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Kvalitet går hand i hand
med hållbarhetsmålen
sid 4–7

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningsprogram som är inriktade på
att åstadkomma verkliga resultat i din verksamhet. Vi täcker in de här områdena:
Analysera fakta

Ledningssystem

Produktutveckling & innovation

Kvalitet

Processer & flöden

Lean

Ledarskap

Ständiga förbättringar

Sex Sigma

Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates
Docent vid Kungliga Tekniska Högskolan

När går kursen
hösten 2016?
AUGUSTI
25 aug Mätsystemanalys, Gage R&R 1 dag
SEPTEMBER
2 sep
Lean Accounting 1 dag
19 sep Green Belt-utbildning 6 dagar i 2 block
19 sep Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt) 3 dagar
26 sep Kvalitetsrevision – grundkurs 3 dagar
OKTOBER
3 okt
Green Belt-utbildning 6 dagar i 2 block
3 okt
Statistisk processanalys 3 dagar		
10 okt Black Belt-utbildning 22 dagar i 8 block + workshop
12 okt
Leanledarutbildning 20 dagar i 8 block
12 okt
Leansamordnare 9 dagar i 4 block
12 okt
Praktisk statistik 14 dagar
12 okt
Processledning och processutveckling 3 dagar
14 okt Lean introduktion med Leanspel 1 dag
17 okt
Sponsor för Sex Sigma och Lean 1 dag
18 okt Introduktion till verksamhetsutveckling och kvalitet 3 dagar
18 okt Kvalitetschefskurs 22 dagar i 8 block
24 okt Analys av kund- och medarbetarmätningar 2 dagar
NOVEMBER
7 nov
Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge 4 dagar i 2 block
9 nov
Lean Kata Workshop 1 dag
10 nov ISO 9000 i praktiken 1 dag
21 nov Green Belt-utbildning 6 dagar i 2 block
21 nov Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt) 3 dagar
21 nov Riskanalys med FMEA 1 dag
23 nov Hypotestest och regression 7 dagar i 4 block
28 nov Kvalitetssäkring i produktionen 3 dagar
28 nov Lean Produktutveckling 3 dagar
DECEMBER
1 dec
Black Belt Workshop 2 dagar
1 dec
Leverantörskvalitet 2 dagar
5 dec
Green Belt-utbildning 6 dagar i 2 block
5 dec
Statistisk processanalys 3 dagar
8 dec
Personligt ledarskap och grupputveckling 2 dagar

Master Black Belt-utbildning 44 dagar i 16 block
Master Lean Sex Sigma 42 dagar i 17 block

Kontakta oss för
mer information

Vi har fler utbildningar i vårt utbud som vi kan sätta upp
på förfrågan. Läs mer på sandholm.se

Ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet går hand i hand
Hållbarhet står nu högt på agendan. Medvetenheten ökar om att en förändring snabbt måste
ske om framtida generationers välbefinnande ska
kunna säkerställas. Hållbarhet handlar dock inte
bara om ekologiska effekter utan lika mycket om
sociala och ekonomiska effekter. Personligen ser jag
stora möjligheter med att använda mycket av den
kompetens och metodik som finns i kundorienterad
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Detta för att öka våra verksamheters förmåga
att skapa värde och samtidigt minska nödvändig
resursförbrukning. Sammantaget kan det ge mycket
stora effekter för en hållbar utveckling.
Idag är det flera faktorer som gör det ytterst viktigt
att snabbt skapa effektivare och mer värdeskapande
processer i företag och andra organisationer. Folkomflyttning och flyktingströmmar kräver stora resurser. Osäkerheten är stor kring EU:s framtid och vissa
länders ekonomi. Runt knuten väntar klimateffekter
som påtagligt lär påverka oss i framtiden. Den kvalitetsmässiga utvecklingen går idag mycket snabbt
i länder som Kina, Sydkorea och Indien, vilket snart
kan komma att sätta en helt ny press på västvärldens
företag. Jag träffade nyligen presidenten för China
Association for Quality, Jia Fuxing, som berättade
om ambitiösa satsningar på kvalitet och fina resultat
som nu börjar ses inom landets industri.
En hållbar ekonomisk utveckling ser jag som en
nödvändig grund för både ekologisk och social hållbarhet. I kris och nedgång är det tyvärr ofta svårt
att vidmakthålla rätt fokus på miljö och människors
välmående. Som tur är finns det inget motsatsförhållande mellan ekonomisk hållbarhet och ekologisk
samt social hållbarhet. Tvärt om så går dessa faktiskt hand i hand om man arbetar på rätt sätt. Oerhörda resurser slösas idag bort som följd av ineffektiva processer och oförmåga att möta kundbehov.
Min egen forskning kring kvalitetsbristkostnader
visade att en betydande andel av en verksamhets
totala kostnader är icke värdeskapande. Potentialen
och möjligheterna är alltså enorma.
För att lyckas är det viktigt att göra förbättringsarbetet till en central uppgift i ledarskapet. Genom
att skapa ett fokus och engagemang kring förbättringsarbete uppnår vi både ett gott ledarskap och
medarbetarskap. Då finns inga gränser för vad vi
kan uppnå.
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Framtiden handlar om
hållbar utveckling
Förra året släppte FN sina 17 nya hållbarhetsmål. Ytterst handlar mycket om
resursförbrukning. Här kommer kvalitet och förbättringsarbete in som en
avgörande möjlighet att både öka effektiviteten i verksamheternas processer
och förbättra kvaliteten hos de varor och tjänster som levereras.
Sustainable Development Goals
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BUDSKAPET i FN:s hållbarhetsmål är att
vi människor tillsammans måste arbeta
mer målmedvetet och metodiskt för att
skapa en bra framtid för nästa genera
tion. Det finns oerhört mycket som både
kan och behöver göras. Det räcker inte
med fina ord i årsredovisningar och på
webbplatser. Nu krävs handling och
engagemang.
Enorma resursslöserier
Effektiviteten i processerna påverkar
mängden resurser som krävs att produ
cera de produkter som efterfrågas. I en
typisk verksamhet är slöserierna idag
enorma. Endast en liten del av de resur
ser som förbrukas leder till att ett direkt
värde skapas för de aktuella kunderna.
Detta resulterar i stora kvalitetsbrist
kostnader som påverkar verksamhetens
ekonomiska hållbarhet negativt. Det ger
också en rad helt onödiga negativa miljö
konsekvenser. Att arbeta systematiskt
med förbättringar, processutveckling och
problemlösning är därför en lovande väg
framåt som kan bidra till att skapa både
lönsamhet och hållbar utveckling.

Kundfokus öppnar för hållbarhet
Kvalitet innebär i grunden att möta kun
ders behov och förväntningar. En verkligt
kundfokuserad verksamhet har god
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förmåga att utveckla just de varor och
tjänster som på bästa sätt tillfredsställer
kundens behov. På så sätt undviker man
samtidigt onödigt resursanvändande.
De resurser som används ska skapa
verkligt värde för människor. Därför
krävs bättre kunskap om kunderna och
deras behov. Det är också avgörande
att skapa ett mer kundorienterat sätt
att leda, driva och utveckla framtidens
företag och organisationer. Kortsiktig
kvartalsekonomi och kostnadsfokus mot
verkar starkt en hållbar världsutveckling.

Viktigt för investerare
Kvalitet handlar dessutom om livslängd
hos produkter. Felfria varor och tjänster
med god kvalitet motverkar en köpoch-släng-kultur. De kan förmodligen
även bidra till att hålla nere människors
onödiga resurskonsumtion. Kvalitet och
hållbarhet är dessutom en viktig konkur
rensfaktor. Tidigare har det främst hand
lat om den enskilde kundens önskemål
och krav, men med växande medvetenhet
om hållbarhetsfrågorna krävs nu även
ett hållbart agerande för att nå långsiktig
framgång.
Det här är något som allt fler företag
och organisationer tar till sig. På senare
tid har även finansiella investerare
börjat fokusera på företags hållbarhets

FNs nya
hållbarhetsmål.
utveckling och ekologiska risktaganden
när investeringsbeslut fattas, eftersom
kostnaderna för brister på det området
kan bli extrema.

