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VÅRA UTBILDNINGAR
Analys av nyckeltal  23–25 mars
Black Belt-utbildning  22 dagar i 8 block och
en uppföljande workshop, kursstart 16 feb 
Black Belt Workshop  9–10 feb
Controllerns roll i förbättringsarbetet  2 mars
Design of Experiment * 3 dagar
Fatta bättre beslut  11 mars 
Fem S – ordning och reda i verksamheten * 1 dag
Green Belt-utbildning  6 dagar i 2 block, kursstart 9 feb
Hypotestest och regression  7 dagar i 4 block, kursstart 16 apr
Internrevision – fördjupningskurs * 1 dag
Introduktion till Minitab * 1 dag
Introduktion till produktutveckling och innovation * 1 dag
Introduktion till verksamhetsutveckling och kvalitet  16–18 mars
ISO 9000 – i praktiken  16–17 feb
Kvalitetsbristkostnader * 1 dag
Kvalitetschefskurs  22 dagar i 8 block och
ett uppföljningsseminarium, kursstart 16 mars
Kvalitetsrevision – grundkurs  20–22 maj
Kvalitetssäkring i produktionen  23–25 mars
Lean Accounting – synliggör vinsterna med Leanarbetet  3 feb
Leancertifiering * 2 dagar
Lean Introduktion med Leanspel  19–20 feb
Lean Kata Spel 26 feb

Leanledarutbildning  20 dagar i 9 block, kursstart 19 feb
Lean Produktutveckling  6–8 maj 
Leansamordnarutbildning  8 dagar i 4 block, kursstart 19 feb
Leanspel * 0,5–2 dagar
Leverantörskvalitet  16–17 apr
Lyckas som kvalitetschef  Stockholm 5 mars, Göteborg 18 mars, 
Malmö 19 mars, Umeå 20 mars   
Master Black Belt-utbildning  Två inriktningar, se www.sandholm.se
Mätsystemanalys, Gage R&R  13 feb
Personligt ledarskap och grupputveckling  28–29 maj     
Praktisk statistik  20 dagar i 7 block, kursstart 18 feb
Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)  9–11 feb
Processorientering och processledning  26–28 maj
Produktutveckling och innovation * 20 dagar i 8 block
Riskanalys med FMEA  18 mars
Sponsor för Sex Sigma och Lean  5 mars
Statistisk processanalys  23–25 mars
Tillförlitlighet * 2 dagar
Verksamhetsutveckling för controllers  5 dagar i 3 block, valfritt startdatum, 
se www.sandholm.se
Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge  3–4 + 26–27 mars

NYHET

NYHET
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Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates 
Docent vid Kungliga Tekniska Högskolan

Varning för asiatiskt under!
Vi har fortfarande mycket att lära av Japan. Kan-
ske inte främst kvalitetstekniskt som på 80- och 
90-talen. Nu handlar det mer om sant engagemang 
för kvalitetsfrågan, kontinuitet i kvalitetsarbetet och 
den avdramatiserade enkelhet man finner i många 
japanska verksamheter. I det här numret av Potential 
kan du läsa mer om det.

I Japan talas det mycket jordnära om TQM. Alla 
floskler och modebetonade koncept lyser med sin 
frånvaro. Kvalitetsfrågan drivs mycket professionellt 
och människor på allra högsta nivå i näringslivet är 
de som driver kvalitetsrörelsen framåt. Ett bra 
exempel på detta är min kollega Shinichi Sasaki som 
är president för JUSE, den japanska nationella 
organisa tionen för kvalitet. Han har under många år 
också varit vice vd för Toyota. Det är vanligt att 
personer jag möter genom den japanska kvalitets-
rörelsen också är vd:ar och styrelseledamöter i de 
stora japanska företagen. Varför ser det inte ut så i 
Sverige? Varför finns det inte fler som ambulerar 
mellan olika roller inom företagsledning, forskning 
och kvalitetsorganisationer? Det finns dock lysande 
undantag även i Sverige.

Vid sidan om Japan pågår också en mycket ambitiös 
kvalitetsutveckling i andra delar av Asien, inte minst i 
Kina och Indien. Jag har haft tillfälle att diskutera 
kvalitetsutvecklingen ingående med en kinesisk 
kollega inom International Academy for Quality, Mr 
Zhang Gang, som är ”Counsellor of China” och har 
skrivit landets 10-årsplan för kvalitet. Det arbete som 
just nu bedrivs där är mäkta imponerande och det är 
inget vi har råd att blunda för i Sverige. Vi kommer 
att påverkas.

Den här utvecklingen påminner oerhört mycket om 
vad som hände i Japan på 50- och 60-talen, och 
inte minst hur det senare drabbade många väster-
ländska företag. Det är viktigt att svenska ledare 
tar denna utveckling på allvar, annars är jag mycket 
orolig för att vi om 10–20 år kommer att se oss rejält 
omsprungna när det gäller kvalitet och effektivitet. 
Tänk dig själv vad som händer om kinesiska och 
indiska varor och tjänster en dag blir kvalitetsmässigt 
överlägsna motsvarande västerländska produkter, 
och samtidigt billigare. Vi behöver snarast lägga in 
en mycket högre växel när det gäller kvalitet och 
ständiga förbättringar i svenska företag och organi-
sationer.

Black Belt-utbildning
En mycket lönsam utbildning och träning. Du lär dig använda 
effektiva förbättringsmetoder enligt Sex Sigma och axla rollen 
som förbättrings ledare. Du genomför ett verklighetsförankrat 
projekt som betalar kursen direkt! 

22 dagar fördelade på 8 block och en uppföljande workshop.  
Kursstart 16 februari.

Leanledarutbildning
Ett gediget utbildningsprogram där du får kunskaper om hur 
man arbetar med Lean på ett resultatorienterat sätt. Du får 
bland annat kunskaper om principer, metoder, verktyg, 
framgångsfaktorer samt strategier för ett lyckat Leanarbete. 

20 dagar i 9 block. Kursstart 19 februari.

Leansamordnarutbildning
Du får kunskaper om grunderna i Lean och hur man arbetar 
systematiskt med ständiga förbättringar. Du lär dig hur man 
lokalt leder och samordnar verksamhetens förbättrings- och 
Fem S-arbete utifrån Leans principer. 

8 dagar i 4 block. Kursstart 19 februari.

Praktisk statistik 
En utbildning som ger genuina kunskaper och mycket träning i att 
använda statistisk analys för att på ett effektivt sätt få fram bättre 
och säkrare beslutsunderlag. Tonvikten ligger på praktiska 
tillämpningar och vi arbetar hela tiden utifrån verkliga praktikfall. 

20 dagar i 7 block. Kursstart 18 februari.

Kvalitetschefskurs
En omfattande ledarutbildning i resultatinriktad verksamhets-
utveckling. Du får kunskaper om effektiva strategier, metoder 
och hjälp medel för att åstadkomma goda resultat och nöjda 
kunder.

22 dagar fördelade på 8 block och ett uppföljningsseminarium.  
Kursstart 16 mars.

Verksamhetsutveckling för controllers
Ett utbildningsprogram som ger dig kunskaper om hur man som 
controller kan använda praktisk statistik för att bättre följa upp 
utfall av förbättringsprogram och analysera data kring verksam-
hetens nyckeltal. 

