit duktig på att skapa 
ett nätverk av pappersmaskiner, där det är 
möjligt att skifta produktion till den enhet 
som för stunden har det bästa kostnadslä-
get eller på annat sätt är mer flexibel i sin 
produktion.«

Ett stort företag har väl också helt andra 
resurser för att bli mer effektiv i sin 
produktion?
»Ja, det är den logiska följden av en mer 
flexibel organisation. Generellt sett har det 
varit så i vår industri att produktionen har 
varit kopplad till varje bruk. Stora Enso 

försöker istället bygga nätverk av maski-
ner och fabriker, där vi skapar flexibilitet 
mellan fabrikerna och vi försöker dra 
fördelar av en brutal benchmarking mellan 
enheterna.«

hur jobbar Stora Enso med Business 
Excellence?
»Vi har inget övergripande koncernpro-
gram när det gäller Business Excellence, 
det är något som varje affärsområde och 
affärsgrupp jobbar med var för sig. Vi 
arbetar annars givetvis med kontinuerliga 
förbättringar och vi har tagit fram ett antal 
verktyg, som vi använder i arbetet med 
Business Excellence.« 

PROFILEN
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mats norDlanDer
Aktuell VD Stora Enso Sverige AB samt 
globalt ansvarig för Stora Ensos  
affärsområde Renewable Packaging 
Ålder 51 år
Bor Stockholm
Familj Två vuxna barn
Intressen  Historia, ishockey, 
motorbåtar och jakt

globala populationen och en allt större 
medelklass är på väg att flytta konsum-
tionsfokus från Nordamerika och Europa 
till tillväxtländer.« 

Den skandinaviska skogen tar 50-60 
år på sig att växa. Är det inte så att 
skogsindustrin av tradition med en lång 
planeringshorisont och långa investe-
ringsbeslut är en trögrörlig och konser-
vativ aktör på de nya mer snabbfotade 
marknaderna?
»Nej. För det första styrs inte skogsindust-
rins investeringsbeslut av skogens tillväxt-
takt. Skogen är en råvarubas. När industrin 
gör en kapitalinvestering, så handlar det 
om mycket stora investeringar och långa 
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I Europa har Stora Enso valt olika under-
hållstrategier. I Finland är stora delar av 
underhållet outsourcat till leverantörer, 
medan ni i Sverige har valt att bygga 
en underhållsorganisation i egen regi. 
Vilken strategi är den bästa?
»Just underhållet har vi valt att utveckla 
med geografin som bas. Vi har mycket 
riktigt ett underhållsprogram i Finland 
och ett i Sverige, eftersom samordningen 
sker bäst med en geografisk närhet mellan 
fabrikerna. 

Vi försöker hela tiden att konkurrens-
utsätta alla våra externa och interna 
processer – det begränsas inte bara till 
underhåll. Vi är nämligen övertygade om 
att det är bra att utsätta verksamheterna  
för konkurrens. Vi gör en kontinuerlig 
benchmarking och uppföljning av våra 
olika system och det har vi gjort på 
underhållssidan också. Det är en flexibili-
tetsfråga och vi utesluter ingenting inför 
framtiden. 

Här är det viktigt att ha ett tankesätt att 
hela tiden vilja sträva efter något som kan 
bli bättre. Det vore livsfarligt att fastna 
i en filosofisk diskussion och principiell 
låsning till ett visst beslut. Det här är ingen 
religion och i detta är vi totalt otrogna alla 
politiska strömningar. Vår filosofi är total 
flexibilitet.«

För de svenska anläggningarna har ni 
för närvarande valt att satsa på ett eget 
underhållsprogram?
»Ja, just nu arbetar vi i Sverige efter det 
beslut vi tidigare har fattat om att internt i 
egen regi arbeta med en underhållsgenom-
gång och underhållsförbättring, men detta 
arbetssätt kommer med all sannolikhet att 
i framtiden prövas många gånger om. Jag 
tror det är viktigt att ha det här drivet mot 
kontinuerliga förbättringar och att hela 
tiden se till att vi har en verksamhet som 
är konkurrenskraftig. Den globaliserade 
världen har till slut även nått pappers-
industrin och även vi måste lära oss att  

bli mer snabbfotade och flexibla och att 
vara mer på tå. Den här världen står inte 
still och du vet ingenting om morgon-
dagens konkurrenter.«

hur högt är säkerhet prioriterat inom 
Stora Enso idag?
»Skydd, säkerhet och arbetsmiljö står allra 
högst på prioriteringslistan och på dagord-
ningen. Det hanteras först på alla våra mö-
ten, det är vårt viktigaste KPI som vi mäter 
oss med. Här har vi gemensamt angrepps-
sätt världen över och vi har tagit fram en 
verktygslåda med tio verktyg som vi just nu 
implementerar över hela koncernen.«

Ni har alltså samma säkerhetstänk 
överallt på alla anläggningar runt om i 
världen?
»Ja, i alla sammanhang betonar vi detta. 
Vi säger att det här inte är en kulturfråga, 
det finns ingen skillnad mellan en kinesisk, 
en pakistansk, en finsk och en brasiliansk 
arbetare när det gäller säkerhetskultur. 

Det ska vara kulturellt acceptabelt  
överallt att använda hjälm. Är det något 
vi är fundamentalistiska kring är det just 
skydd och säkerhet – här gör vi inga  
kompromisser. Våra medarbetare måste 
känna en trygghet i att de kommer  
hem oskadda.« 

hamnar hållbarhetsarbetet lika högt 
upp på agendan?
»Ja, det tycker jag. Vi är ett företag som allt 
mer förflyttar oss mot tillväxtländer och 
högriskmarknader. Det gör att hållbarhets-
arbetet bli allt viktigare. Det har alltid varit 
prioriterat, men i och med förflyttningen 
har nya dimensioner tillkommit och nya 
punkter flyttats högre upp på agendan. 

I och med att vi ofta väljer att gå in 
tidigt och många gånger är en så kallad 
pathfinder på nya marknader, så bryter vi 
också ny mark och möter nya utmaningar. 

Det är alltid lättare att komma tvåa eller 
trea in på en marknad, då har någon annan 
redan plogat fårorna, tagit smällarna och 
haft en ’learning curve’. Vår strategi är att 
vara först.« 

Om ni skulle dra igång samma green-
fieldanläggning i Sverige, som ni idag 
gör i kina och tidigare i Brasilien, 
skulle ni få svårt att rekrytera motsva-
rande kompetens från universiteten.  
Vad behöver skogsindustrin göra  
för att attrahera unga människor?
»Det är det som gör att Kina är fram-
gångsrikt och växer idag. Vi kan inte kon-
kurrera på samma planhalva och i samma 
sport. Vi har en utmaning i att göra vår 
industri tillräckligt attraktiv för de allra 
bästa studenterna, som kommer ut från 
våra universitet. Det är en stor framtids-
fråga. Hur får vi de skarpaste studenterna 
på KTH och Chalmers att fortsätta och 
utvecklas inom vår industri? Här har vi 
hittills sett en oroande trend.

Generellt måste vi lära oss att presen-
tera vår industri mer ur möjligheternas 
perspektiv. Här finns en industri som har 
en ljus framtid. 

Vi verkar i en framtidsbransch och vi 
har alla möjligheter att göra industrin till 
en ’winning horse’ i Sverige. Men då måste 
alla krafter jobba i samma riktning och se 
möjligheten att få det här till en lönsam 
tillväxtbransch, som bygger välstånd och 
välfärd i landet även under de kommande 
20 åren. Men det kan också gå åt andra 
hållet med en krympande bransch, sjun-
kande intäkter och ett mer marginaliserat 
Sverige. Här har alla inhemska aktörer ett 
stort ansvar.

Vi försöker hela tiden att konkur-
rensutsätta alla våra externa och interna 
processer – det begränsas inte bara till 
underhåll. Vi är nämligen övertygade om 
att det är bra att utsätta verksamheterna 
för konkurrens.

De ekonomiska realiteterna kommer att 
arbeta för oss. Industrin, statsmakten och 
vi som nation utgår från samma plattform 
med en gemensam insikt och övertygelse 
om att denna industri har en så oerhört stor 
betydelse för Sveriges välstånd, ekonomi 
och utveckling. Den är vår gröna olja.«

STORA ENSOS  
NyA STRATEGI
Stora Enso är en av världens ledande 
tillverkare av kartong och papper.  
Koncernen har 30 000 anställda i 35 länder 
världen över och producerar årligen 4,9 miljoner 
årston kemisk massa, 11,8 miljoner ton papper och 
kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpapp och 
sex miljoner kubikmeter sågade trävaror. Omsätt-
ningen uppgick 2011 till 11 miljarder euro.

stora ensos verksamHet  
är numera grupperaD i  
fyra olika affärsområDen:

Printing & Reading 
Tidningspapper, magasinspapper, bokpapper 
och finpapper.

Biomaterials 
Produktion av fiberbaserad massa och  
biprodukter från massaproduktionen.

Building & Living 
Trävarubaserade produkter för byggnationer  
och inredning, liksom biobränslen. 

Renewable Packaging 
Fiberbaserade förpackningar och innovativa 
förpackningslösningar för konsumentvaror  
och industriella tillämpningar. 

Stora Enso har i sin nya strategi beslutat att 
för framtiden satsa på fiberbaserade förpack-
ningar och plantagebaserad massaproduktion i 
tillväxtmarknader som Kina och Latinamerika. 
Affärsområdet Printing & Reading kommer även 
framöver att förbli en del av Stora Enso, även  
om gruppen blir mer koncentrerad med färre 
produktionslinjer. Fokus kommer att vara inriktat 
på att tillverka toppkvaliteter med hjälp av  
investeringar och satsningar på ökad kostnads- 
och energieffektivitet.

»Vår övergripande strategi är att fortsätta  
växa inom områden med tillväxt. Förpack- 
ningsområdet och biomaterials är två sådana 
områden och där investerar vi. Det är tack vare 
områden som Printing & Reading och Building  
& Living, som genererar mycket kassaflöde,  
som vi kan skapa tillväxt inom andra områden«,  
säger Mats Nordlander, chef för Stora Enso  
Renewable Packaging. 

Stora Enso är ett globalt företag. hur 
ser du på vikten av samverkan med 
industrier och företag utanför själva 
gruppen? 
»Standardiseringsprocesser är viktiga för 
framgångsrika industrier. En industristan-
dard är ofta ett väldigt bra verktyg när man 
ska driva en effektiv och rationell verksam-
het. Stora Enso vill bygga upp standarder 
som fungerar globalt. Det är det bästa för 
oss. Men inom vissa områden måste vi inse 
att vi inte har en tillräcklig kritisk massa 
för att bygga upp en egen industristandard. 
Samarbete är därför bra kring allt som är 
rationellt, där vi med gemensamt erfa-
renhetsutbyte kan rationalisera och spara 
kostnader. Som till exempel inom säkerhet 
och samordning av reservdelar. Men att 
gå därifrån till att hävda att det finns ett 
allmängiltigt värde av att samarbeta – det 
tror jag inte på. Jag tror på konkurrens och 
att det är konkurrensen som driver utveck-
lingen framåt.«

hur ser du då på SSGs roll?
»SSGs uppgift är just att genom en ge-
mensam standardisering hitta skalfördelar 
och vara ett verktyg för svensk industris 
strävan att bli mer konkurrenskraftig i en 
allt mer globaliserad värld.«

hur ser Stora Enso ut om 20 år?
»Globalt finns Stora Enso om 20 år i 
närheten av tillväxtmarknader och har en 
ännu större närvaro än idag i Asien och 
Latinamerika och på den globala förpack-
ningsmarknaden.«

Vilken är skogsindustrins största  
utmaning idag?
»Den starkaste drivkraften är att våra resurser 
på planeten är begränsade. Vi kommer att 
vara nio miljarder människor år 2050. Då 
måste vi bli bättre på att använda både de 
ändliga oljebaserade och de förnyelsebara 
resurserna på ett smartare sätt, så att de 
räcker längre. Ett sätt är att få ut mycket 
mer prestanda ur varje kvadratmeter och 
varje träd. Den trenden kommer att vara 
mycket stark. Här finns också vårt fokus.
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 »Vi försöker hela tiden att konkurrensutsätta alla våra externa och interna processer. Vi gör en kontinuerlig 
benchmarking och uppföljning av våra olika system. Vår filosofi är total flexibilitet«, säger Mats Nordlander, 
VD på Stora Enso Sverige AB samt globalt ansvarig för Stora Ensos affärsområde Renewable Packaging.
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Stora Enso har beslutat att  
investera drygt 14 miljarder 
kronor i ett nytt greenfieldbruk 
för massa- och kartongproduk-
tion i staden Beihai i provinsen 
Guangxi i södra Kina.  
Ytterligare expansion planeras 
och Kina är på god väg att bli  
en av koncernens största och  
viktigaste marknader.