Gott medarbetarskap
Även social hållbarhet får idag större
uppmärksamhet än tidigare. Att skapa
ett samhälle där människor långsiktigt
mår bra både fysiskt och mentalt är av
största vikt. CSR-frågor (Corporate Social
Responsibility) diskuteras flitigt i många
verksamheter. Välmående företag och
organisationer med sund ekonomi, säkra
arbetstillfällen och utrymme för perso
nalutveckling har bra förutsättningar
att nå framgång. Förbättringsarbete och
kundorienterad utveckling av verksam
heten är en mycket viktig del i detta.
Erfarenheter visar att när människor
involveras i förbättringsgrupper, får vara
med och påverka utvecklingen samt blir
en del i verksamhetens framgång både
trivs och mår man bättre. För själva verk
samheten lär detta bli ytterst betydelse
fullt. Inte minst med tanke på framtidens
ökade konkurrens om arbetskraften, där
det blir avgörande att vara en attraktiv
arbetsgivare. Därför bör ett välutvecklat
medarbetarskap vara en central del
i arbetet med hållbarhetsutveckling i
företag och organisationer.
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Ny europeisk förbättringsstandard på gång
Under flera år har det pågått ett arbete
med att utveckla en ny standard för
förbättringsarbete på uppdrag av EOQ
(European Organisation for Quality).
Projektet drivs inom IAQ (International
Academy for Quality) och leds av Greg
Watson. Sandholm Associates vd Lars
Sörqvist ingår i projektgruppen som
arbetat fram en generisk modell som
ska inkludera de olika slags problemlösnings- och processtransformations
modeller som förekommer inom koncept
som Lean och Sex Sigma.
På längre sikt finns därför även en
vision om att en enklare och tydligare
modell ska kunna ersätta mycket av det

som man talar om idag. På senare tid har
även de japanska och kinesiska branschorganisationerna visat stort intresse för
denna nya modell, varför möjligheten
finns att den även kan bli global.
På Sandholm Associates konferens
Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar den 21 oktober kommer Greg
Watson och flera andra av projektets deltagare att berätta mer om det pågående
arbetet och de piloter som just nu dras
igång i företag och organisationer runt
om i Europa.
Du kan även läsa mer om det pågående standardiseringsarbetet på Lars
Sörqvists blogg larssorqvist.com.

Nya krav på 		
hållbarhetsredovisning
ökar intresset
Genom ett nytt EU-direktiv ställs från
och med 2017 krav på större företag att
ta fram en hållbarhetsredovisning. Den
ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för att förstå ett
företags utveckling, ställning, resultat
och konsekvenserna av dess verksamhet. Bland annat upplysningar i frågor
som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter
och motverkande av korruption.
På så sätt kommer verksamhetens
hållbarhetsarbete att bli betydligt mer
transparent utåt. Det kommer med 		
säkerhet att göra hållbarhetsarbetet
ännu mer betydelsefullt, eftersom
kunder och omvärlden får större
inblick i vad som görs och inte görs.
Tydliga signaler kommer nu dessutom
från flera försäkringsbolag, banker
och investerare om att beakta dessa
rapporter när man fastställer försäkringspremier, erbjuder räntor och fattar
investeringsbeslut.
Hållbarhet kommer då alltså även 		
att bli en allt viktigare finansiell fråga 		
för många verksamheter.

Konferens den 21 oktober 2016

Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar

DISCOVERIES

2016

Ny Global State of
Quality-undersökning
från ASQ
American Society for Quality (ASQ) har
nyligen publicerat en ny global studie
som beskriver läget i världens företag
avseende kvalitetsarbete. I studien
jämförs genomsnittliga organisationer
med organisationer av världsklass. Detta
visar en mängd intressanta skillnader
som tydligt pekar ut vad som behöver
utvecklas och läras.
Sandholm Associates vd Lars Sörqvist
har suttit med i den Advisory Panel som
lett studien, som kan laddas ner på ASQ:s
hemsida asq.org eller på larssorqvist.com.

