Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet ✤ Januari 2014

Var skapas
kundvärdet?
Så gör du värdeflödesanalyser sid 4

Välkommen till
kostnadsfria
seminarier
på 15 orter!
Läs mer på baksidan

Kunskaper som ger
verkliga resultat
Diplomerad internrevisor

NYHET

Ett flexibelt utbildningsprogram där du får gedigna kunskaper
om hur man planerar, genomför och arbetar med interna
revisioner av ledningssystem. Allt med tydlig koppling till
verksamhetens mål. Du kan själv välja att bli Diplomerad
internrevisor inom ett, två eller tre områden – Kvalitet, Miljö
och Arbetsmiljö.

Produktutveckling och innovation
Ett utbildningsprogram om att skapa rätt kvalitet redan i
designskedet. Du lär dig effektivt, flexibelt och kundfokuserat
produktutvecklingsarbete med hjälp av beprövade koncept
som Lean Produktutveckling (LPD) och Design for Six Sigma
(DFSS).
20 dagar i 8 block. Kursstart 11 november 2014.

8–12 dagar beroende på inriktning. Valfritt startdatum.

Black Belt-utbildning

Leanledarutbildning

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

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.

22 dagar fördelade på 8 block och en uppföljande workshop.
Kursstart 17 februari 2014.

20 dagar i 8 block. Kursstart 20 februari 2014.

Leansamordnarutbildning
Kvalitetschefskurs
En omfattande ledarutbildning i resultatinriktad verksamhets
utveckling. Du får kunskaper om effektiva strategier, metoder
och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat och nöjda
kunder.
22 dagar fördelade på 8 block och ett uppföljningsseminarium.
Kursstart 17 mars 2014.
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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 Sarbete utifrån Leans principer.
7 dagar i 4 block. Kursstart 20 februari 2014.

ALLA VÅRA UTBILDNINGAR
Analys av nyckeltal 24–26 mars 2014
Arbetsmiljö 7 maj 2014
Black Belt-utbildning 22 dagar fördelade på 8 block och en uppföljande
workshop, kursstart 17 feb 2014
Black Belt Workshop 13–14 feb 2014
NYHET
Controllerns roll i förbättringsarbetet 3 mars 2014
Design of Experiment 9–11 apr 2014
NYHET
Diplomerad internrevisor Valfritt startdatum
Fem S – ordning och reda i verksamheten 6 mars 2014
Fokus på kvalitet – handledarutbildning * 3 dagar
Green Belt-utbildning 6 dagar i 2 block, kursstart 10 feb 2014
Hypotestest och Regression 7 dagar i 5 block, kursstart 3 april 2014
Internrevision – fördjupningskurs 2 juni 2014
Intervjuteknik vid revisioner 6 maj 2014
Introduktion till Minitab * 1 dag
NYHET
Introduktion till produktutveckling och innovation 11 nov 2014
Introduktion till verksamhetsutveckling och kvalitet 17–19 mars 2014
ISO 9000 – i praktiken 20–21 feb 2014
Kundklagomål som förbättringsmöjlighet 8 apr 2014
Kundtillfredsställelse och kundmätningar * 1 dag
Kvalitetsbristkostnader * 1 dag
Kvalitetschefskurs 22 dagar fördelade på 8 block och ett uppföljningsseminarium, kursstart 17 mars 2014
Kvalitetsrevision – grundkurs 14–16 maj 2014
Kvalitetssäkring i produktionen 31 mars–2 apr 2014
Lean Accounting – synliggör vinsterna med Leanarbetet 10–11 mars 2014
Leancertifiering * 2,5 dagar
Lean Introduktion med Leanspel 18–19 feb 2014
Leanledarutbildning 20 dagar i 8 block, kursstart 20 feb 2014
Leansamordnarutbildning 7 dagar i 4 block, kursstart 20 feb 2014
Leanspel * 0,5–2 dagar
Leverantörskvalitet 3–4 apr 2014
Master Black Belt-utbildning Två inriktningar, läs mer på www.sandholm.se
Miljöledning 12–13 mars 2014
Miljörevision 5 maj 2014
Multivariat dataanalys 16–17 sep 2014
Mätsystemanalys, Gage R&R 14 feb 2014
Praktisk statistik 20 dagar i 9 block, kursstart 20 mars 2014
Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt) 10–12 feb 2014
Processkartläggning 22 maj 2014
Processorientering och processledning 19–21 maj 2014
Produktutveckling och innovation 20 dagar i 8 block, kursstart 11 nov 2014
Riskanalys med FMEA 18 mars 2014
Sponsor för Sex Sigma och Lean 4 mars 2014
Statistisk processanalys 24–26 mars 2014
Tillförlitlighet 20–21 mars 2014
NYHET
Verksamhetsutveckling för controllers 5 dagar i 3 block, 			
för datum se www.sandholm.se
NYHET
Vinn eller försvinn 28 jan 2014
Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge 7 mars + 26 mars 2014

KURSER PÅ ENGELSKA
Problem Solving and QC-Tools (Yellow Belt) 24–26 feb 2014
Statistical Process Analysis Part 1 24–26 mars 2014
Statistical Process Analysis Part 2 *
* Kontakta oss för mer information eller intern utbildning

Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates
Docent vid Kungliga Tekniska Högskolan

Kan man köpa kvalitet?
I de flesta verksamheter kommer en allt större
del av det värde som skapas från externa leveran
törer. Arbeten upphandlas, funktioner outsourcas,
produktion flyttas till lågkostnadsländer, personal
hyrs in etc. Det innebär att underleverantörernas
kvalitetsarbete får allt större betydelse för den
kvalitet som levereras till slutkunderna.
Men det är ganska vanligt att upphandlade varor
och tjänster inte håller måtten. För upphandlade
offentliga tjänster ser vi nästan dagligen prov på
detta i media. Att outsourca funktioner har många
gånger lett till problem, och att flytta produktion
till lågkostnadsländer har i många fall blivit en dyr
affär.
Detta innebär inte alls att det är fel att luta sig
mot leverantörer. Men kvalitet måste då vara det
primära, och inte bara pris. När en vara eller tjänst
produceras internt vet ju de flesta att förutsätt
ningarna för ett gott resultat försämras om all
fokus ligger på att skära ner kostnader. Varför
skulle det vara annorlunda i relationen till leveran
törer? Alltför ofta är huvudfokus vid upphandling
att reducera kostnaderna och då får man egent
ligen den lägre kvalitet som man ber om.
Framgång i leverantörsarbetet handlar om lång
siktighet, partnerskap och ständigt förbättrings
samarbete. Det har många talat om länge, men
alltför ofta är det i praktiken ändå kortsiktighet,
ensidiga krav och prispress som gäller. Detta är
en trend som måste vändas. En viktig del av detta
är offentlig upphandling där oerhörda värden
upphandlas årligen, men där kvaliteten alltför ofta
missas. I detta nummer av Potential kan du läsa
mer om nya kvalitetsinriktade metoder för offentlig
upphandling.
En annan viktig del är hur både kunder och leve
rantörer ser över sina kvalitets- och förbättrings
program. Här gäller det att samverka och bygga
gedigna broar. Att ha gemensamma kompetenser
och metoder, exempelvis från koncept som Lean
och Sex Sigma, ger goda förutsättningar för att ett
sådant partnerskap för kvalitet ska bli verklighet.