Stora Enso har haft verksamhet i Guangxi 
sedan 2002 och har sedan dess investerat 
200 miljoner euro för att bygga upp sina  
eukalyptusplanteringar på sammanlagt 
120 000 hektar i provinsen. Idag arbetar 
700 personer på plantskolorna och i de 
kinesiska eukalyptusskogarna. 

»Det här är en mark som passar mycket 
väl för odling av eukalyptus«, säger Mats 
Nordlander, globalt ansvarig för Stora 
Ensos affärsområde Renewable Packaging.

kartongproduktion och kapacitet
Skogarna är nu mogna att skördas. Nyligen 
beslutade Stora Ensos ledning och styrelse 
att gå vidare med den kinesiska satsningen 
genom att investera 14,3 miljarder kronor 
– 1,6 miljarder euro – i en ny greenfieldan-
läggning i staden Beihai i Guangxi. Den 
ska rymma dels en massaproduktion på 
900 000 årston och dels en ny, toppmo-
dern kartongmaskin med en kapacitet på 
450 000 årston. Det nya kartongbruket 
förväntas leverera i första hand vätskekar-
tong och olika typer av konsumentvaruför-
packningar till hela Kina. 

»År 2007 signerade vi en avsiktsför-
klaring om att bygga industri och under 
de senaste fem åren har vi planerat för 
detta och förhandlat om villkoren för det. 
Det är en gigantisk investering som vi nu 
har beslutat om. Det är en av de största 
investeringarna, som ett nordiskt företag 
hittills har gjort utanför Norden«, säger 
Mats Nordlander.

Verksamheten ska drivas genom ett 
samägt företag, som till 85 procent ägs av 
Stora Enso och till 15 procent av det stat-
ligt ägda Guangxi Forestry Group.

kina växer i betydelse
Med den aktuella investeringen kommer 
betydelsen av Kina att öka markant för 
koncernen. Kina inklusive Hong Kong 
stod för cirka fem procent av Stora Ensos 
totala omsättning år 2011 på närmare 11 
miljarder euro.

»Vi tillhör redan idag de marknadsle-
dande skogsindustriella aktörerna i landet 
och vi har ambitiösa tillväxtplaner i Kina. 
Om den kinesiska marknaden växer som 
vi tror fram till år 2020 kommer det att 
finnas en marknad för ytterligare expan-
sion«, säger Mats Nordlander.

Det slutliga målet är att längre fram när 
marknaden så tillåter utöka kartongkapa-
citeten ytterligare i det nya bruket till  
900 000 årston.

Stark tillväxt
Den globala förpackningsmarknaden ökar 
idag med 3-8 procent per år. Störst är 
ökningen i länder som Kina, Indien och 
Pakistan. 

»Alla de här länderna, som reser sig ur 
fattigdomen, behöver förpackningar. Vi 
bedömer att 50 procent av den globala 
tillväxten inom våra viktigaste kartong-
segment kommer att ske i Kina fram till 
2020. Antalet familjer i Kina, som börjar 
äta hygieniskt förpackad mat ökar med 
25 procent årligen. Det är det som driver 
vår verksamhet här. Med det här projektet 
kommer vi att substantiellt öka vår försälj-
ning på den kinesiska marknaden«, säger 
Mats Nordlander.

Rekryteringskampanjen igång
Idag har Stora Enso sammanlagt 4500 an-
ställda i Kina. Med den nya anläggningen 
fullt utbyggd i Guangxi kommer antalet 
anställda i landet att öka till 6500. Detta 
ska jämföras med koncernens totala antal 
anställda, som globalt uppgår till 30 000, 
varav 6000 i Sverige.

»Vi tror att Kina kommer att vara ett av 
de länder, där vi har flest anställda om fem 
år. Lägg därtill de 10 000 som kommer 
att jobba där under konstruktionsfasen. 
Sammantaget räknar vi att investeringen 
i Guanxi med entreprenörer, leverantörer 
och bisysslor kommer att skapa 30 000 
nya arbetstillfällen i provinsen«, säger 
Mats Nordlander.

Den första rekryteringskampanjen för 
bruket är redan igång, då 300 universitets-
utbildade ska anställas och senare under 
våren 2013 ska ytterligare 500 rekryteras

»De allra flesta kommer att få lära sig 
bruket från grunden och börja i operatörs-
ledet«, säger Mats Nordlander.

klart 2014
Byggandet av anläggningen påbörjas så 
snart formaliteterna är klara.

»Alla delbeslut är fattade, men det slut-
liga rambesluten har vi inte fått ännu. Så 
fort det tillståndet kommer inleds bygget. 
Konstruktionsfasen beräknas sedan ta två 
år och planen är att produktionen ska 
komma igång under slutet av 2014«,  
slutar Mats Nordlander.

t e x t  C A R L  J O H A R D   f o t o  S t O R A  E N S O ,  J u L i A N A  Y O N D t 

»Det är en gigantisk investering som vi nu har beslu-
tat om«, säger Mats Nordlander, globalt ansvarig för 
Stora Enso Renewable Packaging.

Idag arbetar 700 personer på plantskolorna 
och i de kinesiska eukalyptusskogarna.

STORA
ENSO

STORSATSAR I KINA
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Lena Abrahamsson bedriver forskning 
kring hur utveckling och förändringar av 
organisationer påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön.

Framför allt fokuserar hon på den 
renässans av Lean i arbetslivet, som vi 
under senare år kunnat se, och särskilt då 
den »nordiska dialekten« av Lean. Leans 
popularitet har sedan början av 1990-talet 
stigit och fallit, men har idag en obestridd 
position, som den ledande organisations-
modellen.

»Nu ser vi återigen en renässans för 
Lean och löpande band med rationali-
seringar, standardiseringar och detalje-
rade arbetsbeskrivningar som följd. Men 
parallellt har vi också ett fortsatt ökat 
fokus på arbetsmiljö, säkerhet, hållbar-
het och arbetsplatslärande. Vi har idag en 
helt annan helhetssyn och ett helt annat 
systemtänkande än när vi talade om Lean 
för 20-30 år sedan«, förklarar hon.

Lean ett redskap
För många företag är Lean ett bra redskap 
och en bra start för att börja förbättra sina 
processer. Lena Abrahamsson menar att 
Lean inte automatiskt innebär förbätt-
ringar, vare sig för produktion, arbetsmiljö 
eller jämställdhet.

»Det handlar om hur vi praktiserar 
begreppet. Även om det inte sker med 
automatik, så finns det ändå inom Lean 
goda möjligheter att arbeta med arbets-
miljö, lärande och breddat arbetsinnehåll 
för de anställda. Det är viktigt att skapa en 
helhet och inte glömma bort dessa delar. 
Det är först då man kan uppnå Business 
Excellence«, säger Lena Abrahamsson.

Den svenska modellen
Här slår hon gärna ett slag för vad hon 
kallar för den svenska dialekten av Lean.

»Det finns egentligen ingen svensk ver-
sion, men det finns en svensk eller snarare 
nordisk tillämpning av Lean. De svenska 

konsulterna läser samma konsultböcker. 
Det är ingen stor skillnad på metodik och 
införandemodeller, utan det som skiljer 
är hur svenska företag och organisationer 
väljer att lägga upp sitt förändringsarbete. 
Här handlar det mer om de arbetsmark-
nadstraditioner vi har. Vi gör på vårt sätt 
för att vi vet att det fungerar bra och för 
att vi är vana vid att jobba så. För oss är 
det självklart att utgå från de regler och de 
policies som finns i det svenska arbetslivet. 
Och det är detta svenska sätt att jobba 
med arbetsorganisation, säkerhet och 
arbetsmiljö, som vi ska fortsätta satsa på. 
Det är bra för företagen, deras anställda 
och arbetsmiljön. Det är vägen framåt 
att våga hålla fast vid denna«, säger Lena 
Abrahamsson.

Svenskt arbetsinflytande
Ett viktigt exempel är inflytandet på 
arbetsplatserna.

»I Sverige har vi valt att behålla en viss 
form arbetsplatsdemokrati. Vi tycker det 
är viktigt att medarbetarna engagerar sig 
och deltar i besluten. Det finns också i 
Lean-modellernas koncept inskrivet att 
medarbetarna ska vara med och bidra 
med ständiga förbättringar. Men i vissa 
länder väljer man att det bara ska omfatta 
vissa delar. I Sverige tolkas det som att det 
ska omfatta mycket mer, att människor 
faktiskt ska vara med och bestämma över 
sitt eget arbete. Här har vi också korta 
kommunikationsvägar mellan chef och an-
ställd. Det är ingen dramatik att gå in till 
chefen, vilket det kan vara i andra länder, 
där avståndet mellan chef och anställda 
kan vara större och organisationerna mer 
hierarkiskt uppbyggda.« 

LEAN of  
SWEDEN

Lena Abrahamsson menar att detta medinflytande och 
våra platta organisationer har gett Sverige ett försprång 
gentemot andra länder. 

»Jag tycker att det är väldigt bra att vi på det här viset 
kan använda och utnyttja Lean på ett sätt som faktiskt 
förstärker delaktigheten och engagemanget hos de 
anställda, samtidigt som vi i Sverige är extra bra på detta 
eftersom vi har en stark tradition inom det området.« 

Dramatisk effekt
Företagen upplever också att de kan använda den lagstift-
ning och de traditioner Sverige har till något positivt. 

»För dem innebär Lean inte bara en delaktighet och 
ett medbestämmande därför att de rent tekniskt prompt 
måste ha det, utan delaktigheten blir istället ett viktigt 
utvecklingsredskap. Det är då de kan få uppleva en verk-
ligt dramatisk effekt av Lean«, säger Lena Abrahamsson.

Varliga rationaliseringar
En annan viktig skillnad, som Lena Abrahamsson note-
rat, är att de svenska företagen i sin tillämpning av Lean 
inte går alltför hårdhänt fram vid sina rationaliseringar 
när de ska göra besparingar. 

»De behåller gärna arbetsrotationen och tanken på 
att det är viktigt med närande kompetensutveckling i 
arbetet. Vi har haft en positiv arbetsmiljöutveckling med 
en allt bättre arbetsmiljö inom många arbetsgrupper i 
industrin. Lean fungerar alldeles utmärkt att användas 
även på det sättet. I många andra länder är rationalise-
ringsklimatet hårdare med följd att individerna upplever 
att arbetena utarmas. Så är det inte riktigt i Sverige«, 
säger Lena Abrahamsson.

Problem med bemanning
Flera större företag brukar i dessa sammanhang lyftas 
fram som paradexempel. Vid lågkonjunktur friställer de 
inte sina anställda, utan sätter dem istället på skolbänken 
för att bli mer kompetenta och mycket snabbare kunna 
stödja tillverkningen när konjunkturen har bottnat och är 
på väg upp igen. Lena Abrahamsson menar att detta är 
bra, men det finns också andra tendenser.