5 dagar i 3 block. Valfritt startdatum, se www.sandholm.se
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DET HÄR KAN VARA lite förvånande, 
eftersom japansk kvalitetslitteratur 
alltid lyft fram statistiska metoder som 
grunden i det kvalitetsarbete som bedri-
vits i landet. Redan i slutet av 40-talet 
införde branschorganisationen för 
kvalitetsprofessionella i Japan, JUSE, 
ett krav på att alla som inom japansk 
industri verkar i arbetsledande 
befattning ska ha genomgått en 
30-dagars grundkurs i kvalitet. Det är 
en utbildning som i mycket stor 
utsträckning bygger på att lära sig 
tillämpa statistiska metoder.
 
Fokus på variationer och   
djupare analyser
Hur ser det då i verkligheten ut på 
Toyota idag? Nyligen blev ett 30-tal 
av världens ledande kvalitetsexperter 
inbjudna för att studera och diskutera 
det kvalitetsarbete som idag bedrivs hos 
Toyota, på plats i Japan. Från svensk 
sida deltog Mats Deleryd som bland an-
nat ansvarar för kvalitetsarbetet inom 
Volvo Group, professor Bo Bergman från 
Chalmers och Lars Sörqvist från Sand-
holm Associates. 

Värdar var Shinichi Sasaki tidigare 
vVD för Toyota Motor och numera Senior 

Statistiska metoder är grunden 
i Toyotas kvalitetsarbete
De senaste 20 åren har det skrivits en mängd böcker av västerländska författare 
om Toyota och företagets välkända produktionssystem. Begreppet Lean har i det 
sammanhanget vuxit sig allt starkare. I den här litteraturen har mycket lite fram-
kommit om hur statistiska metoder tillämpats hos Toyota. Även inom de gängse 
Lean-teorierna lyser dessa verktyg ofta med sin frånvaro. 

Technical Executive inom Toyotas 
styrelse samt företagets nu va rande 
TQM-chef Jingo Ohashi. De betonade 
båda att grunden för Toyotas kvalitets-
arbete alltid byggt på att förstå och 
hantera variationer. Idag sker dock en 
snabb förändring. Mr Ohashi betonar att 
förr hängde styrdiagrammen på väg-
garna ute i verksamheten men idag är 
det djupare analys som gäller. 

Nya mätmöjligheter och bra mjuk-
vara har skapat helt nya möjligheter. Det 
är inte främst inom produktionen som 
de stora problemen finns idag. Intensite-
ten i mät- och analysarbetet har flyttats 
uppströms. Företaget har valt att utbilda 
en stor mängd analys experter som kan 
stötta i mer avancerad analys. Idag finns 
exempelvis mer än 100 mätpunkter på 
varje bilkaross som mäts löpande. Detta 
genererar enorma mängder data, men 
också fantastiska möjligheter att lära och 
förbättra.

Vid diskussionerna framkom också 
att Toyota länge fokuserat på att studera 
variationer i ledtider med hjälp av 
statistiska metoder. Variationsanalys 
och ANOVA har varit en nödvändig 
grund för att uppnå stabila flöden och 
processer. 

Satsar stort på kompetensutveckling
I ljuset av allt detta gör Toyota nu en 
storsatsning på att ännu mer struktu-
rera sina metoder för tillämpning av 
statistik. Man har utvecklat en kompe-
tensmodell för statistisk metodik med 
fem nivågraderingar, allt ifrån en 
baskurs som alla ska genomgå till en 
utbildning för mycket avancerade 
metodspecialister. Utbildningarna sker 
omväxlande mellan teoretiska studier 
och ”on the job training” där man 
använder metoderna praktiskt och går 
igenom lärdomarna i efterhand. Man 
har även valt att ta fram anpassade 
kompetensmodeller för olika funktioner 
i företaget, utifrån de behov av metodik 
som finns. På Toyota kallas hela det här 
arbetet idag SQC (Statistical Quality 
Control) och beskrivs som en av 
grundpelarna i företagets kvalitets-
arbete.

– Jag är imponerad av det fokus och 
den systematik Toyota uppvisar när det 
gäller medarbetarnas lärande och hur 
medarbetare på olika nivåer får utveck-
la sin förmåga att lösa problem med 
hjälp av statistiska metoder anpassade 
till deras olika behov, säger professor Bo 
Bergman från Chalmers.
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Läs mer om kursinnehåll och anmäl dig på www.sandholm.se

Praktisk statistik
Nästa kursstart 18 februari 2015  Anmäl dig nu!
En utbildning som ger genuina kunskaper och mycket träning i att använda statistisk analys för 
att på ett effektivt sätt få fram bättre och säkrare beslutsunderlag. Tonvikten ligger på praktiska 
tillämpningar och verkliga praktikfall. Utbildningen omfattar 20 dagar i 7 block.

Fler kurser i statistisk analys
Hypotestest och regression  kursstart 16 april 2015
Mätsystemanalys, Gage R&R  13 februari 2015
Statistisk processanalys  23–25 mars 2015

Analys av nyckeltal  23–25 mars 2015
Black Belt Workshop  9–10 februari 2015
Fatta bättre beslut  11 mars 2015

TOYOTA HAR SEDAN nästan 50 år 
tillbaka haft ett mycket intensivt 
förbättringsarbete som grundat sig på 
kvalitetscirklar, dvs permanenta 
förbättringsgrupper inom alla delar av 
verksamheten. En viktig grund är att 
alla medarbetare är delaktiga i  
förbättringsarbetet och att man 
ständigt ifrågasätter befintliga arbets-
sätt i syfte att hitta förbättringsmöjlig-
heter. Det har resulterat i att ett mycket 
stort antal förbättringar genomförts 
kontinuerligt.

Toyota går från kvantitet till kvalitet
Det enormt omfattande förbättringsarbetet inom Toyota har ändrat fokus. 
Nu handlar det mer än tidigare om vad förbättringsprojekten ger än hur 
många projekt som genomförs.

Shinichi Sasaki och Lars Sörqvist

Mer fokus på värdet
Nu har dock Toyota ändrat kurs i sitt 
förbättringsarbete, berättar Shinichi 
Sasaki som tidigare varit Toyotakoncer-
nens vice VD och numera är rådgivare 
till företagets styrelse och ledning. Tidi-
gare låg fokus mycket på att genomföra 
många förbättringar. För tio år sedan 
låg Toyota på en ganska stadig nivå av 
cirka 2 miljoner genomförda förbätt-
ringar per år. Idag ligger man på cirka 
400 000 förbättringar per år. Målet 
har förändrats till att fokusera på vad 

förbättringarna ger, istället för antalet 
förbättringar. Man har alltså gått från 
att fokusera på kvantitet till att foku-
sera mer på kvalitet.

För att lyckas har man arbetat med 
att öka förståelsen i hela verksamheten 
för vad som är viktigt för företaget. 
Man har dessutom utvecklat nya mått 
kring inkomna förbättringsförslag där 
man bedömer dem efter deras värde för 
verksamheten. 

– Det som är viktigt är att ha ett 
stort antal excellenta förslag, säger 
Shinichi Sasaki.