POTENTIAL JANUARI 2014

3

KVALITETSSKOLAN

Så gör du
värdeflödesanalyser

Var skapas
kundvärdet?

Hur mycket tid lägger vi egentligen ner på arbete som inte skapar
värde för kunderna? Och var i processerna sker det? Det är grund
frågeställningen i en värdeflödesanalys. För att analysen ska leda till
rätt slutsatser och åtgärder är det viktigt att göra den på rätt sätt och
att undvika fallgroparna. Här sammanfattar vi vad man bör tänka på.
VÄRDEFLÖDESANALYS är ett centralt

1. Skapa förståelse för kundernas behov

verktyg inom Lean och allt mer även
inom Sex Sigma. Avsikten med en
värdeflödesanalys är att förstå hur de
processer och flöden som är grunden
för verksamheten fungerar och inte
minst hur de skapar värde för de
kunder som processerna finns till för.
Ofta handlar det om att skapa en tydlig
beskrivning och förståelse för det
aktuella nuläget, i syfte att utveckla ett
förbättrat framtida läge. Här är nio
punkter som är viktiga för hur använd
bar värdeflödesanalysen blir:

En värdeflödesanalys ska utgå ifrån de
behov och förväntningar som det
aktuella flödets kunder har. Innan
värdeflödesanalysen genomförs är det
därför avgörande att skaffa sig god
förståelse för vilka dessa kunder är och
vad de tycker är viktigt.

2. Identifiera ett lämpligt och väl 		
avgränsat flöde
För att göra analysarbetet hanterbart
och användbart bör man välja ett
lämpligt och väl avgränsat flöde för

värdeflödesanalysen. Det är ofta
tacksamt att fokusera på flöden av
tvärfunktionell karaktär eftersom det
där ofta finns mycket att utveckla.
Initialt kan det dock vara bra att börja
med mer lokala flöden som är enklare
att hantera. Det kan också vara bra att
utgå från i förväg kända problem
områden för att snabbt uppnå mätbara
resultat. Ett sätt att avgränsa värde
flödesanalysen är att enbart studera
processen runt exempelvis en viss vara
eller tjänst åt gången.

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

Leanledarutbildning

Leansamordnarutbildning

Nästa kursstart 20 februari 2014

Nästa kursstart 20 februari 2014

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.

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 7 dagar uppdelade i
4 block som varvas med hemuppgifter.

Andra
Leanutbildningar
Sandholm Associates erbjuder
fler kurser med Lean-inriktning:

Lean Introduktion med Leanspel 18–19 februari 2014
Fem S – ordning och reda i verksamheten 6 mars 2014
Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge
7 mars + 26 mars 2014

Lean Accounting – synliggör vinsterna med Leanarbetet
10–11 mars 2014

Leancertifiering Kontakta oss för datum
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Viktigt är att man beskriver hur arbetet i nuläget verkligen går till, dvs hur det faktiskt
fungerar och inte hur det borde fungera. Inledningsvis kan kartläggningsarbetet ske på
whiteboard, blädderblock eller liknande. Färgpennor och Post-it är också bra hjälpmedel.
6. Följ flödet
uppströms
skapa 		 i regel
8. Utveckla
ett förbättrat ritteknik
framtida 		
3. Sätt samman
ett team
god 		
Senare
renritas
oftamed
värdeflödeskartan
i datorn.
Dåochanvänds
en vedertagen
värdeflödeskartan
flöde och implementera detta
kunskap om flödet
med
symboler, ska
men man
kan förstås rita
sin karta
som
vill.för det aktuella
Arbetetspecifika
med värdeflödesanalysen
Kartläggningsarbetet
av flödet
börjar precis
Baserat
på man
förståelse
utföras av ett team som är representa
tivt för och speglar hela det aktuella
flödet. Viktigt är att arbetet förankras
väl hos berörda chefer och att det leds
av en Leanledare eller Black Belt med
gedigna kunskaper om värdeflödes
analys och problemlösning. Initialt kan
externt konsultstöd vara en genväg.

med kunden och sedan uppströms
genom processen. Viktigt är att man
beskriver hur arbetet i nuläget verk
ligen går till, dvs hur det faktiskt
fungerar och inte hur det borde
fungera. Inledningsvis kan kartlägg
ningsarbetet ske på whiteboard,
blädderblock eller liknande. Färgpen
nor och Post-it är också bra hjälpmedel.
Senare renritas ofta värdeflödeskartan
i datorn. Då används i regel en veder
tagen ritteknik med specifika symboler,
men man kan förstås rita sin karta
precis som man vill.

flödet utvecklas en karta för ett fram
tida förbättrat flöde. Många av de flö
desprinciper som återfinns inom Lean
spelar ofta en viktig roll i detta arbete.
En förbättringsplan tas även fram som
beskriver de förbättringar som ska
genomföras.

7. Analysera nuläget med hjälp av värdeflödeskartan
När värdeflödeskartan är klar ska den analyseras. En central del i detta är att fokusera på ickevärdeskapande arbete och att identifiera onödigt arbete som kan tas bort. Utifrån Leans
principer analyseras även flödets logistiska utformning. Man bör identifiera saker som långa
ledtider, köer, långa ställtider, flaskhalsar med mera. I analysen9.är
att även
Följdet
uppviktigt
och förbered
en ny 		
kartläggning
4. Identifiera och skapa förståelse för
fokusera
på hur man genom ett effektivare flöde kan skapa större
kundvärde, och inte enbart
flödets huvudaktiviteter
De genomförda förändringarna följs
fokusera
på besparingar.
För att framgångsrikt
kartlägga ett
sedan upp i syfte att verifiera att effek
värdeflöde krävs att teamet har god
gemensam förståelse för det flödet. Ett
bra första steg är därför att tillsammans
ge sig ut och besöka den aktuella verksamheten. En del i detta förberedelse
arbete kan dessutom vara att upprätta
en övergripande processbeskrivning.

terna blir bestående. Därefter fortsätter
kartläggningsarbete genom att andra
processer studeras. Den processen
som har kartlagts ska också ständigt
utvecklas vidare. En god huvudtanke
inom förbättringsarbetet är att detta
aldrig blir klart och att det för varje
process alltid kommer att finnas ett
bättre framtida läge att identifiera.

