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Svensk tillverkningsindustri 

• Har fler anställda i andra länder än i Sverige 

• Expandera mångdubbelt snabbare i 
utomlands än i Sverige 

• Minskar sakteliga sysselsättning i Sverige 

 

 

 





Industriell renässans ska  
blåsa liv i Europa 

Trenden är entydig. Europa har de senaste 10–15 
åren avindustrialiserats i rasande snabb takt.  

Sverige:  från 21,3 procent till 16,8 procent sedan 
år  2000. 

Storbritannien: 11% 

Frankrike på: 10 procent.  

 

Schweiz, Polen och Tyskland ökar  

Tyskland:  22,3 procent till 22,6 % sedan år 2000 



EU-kommisionen: 

”Vi kan inte fortsätta att låta vår industri 
lämna Europa.  

Våra siffror är kristallklara; europeisk 
industri kan leverera tillväxt och skapa jobb.”  

 



”Vi i kommissionen vill att tillverkningsindustrins andel 
av BNP ska öka till 20 procent vid  
slutet av det här decenniet”  
 
”I dag ligger andelen på drygt 15 procent” säger 
Antonio Tajani och varnar för att den höga europeiska 
arbetslösheten riskerar att bita sig fast om inte 
åtgärder görs nu 





Återindustrialisera Sverige  



Industrins betydelse för 
sysselsättningen 



Industrin fortsätter att sätta människor i 
arbete! 
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Tillverkning i media 

• Nedläggningar 

• Sysselsättningsminskningar 

• Bemanningsföretag 

• Staten måste gripa in 

• Ju snabbare tillverkningsindustrin försvinner 
desto mer kan vi satsa på tjänstesektorn 

• Dålig lönsamhet 

• Dålig miljö 

• Särintresse 





Produktivitet mäts genom 
output/input 

• Sammanblandning med ekonomiska mätetal 

• Förädlingsvärde per anställd är inte så bra för att 
fånga den produktionstekniska utvecklingen 

• Tid per enhet är det rätta den klassiska bilden 

 



Exempel från examensarbete 

 





PPA Arbetsgång 

• Klart på 1 dag 

• Väl förberett 

• Fokus på en arbetsplats 

• 2 certifierade analytiker 

• Direkt feedback och rapport 

 

 

Introduktion 

Arbetsstudie 

Arb. Miljö 

bedömning 

Samla data 

Analys 

Feedback 

Intervju 

Se helheten 



Christians bilder 
 



Hinder mot produktivitetsutveckling 

• Tradition 

• Attityder 

• Konstruktörsvälde 

• Brist på produktionsteknisk kompetens 

• För lite investeringar 

• Ingen mätkultur 

 



Röster om industrin (från ungdomar) 



 
 

Citat från en produktionschef: 
”Vi har funnits i 30 år och varit ett 

tillverkningsföretag hela tiden. 
Om det är något vi är bra på så är 

det tillverkning” 



Må bra           arbeta bra  
 
 

Arbeta bra           må bra 







Åsikter om produktion i andra länder ? 

• Sverige har ett väl utvecklat och demokatiskt 
arbetsliv som utgör förebild för andra länders 
tillverkningsindustri 

• I många länder nås produktvitetsfördelar 
enbart genom låga löner och hårt 
arbetstempo 

• Genom vår överlägsna tekniknivå och 
arbetsorganisation kompenserar vi 
ovanstående på sikt 





Definition av standardiserat arbete 

• Alla moment är specificerade 

• Ordningsföljden mellan momentet är 
definierad 

• Tiden för varje delmoment är noggrant 
bestämd 

• Det totala resultatet av arbetet är definierat 

• Takten är bestämd  



Slutsatser: 

Merparten av företagen har brister i sina 
produktionsdata för att 

• planera sin produktion med precision. 
• driva rationaliseringsprojekt. 
• avgöra lönsamheten i en automationslösning. 
• kalkylera med precision. 
• bedriva framgångsrikt leanarbete. 
• bedöma möjliga metodförbättringar. 
• effektivt utnyttja produktiviteten i eventuella 

incitamentsprogram. 
• bedöma ett out/insourcingbeslut. 

 



Underleverantörer i utlandet 

Resultat av PPA -studier 



Skillnader 

• Mer fokus på standardiserat arbete 

• Mer resurser för produktionsteknik 

• Vanligare med prestationslön 

• Det är viktigare att klara manuell montering 
än automatiserad produktion 



Nu har ledningen ytterligare höjt ribban med 
utmaningen att Scania ska fördubbla 
produktiviteten på kort tid – fyra år istället för 
tio – med befintliga resurser. Produktivitet, 
kvalitet, stopptider, leveransprecision … Vi 
måste vända på varenda sten! 
 

Gert Frick  Chef  produktionsutveckling  
30/11 2011  



Svenska förbättringsområden 

• Det finns ingen vana av att mäta manuellt arbete 

• Mätningar är ifrågasatta som 
utvecklingshjälpmedel 

• Dåligt underbyggda tider förs in MPS- system 

• Standarder används lite och dokumenteras dåligt 

• En ”standard” hinner inte bli etablerad innan den 
ersätts med en ny 

• En flora av arbetstider tillämpas 

 

 



Svenska förbättringsområden 

• Brist på välutbildade produktionstekniker 

• Produktionsteknikerna har låg status 

• Cheferna upptagna med administration och 
hinner ej engagera sig produktivitetsutveckling 

• Det ligger en stolthet i att klara jobbet själv 
utan anvisningar av en produktionstekniker 

 



Den svenska synen på personalen? 
 

• Personalen är företagets viktigaste resurs och det 
är allas intresse att det går bra för företaget 

• Att personalen känner sig delaktig i utvecklingen 
är av yttersta vikt 

• Personalen får inte känna sig ifrågasatt genom att 
utsättas för mätningar 

• Personalen bör själva komma fram till vad som 
ska göras 

• Tekniker och chefer ska vara stöd och inte styra 
och bestämma 

• Att utveckla måste få ta tid 
 



Tabun och tillåtet 

• Det är tillåtet att inspektera städning och 
ordning på alla arbetsplatser 

• Det ofta inte tillåtet att inspektera om 
arbetsmetoder följs 

• Det anses integretetskränkande att mäta 
manuellt arbete men genomloppstider och 
dylikt är ok 



Fördelar för produktion i Sverige 

• Självständigt arbetande medarbetare 

• Skickliga företagsledningar  

  produktionsfrågor? 

• Vana vid teamarbete 

• Nära till forskning utveckling 

• Hög innovationsnivå 

• Hög flexibilitet 



Produktion i Sverige 

• Nära eller i teknologifronten 

• Produkter med goda marginaler 

• Integrerad forskning och utveckling 

• Närvaro på viktiga marknader 

• Hög produktivitet 

• Fler förebildsföretag behövs 