Ledningar övertygas av resultat
Sandholm Associates vd Lars Sörqvist 
tror att det här är något som många 
svenska verksamheter borde ta till sig. 
Han menar att det stora problemet idag 
ofta är att uppnå ett tillräckligt stort 
engagemang i verksamheternas led-
ningsgrupper för att på så sätt få loss 
den tid som krävs för att kunna arbeta 
med förbättringar på allvar. 

– Ledningar vill se effekter och 
resultat av de förbättringar som genom-
förts. Det ger större övertygelse om 
förbättringsarbetets stora möjligheter. 
Ofta är det nödvändigt och en mycket 
god idé att värdera förslag och upp-
nådda förbättringar i finansiella termer. 
Pengar är ju i regel ett språk som en 
ledning förstår väldigt bra.
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DE FLESTA VET NOG att betydande 
delar av det kvalitetsarbete som bedrivs 
i svenska organisationer har påverkats 
mycket av vad som genom åren hänt 
i Japan. Det ”japanska undret” på 80-   
talet, då japanska produkter gick från att 
vara sedda som billigt skräp till att vara 
världsledande, fick många att öppna ögo-
nen för behovet av att arbeta seriöst med 
kvalitet utifrån ett ledningsperspektiv. 
Vad händer då i japanska företag idag? 
Hur bedrivs kvalitetsarbetet? 

Här följer fem exempel på företag 
som idag är ledande inom kvalitetsar-
bete i Japan. Reportaget är gjort av en 
grupp svenska kvalitetsprofessionella 
som nyligen fick en unik möjlighet att 
besöka ett antal japanska företag. Valet 
av företag skedde i samråd med den 
japanska branschorganisationen inom 
kvalitetsområdet, JUSE, som pekade ut 
några av de allra bästa.

Förbättring även av 
förbättringsarbetet
TOYOTA är kanske det företag i världen 
som fått mest uppmärksamhet för sitt 

Så ser det japanska 
undret ut idag
Kvalitetsarbetet i Japan kan på ytan verka ganska likt det man ser i ledande 
västerländska företag. Men generellt tycks det finnas en större enkelhet och 
en djupare förankring i japanska företag. Vi har besökt fem ledande företag 
i Japan. Här mötte vi hög kompetens, starkt kundfokus och mycket höga 
ambitioner i kvalitets- och förbättringsarbetet.

sätt att arbeta med kvalitet och verk-
samhetsutveckling. Vi fick möjlighet 
att genomföra två studiebesök vid olika 
fabriker samt möta både fabriksled-
ningar och medlemmar från företagets 
koncernledning. Mycket tydligt är att 
Toyotas förbättringsfokus även till-
lämpas direkt på själva kvalitets- och 
förbättringsarbetet. Man betonar näm-
ligen att företaget nu är på väg in i en 
ny fas av kvalitetsarbete.

Inom Toyota talar man uteslutande 
om TQM (Total Quality Management). 
TQM är det övergripande ramverk inom 
vilket man leder och styr företagets 
samtliga förbättrings- och verksam-
hetsutvecklingsprogram. Lokalt i 
fabriken finns TPS (Toyota Production 

System) som vi ofta mött i väst genom 
Lean-konceptet.

Tre grundpelare i Toyotas TQM
TQM-arbetet inom Toyota bygger idag 
på tre pelare: Jikotei Kanketsu, Statisti-
cal Quality Control och Ledarskap. 

Jikotei Kanketsu handlar om att 
bygga in kvalitet från början. Både tek-
niskt och via kulturen på arbetsplatsen. 
Man betonar vikten av att alla med-
arbetare utvecklas och tar fullt ansvar 
för kvalitet i alla led. Kvalitet ska vara 
en del av ”medarbetarnas DNA”. En 
del av detta är också Toyotas sats-
ning på ”multiskills management” och 
”job rotation” där arbetsuppgifterna 
dagligen roteras mellan medarbetarna 
med avsikt att både skapa flexibilitet 
och förbättrad ergonomi. Enligt Toyota 
behärskar idag varje medarbetare 
inom företaget i genomsnitt fem olika 
arbetsuppgifter. Målet är att detta ska 
utvecklas rejält.

Statistical Quality Control (SQC) är 
och har alltid varit centralt i Toyotas 
kvalitetsarbete (läs mer om det i sepa-
rat artikel på sid 4). 

Ledarskap är den tredje pelaren 
i företagets TQM-arbete. Omfattande 
träning och utveckling av ledare finns 
att tillgå på alla nivåer. Parallellt med 
utveckling av ledarna inför Toyota idag 
allt fler rena förbättringsspecialister 
i verksamheten. Anledningen är att 
behovet av mer systematiskt arbete och 
mer sofistikerade analys- och problem-
lösningsverktyg ökar. Toyotas tidigare 
vice vd Shinichi Sasaki, som guidade 
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oss igenom Toyotas kvalitetstänkande, 
trycker på vikten av att jobba upp-
ströms och säkerställa att man alltid 
gör rätt från början. Företaget satsar 
därför stort på att fortsätta utveckla 
kvalitetsarbetet inom företagets pro-
duktutvecklingsprocesser.

Vid besöken i två av Toyotas 
fabriker finner vi att verksamheten 
drivs helt i enlighet med grunderna 
för Toyota Production System, med 
ett dragande system och starkt fokus 
på felfrihet. Anmärkningsvärt är att 
verksamheten är mycket kompakt, 
vilket gör att behovet av transporter 
och förflyttningar är mycket litet. Ett 
antal leverantörer bedriver dessutom 
sin egen montering som en del av flödet 
i Toyotas verksamhet.

Kaizen
TOSHIBA CORPORATION består av ett 
stort antal företag med olika verksam-
het. Vårt besök skedde vid Fuchu 
Complex som utvecklar och producerar 
system för vattendistribution, solenergi, 
lagring av energi, radio- och satellit-
kommunikation samt transportlösningar 
(elektriska fordon och lokomotiv).

Företaget har valt att upprätta 
ledningssystem som även är certifie-
rade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Arbetet genomsyras av Kaizen, där fel 
systematiskt följs upp och berörda pro-
cesser förbättras. Alla fel och brister 
som uppstår visualiseras och relevanta 
åtgärder vidtas för att lösa dessa in-
klusive bakomliggande orsaker. För att 
hjälpa personalen att bedöma kvalitets-
utfallet skapas bilder som tydligt visar 
vad som är rätt och fel. Kvalitetsansva-
ret hos personalen är mycket högt.

Fokuserat lagarbete
HINO MOTOR tillverkar mindre last-
bilar och bussar och ägs av Toyota. 
Som del i Toyota-gruppen använder 
man sig av Toyota Production System. 
Inom Hino ligger fokus mycket starkt på 
lagarbete och Kaizen.

Verksamheten upplevs som mycket 
genomtänkt. Tillgänglighet och närhet 
till material och verktyg optimeras. 
Man använder visualisering genom-
gående för att underlätta, exempelvis 
har medarbetarna olika färg på hjäl-

mar utifrån ansvar och roller. Ljud- och 
ljussignaler av olika slag spelar en stor 
roll i arbetet. Tavlor där viktig informa-
tion ständigt uppdateras finns centralt 
på varje arbetsplats. Kunden finns 
nära. Varje fordon är tydligt märkt med 
slutkundens namn. 