8. Utveckla ett förbättrat framtida flöde och implementera detta
7. Analysera nuläget med hjälp av 		
Baserat på förståelse för det aktuella
flödet utvecklas en karta för ett framtida förbättrat flöde.
värdeflödeskartan
Näråterfinns
värdeflödeskartan
klar ska
den ofta en viktig roll i detta arbete.
Många av de flödesprinciper som
inomärLean
spelar
analyseras. En central del i detta är att
En förbättringsplan tas även fram
som beskriver de förbättringar som ska genomföras.
fokusera på icke-värdeskapande arbete
5. Bestäm mått och mätetal

En viktig del i kartläggningen av ett
värdeflöde är att ta fram fakta som ger
förståelse för hur flödet fungerar idag.
Här kan man exempelvis behöva ta
fram fakta om kundernas behov,
genomloppstid, ledtid, värdeskapande
tid, ställtider, felförekomst, förekom
mande variationer, tillgängliga
resurser med mera.

och att identifiera onödigt arbete som
kan tas bort. Utifrån Leans principer
analyseras även flödets logistiska
utformning. Man bör identifiera saker
som långa ledtider, köer, långa ställ
tider, flaskhalsar med mera. I analysen
är det viktigt att även fokusera på hur
man genom ett effektivare flöde kan
skapa större kundvärde, och inte
enbart fokusera på besparingar.

9. Följ upp och förbered en ny kartläggning
De genomförda förändringarna följs sedan upp i syfte att verifiera att effekterna blir
bestående. Därefter fortsätter kartläggningsarbete genom att andra
processer studeras.
Den
Värdeflödesanalys
ingår i Sandholm
Associates
utbildningar
Leanledar
processen som har kartlagts ska också ständigt utvecklas vidare. En god huvudtanke inom
utbildning, Leansamordnarutbildning
förbättringsarbetet är att detta aldrig blir klart och att det för varje
alltid kommer
att
samtprocess
Värdeflödesanalys
– nuläge och
framtida
läge.
finnas ett bättre framtida läge att identifiera.
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  tillgänglig	
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14	
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12	
  min

12,6	
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1	
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L

11,2	
  dagar
5	
  min

2

Ledtid	
  =	
  43,8	
  dagar
Värdeskapande	
  =	
  18	
  min

Exempel på en typisk värdeflödeskarta, ur boken LEAN – processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden.

Exempel
på enpåtypisk
värdeflödeskarta, ur boken LEAN – processutveckling med fokus på
Läs mer om boken
sid 15 i Potential.
kundvärde och effektiva flöden. Läs mer om boken på sid 15 i Potential.
POTENTIAL JANUARI 2014
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Förbättringsarbetet kommer
att göra stor skillnad och är
samtidigt jättekul därför att
det ger så mycket tillbaka,
tycker Katarina Bengtsson.

Viktigt vara tydlig med syftet
Hos Collectums kundservice arbetar man mycket
med att effektivisera sina processer, bland annat
med hjälp av värdeflödesanalyser. Målet är att fri
göra tid och skapa mer värde för kunderna. En
viktig framgångsfaktor är att medarbetarna känner
sig trygga med det syftet.
COLLECTUM ARBETAR med att admi
nistrera ITP, som är en kollektivavtalad
tjänstepension som privatanställda
tjänstemän får utöver sin allmänna
pension. Det är Svenskt Näringsliv och
PTK som har förhandlat fram avtalet om
ITP. Två viktiga mål för Collectum är dels
att bidra till att tjänstemännen ska få
så hög pension som möjligt, och dels att
arbetsgivarna ska få så enkel administra
tion som möjligt.
Borrar sig ner i processtegen
– Vårt arbete med värdeflödesanalyser
och förbättringar kommer att göra stor
skillnad för hur vi arbetar och skapar
kundvärde, säger Katarina Bengtsson,
som är processledare för en av huvud
processerna inom Collectums kundser
vice.
Det är en tidig process i hela flödet
som påverkar de följande processerna.
Här börjar processförbättringarna
alltid med att definiera problemet på ett
tydligt sätt. Sedan identifierar man be
rörda kunder och leverantörer i de olika
processtegen samt vad som kommer in
i och ut ur processen. Utifrån det börjar
man analysera värdeflödet genom att
borra sig ned i respektive processteg. Då
används bland annat olika analysverk
tyg som Slöserianalys, Diagnosticering,
6
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Riskanalys osv för att se över flödet.
Samtidigt ifrågasätts om varje aktivitet
och processteg är värdeskapande för
kunden. Det görs också en hel del mät
ningar av ledtider och processtider.
– När vi tittar sammantaget på
slöserier, diagnoser och risker hittar 		
vi i regel gemensamma nämnare och
viktiga förbättringsmöjligheter, berättar
Katarina Bengtsson.
– Det kan exempelvis handla om att
undvika onödiga dubbelkontroller och
annat dubbelarbete, att minska antalet
returer av felaktigt ifyllda blanketter,
att minimera antalet överlämningar av
ärenden mellan medarbetarna och att se
till att ärenden tar den snabbaste vägen
till rätt grupp osv.

Viktigt skapa trygghet kring syftet
Katarina Bengtsson tillämpar mycket av
principerna i Lean, men utan att kalla
det för Lean. Bland annat därför att
begreppet ibland misstolkas som ratio
nalisering och nedskärning.
– När vi hittar och tar bort icke värde
skapande arbete i processen handlar
det inte bara om besparingar. Vi ska
öka kundnyttan också. En arbetsbespa
ring i någon del kan exempelvis leda till
att man lägger till ett moment någon
annanstans och att det hela slutar med

ökat värdeskapande för kunden. Det här
handlar mycket om att växa som företag
och som individer, inte att rationalisera
bort medarbetare. Det betonar och upp
repar vi ständigt internt.
Det här är viktigt för att lyckas med
värdeflödesanalyser och de förbättrings
möjligheter som dessa ger. Ska man
kartlägga nuläget och få fram en korrekt
bild av hur det verkligen fungerar idag,
behöver många i processen vara motive
rade att medverka.
– Då är det viktigt att de känner
trygghet angående syftet och frihet
att kunna vara öppna om hur arbetet
faktiskt fungerar. En helig princip för oss
är att vad enskilda individer uttrycker i
våra workshops stannar i det rummet.
– Det ligger en utmaning i att få
med sig medarbetarna i det här arbetet.
Det är samtidigt roligt att se att de som
blir närmare involverade i detta inser
poängen och blir väldigt motiverade. Det
är också viktigt att de har sina chefers
stöd, så att det här arbetet blir priorite
rat, säger Katarina Bengtsson.

I Collectums förbättringsarbete har
Sandholm Associates bidragit med
Leanledarutbildning för fyra personer.

Värdeflödesanalys
Nästa kurs: 7 mars + 26 mars 2014
Läs mer och anmäl dig på
www.sandholm.se

FÖRBÄTTRINGSPROJEKT

Lägg kraft på
att reda ut
orsakssambanden
och nuläget
SÄRSKILT VID STORA ELLER VIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR gäller det att studera vilka faktorer
som egentligen påverkar processens resultat mest och hur nuläget faktiskt ser ut. Att basera
förbättringsåtgärder på kvalificerade och kunniga gissningar ger inte samma resultat, och i
värsta fall kan det tvärt om vara rent kontraproduktivt. I många framgångsrika verksamheter
används därför förbättringsmetodiken DMAIC* i fem faser från konceptet Sex Sigma för att
komma åt stora, viktiga eller komplexa förbättringsmöjligheter och problem.
På följande två sidor kan du läsa om två färska exempel på sådana systematiska
förbättringsprojekt som givit goda resultat. Projekten har genomförts i samband
med Black Beltutbildning hos Sandholm Associates.
*DMAIC står för Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

I broschyren Sex Sigma lönar sig direkt
kan du läsa mer om Sex Sigma och
ett 30tal lyckade förbättringsprojekt
i olika branscher. Ladda ner den
eller beställ den kostnadsfritt på
www.sandholm.se.