»Många företag arbetar med inhyrd personal. Upp 
emot 30 procent av arbetsstyrkan utgörs i flera fall av 
inhyrd personal, vilket kan vara problematiskt ur ett 
säkerhetsperspektiv. Det kräver ett annorlunda tänk och 
det ställer andra krav på hur man jobbar med säkerhets-
kultur«, säger Lena Abrahamsson och slutar: 

»Bemanningsföretagen kan visst bidra med hög kom-
petens, men det kan också ställa till en hel del problem 
ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket har tittat 
extra noga på detta och kunnat konstatera ökade risker. 
Bemanningsföretagen står för en oproportionerligt stor 
andel av olycksfallen på arbetsplatserna. Det beror inte 
alltid på att de gör fel, utan många gånger på att de också 
får utföra de mer farliga arbetsuppgifterna.« 

t e x t  C A R L  J O H A R D   f o t o   J O H A N  B A G G S t R Ö M

Vårt djupa medinflytande och våra  
platta organisationer har gett Sverige  
ett försprång gentemot andra länder, 
menar Lena Abrahamsson, professor 
i industriell produktionsmiljö vid Luleå 
tekniska universitet.  
»Jag tycker att det är väldigt bra att vi på 
det här viset kan använda och utnyttja 
Lean på ett sätt som faktiskt förstärker 
delaktigheten och engagemanget hos de 
anställda, samtidigt som vi är extra bra på 
detta, eftersom vi har en stark tradition 
inom området.« 

»Det finns inom Lean goda möjligheter att arbeta med arbetsmiljö, lärande och breddat
 arbetsinnehåll för de anställda. Det är viktigt att skapa en helhet och det är först då man kan 
uppnå Business Excellence«, säger Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska högskola.
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Grunden till hur arbetet organiseras vid 
Scanias samtliga produktionsanläggningar 
stavas SPS (Scania Producition System). 
Det är ett system, som har kopierats och 
anpassats efter Toyotas motsvarighet och 
därefter sedan 1995 successivt implemen-
terats i fabrikerna. Nu vill företaget ta 
systemet ett steg längre för att nå sina 
produktionsmål.

»SPS har fungerat bra hittills, men för 
att möta framtidens utmaningar måste 
våra prestanda förbättras radikalt«, säger 
Evert Halvarsson, ny VD för Scania 
Benelux och tidigare VD för Scanias 
underhållsbolag Dynamate AB. 

Scania är redan inofficiella svenska  
mästare i produktivitetsutveckling. Sedan 
år 2000 har företaget haft en produktivi-
tetsökning på 50 procent. 

»Nu ska vi uppfylla våra nya mål, där vi 
ska göra dubbelt så mycket dubbelt så fort. 
Ett av målen är att vi på fem år ska öka vår 

till och lärt oss av. De började med att 
studera nuläget och deras slutsats var 
att produktionsmålen måste vara mer 
förutbestämda än vad de var när behoven 
uppstod. De anser att vi har för splittrad 
mål- och verklighetsbild. Vi måste få ut de 
produktionsmål vi förväntar oss i organisa-
tionen och det måste ske genom att alla 
har samma fokuserade målbild, att vi har 
kortare stopp och att vi alltid har reserv-
delar på plats«, säger Evert Halvarsson.

Samtidigt som det finns likheter mellan 
japanska och svenska fabriker finns det 
också skillnader. 

»På operatörsnivå är vi bättre än exempel-
vis Toyota när det gäller att använda den 
kompetens vi besitter i arbetet med egna 
ständiga förbättringar. Vi är bättre på 
att på djupet engagera alla montörer och 
operatörer. Här har vi en stor källa till ökat 
kompetensutnyttjande och kapacitets-
utveckling«, säger Evert Halvarsson.

maximala produktionskapacitet från  
100 000 till 150 000 fordon med samma  
personalstyrka och i samma fabriker utan 
att bygga nytt. Det ska vi göra genom 
att utnyttja produktionslinorna bättre, 
samtidigt som vi når våra miljömål. Då 
blir vi också mindre känsliga för kon-
junktursvängningar, vilket medför att vi 
kan behålla våra anställda och därmed vår 
kompetens över cyklerna«, säger Evert 
Halvarsson. 

höjd tillgänglighet
För att nå dit har koncernen numera ett 
stenhårt fokus på att höja tillgängligheten 
(OPE). 

»Den stora utmaningen är att höja till-
gängligheten från 70 till över 90 procent. 
Först då finns det möjlighet för oss att nå 
målet 15 producerade fordon per anställd 
och år, vilket är en fördubbling mot idag. 
Det ska vi klara genom att på allvar föra in 

Ny organisation
I Scanias nya sätt att arbeta, så inleds  
processerna alltid med att en styrgrupp 
i detalj gör en nulägesbeskrivning, som 
fastställer vilka förbättringar som måste 
genomföras. Därefter tas en utvecklings-
plan fram, där produktionsgruppen på 
monteringslinjen spelar en ledande roll. 
»Det är produktionsgrupperna som  
sitter på lösningarna. Styrgruppens arbete 
handlar om att skapa en organisation, där 
detta kunnande tas om hand och omvandlas 
i handling«, säger Evert Halvarsson och 
fortsätter:

»Vi måste därför integrera underhålls-  
och produktionsorganisationerna.  
Underhåll och produktion ska ha samma 
mål avseende kvalitet, produktion, leverans 
och tillgänglighet liksom när det gäller 
struktur, skiftesformer och chefsnärvaro. 
Vi måste satsa på produktionsunderhåll 
och få de långa stoppen att bli kortare.  

TPM med ett ständigt förbättringsarbete 
i organisationen. TPM är det verktyg som 
bäst har möjlighet att höja OPE-talen till 
helt nya nivåer. Vi arbetar också med att i 
ökad utsträckning integrera underhåll och 
produktion. Produktionsmålet ska ha högs-
ta prioritet och underhåll ska anpassa sin 
organisation till produktionens. Vi ska även 
förbättra kvalitet och leveransprecision«, 
säger Evert Halvarsson.

Duktigare än Toyota
Det gedigna produktivitetsutvecklings-
arbetet startade med att fyra japanska 
experter från konsultföretaget Senzei 
bjöds in i början på 2011 för att närmare 
studera produktionen vid chassi- och motor-
monteringen i Södertälje, detta för fortsatt 
inspiration och vägledning. 

»Det är äldre kloka män med lång  
erfarenhet av snarlika produktionsmiljöer 
vid Nissan och Toyota, som vi har lyssnat 

Nu ökar Scania, som redan är inofficiella svenska produktivitetsmästare, trycket ytterligare.  
Den maximala produktionskapaciteten ska fördubblas och tillgängligheten öka till 95 procent. 

»Det ska vi klara genom att på allvar föra in TPM (Total Productive Maintenance)  
med ett ständigt förbättringsarbete i organisationen och i ökad utsträckning integrera  

underhåll och produktion«, säger Evert Halvarsson, ny VD för Scania Benelux och tidigare  
VD för Scanias underhållsbolag Dynamate.

SCANIA LÄGGER IN  
höGSTA VÄxELN

»Det KRÄVS 
ett heLt Nytt SÄtt 
att tÄNKa, FöR att 

LöSa De PROBLem  
VI SKaPaDe meD  

Det gamLa SÄttet 
 att tÄNKa.«

t e x t  C A R L  J O H A R D   f o t o  S C A N i A

ALBERt EiNStEiN (1879-1955)
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Vi måste redan från början se till att vi 
har rätt reservdelar och rätt kompetens 
på plats. Vi ska ha underhållsfolk som 
är närvarande på verkstadsgolvet«, säger 
Evert Halvarsson. 

Produktionsunderhåll
Produktionsunderhåll är en strategisk kärn-
verksamhet för Scania, som idag arbetar 
med förebyggande underhåll (FU) och 
försöker gå från ett funktionellt och reaktivt 
till ett proaktivt och integrerat underhåll. 

Tanken är att denna förändring ska bidra 
till såväl ökad kvalitet och produktion 
som bättre arbetsmiljö. För att underlätta 
utvecklingen har Scania gjort produktions-
grupperna mindre och tillsatt en grupple-
dare. 

»Vi har anammat en 5+1-organisation, 
som får ansvaret för allt produktions-
underhåll. Varje grupp på fem operatörer 
och montörer ska ha en gruppledare, 
som är med och löser problem och byter 
av när det behövs. Operatörerna blir 
ansvariga för sina maskiner, vilket även 
inkluderar enklare underhåll (UFO), som 
regelbunden kontroll, initialrengöring och 
byte av vissa filter. 

De gör också den första bedömningen 
och kallar vid behov in förstärkning av 
särskilda kompetenser, som exempelvis 
programmerare eller elektriker. Dagens 
maskiner och system är så komplexa att 
denna specialisering är nödvändig«, säger 
Evert Halvarsson.

Real Time Management
Scania har även infört något de kallar 
för RTM – Real Time Management. 
Varannan timme träffas berörda chefer 

och ledare för att diskutera och registrera 
resultat och avvikelser. 

»Var står vi nu när vi har åtgärdat det 
som var problem för två timmar sedan? 
Den långsiktiga målsättningen är att träffas 
varje timme, istället för som tidigare i 
slutet av varje skift. Det man pratade om 
då var en dags gamla problem. Vi är inom 
Scania sakta på väg mot realtidsregistrering, 
vilket kommer att krävas framöver«, säger 
Evert Halvarsson.

Scania försöker också flytta underhållet 
från helger till vardagar. 

»Då finns en fungerande infrastruktur i 
samhället, det är enklare att få tag i  
reservdelar och det är lättare att få personal 
att jobba. Som en följd av detta blir vi 
dock tvingade att planera underhålls-
insatserna noggrannare.«

Global samordning
Nästa steg blir globalisering även av  
underhållet. Scania har idag ett underhålls-
system, som ser annorlunda ut runt om i 
världen med stöd i olika affärslednings-
system och plattformar, som inte stödjer 
varandra. 

»Det är rörigt och vi kommer inte åt 

varandras beredningar och planer när 
det gäller reservdelar och förebyggande 
underhåll. Därför har vi initierat Puma-
projektet, som syftar till ett gemensamt 
globalt underhåll av applikationer, 
gemensamma framtida uppgraderingar på 
ett och samma ställe, samma hårdvara och 
minskade driftkostnader. Genom detta får 
vi tillgång till samma metoder världen över, 
vi kan genomföra ett globalt förbättrings-
arbete, kopiera förebyggande underhåll, 
kopiera reservdelsberedningar, göra 
KPI-uppföljningar, ha samma definitioner 
och nyckeltal och vi kan rättvist jämföra 
produktion och underhåll med varandra«, 
säger Evert Halvarsson. 

Stort fokus på säkerhet 
Scania har också ett stort fokus på säkerhet.

»Olycksfallsfrekvensen går visserligen 
ned men den ligger fortfarande kvar på en 
oacceptabel nivå. Vår personal är inte alltid 
inne och gör standardiserade uppgifter. Då 
kan den vara mer exponerad för säkerhets-
risker. Men inget arbete är så viktigt att 
man ska åsidosätta säkerheten. 

Det är inte okej att inte komma hem  
i samma skick som man kom till jobbet. 

Om DU INte  
KaN göRa 
ett arbete  
säkert, 
SKa Det INte  
göRaS aLLS.«

Det håller inte att strunta i säkerhets- 
rutiner med motiveringen att det är bråttom. 
Det är viktigt att alltid ta ett steg tillbaka 
och göra en riskbedömning. Det är noll-
tolerans som gäller och våra chefer måste 
ta tag i detta«, säger Evert Halvarsson.

En stor utmaning är den tillfälliga 
arbetskraften. 

»Den tillverkande industrin har här 
mycket att lära från byggsektorn. Vi är 
duktiga på att producera, men i och med 
att omställningstakten blivit högre, så 
krävs det insatser av människor, som  
vanligtvis inte är i industrin. Då uppstår 
det problem. Här finns det idag stora 
brister«, säger Evert Halvarsson och slutar 
med att betona vikten av taktkänsla.

»Produktionstakten är viktig. Vi måste 
jämna ut flödena, så att vi inte ena dagen 
producerar 100, nästa dag 20 och tredje 
dagen 150 fordon. När jag jobbade i Holland 
var det första jag gav mig på fabrikens 
korta onsdags- och fredagskvällar. Det 
skapade sådana oförklarliga svängningar 
i materialflödet hos underleverantörerna. 
Då gjorde vi istället varje dag lika lång och 
genast inföll en harmoni i hela flödet, en 
harmoni som är lika självklar än idag.«

»Nu ska vi uppfylla våra nya mål, där vi ska göra 
dubbelt så mycket dubbelt så fort«, säger Evert 
Halvarsson, VD för Scania Benelux.