När man observerar det pågående 
arbetet genomsyras det av mycket 
starkt fokus och koncentration. Med-
arbetarna är helt inriktade på det arbe-
te som utförs och kommunicerar endast 
med varandra när det finns behov av 
det i lagarbetet. Känslan är ungefär 
som då man observerar ett framgångs-
rikt idrottslag. Småprat och skojande 
verkar vara dedikerat till rasterna.

Hino Motor har arbetat med kvali-
tetscirklar ända sedan 1963. Tid finns 
avsatt för detta två gånger per månad. 
Varje kvalitetscirkel består av fem 
medarbetare, det följer en standardise-
rad mötesagenda och det får starkt stöd 
från management. Alla medarbetare, 
även tillfälligt anställda, ingår i ett 
sådant förbättringsteam.

Nära leverantörssamarbete
NISSAN har 34 fabriker spridda över 
världen. Den fabrik vi besökte var 
Oppama plant som är företagets ”global 
mother plant”. Det innebär att fabriken 
är global pilotanläggning och dess-
utom är anläggningen Nissans globala 
utbildningscenter.

Verksamheten är helt kundorder-
styrd. Nissan Production Way har sina 
rötter i ett starkt kundfokus och en 
kultur baserad på problemidentifie-
ring och problemlösning. Alla bilar är 
märkta med kundens namn för att i 
produktionen skapa en känsla för kun-
den. Förbättringsarbete har bedrivits 
i kvalitetscirklar inom Nissan sedan 
1962. Man strävar efter att kontinuer-
ligt identifiera gap mellan nuläge och 

önskat läge samt finna relevanta åtgär-
der. Varje team slutför i genomsnitt sju 
förbättringar per år.

Nissans verksamhet bedrivs i nära 
samarbete med företagets leverantörer. 
I den besökta fabriken bedriver även 
åtta underleverantörer produktion 
för att uppnå största möjliga närhet. I 
produktionen finns felsäkrade och auto-
matiserade logistiksystem som säker-
ställer att rätt komponenter alltid når 
rätt bil i monteringslinan. 

Nissan satsar mycket på att 
kontinuerligt utveckla sina medarbe-
tare. Betydande delar av utbildningen 
bedrivs som ”train the trainer” för 
att snabbt och enkelt kunna nå ut till 
medarbetarna. Man använder idag 
mycket bilder och film som underlag för 
utbildning och instruktioner. Medarbe-
tarna verkar trivas mycket bra och den 
genomsnittliga anställningstiden är 
idag 23,6 år.

Satsar stort på förbättringskompetens
SEKISUI CHEMICALS är ett kemiföre-
tag som är specialiserat på avancerade 
plastmaterial. Vårt besök skedde vid 
Ritto-fabriken utanför Kyoto där man 
främst tillverkar rör för avlopp och  
vattenförsörjning. Företaget har 

Besök vid Sekisui Chemicals fabrik utanför Kyoto där man främst tillverkar rör för 
avlopp och vattenförsörjning. 
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Läs mer om kursinnehåll och anmäl dig på www.sandholm.se

Leanledarutbildning
Nästa kursstart 19 februari 2015
Vår Leanledarutbildning är ett gediget utbildnings-
program där du får kunskaper om hur man arbetar 
med Lean på ett resultatorienterat sätt. Du får bland 
annat kunskaper om principer, metoder, verktyg, 
framgångsfaktorer samt strategier för ett lyckat 
Leanarbete. Utbildningen omfattar 20 dagar upp-
delade i 8 block som varvas med hemuppgifter. 

Leansamordnarutbildning
Nästa kursstart 19 februari 2015
Du får kunskaper om grunderna i Lean och hur man 
arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. Du 
lär dig hur man lokalt leder och samordnar verksam-
hetens förbättrings- och Fem S-arbete utifrån Leans 
principer. Utbildningen omfattar 8 dagar uppdelade  
i 4 block som varvas med hemuppgifter. 

Andra 
Lean-
utbildningar

tidigare fått Demingpriset för sitt 
kvalitets arbete och anses i Japan vara 
ett gott föredöme.

Förbättringsarbetet bedrivs i stor 
utsträckning i tvärfunktionella pro-
jektgrupper som under strukturerade 
former bedriver systematisk problem-
lösning. Företaget har satsat stort på 
att utveckla medarbetarnas förbätt-
ringskompetens genom utbildning, 
lärande och inrättande av forum för att 
dela erfarenheter. 

Ledningen har en mycket aktiv roll i 
förbättringsarbetet där status och upp-
nådda resultat löpande följs i lednings-
gruppen. Fabrikschefen tillbringar 
mycket tid ute i verksamheten genom 
dagliga ”gemba walks”. Starkt fokus på 
hälsa och säkerhet genomsyrar dess-
utom hela verksamheten.

Kundfokuserad enkelhet utan floskler
Sammanfattningsvis kan man säga att 
det kvalitets- och förbättringsarbete vi 
möter i några av Japans mest fram-
gångsrika företag i stort inte är något 
nytt eller annorlunda jämfört med vad 
man möter i motsvarande västerländ-
ska bolag. Man slås dock av enkelheten 
och uthålligheten i hur de japanska 
företagen arbetar med detta. Modeord 
och floskler lyser med sin frånvaro. 
Man talar enkelt om TQM och förbätt-
ringsarbete och jobbar utifrån det. 

Många av dessa företag har haft 
en kontinuitet i kvalitets- och för-
bättringsarbetet under 50–60 år och 
genom det uppnått mycket fina resultat. 

Den svenska gruppen imponerades av hur kvalitetsarbetet i de japanska före-
tagen genomsyrar hela verksamheten på alla nivåer. Från vänster: Emil Sörqvist, 
Lina Wilsson Bergquist, IKEA; Christel Envik, Skandiatransport; Göran Frennby, 
IKEA; Åke Ljungdahl och Fredrik Hedfors, Volvo Car Corporation; Lars Sörqvist, 
Sandholm Associates; Claes Lundin och Hampe Klein, Försvarsmakten; Michael 
Westher, SIQ samt Sabina Ronneteg, Sandvik Coromant.

Fokus på ledarskap och utveckling 
av medarbetare är centralt. Ambitio-
nerna är här mycket höga och rikliga 
resurser finns att tillgå. Allt ser ut att 
vara djupt förankrat och fungera väl. 
Kundfokus är mycket tydligt även ute i 
verksamheten. 

De ledare som vi möter verkar se 
kvalitet och förbättringsarbete som 

Lean Introduktion med Leanspel  19–20 februari 2015
Lean Kata Spel  26 februari 2015 
Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge  3–4 + 26–27 mars 2015
Lean Accounting – synliggör vinsterna med Leanarbetet  3 februari 2015
Leancertifiering  Kontakta oss för mer information eller intern utbildning

sin viktigaste uppgift på ett mycket 
naturligt sätt. Deras kompetens är hög 
och de kan enkelt ge oss bra svar på 
allt vi frågar om. Just denna enkelhet 
som genomsyrar dessa företags kvali-
tetsarbete gör det nästan svårt att se 
de enskilda delarna av detta. Men det 
svåra är förmodligen just att nå denna 
nivå av enkelhet och naturlighet.
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I SAMBAND MED världskonferensen i 
kvalitet i Tokyo nyligen anordnade SIQ 
och Sandholm Associates en studieresa 
i Japan för intresserade från svenska 
företag och organisationer. Bland an-
nat besöktes några ledande japanska 
företag (läs mer om det på föregående 
sidor). 

