
industri & teknik

Nu är det
inne att
hjälpas åt

Den ekonomiska krisen får svenska företag att 
arbeta annorlunda Nu prioriteras personalens idéer
Efter den ekonomiska kri-
sen har Sveriges industrier
fått tänka om. Nu är det in-
ne att hjälpas åt. Återan-
vända. Strunta i att uppfin-
na hjulet två gånger – och i
stället förbättra det.

– Finanskrisen har helt
klart skärpt många indust-
riföretags konkurrenskraft
och lönsamhet, säger Eric
Giertz, professor i industri-
ell ekonomi och organisa-
tion på KTH. 

Högt belånade företag,
nya företag och företag
med svag lönsamhet fick
visserligen akuta svårighe-
ter – men de konkurrens-
kraftiga företag som snabbt
anpassade sina kostnader
till intäkterna överlevde

och de såg över sina arbets-
metoder, rutiner och pro-
cesser. 

– De blev effektivare och
går därför stärkta ur krisen
nu när efterfrågan åter
ökar.  Det är en viktig för-
klaring till de höga margi-
naler vi ser i den svenska
tillverkningsindustrin i
dag. De företag som lyckas
behålla sin lågkostnads-
struktur när intäkterna
ökar går en lysande framtid

till mötes, säger Eric Giertz.
Det nya många industri-

er har anpassat sig till är att
blanda in medarbetarna i
företaget. Forskaren Louise
Östberg har skrivit boken
”Små idéer – stora resultat”
och vet hur viktigt det är
att återanvända framgångs-
koncept.

– De organisationer som
lyckas bäst med att ta tillva-
ra på hela organisationens
samlade kreativitet är de
som uppmuntrar medarbe-
tarna att ta idéer från en
annan del av verksamheten
och återanvända dem, sä-
ger Louise Östberg.

Svenska industrier, som här på Scania, använder personalens idéer 
som ett konkurrensvapen. 
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Kristians koll

Entreprenör
vanligare
i industrin
Industrin har definitivt
en roll även i det entre-
prenörssamhälle som
breder ut sig framöver.
Men vi kan behöva om-
definiera vår bild av
vad industrin innebär.
Industrin går allt mer
från förutbestämda ru-
tiner till att låta medar-
betare bli delaktiga i
mer dynamisk utveck-
ling. 

KRISTIAN BORGLUND, 
REDAKTÖR PÅ METROJOBB.SE

Scania är ett av de bästa fö-
retagen i Sverige på att ta
tillvara på medarbetarnas
idéer. Förbättringsmöten
hålls regelbundet inom var-
je del av företaget, där nya
idéer kommer fram för att
man ständigt ska bli bättre.

– Det är en del av vår fö-
retagskultur att medarbe-
tarna ska vara med och på-
verka, säger Jörgen Mäss-
gård.

Han var Scanias pro-
jektledare för utbildnings-
satsningen under krisen.

Försäljningen stupade med
50 procent och för att före-
taget skulle överleva satte
sig 4 700 medarbetare i
skolbänken och lärde sig
mer om allt från hälsa och
ergonomi till produktkän-
nedom och effektiva pro-
duktionssystem. Dessutom
gick Scania ner till fyrada-
garsvecka i nästan ett år.

– Man måste använda
kriser för att bygga något
bättre. Nu ser vi ljust på
framtiden igen.

CAROLINE ENGVALL

CAROLINE
ENGVALL
REDAKTIONEN!METRO.SE

Så söker du
nya jobb på

nya sätt

Rätt kläder 
på anställ-

ningsintervju

Den här ur-
ringningen 

kan kosta dig
jobbet

!
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Mest läst på
metrojobb.se

Scania – bäst på att lyssna på anställda 3
Så har svenska indust-
rier förnyat sig
– Mer e!ektiv produk-
tion, bland annat med
lean produktion
(eliminera slöseri).
– Nytänk i form av att
bygga in tjänster, att
bygga in service och
underhåll i produkter-
na.
– Ta hjälp av
medarbetarna för att
förbättra företaget.
KÄLLA: TEKNIKFÖRETAGEN

Jörgen Mässgård, projektledare Scania.
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URBAN BRÅDHE

Personalen på Scania.

URBAN BRÅDHE



URBAN BRÅDHE

Idémöten
Idémöten varje eller varan-
nan vecka. Börja mötet
med att gå igenom vilka
idéer som kom upp sist
och vilka som ska genom-
föra dem. Följ upp. 

Skapa en idétavla
Ha en centralt placerad
whiteboardtavla där med-
arbetarna kan skriva ner
sina idéer med en extra ta-
bell som följer upp när
idéerna genomförs. 

Tre sätt att fånga nya förslag

Intranätet
I sin enklaste form kan det
vara en sida på intranätet
där de anställda kan fylla
i ett idéformulär som
skickas till rätt beslutsfat-
tare. 

KÄLLA: FORSKAREN LOUISE ÖSTBERG 
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