Black Belt-utbildning
Lönsamma och eﬀektiva förbättringsmetoder
Nästa kursstart 17 februari 2014

Anmäl dig nu!

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,
som vanligen betalar utbildningen flera gånger om. Black Belt-utbildningen omfattar
22 dagar fördelade på 8 block och en uppföljande workshop.
Läs mer och anmäl dig på www.sandholm.se
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FÖRBÄTTRINGSPROJEKT

SWEDBANK

Mätningar och analyser
öppnar för volymökning
Med hjälp av systematiska mätningar och analyser fick Swedbank fram en rad
möjliga effektiviseringar av bolånehanteringen. Utöver ökad kvalitet beräknas
förbättringarna minska tidsåtgången med 25 procent, vilket ger möjlighet att
öka volymen låneärenden ungefär lika mycket, med befintlig personal.
Bakgrunden till projektet
Swedbank etablerade nyligen en sär
skild enhet, Lending Operations, för att
effektivisera och förbättra hanteringen
av bolån. Det gav flera fördelar, bland
annat frigjordes mycket tid för bank
kontoren. Som ett andra steg i detta såg
man betydande möjligheter att förbätt
ra effekterna ytterligare när det gällde
tidsbesparingar och kvalitet. Därför
genomfördes ett förbättringsprojekt
enligt DMAIC-modellen, i samband med
en Black Belt-utbildning hos Sandholm
Associates.

DE FEM FASERNA
1. Definiera
Definitionen av projektet var ganska
klar från början. Projektet fokuserade
på bolåneprocessen, främst den del som
ligger inom Lending Operations. Målet
var att minska nedlagd tid (aktiv tid)
med 25 procent inom ett år.

2. Mäta
Projektgruppen fokuserade först på att
ta fram en nulägesbeskrivning som var
tillräckligt detaljerad. Man kartlade
hur processen ser ut, både för konto
ren och för Lending Operations samt
verifierade detta. Den komplexa proces
sen visualiserades tydligt, vilket blev
en ögonöppnare för många. Därefter
mättes aktiv tid genom att bland an
nat klocka flera medarbetare vid flera
tillfällen. Det gjordes också ärendemät
ningar av volymerna för vissa perioder
samt löpande mätningar av volymer,
typ av ärenden med mera. Dessutom
gjordes aktivitetskartläggningar som
gav en bild av mängden värdeskapande
tid respektive spill. Det var intressant
för många att se var all tid tog vägen.

3. Analysera
Analysarbetet skedde delvis parallellt
med mätarbetet. Projektgruppen ar
rangerade en problemanalysworkshop,
där man strukturerade upp det hela,
gjorde Ishikawa-diagram och fick in
mer input. Tre stora förbättringsområ
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den kom fram: IT-stödet, arbetssättet
och de interna regelverken. Senare
genomfördes en stor lösningsworkshop
där man kombinerade analysen med
affärsområdets visioner och workshop
deltagarnas olika kompetenser. Här
kom det fram en lång rad förbättrings
förslag, som visade sig kunna ge en to
tal tidsbesparing på 34 procent. Hälften
av detta handlade om effektivare ar
betssätt som medarbetarna själva har
kontroll över och som inte handlade om
IT-systemen. Det var lite överraskande
och gav ny kraft till förbättringsarbetet.

4. Förbättra
En styrgrupp tog beslut om vilka för
slag som skulle prioriteras och genom
föras, med sikte på projektets målnivå
på 25 procent minskad tidsåtgång. Det
är en lång rad små förändringar i bo
lånehanteringen som ska åstadkomma
detta. I en ny workshop med linje
organisationen satte man också en ny
målbild kring dessa förbättringar.

ungefär lika mycket, med befintlig
personal. Förbättringarna ökar också
kvaliteten i lånehanteringen. Projektet
har även lagt grunden för att genom
centraliseringen skapa momentum för
standardisering och löpande framtida
förbättringsarbete.

Vad var avgörande för resultaten?
– Vi hade en tydlig målbild som gjorde
att vi inte svävade iväg åt fel håll.
Avgörande var också att projektet fick
resurser i linjeorganisationen, och att
vi fick fram underlag som var fakta
baserade, säger Charlotte Runnhagen,
Process Excellence Manager, som var
Black Belt i projektet.

5. Styra
Förbättringarna är överlämnade till
linjeorganisationen som får visst stöd
när det gäller införande och kvartals
visa uppföljningar. Löpande görs
också vissa mätningar och efter ett år
kommer man att göra en ny mätning av
processen och jämföra med målet.

Resultaten
Det förväntade resultatet är 25 procent
minskad tidsåtgång, vilket gör att ban
ken kan öka volymen hanterade bolån

CHARLOTTE RUNNHAGEN

V-TAB, NORRTÄLJE

FÖRBÄTTRINGSPROJEKT

Standardiserade rutiner
minskade viktig kostnad
Genom orsaksanalys och
standardiserade arbetsrutiner
vid tryckstarter kunde tryckeriet
minska mängden pappersmakulatur. Fullt genomförda
gav förbättringarna minskade
kostnader på 878.000 kronor
per år.
Bakgrunden till projektet
På V-TAB:s tryckeri i Norrtälje trycks
dagstidningar, tidskrifter och direkt
reklam. När man startar en tryckning
måste det göras flera inställningar av
färg med mera innan tryckpressen
producerar godkända tidningar. Det
innebär att det alltid uppstår makulatur
av papper. Det får betydelse eftersom
papper är tryckeriets största kostnad.
Sedan tidigare arbetade tryckeriet med
förbättringar av flöden med mera enligt
Lean. I samband med en Black Beltutbildning hos Sandholm Associates ville
man genom ett förbättringsprojekt se om
metodiken i Sex Sigma ytterligare kunde
bidra till att minska makulaturen.

DE FEM FASERNA
1. Definiera
Målet med projektet var att minska
pappersmakulaturen med 3 procent
enheter. Projektet avgränsades till att
gälla makulatur vid tryckstarter för en
av flera lokala tidningstitlar som trycks.
Det bestämdes att man skulle studera
och analysera nuläge, variationer och
orsaker.

2. Mäta
De data som behövdes fanns tillgäng
liga långt tillbaka i tiden. Projektgrup
pen studerade variationer under tidi
gare perioder och skapade styrdiagram
för att utvärdera kommande perioder.