Några av de svenska deltagarna fick 
frågan: Vad upplever du att svenska 
verksamheter kan lära från japanska 
företag och organisationer?

Kvalitetskultur som inbegriper alla
ÅKE LJUNGDAHL, Vice President Cor-
porate Quality på Volvo Car Corpora-
tion, tror att det finns mycket som vi i 
Sverige kan lära av japanska företag 
och organisationer. Han menar att det 
inte så mycket rör metoder och verktyg, 
utan framför allt kvalitetskulturen.

– En kultur som inbegriper alla i ett 
företag och som driver fram ett uthålligt 
och team-orienterat förbättrings arbete 
med fokus på kunden. Den anda av  
”kaizen” på alla nivåer som finns, gör att 
det ständigt sker kvalitets förbätt ringar 
och effektivitetshöjningar i japanska 
företag.

– I västvärlden har vi tagit åt oss 
detta angreppssätt inom produktions-

Sverige har mycket att
lära av japanska företag
I Japan präglas kvalitetsarbetet bland annat av en kultur som skiljer sig från den 
västerländska. I Sverige har vi en hel del att lära från japanska företag, menar flera 
företrädare för framstående svenska verksamheter. Det handlar bland annat om 
uthållighet, kontinuitet, kundfokus, prioritet från ledningar, etablerade strukturer  
och allas delaktighet genom hela organisationen.

sidan, men vi har mycket kvar att göra 
för att på samma sätt jobba med stän-
diga förbättringar inom annan verk-
samhet, exempelvis produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning. 

Åke Ljungdahl menar att här har 
japanska företag kommit längre, och 
att man även betraktar dessa verksam-
heter som ”produktionssystem” med 
standardiserade flöden, där produktivi-
tet och kvalitet ständigt måste höjas.

– Att åstadkomma en liknande 
kvalitetskultur hos oss på våra villkor, 
är mycket viktigt för framtida svensk 
konkurrensförmåga.

små steg framåt hela tiden och inte hela 
tiden stora steg som ändrar för mycket 
på en gång. Att ha tålamod och tänka 
långsiktigt. 

– Ledningens engagemang och 
kunskap inom ämnet kvalitet är också 
något som jag tycker brister i många 
stora företag i Sverige. I Japan pratade 
alla företag vi besökte under vår intres-
santa studieresa om Total Quality  
Management som en självklarhet. Det 
är så viktigt att kvalitetsarbetet genom-
syras i hela organisationen ända från 
högsta chefen.

Struktur och synsätt
MATS DELERYD, Senior Vice President, 
Quality, Safety & Environmental Care 
inom Volvo Group, berättar att det nu 
var tredje gången han var i Japan och 
att landet imponerar med sin organisa-
tionsförmåga och etablerade struktur 
in i minsta detalj. Här tycks inget läm-
nas åt slumpen. 

– Jag, liksom många som arbetar 
med kvalitet i sin profession, har svårt 
att helt släppa det och blir ofta lite irri-
terade i vardagen när saker och ting är 
dåligt organiserade och uppenbar ligen 
riskerar att gå fel, och ofta gör det. 

Åke Ljungdahl

Sabina Ronneteg

Tålamod och ledningsengagemang
SABINA RONNETEG, Global Quality 
Manager på Sandvik Coromant, menar 
att mycket sitter så starkt i den japanska 
kulturen. Man har också en stor fördel i 
att japaner är mer benägna att stanna 
hos en arbetsgivare mycket länge. 

– Ett vinnande koncept blir då att 
satsa på utbildningsprogram och att ta 
ledare som arbetar sig upp i organisa-
tionen. 

– Något svenska företag kan lära 
av japanska är att arbeta disciplinerat 
efter vad som är bestämt och att hela 
tiden arbeta med förbättringar. Att ta Mats Deleryd
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VID IAQ:S MÖTE i Tokyo nyligen blev 
Mats Deleryd invald som medlem. Han 
har mångårig gedigen bakgrund inom 
kvalitetsområdet och är Senior Vice 
President Core Value Management inom 
Volvo Group, professor i Kvalitet vid 
Mälardalens Högskola och ordförande 
i SIQs intressentförening. IAQ (Interna-
tional Academy for Quality) består av 
som mest 100 medlemmar som på olika 
sätt har utmärkt sig inom kvalitets-

Svenska avtryck inom IAQ

Mats Deleryd blev invald som medlem i IAQ. 
Till höger Janak Mehta.

IAQ:s utmärkelse Founder ś medal 
tilldelades Lars Sörqvist.

I Japan kan man lugnt bara följa 
med. Det finns helt enkelt väldigt få 
saker som kan gå fel, här finns proces-
ser och strukturer för allt. 

– När det gäller kvalitetsarbete är 
det intressant att notera att kvalitets-
chefen i Japan ofta i princip är vice-VD 
i företagen och har en central posi-
tion, som man i regel bara når om man 
jobbat i många av företagets delar och 
verkligen kan verksamheten. Visst, som 
svensk kan man uppleva vissa japanska 
hierarkiska strukturer som lite tung-
rodda, men klart är att det finns mycket 
att lära från Japan på många sätt. 

Mats Deleryd delar med sig av ett 
par vardagliga exempel på organisa-
tionsförmåga och skillnader i kultur 
och synsätt som återspeglar sig i hur 
japanska företag arbetar.

– När man väntar på tåget Shin-
kansen finns exempelvis tydligt angivet 
redan på perrongen precis var du ska 
stå och i vilken ordning för att på bästa 
och snabbaste sätt kliva på tåget. Tåget 
stannar exakt på angiven plats och på 
sekunden. 

– Ett annat målande exempel kring 
Shinkansen-tågen var när en kollega 
glömt sin kamera på tåget och senare 

ringer och anmäler detta. Morgonen ef-
ter ligger kameran i vår hotellreception 
med en hälsning från tågbolaget med 
en ursäkt från dem om att de glömt på-
minna min kollega att ta med kameran 
då han gick av. De hade brustit i sin 
uppmärksamhet. För att kompensera 
för detta misstag från tågbolagets sida 
är kameran inslagen i ett oerhört fint 
paket med en hälsning från högste che-
fen som hoppas få vårt förtroende att 
åka tillbaka med Shinkansen. 

Mats Deleryd menar att de här 
exemplen visar på en kultur och ett 
synsätt i Japan som man naturligtvis 
har tagit med sig in i verksamheter och 
industri och det förklarar en del kring 
de japanska kvalitetsfilosofierna.

Mer genomgripande
CLAES LUNDIN, Kommendör och 
ställföreträdande chef på Försvarsmak-
tens ledningsavdelning i Högkvarteret, 
tycker att besöken på de japanska 
företagen gav värdefulla intryck. Han 
noterar bland annat en tydlig kultur-
skillnad. 

– I vår europeiska kultur blir gärna 
kvalitets- och verksamhetsutveckling 
genomförd som utvecklingsprojekt med 

stöd av externa konsulter och enligt 
vissa koncept. Detta kan leda till vissa 
kortsiktiga förbättringar, men medför 
inte alltid långsiktigt hållbar utveck-
ling. 