Den 21 oktober arrangerar Sandholm Associates för åttonde gången
en konferens om verkningsfullt förbättringsarbete tillsammans med
Kungliga Tekniska Högskolan. SIQ är medarrangör. På konferensen
bevakar vi aktuella metoder och nya tankesätt som är på väg inom
området. Du får lyssna på flera kunniga och erfarna experter och
spännande exempel hämtade från olika framgångsrika företag och
organisationer. Syftet är att ge inspiration och nya idéer som du kan
ta med dig till din egen verksamhet.
Ett axplock ur programmet
På senare tid har fokus legat på att utveckla verksamheten genom innovation.
Idag förskjuts detta även alltmer mot en
långsiktig hållbarhet. Hållbarhetsarbetet
vävs alltmer samman med kvalitets- och
förbättringsarbetet. En av talarna på
konferensen är Mats Deleryd, Senior Vice
President för AB Volvo, som berättar om
företagets intressanta hållbarhetsarbete.
Den internationelle kvalitetsprofilen
Greg Watson berättar om en ny europeisk standard för förbättringsarbete
som under hans ledning nu utvecklas
och testas på företag i Europa (se separat notis).

Förkonferens 20 oktober
Dagen före huvudkonferensen
arrangerar vi en förkonferens med två
workshops:
• Lean produktutveckling, med Liv Gingnell, forskare vid KTH. 		
• Ledarskap och medarbetarskap för
ständiga förbättringar, med Marita
Bergendahl, organisationsutvecklare och
Peter Lindgren, fd vd för HSB Östergötland, som tilldelats Utmärkelsen Svensk
Kvalitet två gånger.
Läs mer om hela konferensprogrammet 21 oktober och förkonferensen
20 oktober på sandholm.se, där du
också anmäler dig.
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Stark koppling mellan
hållbarhet och kundfokus
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är de tre dimensioner av hållbarhet
som de flesta organisationer fokuserar på. Den ekonomiska hållbarheten har flera
dimensioner och handlar i grunden mycket om att ha kundfokus. Där kan man se en
tydlig vidareutveckling av kvalitetsarbetet, menar Mats Deleryd, som är professor i
kvalitetsutveckling vid Mälardalens högskola och även ansvarig för sammanhållandet
av kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet vid Volvokoncernen.
GENERELLT kan man säga att verk
samhetsutveckling och förbättrings
arbete är en förutsättning för att
bidra till en hållbar utveckling i dess
olika dimensioner. Effektiva proces
ser förbrukar minimalt med resurser
och robusta produkter håller längre.
Förbättringsarbete bidrar till att verk
samheter går bättre och kan utvecklas
vidare i en hållbar riktning, samtidigt
6
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som medarbetare i regel trivs med att
vara delaktiga i förbättringsarbete, och
så vidare. Kopplingarna mellan ekono
misk, social och miljömässig hållbarhet
är tydliga.

Vidare syn på ekonomisk hållbarhet
De här tre dimensionerna av hållbar
het kommer ursprungligen från FN:s
definition av hållbarhet.

– Den främsta miljöaspekten för oss
vid Volvokoncernen rör användandet av
våra produkter efter att vi har levere
rat, eftersom den största miljöpåverkan
sker där. Därefter kommer även påver
kan från våra egna aktiviteter. En av
de främsta sociala dimensionerna av
hållbarhetsarbetet handlar om trafik
säkerhet, berättar Mats Deleryd.
När det gäller den ekonomiska håll

barheten hänger den nära ihop med att
ha nöjda kunder och konkurrenskraft,
vilket i sin tur hänger samman med
kvalitetsarbete, menar Mats.
– Har vi nöjda kunder kan vi utveck
la ny bättre teknik, kunderna kommer
tillbaka, vi kan anställa fler och så
vidare. Ekonomisk hållbarhet handlar
mycket om att ha kundfokus, vilket
också har med samhällsnytta att göra.
Här kan man se en tydlig vidareutveck
ling av kvalitetsarbete, som tidigare
generellt sett haft mer fokus på interna
system.
Också inom SIQ, där Mats är vice
ordförande, sammanfogas kvalitetsoch hållbarhetsfrågorna allt mer.