3. Analysera
Det visade sig att tryckeriet hade stora
variationer i mängden pappersmaku
latur. Det kunde bero på arbetsrutiner
eller tekniska orsaker. Projektgruppen
gjorde orsaksanalyser och trendanaly
ser, bland annat för att se vad opera
törerna gjorde när det såg bra ut. Med
hjälp av styrdiagram kunde gruppen

identifiera två perioder där det var
betydligt mindre spridning på maku
laturen än under andra perioder. Det
visade sig att man under dessa perioder
hade testat nya rutiner för att starta
upp tryckpressen vid ny produktion.

4. Förbättra
Som en följd av analysen förbättrades
rutinerna och operatörerna utbildades
kring detta. Ett mer standardiserat
arbetssätt infördes. Det här sättet att
minska makulatur användes sedan på
den övriga tryckproduktionen. Som
följd av orsaksanalysen gjordes också
vissa tekniska förbättringar.

Vad var avgörande för resultaten?
– Att vi höll oss till de olika faserna i
förbättringsprojektet istället för att gå
på magkänsla gjorde att vi kom tillrätta
med makulaturen. På så sätt blev det
hela också mer förankrat bland medar
betarna. Det är viktigt att mäta och att
synliggöra resultaten för alla, det ger
hög delaktighet. Att vi standardiserade
arbetsmetoderna har också gett en bra
utgångspunkt för ytterligare förbätt
ringar, säger Fredrik Gabrielsson, som
är platschef och ledde förbättrings
projektet.

5. Styra
Uppstartsmakulaturen följs nu upp
dagligen och trender synliggörs per
vecka och månad på tryckeriets Lean
tavlor.

Resultaten
Genom projektet har tryckeriet minskat
pappersmakulaturen och dess variatio
ner betydligt. Kostnaderna för maku
latur har minskat med 2,5 procent.
Det innebar besparingar på 140 000
kronor per år initialt för den produk
tion som projektet avgränsades till,
och sedan 878 000 kronor per år med
samma förbättring överförd till övrig
produktion. Operatörerna fortsätter att
gradvis minska makulaturen ännu mer
och trenden håller i sig.

FREDRIK GABRIELSSON
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Jag engagerar mig mycket i medarbetarnas
förbättringsarbete och alla får utbildning i
förbättringsmetodik. Vi får ett gemensamt
intresse för de här frågorna, säger Mia Kling.
Foto: Lasse Persson

Kvalitet blir ett
gemensamt intresse
Inom Örebro läns landsting drivs service inom måltider, transporter
och städning med stark inriktning på ständiga förbättringar. Alla
medarbetare på den enheten är utbildade i förbättringsmetodik.
Chefen för verksamheten, Mia Kling, menar att allas arbete med
verksamhetsutveckling är avgörande för att hålla en hög kvalitetsnivå
inom kostnadsramarna.
SOM FÖRSÖRJNINGSCHEF ansvarar
Mia Kling för en organisation som heter
LoVS Område Försörjning med cirka
400 medarbetare. Tillsammans sköter
de bland annat patient- och personal
måltider, patient- och material
transporter samt städning inom hela
landstinget.
Det är en stor verksamhet. Man
städar cirka 295.000 m2 och årligen
tar man hand om ungefär 55.000
patienttransporter och hanterar 820
ton avfall som skickas till förbränning.
Måltidsverksamheten omfattar tre
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produktionskök, fem restauranger och
serverar cirka 850.000 portioner per
år. Här satsas det mycket på att laga
näringsrik mat från grunden och när
det gäller andelen ekologiskt var man
vid senaste summeringen 2012 bästa
landsting i Sverige med 35,4 procent.
En aktiv verksamhetsutveckling gör det
möjligt.
– Verksamhetsutveckling är mycket
centralt för mig och våra verksamheter.
Vi har ambitionen att vara en av de
bästa serviceorganisationerna i landet.
Gör vi saker som medarbetarna är

motiverade till kommer vi långt. Som
chef driver jag på det här arbetet, men
det är medarbetarna som är bäst på att
hitta och genomföra förbättringarna,
säger Mia Kling.

Utbildning och förbättringsförslag
Alla medarbetare får en grundutbild
ning i förbättringsmetodik, och man
utbildar handledare som driver
förbättringsarbetet ute i verksam
heterna. Ett rikt flöde av förbättrings
förslag kommer in både från chefer och
från övriga medarbetare. Förslagen

sammanställs och förbättringsprojek
ten prioriteras på olika chefsnivåer
beroende på omfattning. Ibland får
medarbetarna själva presentera
förbättringsförslag i ledningsgruppen.
Sedan betar man av de prioriterade
projekten.
– En viktig del är att jag personligen
läser vartenda förbättringsförslag som
kommer in och att jag kommunicerar
mycket internt. Jag är engagerad i
utvecklingsarbetet, och det ser med
arbetarna. Det är viktigt att man har
ett gemensamt intresse för de här
frågorna. Hos många märks en stolthet
i att få visa vad man har genomfört,
säger Mia Kling.

Det viktigaste är
att man ute i verk
samheten förstår att
vi ska arbeta med
ständiga förbätt
ringar och att man
har ett bra verktyg
för detta arbete.

Säkra upp och tjäna tid
Projekten handlar mycket om att säkra
upp kvaliteten. Inom måltidsverk
samheten kan det exempelvis handla
om att servera rätt specialkost. Inom
transporter är det viktigt att göra rätt,
eftersom man tar hand om både patien
ter, mediciner, sterilgods med mera.
Inom städverksamheten fokuserar man
mycket på att göra allt för att minska
risken för smittspridning inom länets
sjukvård. Här är det därför mycket
viktigt att säkra upp kvaliteten.
Resultaten av förbättringsarbetet är
också att man frigör tid som man kan
använda till att göra mer, eller till att
säkra upp kvaliteten ännu mer.
– När vi får till våra processer så
skapar vi tid. Medarbetarna får själva
räkna fram effektivitetsvinsterna. När vi
följer upp resultaten senare ser vi ofta
att de blev bättre än väntat, inte minst
underskattas hur mycket tid vi tjänat.
Inom Örebro läns landsting finns
inget övergripande beslut på att

använda en viss modell för förbätt
ringsarbetet. Verktyg och metoder är
hämtade från olika koncept, berättar
Mia Kling.
– Jag arbetar med verksamhets
utveckling och tycker att man ska
undvika resonemang om vilket koncept
man arbetar med. Det viktigaste är att
man ute i verksamheten förstår att vi
ska arbeta med ständiga förbättringar
och att man har ett bra verktyg för detta
arbete.

Viktigt vara lyhörd och 			
ha tydlig målbild
Mia Kling betonar också betydelsen av
att vara lyhörd som chef när man driver
verksamhetsutveckling. I början ville
hon exempelvis ha samma upplägg för
rapporteringen i de olika verksamhets
grenarna. Men det blev inte så bra, och
därför har man nu lite olika rutiner för
detta som passar de olika verksam
heterna bättre. Att vara lyhörd handlar,

enligt Mia Kling, mycket om att ta
hänsyn till medarbetarnas arbetssitua
tion samtidigt som man efterfrågar och
driver förbättringsarbetet.
– Visst skulle jag gärna vilja ha
ännu mer förbättringar rullande. Men
det är viktigt att ha respekt för
medarbetarna och anpassa sig till vad
de olika verksamheterna klarar av vid
olika tidpunkter, exempelvis vid
arbetstoppar. Vår verksamhet är
ganska slimmad. Här gäller det att
hitta en bra balans.
Lyhördheten handlar också om att
uppfatta vad som händer hos kunderna,
ute på sjukhusen och vårdcentralerna,
och att följa med i det på ett bra sätt.
Framöver vill Mia Kling fokusera på
tydligare tjänster och mer smarta
lösningar för dem som köper tjänster
na. Verksamhetsutvecklingsarbetet blir
till stor hjälp i det arbetet.