Den kolDioxiDfria verkstaDen
Scania siktar mot att bli den koldioxidfria verkstaden. Just nu genomförs  
insatser inom två områden – baslaster och belysning. 

baslast  
Den last en maskin behöver som går på tomgång.

»Vi satsar på att sänka baslasten i våra fabriker. En baslastsänkning innebär 
att vi förbrukar mindre energi och på köpet sänker vi utsläppen av koldioxid. 

På många gamla maskiner går det inte att stänga av hydraulsystem, fläktar 
och pumpar när de inte används. Elen är oftast på för hela maskinen bara för 
att hålla något dataminne igång. Det går dock att mata minnet med en mindre 
strömkälla och här finns miljoner att spara, samtidigt som det är bra för miljön 
och det är lätt att mäta«, säger Evert Halvarsson.

belysningar 
Den andra besparingsområdet är belysningar. 

»Vi har gått in med rörelsesensorer, som tänder belysningarna. Vi försöker  
också få de anställda att bli medvetna om energibesparingarna genom att 
släcka datorer och belysningar när de inte är på plats. Vi har även inlett  
samarbete med tillverkare, där vi tillsammans utvecklar ny utrustning för att 
sänka förbrukningen på stora lysrörsarmaturer. Tillexempel en kilometerlång 
cykelväg, där vi kraftigt reducerar effekten med nästan bibehållen  
belysningsstyrka«, säger Evert Halvarsson.

»
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Dynamate AB är sedan 2001 ett helägt 
dotterbolag till Scania. Uppdraget är att 
arbeta med fastighetsunderhåll, produk-
tionsunderhåll och fastighets- och om-
ställningsprojekt för Scanias alla fabriker i 
Sverige. Totalt sysselsätter Dynamate 850 
anställda.

Sedan förra året är Dynamate djupt 
engagerad i Scanias produktivitetshöjande 
arbete, som omfattar hela koncernen. På 
fem år ska den maximala produktions-
kapacitet öka från 100 000 till 150 000  
fordon och det ska ske med samma  
personalstyrka och i samma fabriker  
som idag. 

Stora fördelar
En viktig del för att nå en högre under-
hållseffektivitet är att minska stopptiderna 
och få bättre kontroll över materialflöde 
och reservdelshantering. Sedan 2011 har  
Dynamate därför inlett ett nära samarbete 
med SSG Produktdatabas. Målet är att 
uppnå sänkta inköpskostnader, minskad  
kapitalbindning och ökad underhålls-
effektivitet för till att börja med Scanias 
 tre anläggningar i Sverige.

»Vi har till stora delar genomfört  
implementeringen i Oskarshamn, vi är 
mitt uppe i arbetet i Luleå och har även 
startat i Södertälje. Med det är vi igång  
på alla de orter vi är verksamma i Sverige«, 

databas är det absolut viktigaste för oss nu. 
Ju fler leverantörer och företag som går 
med i samarbetet desto bättre är det för 
alla«, säger Staffan Garås och tillägger: 

»Hittills är nog Dynamate det enda  
företag som drivit den här frågan utifrån 
ett underhållsperspektiv. När det gäller 
övriga engagerade företag är det mest 
inköpsavdelningarna som varit aktiva.  
Vi ser definitivt det här projektet som 
OPE-höjande.«

Införande även internationellt
På sikt hägrar anläggningarna i övriga 
världen.

»Vi är starkt övertygade om att det här 
är bra och vi har bestämt oss för att vi först 
ska genomföra detta i Sverige, sedan får vi 
utvärdera projektet. Men vi är ett globalt 
företag och vi ser fördelarna även för våra 
övriga verksamheter i Holland, Frankrike 
och Sydamerika, där vi har likartade ar-
betssätt kring reservdelar och där vi har  
ett funktionellt underhållsansvar.«

Att få kontroll över materialflöde och reservdelar är en viktig del i Scanias och Dynamates  
mål att inom fem år få en ökad tillgänglighet i de svenska fabrikerna upp till 95 procent. 

 Här har det nära samarbetet med SSG varit en viktig pusselbit.

Dynamate ab
- VD Staffan Garås. 
- Helägt dotterbolag till  
  Scania sedan 2001. 
- Cirka 850 anställda. 
- Arbetar med fastighetsunderhåll,   
  produktionsunderhåll och fastighets-   
  och omställningsprojekt. 
- Fokus på Scania.

TUFFA MÅL  
OCh STORA  

BESPARINGAR

Sedan kan vi även låta grossisterna lagra 
vissa artiklar. Vi behöver inte alltid handla 
direkt från leverantörerna om det finns 
lager på andra och närmare ställen.«

Många solskenshistorier
En annan fördel är att Scania kan se vilka 
andra företag som är med i SSG Produkt-
databas och har lagerlagt sina artiklar. Här 
har Dynamate redan flera solskenshistorier 
att berätta. 

»Det finns fler goda exempel. Vi fick 
bland annat via SSG Produktdatabas tag 
i ett företag i Skåne som hjälpte till på ett 
utomordentligt sätt genom att låna ut sina 
reservdelar. Vi slapp därmed stanna maski-
nerna och sparade stora belopp.« 

Leverantörerna svårflirtade
Det som har varit svårt så här långt har 
varit att få de stora leverantörerna att delta. 

»Här har leverantörsklassningen inte 
skett i den utsträckning som vi trott och 
önskat, vilket är ett orosmoln. Att locka 
fler leverantörer att delta i SSG Produkt-

säger Dynamates VD Staffan Garås.
De förväntade fördelarna med inför-

andet av SSG Produktdatabas är många. 
Totalt kommer under projekttiden  
90 000 artikelnummer att hanteras på de 
tre anläggningarna.

»Vi har länge behövt göra en städning 

av våra förråd. Med hjälp av SSG når vi 
till en högre nivå. Det här arbetet tror vi 
mycket på«, säger Staffan Garås.

Minskade lagerkostnader
Scania har innan starten gjort en kalkyl,  
där de bedömt att hela projektet kommer 
att ha ett positivt kassaflöde redan från år 
tre. Bland annat räknar Dynamate med 
stora besparingar på minskade lager- 
kostnader, delvis som en följd av bortren-
sade dubbletter.

»Sedan har vi sett att vi har en hel del 
hyllvärmare, som också kan tas bort. Vår 
framtida strävan är att ha rätt artiklar på 
hyllan. Artikelgrupperingen med SSGs 
GVM-träd underlättar dessutom livet för 
inköpsavdelningen. De kan ta alla givare 
eller motorer av en viss sort, samla ihop 
dem till större volymer och göra effekti-
vare paketinköp. Sedan tittar vi mycket på 
artiklarnas leveranstid, där det är möjligt 
att byta ut snarlika artiklar som går att 
leverera snabbare«, säger Staffan Garås 
och fortsätter:

»Vi gör också en bedömning från arti-
kel till artikel. Är det dyra mindre strate-
giska prylar, som vi behöver mer sällan, då 
lägger vi kanske inte upp dem eller så kan 
det räcka med att bara ha ett exemplar i 
Sverige. Det blir överhuvudtaget en effek-
tivisering av vår samlade förrådshantering. 

VI KaLKyLeRaR 
meD ett positivt  
kassaflöDe  
ReDaN FRåN  
åR tRe.«

 »Med hjälp av SSG når vi till en högre nivå«, säger 
Staffan Garås, VD på Dynamate AB.

Leverantörer
till industrin

Industrin

Detta är ssg produktdatabas
Med över 650 000 registrerade artiklar och drygt 
40 anslutna industrier hjälper  SSG Produktdatabas 
företagen att få bättre ordning på sina anläggnings-
register och förrådssystem. Genom reservdelssamar-
beten skapas även stora kostnadsbesparingar som en 
följd av minskade stopptider och reducerade lager.

t e x t  C A R L  J O H A R D   f o t o  J u L i A N A  Y O N D t   i l l u s t r at i o n  S w E E t  w i L L i A M S  A N D  P O P
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Något som blir allt mer uppenbart är att det är ett slöseri 
med resurser när framför allt kvinnors kompetens inte 
tas till vara. I näringslivet existerar fortfarande en hel del 
gamla mönster och traditioner, som värderar det män 
säger och gör högre

»Ja, så är det ofta. I en fabrik syns det många gånger 
på så sätt att arbetsuppgifterna är uppdelade mellan kö-
nen. Männen finns där det är fokus på teknik och tyngre 
arbetsuppgifter medan kvinnorna finns där det är mer 
finmotoriska moment och ofta med ett högt arbetstem-
po. Vi har också en schablonbild av att en tekniker eller 
chef är en man.«

Produktiviteten ökade med tio procent
Marita Svenson, som driver ett konsultföretag med 
fokus på tillväxt och affärsutveckling, menar att det är en 
ordning, som är till stor nackdel för både företagen och 
individerna.

»Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall är ett bra exempel. 
Kvinnor och män fanns på helt olika ställen i fabriken. 
Männen vägrade att befatta sig med vad de ansåg vara 
’kvinnosysslor’, och kvinnorna hade vant sig vid att inte 
göra det karlarna gjorde. Det ledde till att det blev prob-
lem med produktiviteten. Vid sjukdom eller förändrad 
orderingång var det inte bara att styra om produktionen, 
och fördela resurserna på bästa sätt.«

När det blev uppenbart för ledningen att könsrollerna 
påverkade resultatet negativt, så inleddes ett genusmed-

vetet förändringsarbete. Ledningen var mycket drivande 
och engagerad. Marit Svensson säger att det var en 
förutsättning för den stora framgång som arbetet fick.

»Det var en del motstånd i början och mest var det 
männen som protesterade. Det är bara att inse, och i 
högsta grad mänskligt, att kopplat till arbetet och vissa 
maskiner och arbetsuppgifter finns alltid en form av 
status. Många av männen uppfattade det som lägre status 
att göra det som tidigare enbart utförts av kvinnor. 

Förändringsarbetet har lett till att numera kan alla ar-
beta med alla maskiner. Allt har blivit flexiblare och pro-
duktiviteten har ökat med nästan tio procent. Dessutom 
har den allmänna stämningen förändrats. På ett självklart 
sätt har man inom företaget kunnat föra in en annan typ 
av frågor i diskussionerna. När jag pratade med fabriks-
chefen Håkan Bäckström, så sa han att hela arbetsmiljön 
har utvecklats på ett positivt sätt som både känns och 
gör skillnad. Insikten är att när det pratas jämställdhet i 
fikarummet, så går det att resonera om det mesta.«

Aktionsorienterad forskning
I forskningsprojektet, som boken sammanfattar, följs 
också Hälsingslands Sparbank och forskningsinstitutet 
Acreo. Viktigaste slutsatsen är att genusmedvetenhet 
utmanar och utvecklar företagskulturer, bidrar till inno-
vationer och effektiviserar produktionen.

»Vi har varit ett team med forskare och processledare 
som arbetat hands-on. Med det menar jag att upptäcka 

konkreta problem och sedan göra något åt 
dem. Kalla det gärna för aktionsorienterad 
forskning, för det är precis vad det handlar 
om. Otroligt intressant och givande i en 
förändringsprocess. Forskning som enbart 
studerar och observerar har givetvis också 
sin plats, men ibland behövs det mer…«

Det är ingen slump att just Marita 
Svensson valde att vara medförfattare till 
en bok om genusmedvetet ledarskap. Som 
drivande affärskvinna har hon mött en 
verklighet, där könsrollerna i onödan ställt 
till oreda. Mest för kvinnorna, men också 
för männen. Hon säger att det är lite bort-
glömt att även män tjänar på jämställdhet. 
Insikten är att harmoni är tillståndet att 
sträva mot.

»Jag var med redan från början när vi i 
Hudiksvallsregionen 2004 fick chansen att 

bygga upp nätverksorganisationen Fiber 
Optic Valley. Vårt uppdrag var att skapa 
tillväxt, men vi insåg snart att det inte 
skulle lyckas utan ett tydligt genusperspek-
tiv. Allt var så otroligt mansdominerat att 
kvinnlig kompetens inte kom fram. Slöseri 
med andra ord.