Tänk igenom hållbarhetsutmaningarna från början
Även om effektivitet alltjämt är en
grund för ekonomisk hållbarhet så
har det begreppet vidgats jämfört med
tidigare, anser Mats Deleryd. Miljö och
sociala dimensioner har tillkommit och
hållbar verksamhetsutveckling är idag
mycket bredare än traditionell TQM.
Vad företag sedan lägger tonvikt på
inom den ekonomiska, sociala respek
tive miljömässiga hållbarheten är olika
och beror mycket på vilken bransch
man finns i, var i världen man har verk
samhet osv. Här ligger också Mats svar
på frågan: Vad vore ditt första råd till
någon som är ny med ansvar för kvalitet och hållbarhet i ett annat företag?
– Tänk igenom vad hållbarhet be
tyder i er bransch, inte minst vilka era
miljömässiga och sociala utmaningar
är. Det kan vara väldigt olika. Tillver
kar man exempelvis färg är troligen
kemikalier och arbetsmiljö mycket
viktiga områden. Ekonomisk hållbarhet
däremot är nog i grunden ganska lika
mellan olika branscher, dvs att ha fokus
på sina kunder som man är till för vil
ket i förlängningen ger förutsättningar
för lönsamhet. Tänker man igenom det
här och går i rätt riktning från början
hamnar man rätt i följande steg också.

Fokus på hållbarhet inom 		
Volvokoncernen
Volvokoncernen får anses vara långt
framme i hållbarhetsarbetet. Redan på
70-talet började man öppet adressera
sin miljöpåverkan, vilket var ovanligt
i branschen på den tiden. Idag finns
Volvokoncernen med bland de 300 mest
hållbara företagen i världen enligt Dow
Jones Sustainability Index. Inom det in
ternationella Carbon Disclosure Project
erhålls höga poäng för redovisningen
av miljöpåverkan och ambitioner i
klimatfrågan.
Världsnaturfonden WWF har också
valt Volvokoncernen som ledande i sin

bransch för ett samverkansavtal i orga
nisationens Climate Savers-program.
Här är målen högt satta. Volvokoncer
nen ska bland annat minska emissionen
av koldioxid från produkterna och från
produktionen med minst 40 miljoner
ton till år 2020.
När det gäller social hållbarhet
ligger Volvokoncernen också bra till in
ternationellt både kring trafiksäkerhet,
synen på medarbetarna med mera.
– Vi är kända för ett skandinaviskt
ledarskap med högt i tak och att vi tar
vara på individen. Det har följt med
Volvokoncernen ut i världen. Det mär
ker man inte minst i utvecklingsländer
där det, när vi öppnar en ny verksam
het, brukar vara långa köer av folk som
vill arbeta hos oss. Trafiksäkerhet är
också inarbetat i Volvo. Det är en social
hållbarhetsaspekt som hänger nära
ihop med kvalitet. Om man inte sätter
ihop fordonen korrekt riskerar de att
inte bli säkra, säger Mats Deleryd.

Ekonomisk
hållbarhet handlar
mycket om att ha
kundfokus, vilket
också har med
samhällsnytta att
göra.
– När det gäller andra typer av
social hållbarhet lokalt försöker vi hitta
synergier där det gagnar samhället. Det
handlar inte bara om bidragsliknande
sponsoring etc, utan mer sådant som
både hjälper på plats och stödjer vår
affär.
Hur ser du på kopplingen mellan
förbättringsarbete, delaktighet och
nöjda medarbetare?
– Jag brukar säga att varje med
arbetare egentligen har tre jobb: Att
göra sitt jobb, att utveckla det sätt man
arbetar på samt att utveckla sig själv.
Inom Volvo Production System avsätter
vi tid för att se hur man kan göra jobbet
bättre. Det är viktigt att det verkligen
sker. Vi har också väl utvecklade med
arbetarsamtal om vad man ska göra,
hur man presterar och vilken kom
petens man behöver både för att göra
jobbet och för att komma vidare.