– Den japanska modellen var gene-
rellt mycket mer genomgripande. Vid de 
företag vi besökte är ständiga förbätt-
ringar, bland annat genom Kaizen, en 
kultur och en naturlig del av det dagliga 
arbetet på alla nivåer. Här finns det 
mycket att ta lärdom av.

Claes Lundin

arbete. Sedan tidigare är Sandholm  
Associates vd Lars Sörqvist och före-
tagets grundare Lennart Sandholm 
medlemmar.

Det gjordes fler svenska avtryck vid 
IAQ:s senaste möte i Tokyo. Lars Sör-
qvist tilldelades utmärkelsen Founder´s 
medal, för särskilt värdefulla insatser 
för IAQ under den senaste treårsperio-
den. Insatserna ska spegla den profes-
sionella anda som IAQ:s grundare  

Dr Kaoru Ishikawa, Dr Walter E Masing 
och Dr Armand V Feigenbaum står för.

IAQ är ett globalt nätverk som 
skapades redan på 60-talet av världens 
ledande kvalitetsorganisationer för att 
samordna och verka för kvalitetsarbete 
globalt. Nätverket har kopplingar till 
FN och driver bland annat projekt inom 
olika områden som exempelvis skola, 
rent vatten, sjukvård och ledarskap. 
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Läs om utbildningen och anmäl dig på www.sandholm.se

Kvalitetschefskurs
Nästa kursstart 16 mars 2015  Anmäl dig nu!
Kvalitetschefskursen ger kunskaper för en mycket viktig ledarroll. Du får en omfattande ledar utbildning 
med fokus på resultatinriktad verksamhetsutveckling. Du får gedigna kunskaper om effektiva strategier, 
metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat och nöjda kunder. Kvalitetschefskursen 
omfattar 22 dagar fördelade på 8 block och ett uppföljningsseminarium. Mellan blocken genomför du 
tillämpade arbetsuppgifter i den egna organisationen. 

Läs om utbildningen och anmäl dig på www.sandholm.se

Lyckas som kvalitetschef
Ett specialseminarium om vad som ger framgång

Du får insikter om betydelsefulla framgångsfaktorer i den viktiga rollen som kvalitetschef eller verksamhets-
utvecklare samt hur man på ett effektivt sätt förhåller sig till olika delar i den rollen. Innehållet i seminariet 
bygger på mycket omfattande erfarenheter kombinerat med aktuell forskning.

2015: Stockholm 5 mars • Göteborg 18 mars • Malmö 19 mars • Umeå 20 mars

Svenskt Näringsliv vill ha mer kvalitets-
fokus i upphandlingar av äldreomsorg
Offentliga upphandlingar som siktar mer på kvalitetsutvecklande partnerskap mellan 
uppdragsgivare och utförare. Det hoppas Svenskt Näringsliv på i ett projekt där man 
utvecklar SIQs kvalitetsmodell tillsammans med kommuner och äldreomsorgsföretag. 

Anders 
Morin

SIQ (Institutet för Kvalitetsutveck-
ling) har under senare år utvecklat en 
kvalitetsinriktad modell för offentliga 
upphandlingar, som vi skrivit om i  
Potential (januari 2014). Modellen står 
på tre ben – systematik, struktur, kultur 
– och är inriktad på att åstadkomma 
ökad kvalitet och leveranser i ordentligt 
partnerskap, snarare än alltför stort 
fokus på skall-krav och lägsta pris. 

Svenskt Näringsliv arbetar nu, 
tillsammans med några kommuner och 
omsorgsföretag, med att utifrån SIQ:s 
modell utforma en typmall för kvalitets-
inriktade upphandlingar för äldreboen-
den. Både för LOU-upphandlingar och 
valfrihetssystem.

– Vi gör nu några mindre modifie-
ringar av SIQs grundmodell så att den 
passar för äldreomsorgsområdet. Tan-
ken är att kommuner som är intresse-
rade ska kunna använda den mall vi tar 
fram, med lite egna anpassningar efter 
lokala behov, berättar Anders Morin, 

som ansvarar för välfärdspolitik inom 
Svenskt Näringsliv.

Färre skall-krav och mer partnerskap
Ett centralt drag i upphandlingsmodel-
len är att utföraren i större grad får 
beskriva hur man ska uppnå kundnöjd-
het, och att detta sedan också följs upp. 
Det betyder mindre av den detaljstyrning 
som många av skall-kraven idag innebär, 
och därmed också större utrymme för 
nytänkande lösningar.

– I upphandlingsmallen tar vi bland 

annat bort en del detaljerade skall-krav, 
därför att de blir överflödiga. Istället 
blir det tydligare fokus på kundnöjdhet, 
strukturerade arbetssätt och uppfölj-
ningar.

En viktig fördel med detta är, enligt 
Anders Morin, att det öppnar upp för 
partnerskap under avtalstiden.

– Det ger bättre möjligheter för upp-
dragsgivaren och utföraren att tillsam-
mans under avtalstiden bedöma hur väl 
samarbetet fungerar och hur de utlovade 
arbetssätten kan förbättras ytterligare. 
Det är viktigt att uppdragsgivarna får 
möjligheter att följa upp mer. Det görs i 
för liten utsträckning idag.

Anders Morin hoppas också att det 
här sättet ett göra upphandlingar kom-
mer att minimera kvalitetsbristkostna-
derna i omsorgen, vilket han menar är 
bra för alla parter. För att öka kunska-
perna och insikterna om detta kommer 
Sandholm Associates vd Lars Sörqvist att 
vara delaktig i arbetet.
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Black Belt-utbildning
Lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

Nästa kursstart 16 februari 2015   Anmäl dig nu!

Läs mer om kursinnehållet och anmäl dig på www.sandholm.se

Black Belt-utbildningen är en verkligt lönsam och resultatinriktad utbildning och träning. 
Du lär dig verktygen och förbättringsarbetet i Sex Sigma och lär dig axla rollen som 
förbättringsledare. Du genomför ett skarpt förbättringsprojekt i den egna verksamheten, 
vilket vanligen betalar utbildningen flera gånger om. Black Belt-utbildningen omfattar   
22 dagar fördelade på 8 block och en uppföljande workshop.

KVALITETEN I BESLUTSUNDERLAGEN är ofta helt avgörande för hur 
man lyckas eller misslyckas med förbättringar och problemlösningar. 
Gång på gång hör vi vittnesmål om hur viktigt det visat sig vara att 
bygga beslut och åtgärder på ordentlig analys av fakta och uppmätta 
data, istället för antaganden. Det är mycket vanligt att antaganden om 
vad som bör göras visar sig vara helt eller delvis fel när man studerar 
fakta närmare. ”Utan mätningar och analyser hade vi inte kommit fram 
till den här lösningen”, säger många. 

Det är styrkan i att driva väl avgränsade förbättringsprojekt enligt 
DMAIC-metodiken* med sina fem tydliga steg. Påtagligt ofta ger 
sådana projekt stora besparingar och förbättringar, när de genomförs 
på rätt sätt. Projekten leder i regel också till att fler lönsamma för-
bättringsprojekt kan genomföras. DMAIC-metodiken är ett arbetssätt 
som kommer från Sex Sigma-konceptet och används idag flitigt även i 
Lean-orienterade verksamheter.