Vilket första råd skulle du ge till en
kollega som är ny i din roll?
– Att själv ha en tydlig målbild för vad
man vill åstadkomma med utvecklings
arbetet, både vad gäller resultat och
vad arbetet innebär för övriga chefer
och medarbetare. Samtidigt måste man
vara lyhörd när man sjösätter arbetet.
Man måste kunna stanna upp och
ibland backa lite. Men det är viktigt att
inte ge upp drivet och att ständigt
efterfråga förbättringar, även om det
inte alltid blir precis som man tänkt
sig, säger Mia Kling.

Mia Kling har genomgått Sandholm
Associates Kvalitetschefskurs samt
Black Belt-utbildning.

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

Kvalitetschefskurs
Nästa kursstart 17 mars 2014		

Anmäl dig nu!

Kvalitetschefskursen ger kunskaper för en mycket viktig ledarroll. Du får en omfattande
ledarutbildning 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.
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Det är viktigt att anbudsgivarna får beskriva sina ledningssystem och hur de egentligen tänker arbeta,
och samtidigt ge utrymme för innovation och nytänkande, anser Barbro Gälldin.

Ny modell för upphandlingar
ska ge bättre kvalitet
Offentliga upphandlingar är inte alltid en garanti för kvalitet. Det har visat sig i
flera sammanhang. Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) har under senare år,
i samverkan med bland annat Västtrafik, utvecklat en ny modell för att bättre
säkra upp kvaliteten i upphandlingar. Modellen ska ge en tydligare bild av hur
anbudsgivarna egentligen arbetar inom kritiska områden.
DEN NYA MODELLEN har nyligen
använts inom den regionala järnvägs
trafiken. Nu hoppas SIQ att den sprider
sig till andra områden där det genomförs
stora upphandlingar. Det hela började
med att SIQ fick ett uppdrag att hjälpa
till att tydliggöra kvalitetsdimensionen i
upphandlingar inom kollektivtrafik.
– Ett syfte med modellen är att
fokusera på ökad kvalitet och leverans
i partnerskap, i stället för att inrikta sig
på det lägsta priset. Det är nog många
som vill ha en god kvalitet i de tjänster
som upphandlas oavsett om det gäller
kollektivtrafik, vård eller omsorg. Det
här ställer krav på upphandlingarna,
säger Barbro Gälldin som är advisor och
projektledare inom SIQ.
12
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Ett av SIQ:s uppdrag inom upp
handlingar utfördes för Västtrafik. Där
upphandlas funktion, och inte detalj
styrd verksamhet. Man ville också ha en
utvärderingsmodell som gav ett bättre
beslutsstöd när man skulle utse part
ner för den aktuella upphandlingen.
En upphandling som också innehöll en
ersättningsmodell med incitamentsavtal
och nöjd kund-bonus.
Utifrån verksamhetsområden som är
kritiska för att lyckas utarbetade SIQ och
Västtrafik ett frågeunderlag. En viktig
poäng var där att de olika trafikföreta
gen i sina anbud beskriver sin verksam
het och de processer, arbetssätt och
lösningar som kommer att användas.
Den nya upphandlingsmodellen

gör det möjligt för den som upphand
lar att fokusera på viktiga processer
i verksamheten. Varje anbudsgivare
får också en tydlig förklaring till den
bedömning man fått genom en åter
föringsrapport. Där redovisas styrkor
och förbättringsområden som de kan
använda för att utveckla och förbättra
sin verksamhet.

Tydligare beskrivning av hur man
tänker arbeta
Förutom Västtrafik har SIQ:s modell
hittills använts i upphandlingar för Öre
sundståg och Dalatrafik. Men modellen
är tänkt att kunna användas i alla typer
av verksamheter, och inte bara i stora
upphandlingar.

SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling)
är en icke vinstdrivande stiftelse och har som uppdrag att verka för kvalitets- och verksamhets
utveckling i Sverige. Verksamheten startade 1990 och har två huvudmän: svenska staten via Tillväxt
verket och medlemsorganisationen Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. SIQ ansvarar bland
annat för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling.

– Det handlar om att ha en struktur
och ett system som levererar det man
vill ha levererat, och som samtidigt ger
utrymme för nytänkande. För detta
behöver man i upphandlingen ställa
frågor på ett sådant sätt att anbudsgiva
ren tydligt kan beskriva hur man tänker
arbeta, utan att frågorna blir allt för
föreskrivande.
SIQ:s modell för upphandlingar
bygger på en managementmodell som
heter SIQs Modell för Kundorienterad
Verksamhetsutveckling. Den grundar sig
i sin tur på ett antal värderingar som
är kännetecknande för framgångsrika
verksamheter. Upphandlingsmodellen
står på tre ben:
• Systematik – som främst handlar om
sättet att ställa frågor
• Struktur – kring vilka processer och
områden man ska ställa frågorna
• Kultur – som handlar om grund
läggande värderingar
Arbetet kring upphandlingarna
består av utvärdering av anbud, men
också av årliga kontrollutvärderingar
för att se att den som vunnit upphand
lingen lever upp till den kvalitetsnivå
som utlovats. En beställare kan sedan
även löpande använda anbudets be
skrivning av hur arbetet ska gå till för
att samverka och utveckla den gemen
samma affären med sin partner. På så
sätt kan en helt ny dimension åstad
kommas i offentlig upphandling.

SIQ hjälper uppdragsgivaren att
i upphandlingsunderlaget ställa rätt
frågor inom kritiska områden, och man
hjälper också till att utvärdera anbuden.
SIQ är även med i kontrollutvärdering
arna en gång per år.

Stabilare kvalitet och 		
minskade kostnader
– Görs det här på ett bra sätt så skapas
en tydlighet som båda parter och hela
samhället har nytta av. Man får högre
och stabilare kvalitet på leveranser av
de tjänster som upphandlas, vilket även
innebär att risken för kvalitetsbrist
kostnader minskar. Det är idag inte så
ovanligt att köparen drabbas av stora
extrakostnader för att få det man egent
ligen redan avtalat om. Sådant kan bero
på att leverantören som fått uppdraget
på grund av lågt pris visar sig inte ha
rätt kompetens eller förutsättningar att
leverera, säger Barbro Gälldin.
Hon pekar på ett aktuellt exempel
kring en upphandling av dosförskrivna
läkemedel via hemtjänst och äldreboen
den, där den som vann avtalet leve
rerade fel i ett stort antal fall. Sådant
innebär förstås en risk för dem som ska
ha medicinen och även kostnader för att
kontrollera och rätta till det som är fel.