Stark koppling mellan 		
miljö och kundnytta
Flera av de miljömässiga hållbarhets
aspekterna har stark koppling till
ekonomisk hållbarhet och kundnytta.
Att utveckla alltmer bränsleeffektiva
produkter är viktigt. Det påverkar för
stås kundernas kostnadsbild och ger en
viktig konkurrensfördel.
– Omkring en tredjedel av en spe
ditörs kostnader är bränsle. Idéer som
kan spara bränsle är mycket intres
santa eftersom det betyder så mycket.
Det kommer också allt strängare
utsläppsregler som vi lägger mycket
utvecklingsresurser på för att möta. De
senaste tio åren har lagkravsnivåerna
för vissa utsläpp från lastbilar reduce
rats med mer än 90 procent, och den
utvecklingen fortsätter, berättar Mats
Deleryd.
– Även alternativa bränslen är ett
av de viktigaste utvecklingsområdena
idag. Det handlar om att gå över till
biobränslen, och även el. Vi ligger långt
framme när det gäller exempelvis
elbussar. Det här är en enorm omställ
ning. Bensin och diesel kommer vis
serligen att finnas under lång tid, men
klimatmålen man satte i Paris förra
året driver på branschen mycket.
Ett annat fokusområde hos Volvo
koncernen är automation. Det är olika
former av stöd för föraren som syftar
till både bränslebesparing och ökad
trafiksäkerhet. Ett exempel är kolonn
körning där bilarna är uppkopplade
med varandra och där en av chauffö
rerna kör och de övriga fordonen kan
hålla optimalt avstånd för att spara
bränsle.

Hållbarhet integrerad med
ekonomisk redovisning
Hållbarhetsarbetet i Volvo är mycket
omfattande och ambitionsnivån märks
inte minst i koncernens årsredovisning
som idag är ordentligt integrerad med
hållbarhetsredovisningen.
– Alltfler företag börjar integrera
ekonomisk redovisning med hållbarhet.
Generellt handlar många företags års
stämmor idag mer om miljö och sociala
dimensioner därför att aktieägarna,
förutom avkastning, också har stort
intresse för hållbarhetsfrågorna, säger
Mats Deleryd.

Mats Deleryd är en av talarna på
Sandholm Associates konferens
Hållbarhet, innovation och ständiga
förbättringar den 21 oktober 2016.
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Det är viktigt att basera förbättringar på fakta och att arbeta förebyggande, anser Mia Tavander och Ing-Marie Larsson.

Kunskaper, engagemang och fakta
ger resultat på Karlskoga lasarett
På Karlskoga lasarett har man länge haft ett konsekvent kvalitetsarbete och inte
hoppat mellan olika modetrender. Utbildning, engagemang, mätbara mål och 		
faktabaserade beslut är några viktiga komponenter som gett värdefulla resultat 		
och för några år sedan även Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Idag går utvecklingsarbetet vidare i samma anda och med nya utmaningar.
KARLSKOGA LASARETT finns inom
Region Örebro län och har idag omkring
750 medarbetare och ytterligare något
hundratal på fem vårdcentraler som
numera också ingår i verksamheten.
Det utvecklingsarbete på sjukhuset som
bland annat ledde fram till Utmärkel
sen Svensk Kvalitet år 2012 har pågått
sedan slutet av 90-talet.
– Vi har valt att inte hoppa på olika
modetrender på det här området, utan
hålla oss till vårt koncept. Vår filosofi är
väldigt leaninriktad, men vi har aldrig
sagt att vi är ett leansjukhus, berättar
kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie
Larsson.
Karlskoga lasarett skapade tidigt en
gemensam vision och inriktning kring
hur man ska jobba för att nå den visio
nen. Den har sedan brutits ner i mål
områden och konkretiserats i mätbara
mål. Genom åren har sjukhuset sedan
haft samma betoning av mål och hur
man ska arbeta kring detta.
8
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– Vi började med att titta på vem vi
är till för, dvs våra viktigaste kundgrup
per, och hur vi kan samverka med dem.
Förutom patienterna valde vi här att
även lägga vikt vid närstående, som kan
vara med och stötta patienterna. Även
studerande på praktik hos oss ser vi som
kunder. Vi vill att de ska bli duktiga och
komma tillbaka och arbeta hos oss.