På nästa sida kan du läsa om ett exempel på lyckat 
förbättringsprojekt som har genomförts i samband 
med Black Belt-utbildning hos Sandholm Associates. 

Fler exempel hittar du i broschyren Sex Sigma lönar sig direkt. 
Ladda ner eller beställ den kostnadsfritt på www.sandholm.se.

*DMAIC står för Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Skillnaden mellan 
att veta och att tro
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FÖRBÄTTRINGSPROJEKTDIAB I LAHOLM

Bakgrunden till projektet
DIAB i Laholm gör kompositmaterial 
av plast som används i starka och lätta 
s.k. sandwichkonstruktioner, exempel-
vis för båtar, vindkraftverk, flygplan 
med mera. I en av produktionscellerna 
skivas större block av kärnmaterialet 
upp i tunnare skivor, som här också 
förses med en sandad yta. Den relativt 
nykonstruerade cellen är i stort sett 
helautomatiserad, men nådde inte upp 
till den kapacitet som utlovats. Det här 
blev därför en tydlig flaskhals i pro-
duktionen och många teorier pekade ut 
brister i roboten som orsak till detta. 
För att få en verklig bild av situationen 
valde man att genomföra ett förbätt-
ringsprojekt enligt Sex Sigmas DMAIC-
modell, i samband med en Black Belt-
utbildning hos Sandholm Associates.

1 Definiera
Målet i projektet var att öka cellens 
produktivitet med 15 procent. Man bör-
jade med att bland annat kontrollera 
nuläget och bryta ner det timme för 
timme. Projektgruppen gjorde också 
en Voice of the customer. Det kom fram 
många antaganden och det var tydligt 
att man behövde göra mätningar. 

2 Mäta
Det saknades ett ordentligt mätsystem 
i maskinen, så man utvecklade ett 
nytt sådant med magnetiska givare 
och loggningsutrustning. Med hjälp av 
detta kunde man studera alla mät-
punkter sekund för sekund, bland  
annat genomloppstider samt robotens 
och materialets olika positioner och 
tiderna mellan dessa. 

3 Analysera
När mätningarna analyserades visade 
det sig, tvärt emot vad många trodde, 
att det inte var roboten som var proble-
met, utan istället för låg bemanning. 
De stopp för avsyning som operatö-

Systematisk analys gav oväntat svar 
och besparing på 1,1 miljon per år
En nykonstruerad, robotstyrd produktions-
cell hos DIAB i Laholm kom inte upp i den 
förväntade kapaciteten, och det fanns gott 
om gissningar kring orsaken. En systema-
tisk och faktabaserad analys gav dock ett 
oväntat svar och en lösning som idag  
sparar 1,1 miljon kronor per år. 

ANTON PÅLSSON OCH EVA-LOTTA PETERSSON

rerna måste göra var längre och mer 
frekventa än man trott, främst i de 
skift som hade lägre bemanning, vilket 
berodde på att operatörerna även hade 
kringsysslor. Roboten var alltså ofta 
inte igång så mycket som man trodde. 
När roboten arbetade så mycket som 
man förväntat var också kapaciteten 
den förväntade. 

4 Förbättra
För att bättre utnyttja kapaciteten i ro-
boten ökades bemanningen till 1,5 man 
i de skift där man tidigare haft 1 man. 
Operatörerna fick volymmål per timme 
och per skift som baserades på vad de 
själva hade visat var rimligt. Opera-
törerna fick en ökad medvetenhet om 
stoppen och arbetet blev mer inriktat 
på att roboten ska vara igång så mycket 
som möjligt. 

5 Styra
För att säkerställa att den uppnådda 
förbättringen håller i sig gör arbets-
ledaren uppföljningar av hur det 
fungerat, veckovis med alla skiften. 
Man fortsätter också registrera de 
stopp som kvarstår för att ytterligare 
förbättra.

Resultaten
Målet att öka produktiviteten i cellen 
med 15 procent uppfylldes med råge. 
Bemanningskostnaden ökade, men  
fler skivor producerades. Projektet  
ger nu en årlig nettobesparing på 

1,1 miljon kronor i den aktuella  
cellen. Om förbättringarna kan appli-
ceras på andra enheter är besparings-
potentialen mycket större.

Vad var avgörande för resultaten?
– Det avgörande var att vi gjorde 
mätningar och analyserade dessa. Det 
gav säkra och bra beslutsunderlag. Vi 
kunde då se signifikanta skillnader och 
därför vågade vi gå in och öka beman-
ningen. Det var också viktigt att kon-
tinuerligt prata med operatörerna så 
att syftet med mätningarna inte skulle 
missförstås, berättar produktions-
chef Anton Pålsson och projektledare 
Eva-Lotta Petersson som genomförde 
förbättringsprojektet.
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HIAB ÄR VÄRLDSLEDANDE på väg burna 
lasthanteringslösningar. På anläggningen 
i Hudiksvall utvecklas och tillverkas 
styckegods- och recycling kranar för last-
bilar. Här arbetar man också med tilläm-
pad forskning och styrsystem utveckling 
för andra delar av Hiab.

Gemensamt språk
För omkring sju år sedan började man 
använda sig av Lean produktutveckling 
som koncept och har sedan dess utveck-
lat det arbetet på olika sätt, berättar 
Mattias Berglund, som är konstruktions-

Satsning på gemensam 
kunskapsgrund gav 
effektivare produktutveckling
Strävan att på allt kortare tid göra robustare konstruktioner  
som möter kundbehoven allt bättre ställer stora krav på effektiv  
produktutveckling. Inte minst om man finns på en komplex  
global marknad med växande konkurrens. Hos Hiab i Hudiksvall 
har en satsning på utbildning och gemensamt språk gett resultat.

chef för styckegods- och recyclingkranar.
– För en tid sedan kände vi behov 

av att ta ett steg till och att få med alla 
inblandade på båten. Vi ville bland an-
nat att alla skulle ha samma kunskaps-
grund att stå på och att vi skulle ha mer 
av ett gemensamt språk.

Idag har alla ingenjörerna minst 
fått en 3-dagars utbildning i Lean 
produktutveckling. Några har också 
fått en 20-dagars utbildning i Produkt-
utveckling och innovation hos Sand-
holm Associates. 

– Den längre utbildningen var bra 

för att knyta ihop det hela och även 
komplettera med Design for Six Sigma 
inklusive statistik, försöksplanering 
och annat.

Satsningen på utbildning har 
bidragit positivt i produktutvecklingen, 
bland annat genom större engagemang 
och ökad förmåga att ta rätt beslut, 
menar Mattias Berglund.