Mycket mer än en rättvisefråga
Då såg vi mest jämställdhet som ett sätt att 
bredda rekryteringen. Med tiden har det 
också blivit en fråga om arbetsplatskultur, 
produktivitet och förändringsfrågor inne 
i den organisatoriska strukturen. I varje 
företag, i varje situation, i varje region finns 
det massor att göra. Det är också något 
som måste göras för att stärka vår konkur-
renskraft. «

Som sagt, jämställdhet är betydligt 

öKa PRODUKtIVIteteN meD  

GENUSMEDVETET  
LEDARSkAP

Jämställdhet ses med all rätt som en rättvisefråga mellan könen. I teorin är det få som öppet 
protesterar mot tankarna om lika lön för lika arbete, och att kompetens snarare än kön, ska vara avgörande. 

Men jämställdhet är så mycket mer än rättvisa. Det handlar också om affärsmässighet. 
Om det har Marita Svensson och några kolleger skrivit boken »Genusmedvetet Ledarskap«.

t e x t  P E R  A R O N S S O N   f o t o  P H i L i P P E  R E N D u 

»genusmedvetet ledarskap «  
är utgiven av Liber förlag i samarbete med Fiber 
Optic Valley, som är ett innovationssystem med 
säte i Hudiksvall. Projektets huvudfinansiär är 
innovationsmyndigheten Vinnova. Boken är skriven 
av Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, 
Marita Svensson, Christina Franzén och  
Ann-Sofie Däldehög.

»Jämställdhet har blivit en fråga om arbetsplatskultur, produktivitet och förändringsfrågor inne i den organisatoriska  
strukturen«, säger Marita Svensson, som driver ett konsultföretag med fokus på tillväxt och affärsutveckling

mer än en rättvisefråga. Det är ett sätt att 
förhålla sig till livet. Därför betyder genus-
medvetet ledarskap för Marita Svensson 
att det skapas justa förutsättningar för 
kvinnor och män att arbeta i vardagen.

»Chefen har som bekant makten att 
fördela vem som ska göra vad. När det är 
ett intressant statusprojekt, så blir det ofta 
slentrianmässigt männen som får mest 
ansvar. I de olika verksamheterna som 
varit med i genussatsningen, så kan vi se 
att cheferna förstått att de hanterade män 
och kvinnor med olika måttstockar. Nu 
vågar jag påstå att var och en i sitt ledarskap 
tänker på om de har en man eller kvinna 
framför sig. 

Framför allt är aldrig frågan vem som 
är den rätta mannen för jobbet, utan vem 
som är den rätta människan.«
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hur arbetar SCA idag med CSR?
»För oss på SCA handlar det om att 
fokusera på treenigheten – sociala frågor, 
miljöfrågor och ekonomi och skapa värde 
inom dessa tre områden. Dels i form av 
ekonomiskt värde för SCA, men även att 
arbetet och ansträngningarna ska vara 
värdeskapande för våra kunder och för 
samhället i stort.

Internt kallar vi arbetet för Corporate 
Sustainability – hållbart företagande.  
Jag är ansvarig för denna verksamhet och 
till Corporate Sustainability rapporterar  
tre olika funktioner – Environmental 
Affairs, Social Affairs och Public Affairs. 
Sedan är jag även ansvarig för koncernens 
hållbarhetsrapportering.«

tillgången till vatten. Inom SCA strävar  
vi efter att minska vattenanvändning  
i våra fabriker. Detta är mer angeläget i de 
områden, där vatten inte är lika självklart 
och tillgängligt som i Sverige.«

Var i världen sker det?
»Vi har anläggningar i Italien, Spanien, 
Mexiko, Colombia, USA och Australien 
som befinner sig i områden där tillgången 
till vatten är ett problem. 

Vi ser till att vi jobbar stenhårt med den 
mängd vatten som vi använder i vår process. 
95 procent av det vatten vi tar in i processen 
släpper vi ut igen. Vi har en vattenrening, 
som gör att vi släpper ut renare vatten än  
vi tar in i våra anläggningar.

Vi har samma mål inom hela SCA-
koncernen, att vi ska använda den bästa 
vattenreningstekniken som finns. Sakta 
men säkert har vi nu gått igenom alla våra 
anläggningar.« 

På vilket sätt påverkar  
CSR-arbetet SCAs affärer?
»Jag ägnar idag stor tid åt att tydligt klar-
göra sambandet mellan hållbarhetsarbete 
och värdeskapande för våra kunder och  
aktörerna på finansmarknaden. Vårt håll-
barhetsarbete hjälper våra kunder att nå 
sina egna hållbarhetsmål. Gentemot  
analytiker och investerare visar vi på hur 
hållbarhet skapar ekonomiskt värde. Vi 
fokuserar på affärsutveckling och mätbarhet 
och kopplingen till värdeskapande.  
För att klara av detta krävs rapportering  
och transparens och att vi integrerar  
hållbarhetsarbetet som en del av  
affärsmodellen. 

Vi kan visa att vi minskar energianvänd-
ningen, vilket reducerar våra kostnader.  
Vi kan också visa att vi vinner affärer som 
en följd av att vi hjälper våra kunder att  
nå sina hållbarhetsmål.

Lite svårare är det att kvantifiera vårt 
arbete med mänskliga rättigheter.  
Den argumentation vi jobbar med där 

hur är ni organiserade?
»Vi är ett team på åtta personer som 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Sedan har 
vi tillgång till en mängd olika personer ute 
i affärsenheterna med representanter från 
verksamheterna runt om i världen. 

Vi samarbetar tätt med våra experter ute  
i affärsområdena och implementering av 
vår strategi och våra mål sker ute  
i verksamheterna. 

Vi arbetar också med att säkerställa att 
beslutfattarna har tillräckliga underlag när 
det gäller vår bransch. I och med att vi  
jobbar mycket med inkontinensprodukter 
är det i vår värld viktigt att lägga fram fakta 
och underlag om exempelvis äldrevård. 
Kontinuerlig dialog mellan industri och 
beslutsfattare är alltid önskvärd tidigt  
i processen.« 

är att vi arbetar med riskhantering  – vi 
minskar riskerna när det gäller både hälsa 
och säkerhet.«

har du med tiden sett någon skillnad  
i finansmarknadens prioritering av  
CSR-frågor?
»Ja, steg för steg blir hållbarhetsfrågor allt 
mer intressanta även för kapitalmarknaden. 
Det här är ett sätt att jobba med en hållbar 
affärsmodell, som skapar värde inte bara 
under nästa kvartal utan även 50 år framåt.

Nu för tiden träffar vi fler aktörer med 
olika specialiteter, där vi får möjlighet att 
belysa hur vi skapar värde. Detta är ett led 
i vårt arbete med transparens.

Med vårt medvetna miljöarbete och  
våra nya hållbarhetsmål har SCA numera 
blivit dragloket i många av analytikernas 
gröna portföljer. Det är ett bra kvitto på att 
idéerna börjar landa och att folk börjar se 
de samband som också vi ser. Vi säljer mer, 
minimerar kostnader och minimerar risk.«

Vilka CSR-krav ställer ni idag på era 
leverantörer? 
»Vi har en god dialog med våra leverantörer 
och säkerställer att vi internt och i hela 
vår leverantörskedja har en bra kontroll 
på dessa frågor. Sedan 1 januari 2012 finns 
hållbarhetskraven med i alla våra leverantörs-
kontrakt vid sidan av alla de miljökrav och 
de kvalitetskrav, som normalt finns där.

Vi genomför också självskattnings-
enkäter, där leverantörer får svara på  
olika frågor i världens största databas för 
hållbarhet. Det är ett sätt att kunna följa 
upp deras standarder, rutiner, processer  
och hur de förhåller sig till hållbarhet. 

Det ger oss en god bild. Vi gör också 
stickprovskontroller internt och externt. 
Ibland hittar vi då saker som behöver  
åtgärdas. Då görs en plan, som följs  
upp och som leverantörerna följer.  
Hittills har detta kontrollsystem fungerat 
bra – vi har aldrig behövt slänga ut  
någon leverantör.« 

Betyder CSR olika i olika delar av världen?
»Egentligen har man i princip överallt 

samma mål med att med hjälp av sociala 
och miljömässiga hänsyn nå ekonomisk 
vinning. Men man har kommit olika långt. 
I Västeuropa har vi jämfört med utvecklings-
länder kommit lite längre i arbetet med 
medarbetarnas förhållanden och mänskliga 
rättigheter, liksom med hälso- och  
rättvisefrågor. Därför måste vi fokusera 
mer på dessa frågor i marknader, där man 
inte har lagstiftning eller kultur som  
stöder detta. 

Även när det gäller miljöfrågor har man 
kommit längre på vissa marknader när det 
gäller utsläpp. Allt detta påverkar givetvis 
oss i vårt arbete och vårt fokus inom SCA 
och vår portfölj av aktiviteter är global.

En annan mycket lokal fråga är  

Detta är Csr
CSR (Corporate Social Responsibility)
kallas idén att företag ska ta ansvar för hur  
de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, 
miljömässigt som socialt perspektiv. 

Det ekonomiska ansvarstagandet krävs  
för att företagets samhällsansvar ska vara  
långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. 
Historiskt är CSR ett sätt att både ta ansvar  
och minimera risken för att oegentligheter  
ska förekomma i företag. 

Idag betraktas CSR som något som även  
kan bidra till ökad lönsamhet, då det kan ses 
som ett sätt att minska onödig förbrukning 
av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska 
resurser och samtidigt optimera användningen 
av de resurser företaget förfogar över.

Våga satsa på hÅLLBARhET 

Kersti Strandqvist, Hållbarhetsdirektör SCA.

CSR är i allra högsta grad en viktig pusselbit 
för att uppnå Business Excellence, menar 
Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör på SCA. 
»Genom att arbeta medvetet med hållbarhet 
stärker vi vår affär. Vi ökar vår konkurrenskraft, 
vi minimerar våra kostnader, vi reducerar vår risk 
och vi blir ett attraktivt bolag att investera i«, 
säger hon i denna intervju.

t e x t  C A R L  J O H A R D    f o t o  S C A
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sätter vi upp en plan för hur de ska ta sig 
uppåt i hierarkin genom att jobba med 
nyckeltal och ständiga förbättringar.  
Vi hjälper närmare 400 företag med deras  
underhåll och vi har coacher på plats  
i deras organisationer som stöd för manage-
ment och underhållsexperter. Där vi får 
genomslagskraft ser vi att vi vinner mark 
och gör stora framsteg med förbättrade 
nyckeltal«, säger Pär Holmgren och  
fortsätter:

»Många industrier avsätter inga resurser 
för underhållet, därför kan tröskeln vara 
hög att komma över. För oss gäller det  
i första hand att få ledningen övertygad 
om betydelsen av ett kontinuerligt och 
proaktivt underhåll.«

Stor utmaning
Här har Scania genom sin historia ett 
något annorlunda angreppssätt än många 
andra industrier. I och med att det har 
varit underhållsbolaget Dynamate som 
beställt och utfört underhållet, så har 
produktionen kunnat fokusera på sin kärn-
verksamhet. Detta förfaringssätt har lett 
till en ökad förståelse från båda håll. 

»Nu närmar sig underhållsverksamheten 
produktionen med en helt annan ödmjuk 
inställning och vice versa«, säger Pär 
Holmgren. 

På andra industrier är underhålls- 
organisationerna inte lika framträdande,  
maskinerna är eftersatta och det finns 
inget fokus på långsiktigt och förebygg-
ande underhåll. Deras historik runt 
dokumentation av produktionsunderhållet 
är många gånger undermålig. Företagen 
agerar reaktivt, när det händer något så 
måste de helt enkelt fixa till det. 

»För dessa företag är det en mycket 
stor utmaning att förändra hela sitt 
förhållningssätt till underhåll«, säger Pär 
Holmgren.

Satsar på utbildning
DIS arbetar också mycket med coaching 
i Lean TPM och utbildning av manage-
ment, operatörer och underhållspersonal. 
En sådan utbildning är underhåll för 
operatörer (UFO). 