Tror på ökat intresse
I Upphandlingsutredningen som kom
med sitt slutbetänkande i mars 2013,

lyfter man fram två goda exempel på
upphandling av högkvalitativa välfärds
tjänster. Det ena gäller en upphandling
hos Västtrafik där SIQ:s modell använts.
– Vi tror på ett ökat intresse för det
här arbetssättet i upphandlingar även
inom andra områden. Det ger möjlig
heter till bättre leveranser och bättre
relationer mellan köpare och leverantö
rer. Man kan också komma bort från ett
allt för stort fokus på lägsta pris.
– Att använda modellen vid upp
handlingar innebär att man lägger lite
extra krut på utvärderingar, vilket är
något man bör göra ändå. Den insatsen
ska ställas mot att ha ständiga problem
med leveranserna, exempelvis inom
äldrevården, lokaltrafiken osv, säger
Barbro Gälldin.
Lars Sörqvist, vd på Sandholm Asso
ciates tycker att SIQ:s modell är mycket
intressant. Han menar att det sätt som
upphandlingar ofta görs på idag mot
verkar långsiktigt byggande av kvalitet.
Problemen är att avtalsperioderna ofta
är för korta, att man lägger för stor vikt
vid lägsta pris och att man frågar efter
”fel” saker när man försöker väga in
kvalitet.
– Det behövs mer kompetens hos
båda parter om vad kvalitet egentligen
innebär. Både när det gäller den
upphandlade tjänsten eller produkten
och den bakomliggande organisationens
förmåga att leverera kvalitet.

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

Ledningssystem som gör skillnad
Se till att ledningssystemen arbetar för er och inte tvärt om. Vi lär ut hur ledningssystem
blir resultatorienterade och effektiva.
AKTUELLA KURSDATUM:
NYHET! Diplomerad internrevisor
8–12 dagar beroende på inriktning Valfritt startdatum
ISO 9000 – i praktiken 20–21 feb 2014
Kvalitetsrevision – grundkurs 14–16 maj 2014
Internrevision – fördjupningskurs 2 juni 2014

Intervjuteknik vid revisioner 6 maj 2014
Miljöledning 12–13 mars 2014
Miljörevision 5 maj 2014
Arbetsmiljö 7 maj 2014
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Satsar på mer kunskaper om statistiska
metoder i produktutvecklingen

FLERTALET av de produkter som
Husqvarna Group utvecklar är kom
plexa produkter utvecklade för att
uppfylla höga förväntningar hos
professionella användare. Särskilt när
det gäller tillförlitlighet, hållbarhet och
ergonomi.
– Det är viktigt för oss att stän
digt utvecklas och ligga i linje med
de förväntningar våra kunder har på
produkterna. För att inte halka efter
i konkurrensen måste vi hela tiden se
till att förbättringstakten minst ligger i
nivå med, men helst över, våra främ
sta konkurrenter. Vi måste även ha en
bra dialog med våra kunder så att vi
verkligen förstår vilka behov de har,
så att vi snabbt kan anpassa oss till
förändringar i kundförväntningarna,
berättar Product Quality Director Runo
Malkolmsson.
Viktigt med bra
underlag
inför produktion

Runo Malkolmsson

Varje nyutvecklad
produkt och ingå
ende detalj testas
minutiöst både i
långtidsprovning
i lab-miljö och i
fält. Det är viktigt
att följa upp status

Foto: Husqvarna Group

Inom produktutvecklingen hos Husqvarna Group
testas varje detalj minutiöst för att säkerställa kvaliteten.
En viktig aspekt är också att se till att det inte finns
statistiska osäkerheter i de mätningar som görs.
för varje enskild provning och utifrån
detta fastställa när man känner sig
säker på att det finns ett tillräckligt bra
underlag för att frisläppa i produktion.
– Naturligtvis finns, när det närmar
sig frisläppandet av produkter, en viss
nervositet i styrgrupperna. Har vi testat
allt som kan tänkas vara relevant?
Och framförallt, hur säkra är vi på
att resultaten har en tillräckligt hög
konfidensgrad så att inte osäkerheten i
stickprovsmätta populationsparametrar
är större än vad som överenskommits.

Satsar på kompetensutveckling
Att använda statistiska metoder inom
produktionsprocesserna har under
lång tid varit ett väl utnyttjat kvalitets
verktyg inom Husqvarna Group. Inom
produktutvecklingsprocessen har det
tills idag inte använts som ett uttalat
kvalitetsverktyg, även om det implicit
inom vissa områden utnyttjats frekvent
även där, framförallt av R&D och Lab.
– Som ett delmål i det ständigt
pågående förbättringsarbetet inom
utvecklingen av kvalitetsmetoder har vi
beslutat att höja kompetensnivån inom
produktkvalitetsgruppen. Målsättningen
är att vi i slutänden ska bli ännu bättre
på att göra adekvata riskbedömningar
baserade på existerande statistiska
data, och att med hjälp av dessa data

Användarna av produkterna ställer
höga krav på tillförlitlighet, hållbarhet
och ergonomi.
kunna fatta de rätta besluten baserade
på ovedersägliga fakta, säger Runo
Malkolmsson.
Därför ska man nu genomföra ett
antal kurser ledda av Sandholm Asso
ciates för flera personer inom produkt
utveckling och produktkvalitet, för att
öka kunskapen, främst inom praktisk
statistik.

Husqvarna deltar med två personer
i Sandholm Associates pågående
utbildning Produktutveckling och
innovation.

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

Produktutveckling och innovation
Nästa kursstart 11 november 2014		

Anmäl dig nu!

Ett utbildningsprogram om att skapa rätt kvalitet redan i designskedet. Du får kunskaper om hur ett effektivt, flexibelt
och kundfokuserat utvecklingsarbete kan bedrivas med hjälp av beprövade utvecklingskoncept som Lean Produkt
utveckling (LPD) och Design for Six Sigma (DFSS).
Du lär dig verktyg och metoder för identifiering av kundbehov, kravhantering, konceptframtagning, visuell styrning,
portföljhantering, erfarenhetsåterföring och mycket mer. Det ger dig en stor verktygslåda av produktutvecklings- och
projektledningsverktyg och en förmåga att välja rätt metoder vid olika situationer. Under utbildningens gång genomför
du även hemuppgifter i din egen verksamhet för att med handledning och stöd börja använda metoderna i praktiken.
Utbildningen omfattar 20 dagar fördelade på 8 block under cirka ett halvår.
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Intressant europeisk
kvalitetskonferens i Göteborg
Den 58:e europeiska kvalitetskonferensen går av stapeln
i Göteborg den 11–12 juni i år. Utöver huvudkonferensen
kommer det att bli både för- och efterkonferenser, vilket
gör det hela till något av en kvalitetsvecka.
Kvalitetskonferensen äger rum på
Chalmers tekniska högskola. Här finns
ett bra tillfälle att möta och få kun
skaper från ledande företrädare för
näringsliv och offentlig sektor i Sverige
och Europa, bland annat från AB Volvo
och SKF. Här kan man också lyssna till
ett antal företagsledare, forskare och
andra specialister från kvalitetsområ
det.
Temat för konferensen är Managing
Challenges in Quality Leadership och
bygger på utmaningar som nyligen kom
fram i en svensk nationell studie utförd
av forskningsnätverket SQMA (Swedish
Quality Management Academy). Utifrån
vad cirka 190 ledare och personer med
koppling till kvalitetsområdet anser är
de främsta utmaningarna de närmaste
10 åren utkristalliserades främst fyra
områden. Dessa bildar ramverket för
konferensen:
• Anpassningsförmåga
• Kundsamarbete
• Kvalitetsansvar
• Ledarskap för förbättring