– Vi har exempelvis visat styrkan 
med värdeflödesanalyser och fortsatt 
utveckla våra visuella system. Vi har 
fokuserat på kunskapsinhämtning och 
tidig identifiering av kunskapsgap i pro-

Många olika kundbehov på en global marknad med hård konkurrens innebär stora utmaningar för produktutvecklingen, 
säger Mattias Berglund (till höger), här tillsammans med kollegan Svante Widehammar. Foto: Philippe Rendu
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Läs om utbildningen och anmäl dig på www.sandholm.se

Lean Produktutveckling
6–8 maj 2015 

En 3-dagarsutbildning om att skapa ett effektivt och välfungerande produktutvecklingsarbete. Du får kunskaper om 
hur ett flexibelt, kundfokuserat och effektivt utvecklingsarbete kan bedrivas med hjälp av modeller och verktyg från 
konceptet Lean Produktutveckling (LPD) och även Design For Six Sigma (DFSS).

jekten och lyft fram försöksplanering 
mer. En annan förbättring är att vi ar-
betar mer med statistik kring nyckeltal 
och andra viktiga fakta inklusive hur 
vi gentemot våra leverantörer kan göra 
konstruktioner bättre. Inte minst har vi 
fått bättre förståelse för hur man kan 
göra kundundersökningar för att få ut 
så mycket som möjligt ur dessa.

Komplexa kundbehov en utmaning
Kundfokus är överhuvudtaget ett hett 
ämne hos Hiab och kunderna har blivit 
mer delaktiga i processerna. Bland     
annat genom bättre marknadsstudier, 
kundenkäter, avstämningar, referens-
grupper, djupintervjuer och uppfölj-
ningar av kunder som köpt kranar från 
Hiab. Man försöker också identifiera 
outtalade kundbehov genom egna obser-
vationer.

Sedan är det alltid en utmaning att 
avväga kundbehov och kundkrav mot 
behovet av att standardisera produk-
tionen.

– Vi har väldigt olika typer av 
kunder från olika delar av världen 
och det varierar en hel del mellan 
olika regioner hur man använder våra 
kranar. Kunderna finns också i olika 
led. De kan vara påbyggare, lastbils-
säljare, direktkunder med flera. Det här 
blir mycket komplext, särskilt när man 
säljer på en global marknad. En mark-
nad där det idag dessutom är hårdare 
konkurrens inom alla segment.

– En viktig uppgift blir då att hitta 
rätt balans mellan de många olika 
kundkraven och behovet av allt mer 
modulariserad produktion hos oss. Vi 
måste utveckla bra modulsystem som 
täcker in de olika nischerna på kund-
sidan. Modulariseringen kommer att 
bli än viktigare framöver, och det gäller 
generellt på flera områden. 

Underleverantörerna är numera 
involverade ganska tidigt i produkt-
utvecklingsprojekten, både för att korta 
projekttiderna och för att man ska 

hamna rätt i målbilderna. De är invol-
verade innan designen är låst, så att de 
kan komma med idéer och synpunkter.

Överhuvudtaget strävar man efter 
att göra utvecklingsarbetet ”framtungt” 
genom att tidigt i projekten göra flera 
lösningar och prototyper parallellt och 
inte gallra ut dessa för tidigt. På så sätt 
minskar man risken i projekten, sam-
tidigt som man får in mycket kunskap 
som man kan använda sig av.

Den stora utmaningen i produkt-
utvecklingen blir även framöver att 
korta ner projekttiderna med bibehål-
len hög kvalitet och med robusta kon-
struktioner ur tillverkningssynpunkt, 
menar Mattias Berglund. 

– I det arbetet kommer vi att fort-
sätta att utbilda medarbetarna. Det 

För produktutvecklingen hos Hiab i 
Hudiksvall har Sandholm Associates 
bidragit med 20-dagars utbildning 
i Produktutveckling och innovation, 
interna 3-dagarskurser i Lean produkt-
utveckling samt Kvalitetschefskurs.

Konferens om 
Ständiga förbättringar

är ett ständigt pågående lärande, med 
betoning på kunskaper om produkterna 
och processerna. Vi fortsätter fokusera 
på att förstå kundernas behov, skapa 
produktkunskap tidigt i projekten och 
att visualisera allt detta. Då kommer vi 
både lyckas korta ner tiderna ytter-
ligare och träffa rätt med övriga mål.

BOKA IN DEN 5 JUNI 2015 i kalen-
dern. Då finns ett bra tillfälle att ta 
del av aktuella expertkunskaper och 
erfarenheter om effektivt förbätt-
ringsarbete. Konferensen arran-
geras av Sandholm Associates och 
Kungliga Tekniska Högskolan och 
äger rum på KTH i Stockholm. Här 
får du möta ledare med gedigen 
erfarenhet av att bedriva ständiga 
förbättringar samt även forskare 
på området. Du får inblick i en rad 
exempel på framgångsrikt förbätt-
ringsarbete, bland annat enligt 
koncept som Lean och Sex Sigma.
Mer information finns snart på 
www.sandholm.se
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Under seminariet finns också tillfälle att träffa oss och diskutera.

Anmäl dig nu på www.sandholm.se
Där kan du också läsa mer om innehållet i programmet, tider, platser och medverkande. 
Dina kollegor är förstås också välkomna.

PROGRAM
Ständiga förbättringar och 
faktabaserad problemlösning 
med Sex Sigma
Erfarenheter visar att ett systematiskt 
förbättringsarbete som eliminerar fel 
och brister har mycket stor betydelse 
för en verksamhets framgång och 
resultat. Bland annat genom stora 
besparingar och nöjdare kunder. Vi 
ger insikt i hur ett välfungerande för-
bättringsarbete kan utvecklas genom 
tillämpning av Sex Sigma.

VÄSTERÅS 19/1
KARLSKOGA 20/1
GÖTEBORG 21/1
MARIESTAD 22/1
ÖREBRO 23/1

STOCKHOLM 29/1 och 30/1
LINKÖPING 2/2
AVESTA 3/2
NÄSSJÖ 3/2
VÄXJÖ 4/2

TID: Kl 9.00–12.00 på alla orterna.

Kom på kostnadsfritt 
seminarium!
Vi bjuder helt kostnadsfritt på metodkunskaper, erfarenheter och 
tips om effektivt förbättringsarbete:

UPPSALA 5/2
HALMSTAD 5/2
SUNDSVALL 5/2
MALMÖ 6/2
UMEÅ 6/2

Effektiva processer och 
värdeskapande flöden genom Lean
Många Lean-satsningar lyckas mycket 
bra med att utveckla verksamhetens 
processer och flöden, medan andra 
inte alls når upp till förväntningarna. 
Vi summerar våra erfarenheter från 
ett stort antal organisationer, drar ett 
antal slutsatser och pekar på viktiga 
framgångsfaktorer. 

Så blir din organisation mer  
kundorienterad och kundfokuserad!
Nöjda och lojala kunder är en själv-
klar framgångsfaktor, men graden av 
kundfokus har i många verksamheter 
blivit för låg. Ofta på grund av för 
kortsiktigt fokus på kostnader och 
finansiella resultat. Vi ger insikt i vad 
kundfokus verkligen innebär och hur 
man kan ta fram bättre fakta om vad 
som är viktigt för kunderna.

SPECIAL-SEMINARIUM

Lär dig mer om hur du kan dra nytta av de nya utgåvorna och vitalisera ert lednings-
system med nya ISO 9001 och nya ISO 14001! Detta separata och avgiftsbelagda   
specialseminarium äger rum efter det kostnadsfria på alla orter ovan kl 13.00–16.00 
(dock ej 30 januari). 

Läs mer om innehållet och anmäl dig på www.sandholm.se

Vitalisera ledningssystemet med 
nya ISO 9001 och nya ISO 14001