»Operatören är inte bara den som 
trycker på knappen, utan måste även vara 
delaktig i underhållet. Han eller hon vet 
ju var flaskhalsarna finns i maskinen. 
Samtidigt gäller det att vara duktig på att 

Dynamate Industrial Services (DIS) har 
idag tre affärsområden: Engineering,  
fastigheter och produktion. 

»Scania är ledande på utveckling och 
tillverkning av tunga fordon för gods- 
och persontransporter. Vår uppgift som 
dotterbolag är att vid sidan av att stödja 
Scania, vara med och utveckla underhållet 
i Sverige och konsolidera branschen«, säger 
Pär Holmgren.

helhetsåtagande
För att möta kundernas krav på kvalitet 
och effektiva projekt utför DIS helhets-
åtaganden åt kunder inom industri och 
fastighet. 

»Vi utför totalentreprenader inom bygg 
och installationer, liksom projektering,  
installation med provning och efterföl-
jande underhåll«, säger Pär Holmgren.

dokumentera vad som händer. Här kommer 
Dynamates styrka in, där vi har gjort det 
här fortlöpande och dokumenterat i många 
år«, säger Pär Holmgren. 

Inom en del medelstora industrier  
har DIS på underhållssidan tagit över 
underhållschefens roll och ansvarar för  
allt underhåll.

»TPM bygger på att underhållet är  
integrerat i produktionsprocessen. Små 
och medelstora industrier har inte till-
räckligt med tid och resurser för en sådan 
integration och då har det för dem varit 
lättare att istället anlita vår underhålls-
kompetens. En av våra kunder, en stor och 
världsledande aktör inom sitt område, har 
med vårt systematiserade angreppssätt på 
tre år kunnat se en ökad tillgänglighet  
i maskinerna på närmare 40 procent«, 
säger Pär Holmgren.

Säkerheten i fokus
DIS har en mycket nära relation till SSG. 
Medan systerbolaget Dynamate AB just 
nu är involverad i arbetet med att imple-
mentera SSG Produktdatabas på Scanias 
alla svenska anläggningar, så fokuserar DIS 
mycket på säkerhet. Samtliga 320 anställda 
har genomgått SSG Entre. 

»Vi använder oss också av SSGs 
Riskhanteringsblock. Vi har säkerheten 
i främsta rummet. Vi är rädda om våra 
medarbetare, som är vår viktigaste tillgång 
i vår strävan efter att bli Sveriges  
förnämsta industriserviceföretag«,  
slutar Pär Holmgren.

Gemensamt för totalåtaganden är att 
kunden har en partner för bland annat 
kommunikation, projektuppföljning, 
diskussion av förändringar, ekonomisk 
redovisning och arbetsmiljöfrågor.

»Vår erfarenhet är att det som driver 
effektiva projekt är en rak och tydlig  
kommunikation med fokus på att alla jobbar 
mot samma mål«, säger Pär Holmgren.

Underhållsstrategi
Helheten är DIS styrka. Många av de  
industrikonsulter, som företaget konkurrerar 
med, saknar just underhållskompetens. 

DIS underhållsstrategi handlar om att 
hjälpa kunderna att med utgångspunkt 
från Lean TPM (Total Productive 
Maintenance) gå från ett funktionellt  
och reaktivt till ett integrerat och  
proaktivt underhåll. 

»VI hjÄLPeR NÄRmaRe 
400 FöRETAG meD DeRaS 
UNDeRhåLL OCh VI haR COaCheR 
På PLatS I DeRaS ORgaNISatIONeR 
SOm StöD FöR 
maNagemeNt  
OCh UNDeRhåLLS-
eXPeRteR.«

»Filosofin som sådan grundar sig på 
Scanias och Dynamates samlade erfaren-
heter. Vi har försökt anpassa den mot 
den verksamhet vi ser och upplever. Den 
svenska industrin har ett enormt behov av 
att få hjälp med detta. Den har under lång 
tid varit världsledande och inte behövt 
anstränga sig. Därför finns det en stor 
underhållsskuld, men också en betydande 
förbättringspotential. För att nå dit måste 
det till ett förändrat synsätt på hur man 
ska ta hand om underhållet i förhållande 
till sin produktion«, säger Pär Holmgren.

Egen modell
DIS har utvecklat en egen modell, som 
man arbetar med tillsammans med  
kunderna. 

»Det är en lång process, vi gör inven-
teringar och tillsammans med kunderna 

SVERIGES 
FöRNÄMSTA 

ExPERTER PÅ 
UNDERhÅLL

Dynamate Industrial Services, som är ett dotterbolag  
till Scania, hjälper utifrån sin mångåriga och djupa  

kompetens externa företag med service- och 
underhållstjänster.  »Vår ambition är att vara  

Sveriges förnämsta industriserviceföretag«, 
säger Pär Holmgren, VD för Dynamate  

Industrial Services.
Pär Holmgren, VD för Dynamate Industrial Service.

t e x t  C A R L  J O H A R D  f o t o   J u L i A N A  Y O N D t  Dis bakgrunD oCH Historia
Dynamate Industrial Services (DIS) bakgrund har 
varit brokig. Den har sin grund i det beslut Scanias 
ledning och styrelse tog år 1992 att bolagisera all 
service och allt underhåll inom den industriella 
verksamheten i Sverige. Däregenom skulle man 
få ett bolag, som hade sin kärnverksamhet inom 
dessa områden. Det skulle också innebära att 
den industriella verksamheten kunde fokusera på 
sin kärnverksamhet – produktion av fordon och 
fordonskomponenter.  

Då skapades Scania Partner, som även 
inkluderade verksamheter som trädgårdsmästeri 
och städning. År 2001 renodlades bolaget till att 
endast fokusera på underhåll, samtidigt som 
namnet ändrades till Dynamate. Åren därefter 
kompletterades Dynamate med kompetensför-
värv inom industriunderhåll, ventilation och styr- 
och reglerteknik.   

År 2010 delades verksamheten upp i två  
separata bolag – Dynamate AB med fokus   
på underhållsarbete gentemot Scania, och  
Dynamate Industrial Services AB, som arbetar 
med underhåll gentemot externa kunder. Idag  
är båda dessa bolag helägda separata dotter-
bolag till Scania.
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Det är idag populärt att jämföra svenska företag med svältande feta 
katter, som aldrig tidigare riktigt behövt anstränga sig för födan. 
Men nu har tiderna drastiskt förändrats.

»Det har under lång tid gått bra för landet och dess företag. 
Uppvaknandet är för många plötsligt och smärtsamt. Vi kan inte 
längre fortsätta som vi gjort tidigare – nu måste vi ta tag i de mest 
angelägna frågorna. Vi måste sköta vårt fysiska och humana kapi-
tal bättre, vi måste bli bättre och effektivare på drift och underhåll. 
Istället för att sakta avveckla och fortsätta tappa i konkurrenskraft 
måste vi säkra jobben och utveckla befintliga verksamheter genom 
att engagera de högsta ledningarna och öka samverkan mellan 
forskning, branschorganisationer, regioner och industri«, säger 
Matti Tuikkanen, VD för nybildade SAMS (Swedish Asset Mana-
gement Society).

En mognadsprocess
Anders Lif, som är Global Director for Product & Industry Mar-
keting på IFS World, vill dock inte beskylla svensk industri för att 
ha vilat på lagrarna.

»Det har mer varit en mognadsprocess, där företagens fokus 
främst har varit inriktat på leveranskedjan i syfte att optimera han-
tering av råvaror och färdigvaror och distribution ut till kunderna. 
Inom den tunga produktionsindustrin, som skog och stål, har det 
handlat om att snabbt kunna ta en unik order och placera den på 
ett tydligt sätt i produktionskön. Med detta har det jobbats mycket 
och länge och företagen har också lyckats skapa en mycket effektiv 
värdekedja från råvaruuttag och leverans till förädlade produk-

Bit för bit börjar nu organisationerna gå igenom underhåll och förråd på samma effektiva  
sätt som de tidigare gjort på tillverkningssidan. Med en bättre självbild och som en del av arbetet

med Business Excellence har de börjat optimera den egna underhållsverksamheten på koncernnivå.
»Koncernerna har börjat titta på möjligheten att skapa ett gemensamt underhåll och en virtuell  
förrådsplats som servar en hel organisation. Här finns stora pengar att spara«, säger Anders Lif,  

Global Director for Product & Industry Marketing på IFS World.

Nu är underhållet i

FOkUS

ter för slutkund. Det som dock i mitt perspektiv har hamnat på 
efterkälken har varit optimeringen av underhållsdelarna. Inom den 
tunga industrin är detta oerhört centralt, eftersom det på många 
ställen på grund av de stora ingående investeringarna är en del av 
kärnverksamheten att maskinerna och produktionsapparaten går 
kontinuerligt 24 timmar om dygnet året runt.« 

Proaktivt underhåll
Detta har lett till att ledande svensk tillverkningsindustri under 
senare år utvecklat olika metoder för ett sunt strategiskt underhåll. 

»I planerad produktion ingår att du också ska underhålla ditt 
produktionssystem. Men många fabriker kommer upp i ett tempo, 
där de knappt har tid att stanna för underhåll fast de vet att det 
vore klokt. Genom att istället gå få från reaktivt till mer proak-
tivt underhåll blir företagen mer resurssnåla och får ut mer ur de 
maskiner de har och de kan undvika investeringar och utbyggnader 
och ändå öka kapaciteten. Det handlar om att våga planera det 
underhåll som behövs«, säger Mats Deleryd, adjungerad professor 
vid Mälardalens Högskola och tillika säkerhets-, kvalitets- och 
miljöchef på Volvo Construction Equipment.

Samordning skapar stora möjligheter
Orsakerna till det under lång tid oprioriterade svenska underhållet 
kan säkert diskuteras, men Anders Lif från IFS menar att industrin 
tidigare haft fullt upp med optimeringar av drift och underhåll på 
anläggningsnivå. 

»Av tradition har svenska bruk och anläggningar haft en hög 

t e x t  C A R L  J O H A R D  f o t o  A N D E R S  E L i A S S O N
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Under närmare 50 års tid har SSG arbetat 
för att utveckla ett tvärindustriellt samar-
bete, som idag är unikt. Samarbetet har  
sitt ursprung inom skogsindustrin, där 
konkurrerande bolag har delat med sig 
av goda och dåliga erfarenheter inom 
områden, som inköp, underhåll, projekt, 
konstruktion och säkerhet.

Utgångspunkten har varit att samarbete 
ger resultat och tillsammans har de  
deltagande företagen lyckats effektivisera 
sina interna processer. Idag finns över  
500 experter inom SSGs nätverk, vilka 
kontinuerligt arbetar med att hitta nya, 
smartare lösningar inom gemensamma 
problem-områden. SSG har hittills tagit 
fram mer än 450 tekniska standarder.

Sedan början av 2000-talet har SSG  
engagerat andra branscher i sitt nätverk 
och numera finns även stål-, gruv-,  
kemi-, energi- och verkstadsbranscherna 
representerade. Nya industrier tillför  
ny kompetens och tillsammans lär alla  
av varandra i en större omfattning.

»Att utveckla gemensamma standarder 
inom industrin leder till högre tillgäng-
lighet, driftsäkerhet, personsäkerhet och 
därmed även ökad hållbarhet«, säger  
Kåre Nordström.

Engagerade leverantörer
Med SSG Standard har industrin också 
fått lättare att sätta press på leverantörerna.

För de som vill ha en chans i upp-
handlingarna gäller det att svara upp mot 
kraven. I många fall ingår också de största 
tillverkarna i den kommitté, som arbetar 
fram en standard. 

»Här är det viktigt att framhålla hur 
betydelsefullt begreppen hållbarhet och 
livscykelekonomi är. Oavsett inom vilket 
område vi tar fram en standard, så handlar 
detta arbete om att lära av varandra för 
att uppnå standardiserade och resurssnåla 
lösningar på gemensamma problem,  
att brett och för många lösa ett behov  
och skapa effektiviseringar samtidigt som 
vi också uppnår övergripande mål som 
säkerhet, hållbarhet och trygghet«, slutar 
Kåre Nordström.