Arrangörer är European Organization
for Quality och nätverket Business
Excellence Sweden. Bland medarran
görerna finns här SFK, SIQ, SIS, Svenskt
Forum för Vårdkvalitet, Sandholm
Associates och Kvalitetsmässan.
I anslutning till huvudkonferensen
arrangeras också intressanta för- och
efterkonferenser där man får möta
några av världens ledande kvalitets
experter samt ta del av svensk kvalitets
forskning inom viktiga områden. Läs
mer på www.quality2014.eu.

Boka in världskvalitets
konferensen i Tokyo
Det är ett unikt tillfälle att
lära sig av Japan på nära håll,
och att delta i svenska kring
aktiviteter.
Den 19–22 oktober i år går världskvali
tetskonferensen i Tokyo. Den arran
geras vart tredje år och ambulerar
mellan Japan, USA och Europa, vilket
betyder att det dröjer nio år innan den
kommer tillbaka till Japan. Det betyder
stor satsning på konferensen och en
unik möjlighet att lyssna till riktigt
tunga personer som legat bakom kvali
tetsutvecklingen i Japan. Arrangör är
JUSE (Union of Japanese Scientists and
Engineers).

Svenska aktiviteter och studiebesök
I samband med konferensen kommer

Sandholm Associates, i samarbete med
SIQ och JUSE arrangera en rad aktivite
ter för konferensbesökare från Sverige,
under 2–3 dagar utöver huvudkonferen
sen. Bland annat en exklusiv studieresa
där man får möta några av de mest
framgångsrika japanska företagen och
få inblick i hur de arbetar. Det blir ock
så sociala aktiviteter och nätverkande
i den svenska gruppen, och om man så
vill boende på samma hotell. Sandholm
Associates och SIQ håller samman
detta, men deltagarna bokar resa och
huvudkonferens själva. Läs inom kort
mer på www.sandholm.se.

Ny bok om framgång
med Lean
En ny klargörande
och matnyttig bok
om Lean har nu
kommit ut. Boken
heter LEAN – processutveckling med
fokus på kundvärde
och effektiva flöden
och är skriven av
Lars Sörqvist som är vd för Sandholm
Associates och docent vid Kungliga
Tekniska Högskolan. Boken ger
förståelse för vad Lean innebär, hur
verktygen och metoderna fungerar
samt inte minst hur en verksamhet
kan arbeta med Lean på ett fram
gångsrikt sätt.
Så ser innehållet ut:
• Introduktion och bakgrund till Lean
• Lean – Principer och möjligheter
• Fastställa kundens behov och 		
förväntningar
• Analysera den befintliga processen
• Skapa effektiva flöden och 		
processer
• Upprätta ett eget utförandesystem
enligt Lean
• Ständiga förbättringar och 		
strukturerad problemlösning
• Ledarskap för Lean
• Medarbetarskap för Lean
• Lyckas med Lean
Boken kan beställas från Sandholm
Associates eller Studentlitteratur.

Ny bok:
50 år av kvalitet
Sandholm Asso
ciates grundare
Lennart Sandholm
har skrivit en bok
om sitt liv i kvalitets
professionen. Han
har under många år
varit en internatio
nellt tongivande och flerfaldigt
prisbelönad profil inom kvalitetsområ
det, vilket gör att boken också ger en
bild av kvalitetsutvecklingen i Sverige
och i världen. Boken heter 50 år av
kvalitet – varav 40 år med Sandholm
Associates. Här berättar Lennart
Sandholm bland annat om hur hans
bana började på Elektrohelios, om
åren som kvalitetskonsult, internatio
nella uppdrag, vidare om kvalitets
utbildningens betydelse samt om
mentorn Joseph Juran, impulser från
Japan och mycket annat. Boken kan
beställas från Sandholm Associates.
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Välkommen till kostnadsfria seminarier
på 15 orter om effektiva förbättringar
1

Ständiga förbättringar med Sex Sigma

2

Varför misslyckas många med Lean?

3

Kundfokus – en myt?

Systematiskt förbättringsarbete har mycket stor
betydelse för en verksamhets framgång och resultat.
Vi diskuterar och ger inblick i hur ett välfungerande
förbättringsarbete kan utvecklas genom tillämpning
av Sex Sigma.

Vissa Leansatsningar lyckas mycket bra, medan andra
rinner ut i sanden. Vi summerar våra erfarenheter från
ett stort antal företag och organisationer som arbetar
med Lean och sammanfattar dessa i ett antal slutsat
ser och framgångsfaktorer.

Alla hävdar att de är kundfokuserade – men är det
verkligen så? Vi diskuterar vad kundorientering egent
ligen innebär och visar hur man kan åstadkomma ökad
kundfokus.

DU OCH DINA KOLLEGOR är mycket välkomna till en serie kostnadsfria introduktionsseminarier om
kvalitet, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. Ni får kunskaper och inspiration att använda
i er verksamhet. Vi bjuder på en hel del tips, metodkunskaper och erfarenheter inom tre områden som
är viktiga för framgång. Ni får också tillfälle att träffa oss och diskutera. Under januari och februari 2014
möter ni oss på 15 olika orter.
BORÅS 30 januari
GÖTEBORG 29 januari
HUDIKSVALL 4 februari
KARLSTAD 28 januari
KATRINEHOLM 27 januari

LINKÖPING 28 januari
LUDVIKA 30 januari
MALMÖ 31 januari
MARIESTAD 31 januari
NÄSSJÖ 29 januari

SKELLEFTEÅ 6 februari
STOCKHOLM 5 och 6 februari
VÄSTERÅS 27 januari
ÄLMHULT 30 januari
ÖRNSKÖLDSVIK 5 februari

Anmäl dig nu på www.sandholm.se

Där kan du också läsa mer om innehållet i programmet, tider, platser och medverkande.

Potential utges av Sandholm Associates AB. Vi är ett konsult- och utbildningsföretag som arbetar
med verksamhetsutveckling och totalkvalitet sedan 1971. Förutom en rad öppna kurser och seminarier
erbjuder vi konsultation, implementeringsstöd, utvärderingar och verksamhetsinterna utbildningsprogram.
Produktion: Infoverba. Tryck: Tigraph Produktion, jan 2014. Omslagsfoto: Matton.
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