Samarbete inom industrin och mellan konkurrenter är vid en internationell 
jämförelse något helt unikt. »Utifrån givna utmaningar och problem har 
nya gemensamma lösningar skapats, som kommit alla till del och som 
drivit på industrins effektiviseringar.  
Det är det som är kärnan i SSGs 
industriella samarbetsmodell  
’The SSG Way’«, säger Kåre 
 Nordström, marknadschef för SSG.

INDUSTRIELLT
SAMARBETE UNDER 
ETT hALVT SEkEL

t e x t  C A R L  J O H A R D   t e x t  k R i S t O F E R  L Ö N N å  

grad av autonomi och självständighet.  
Det är först nu som industrin mäktar med 
att höja blicken och då kommer nästa 
utmaning – en koncernövergripande  
samordning av anläggningarna för under-
håll och lagerhantering«, säger Anders Lif 
och fortsätter:

»Här har SSG gått i bräschen för att 
genom SSG Produktdatabas skapa en  
gemensam masterdatastruktur med 650 000 
artiklar i artikeldatabasen. För industrin är 
det ett stort och omfattande arbete, men 
när det är gjort har man möjlighet att för 
första gången förstå att en motor A på en 
ort är samma som motor B på en annan 
ort. Plötsligt kan du titta in i andras förråd 
och på ett unikt sätt beräkna orderpunkter,  
beställningspunkter och lagernivåer och 
i förlängningen även samordna olika 
förrådsplatser, något som inte har varit 
möjligt tidigare. 

Skandinavien ligger långt framme inom 
detta område. I många delar av världen är 
underhållsarbetet fortfarande delegerat till 
anläggningsnivå.«

koncernperspektiv en ny trend
Anders Lif, IFS, menar att just detta att 
industrin tar ett koncernperspektiv även på 
underhållsdelarna är något av en ny trend. 
Detta har till viss del drivits på av att service- 
bolag, som ABB och Siemens, erbjuder 
koncernerna att genom ökat fokus och 
bättre kompetens ta över underhållsverk-
samheten och kapa kostnader. 

»Det här har en del koncerner valt att 

utmana internt genom en genomgående 
översyn av det interna underhållet. Före-
tagen har fått en bättre självbild och de har 
insett att visst underhållsarbete egentligen 
är utveckling av anläggningar och visst 
arbete är nykonstruktion medan annat är 
traditionellt underhåll. Med allt detta har 
det sedan varit möjligt att med satsning-
arna på Business Excellence optimera den 
egna underhållsverksamheten på koncern-
nivå«, säger Anders Lif. 

Ett exempel är SCA Forest Products, 
som samordnar underhållet för sina tre en-
heter med Ortviken, Östrand och Tunadal.

»De ser just nu över vilka roller de 
behöver på koncernnivå för att serva alla 
tre enheter.«

Gemensam virtuell förrådsplats
Del för del börjar nu organisationerna gå 
igenom underhållet på samma effektiva 
sätt, som man tidigare gjort på tillverk-
ningssidan. Nästa steg är reservdelssidan.

»Istället för att se det som separata 
enheter och anläggningar har koncer-

ThE WAy

nerna börjat titta på möjligheten att skapa 
en gemensam virtuell förrådsplats, som 
servar en hel organisation. Det betyder 
att förrådsnivåerna skulle kunna skäras 
ned ganska radikalt utan att servicegraden 
minskas. Därefter är det möjligt att gå över 
till inköp i syfte att koncentrera alla avtal 
till betydligt större volymer. Det minskar 
också antalet leverantörer och därmed 
utbildningsbehoven för olika reservdelar«, 
säger Anders Lif och fortsätter:

»Det finns ganska stora pengar att 
spara genom detta. Jag vet att SCA Forest 
Products med samordningen av sina tre 
anläggningar i Sundsvallsregionen räknar 
med årliga besparingar på upp emot 100 
Mkr från år 2014 jämfört med 2009 års 
nivå. Holmen håller på med ett motsvarande 
projekt, där ambitionen är liknande.« 

Positiv spiral
För den industri, där maskinerna går i 
treskift 24 timmar om dygnet året runt blir 
underhållet oerhört betydelsefullt för att 
undvika stopptid och stora kostnadsbortfall.

»Jag tror att det finns en positiv spiral 
för dessa anläggningar, som tvingas arbeta 
kontinuerligt med sitt proaktiva underhåll. 
Du får inte bara en effektiv produktion, 
utan du får också en mycket lägre andel 
av oplanerade överraskande produktions-
avbrott och det i sin tur påverkar sannolikt 
kvaliteten på färdiga produkter, men också 
kvaliteten på produktionsapparaten. Den 
blir mer effektiv om du hela tiden strävar 
efter att hålla igång produktionen på ett 
optimerat sätt. Dessutom lär du bättre 
känna din anläggning, vilket i sin tur driver 
på för en högre kvalitet och en högre pro-
duktionseffektivitet«, säger Anders Lif.

SSG viktigt
I detta sammanhang utgör SSG:s arbeten 
med olika standardiseringar en viktig 
utgångspunkt. 

»Samspelet mellan SSGs standardisering 
som nyckel för att kunna skapa en tolkning 
mellan olika anläggningars reservdels-
namngivning och affärssystemets förmåga 
att skapa genomskinlighet och transparens 
över enheterna är två viktiga förutsätt-
ningar för att genomföra den här typen av 
optimeringsprojekt«, slutar Anders Lif.

RÄTT SYSTEMUTVECKLING
– Utveckla lösning
– Validera lösning
– Utforma specifikation

RÄTT ANSKAFFNING
– Avtalsformulering
– Konstruktion
– Försörjningsanalys

RÄTT VERKSAMHETSUTFORMNING
– Installera
– Integrera
– Modifiera
– Kassera/Återvinna

RÄTT STÄNDIG FÖRBÄTTRING
– Kontroll
– Analys
– Ändrad verksamhet
– Ändrad teknik
– Ändrade behov

RÄTT KRAVPRECISERING
– Behovsanalys
– Kravanalys
– Behovsbeskrivning

RÄTT BEDRIVEN
 VERKSAMHET

DRIFT & UNDERHÅLL

INSatSeR FöR  
RÄtt ReSULtat
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Anders Lif, IFS. 

Kåre Nordström, marknadschef på SSG. 
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Tjänsten har många fördelar. 
»Tack vare databasens transparens behöver 
leverantörer bara lämna uppgifter en gång och 
dessa finns sedan tillgängliga för alla anslutna 
beställare. Uppgifterna skickas in till databasen 
och sedan kan anslutna företag enkelt se vilka 
leverantörer som finns och om de uppfyller  
deras krav. Uppgifterna är alltid uppdaterade 
och aktuella och för leverantörerna innebär 
detta en unik möjlighet att marknadsföra sig 
till fler aktörer«, säger Patrik Ellefsson och 
fortsätter:

»En annan viktig fördel är att när det uppstår 
ett tillfälligt akut behov vid ett haveri eller lik-
nande, har beställaren möjlighet att gå in och se 
vilka typer av leverantörer som finns tillgängliga 
i området. Beställaren breddar sin sökyta, vilket 
samtidigt skapar möjligheter till nya möten 
för de leverantörer som då går in och hjälper 
företaget att lösa ett besvärligt problem.«

Stor potential
Tjänsten är nu på väg att implementeras hos 
fem industrier – SCAs enheter i Obbola, Munk-
sund, Östrand, Ortviken samt Metsä Board 
Husum. Industrierna har valt att utifrån en egen 
prioritering gå ut till sina leverantörer bransch-
vis med önskemål om anslutning till systemet. 

»Vår målbild för 2013 är att vi under året ska 
ansluta ett 15-tal industrier med närmare 3000 
inregistrerade leverantörer till databasen«, säger 
Patrik Ellefsson

Flera versioner på väg
Under 2013 planeras fyra olika uppdaterade 
releaser av tjänsten med succesivt kompletterande 
funktioner. Målsättningen är hela tiden att för-
ädla tjänsten och förbättra användarvänligheten.

»Vi planerar därutöver att under 2013 etablera 
ett nätverkssamarbete med våra industrikunder 
för att på ett mer ordnat sätt få hjälp med inspel, 
synpunkter och förslag på olika förbättringar 
och förändringar«, slutar Patrik Ellefsson.

Hanteringen av leverantörsuppgifter har länge 
varit tyngd av administration och dubbelar-
bete och därmed kostsam. Särskilt belastande 
har administrationen kring egna och externa 
kvalitetskrav varit. För att se om en leverantör 
uppfyller vissa krav för att få leverera måste 
leverantören skicka in uppgifter om ekonomi, 
arbetsmiljö och liknande, som beställaren sedan 
granskar. Beställaren har dock inte alltid haft 
tillgång till de senaste uppdaterade uppgifterna 
från sina leverantörer.

För leverantörerna har detta samtidigt inne-
burit att de behövt skicka in olika pappersfor-
mulär med likartade uppgifter till flera olika 
industrier. Varierande krav från olika beställare 
– och då ofta med kort varsel – har varit admi-
nistrativt betungande också för leverantörerna.

Som ett led i att både förbättra och effekti-
visera denna hantering har SSG tillsammans 
med ett 15-tal engagerade industrier tagit fram 
den nya tjänsten SSG Registrerad Leverantör.

»Det är en webbaserade databas för leveran-
törer och industrin som förenklar kontakten 
dem emellan. Den innehåller bland annat 
uppgifter om företaget, företagets ekonomi, 
försäkringar, certifieringar, ackrediteringar, 
varor och tjänster, samt information om deras 
arbetsmiljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbete«, 
säger Patrik Ellefsson, chef för SSGs affärsom-
råde Inköp & Logistik.

NU RULLAS DEN UT

ssg registreraD  
leverantör
Nyttoeffekter för leverantörerna
• Förenklad administration.
• Sänkta kostnader.
• Uppgifterna behöver endast  
   uppdateras hos en part.

• Effektiv marknadsföringskanal.

Nyttoeffekter för industrin
• Förenklad administration.
• Sänkta kostnader.
• Hög kvalitet på leverantörs- 
   uppgifter.

• Full kontroll på vilka leverantörer  
  som uppfyller kraven.

• Förkortad ledtid från behov  
   till leverans.

• Via databasen automatiskt  
   tillgång till alla leverantörer.

• Lättare att finna kvalificerade  
   leverantörer som utför vissa tjänster.

• Uppdaterad, aktuell och alltid  
   tillgänglig information. 

• En likriktad bild inom koncern  
   och bransch.

• Ökad konkurrens - bättre tillgång  
   till alternativa leverantörer.

Patrik Ellefsson, chef för SSGs affärsområde Inköp & Logistik. 

t e x t  C A R L  J O H A R D  f o t o  k R i S t O F E R  L Ö N N å  

SSG har nu börjat rulla ut den nya tjänsten SSG Registrerad Leverantör, som knyter 
industrierna och leverantörerna närmare varandra, sänker kostnaderna och förenklar 
administrationen för alla inblandade parter.

SSGs kommitté Driftsäkerhet & Effektivitet 
har nu på allvar kommit igång med sitt ar-
bete. Målet med kommitténs arbete är att 
hitta gemensamma samarbetsfördelar ur 
ett tillgänglighets- och kostnadsperspektiv.

»Den ekonomiska nyttan av att delta 
består, dels i en direkt användning av 
resultaten i form av minskade kostnader 
och nya möjligheter att ta vara på den ge-
mensamma kompetensen, dels i minskade 
projektkostnader genom samarbete«, säger 
Mats Karlsson, chef för SSGs affärsområde 
Teknik & Underhåll.

I kommittén finns representanter från 
Stora Enso, Holmen, Korsnäs, Metsä 
Board, SCA, Södra Cell, Arctic Paper, 
Domsjö, Cascades, Munksjö och UTEK. 
Ordförande för kommittén är Stora Ensos 

underhållsdirektör Henrik Olofsson.
Under 2011 publicerade kommittén en 

ny utgåva av SSG 2001 Underhållseffekti-
vitet, terminologi och nyckeltal. Därefter 
har arbetet varit helt fokuserat på definitio-
ner, nyckeltal och benchmarking.

SSG Uppdragsavtal
För att de deltagande företagen ska känna 
sig helt trygga i sitt samarbete har kom-
mittén med hjälp av SSG och advokater 
tagit fram SSG Uppdragsavtal, som ska 
komplettera SSG Competition Guidelines.

I detta beskrivs noga vilka ramar som 
ska omgärda samarbetet och vilka krav som 
ställs på SSG och de deltagande företagen. 
SSG Uppdragsavtal är nu ute nu på remiss 
hos de deltagande bolagens jurister för 
utlåtande.

Definitioner och nyckeltal
Kommittén har det senaste året även arbe-
tat med tolkningar av de definitioner, som 
tidigare tagits fram i SSG 2001. Alla bruk 
befinner sig i olika faser i sitt arbete med 
underhållseffektivitet. 

»Det har varit nödvändigt att gemen-
samt tolka de definitioner som används  
i standarder och nyckeltal, så att möjlig-
heter skapas för anläggningarna att 
leverera in kvalitetssäkrat data«, förklarar 
Mats Karlsson.

SSG är den part som samlar in tolk-
ningsfrågor, samtidigt som kommittén 
sedan används som en remissinstans för en 
gemensam branschtolkning. Dessutom kan 

SSG vidarebefordra ärenden på Europa-
nivå genom UTEK som numera är en 
del av föreningen SAMS (Swedish Asset 
Management Society). 

»Nästa steg har därefter varit att komplet-
tera kravspecifikationen för benchmarking 
samt välja ut de nyckeltal som initialt ska 
jämföras. Alla deltagare i kommittén har 
valt ut prioriterade nyckeltal, som SSG 
därefter sammanställt«, säger Mats Karlsson.

Verktyg för benchmarking
En av kommitténs viktigaste besluts-
punkter är frågan om benchmarking av 
underhållsnyckeltal och val av lämpligt 
verktyg. En förstudie har därför inletts för 
att ta fram ett förslag och beslutsunderlag 
till en utveckling av en systemlösning eller 
en databas för benchmarking. 

»Ges klartecken till projektet förväntas 
det bli genomfört under 2013.

Några av grundkriterierna är att verk-
tyget stödjer SSG 2001 och att jämförelsen 
är leverantörsneutral det vill säga oberoende 
av vem som utför underhållet«, säger  
Mats Karlsson.

Utveckling av branschstandard
Parallellt med detta har kommittén även 
påbörjat arbetet med en Europaanpassad 
branschstandard från SSG för klassificering 
av underhållssystem. 

»Det saknas idag en branschstandard  
för hur industrin ska klassificera och  
konfigurera underhållssystem med fokus 
på bland annat feltyper, problemkod,  
felorsak och åtgärd. Kommittén har  
därför startat en arbetsgrupp som med 
stöd av SS-EN ISO 14224 ska utföra  
arbetet«, säger Mats Karlsson och avslutar: 

»Vi har därmed gjort en hel del  
förberedande aktiviteter och vet nu  
vilken väg vi ska gå.«

SSGs nystartade kommitté Driftsäkerhet & Effektivitet, som tidigare bland 
annat tagit fram underhållsstandarden SSG 2001, har under det senaste året 
prioriterat arbetet med benchmarking av underhållet. 

VeRKtyg FöR 
BENChMARkING

Mats Karlsson, chef för SSGs affärsområde  
Teknik & Underhåll.

t e x t  C A R L  J O H A R D  f o t o  k R i S t O F E R  L Ö N N å  
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Det var för några månader sedan som The Martin 
Prosperity Insititute rankade Sverige som »Världens 
mest kreativa land«.

Det fick nog många i Sverige att luta sig tillbaka 
och nicka nöjt.

Själv lutade jag mig istället framåt och skakade på 
huvudet.

»Som man frågar får man svar«, tänkte jag.
Man kan naturligtvis få Sverige till världens mest 

kreativa land, men jag är helt säker på att man kan få 
Zimbabwe till att vara det också.

För fem år sedan bodde jag i Harare under två år 
och mötte många kreativa människor.

Nej, de hittade inte på »Angry Birds« i Zimbabwe, 
men där hittar de istället på kreativa lösningar för att 
kunna köpa mjölk trots att kontanter försvinner (på 
grund av hyperinflation som gjorde sedlarna värde-
lösa). På några dagar har ett sätt att betala mjölken 
med mobilen lanserats (något vi fortfarande inte kan 
göra i Sverige).

Just tron att vi i väst skulle vara mer kreativa än 
andra delar av världen, (och att detta ska vara det vi 
konkurrerar med i framtiden) är inte bara helt fel, 
utan också i det närmaste rasistiskt.

Förmågan att vara kreativ är en mänsklig egenskap; 
självklart finns den över hela klotet!

Men vilken sorts idéer man hittar på påverkas bland 
annat av vilken kunskap man har och vilka intryck 
man får. Så låt oss titta på dessa båda förutsättningar i 
ett globalt perspektiv.

Nu när Afrika och Asien får en växande välutbildad 
medelklass, så exploderar inte bara antalet välutbil-
dade i världen, utan även antalet kreativa människor 

med utbildning nog för och intresse av att kläcka nya 
Iphonespel, smartare bilar eller klokare kylskåp.

Och många av dem har en aptit på kunskap från 
hela världen. 

Just det ger dem faktiskt bättre förutsättningar att 
tänka nya tankar.

Ser man både film från Hollywood och Bollywood 
har man lättare att hitta på kreativ film.

Firar man både kinesiskt nyår, och västerländskt 
nyår har man dubbelt så bra möjligheter att hitta på 
nya festligheter.

Tittar man både på högsta cricket-serien i Indien 
och högsta fotbollsserien i England, så har man 
perfekta förutsättningar att utveckla nya serier inom 
sport framöver.

Jag får ofta frågan när jag föreläser på landsbygden 
i Sverige, hur de ska göra för att deras ungdomar ska 
stanna kvar på landet och inte flytta till stan.

Mitt svar brukar provocera dem:
»Oavsett om ungdomarna bor i storstäder eller på 

landet i Sverige, borde vi alla uppmuntra dem att åka 
så långt bort de bara kan. Så de lär sig att man kan 
fira nyår på många olika datum på ett år. Så de lär sig 
spela cricket och dansa Bollywood-dans«.

Men detta gäller inte bara unga. Alla i Sverige 
måste fortsätta vara välutbildade, men också bli 
mycket mer nyfikna på världen.

För att behålla vår kreativitet.
På Island finns ett ord som använts i mer än 1000 

år: »Heimskur«.
Det är ett ord de isländska vikingarna använde om 

personer, som aldrig lämnade sin gård på Island.
»Heimskur« betyder idiot.

EFTERLyST:  
NyFIkENhET! 

Med SSG Access kan inpasseringen av 
entreprenörer göras enklare och snabbare 
genom att använda entreprenörens SSG 
Entre-pass. Entre-pass utfärdade senare 
än januari 2011 använder teknologier för 
beröringsfri avläsning (MIFARE och 
EM4102), vilket kan användas med SSG 
Access för att se om en entreprenör upp-
fyller de säkerhetskrav som ställs för att  
besöka en anläggning. Därmed kan en enkel 
och snabb behörighetskontroll göras.

»I den webbaserade tjänsten fyller man i 
personnummer manuellt eller via en kort-
läsare som är ansluten till datorn.  
 

Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i  
traditionellt riskfyllda miljöer. Tyvärr är industri- 
entreprenörer svåra att nå för en säkerhetsutbildning, 
eftersom de ofta är ute på uppdrag och sällan samlade  
för att utbildas och informeras. 

SSG Entre är webbaserad och utbildningen görs på  
entreprenörens egen tid - allt som behövs är en dator 
med internetuppkoppling. Resultatet skickas in till  
SSG och efter att företagets kontaktperson har attesterat 
skickas ett Entre-kort ut till entreprenören, som ett  
bevis på att denne klarat det avslutande kunskapstestet.

Utrymme för lokala utbildningar
»I tillägg till den gemensamma säkerhetsutbildningen har 
flera av industrierna lokala webbutbildningar. Dessa finns 
tillgängliga för samtliga entreprenörer och administreras 
av oss på SSG. SSG Entre säkerställer att entrepre-

SSG Access är knuten till databasen SSG 
Academy Tool, och när uppgifterna fyllts i  
får man en snabb respons huruvida personen 
uppfyller de säkerhetskrav, till exempel 
SSG Entre,  som krävs för att få komma in 
eller inte«, säger Jakob Sandwall, chef för 
SSGs affärsområde Hälsa Säkerhet Miljö 
och avslutar: 

»Detta är en ny tjänst från SSG som vi 
tror och hoppas ska förenkla inpasserings-
förfarandet för de anläggningar som ställer 
krav på SSG Entre. Vi vill göra det enklare 
för industrin att skapa en säker och bra 
arbetsmiljö«, säger Jakob Sandwall.

nörerna har en god och i industrin väl 
förankrad kunskap om risker i arbets-
miljö och potentiella faror«, säger Jakob 
Sandwall. 

SSG underhåller och utvecklar kon-
ceptet i samråd med utsedda experter 
från svensk industri. Kortet är giltigt  
i tre år och måste sedan förnyas genom 
att entreprenören går kursen igen.

De olika anläggningarna har också 
möjlighet att lägga in sina lokala ut-
bildningsavsnitt, som entreprenören 
måste klara av innan arbete på respek-
tive anläggning får påbörjas. Dessutom 
finns kurser tillgängliga för utländsk 
arbetskraft på engelska, tyska, finska, 
italienska och polska.

SSGs behörighetstjänst SSG Access,  som är knuten  
till SSG Entre, förenklar inpasseringsförfarandet när en 
entreprenör ska komma in och arbeta på en anläggning.

SSG Entre för entreprenörer inom industrin är Sveriges i särklass populäraste säkerhetsutbildning med hittills över  
100 000 utbildade entreprenörer. » I Sverige ställer drygt 140 företag krav på att deras entreprenörer ska 
kunna uppvisa ett Entre-pass för arbete. SCA, Stora Enso, LKAB, SSAB och Scania är några av  
dessa företag«, säger Jakob Sandwall, chef för SSGs affärsområde Hälsa Säkerhet Miljö. 

gRöNt LjUS 
FöR SSG ACCESS

SVERIGES POPULÄRASTE SÄkERhETSUTBILDNING

FöRENkLAR INPASSERINGEN
De uppgifter som SSG Access visar är:

•  Om personen är godkänd eller inte mot ett  
 företags uppsatta regler för SSG Entre.

•  Vilket företag personen är registrerad hos.

•  När utbildningarna är godkända och  
 attesterade.

•  Det språk som personen har gjort  
 utbildningen på.

•  Med SSG Access kan man snabbt se om  
 entreprenören är berättigad att arbeta  
       på anläggningen enligt SSG Entre.

t e x t  t E O  H ä R E N

Jakob Sandwall, chef för SSGs 
 affärsområde Hälsa Säkerhet Miljö.

 

teo Härén
Teos passion är »inspiration« och »kreativitet«. Han har skrivit 
flera olika böcker och tillsammans med sin tvillingbror Fredrik 
Härén har han blivit utsedd till »Årets Talare 2006/2007« av 
Event-akademin och som en av »Sveriges mest inspirerande  
personer« av tidningen LEVA. Han har betygsatt över 30 000 
idéer, suttit i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och  
har två patent. 
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Vår grundläggande idé är att inom svensk industri samarbeta  
om sådant som ger alla inblandade fördelar. Det handlar till  
exempel om att ta fram standarder, utveckla effektivitet och  
säkerhet och genomföra utbildningar.
      Insikten är att när fler gör mer – tillsammans – så händer  
det som annars inte skulle hända. Vår dagliga verklighet är  
korsbefruktning i praktiken och det ger resultat för våra kunder. 
      På så sätt är vi inom ssg en liten men viktig del av ett stort  
nätverk, där Business Excellence står i fokus.

FLER 
GöR 
MER