Satsar mycket på utbildning
– En annan viktig förutsättning är att ha
en engagerad ledning. Utan det blir det
ingenting. För chefsgruppen startade
vi därför med en fyra dagars utbildning
om verktyg, mål, mätmetoder, processer
med mera, säger Ing-Marie Larsson.
Sjukhuset har löpande satsat mycket
på utbildning som viktig del i kvalitetsoch förbättringsarbetet. Man har sedan
länge bland annat en tredagars utbild
ning i kvalitet som är obligatorisk för
alla medarbetare.
– Utbildningarna har varit jättevik

tiga i vårt utvecklingsarbete, inte minst
för att få ett gemensamt språk och
förståelse för vårdkedjan. Utan utbild
ningarna hade vi inte åstadkommit det vi
uppnått idag, säger verksamhetsutveck
lare Mia Tavander.
– Vi började också tidigt med en
obligatorisk etikutbildning, som vi idag
har vävt ihop med kvalitetsutbildningen.
Det är viktigt eftersom vi arbetar i en
verklighet där det finns många svåra
etiska situationer.
Satsningen på utbildningar hänger
nära ihop med en tidig strävan på sjukhuset att skapa delaktighet hos med
arbetarna.
– Hos oss ska alla medarbetare ha ett
eget ansvarsområde som är definierat,
och vi utbildar i att ha det ansvarsområ
det, säger Ing-Marie Larsson.
Utbildningarna på sjukhuset omfattar
också medicinskt professionella kunska
per. Här har man bland annat varit tidigt
ute med kunskapstester för att fånga upp

och rikta utbildningar om behandlings
metoder som utvecklas med tiden. Man
har också verklighetstrogna scenarioträningar för att klargöra ansvar och
vara ordentligt ihoptrimmade när det
exempelvis uppstår ett hjärtstopp.

Värdefulla förbättringsresultat
När det gäller exempel på fina resultat
har en obligatorisk femdagars grund
utbildning i hur man bäst förflyttar pa
tienter bidragit till en radikal minskning
av både trycksår hos patienterna och
sjukskrivningar hos personalen.
Andelen patienter på Karlskoga
lasarett som får trycksår under sjukhus
vistelsen är nu nere på 1 procent, medan
snittet för övriga sjukhus i Sverige
ligger på minst 7 procent. Vårdbehovet
och kostnaderna för detta har nästan
försvunnit på Karlskoga lasarett. Om alla
sjukhus i Sverige skulle ha samma låga
frekvens av trycksår skulle sjukvården
spara 1,4 miljarder kronor per år.
Den andra viktiga förbättringen som
är kopplad till hur man flyttar patienter
är att sjukskrivningar av personal som
orsakas av belastning har minskat från
tidigare 400 sjukdagar per år till 6 sjuk
dagar per år. Här sparar lasarettet idag
cirka 650.000 kronor varje år, utöver
kostnaderna och besvären med att ta in
vikarier.
Just nu arbetar Karlskoga lasarett
mycket med att förbättra vårdflöden
inom vissa diagnosgrupper, inte minst
stroke och hjärtsvikt och de mest sjuka
äldre. Man tittar på hela vårdkedjan
från att patienten lämnar hemmet,
hela vägen genom sjukhuset inklusive
rehabilitering och tillbaka hem. I det
arbetet finns representanter med från
alla inblandade parter.
– Det blir ett underlag till att se över
hela medicinklinikens arbetssätt. En
del av slutenvården kan kanske också
bli öppenvård istället, i samarbete med
kommuner och andra. Eventuellt kan
det även leda till mer hemrehabilitering.
Det här förbättringsarbetet kan också ge

kontaktvägar som skapar mer trygghet
för patienterna, säger Ing-Marie Larsson.
– Vi tittar också på om vi har rätt
kompetens och om vi utnyttjar teamen
på bästa sätt, dvs att rätt person gör rätt
saker. En del av det som tidigare varit
läkaruppgifter tas över av annan per
sonal där det är möjligt, och sedan görs
uppföljningar av detta. Det har gett fina
resultat, berättar Mia Tavander.
Patienter och närstående involve
ras också i förbättringsarbetet, genom
särskilda grupper en gång per år inom
utvalda diagnosområden. Man har också
gott samarbete med handikappförening
ar. Här kommer det fram många kloka
synpunkter som hjälper sjukhuset att
lägga kraft på rätt saker i utvecklings
arbetet.

Fakta och tryggt förebyggande
På Karlskoga lasarett betonar man
vikten av att basera förbättringar och
beslut på fakta. Det menar Ing-Marie
och Mia inte var så självklart i sjukvår
den tidigare, då det heller inte fanns så
mycket mätbart att utgå ifrån.
– Samtidigt är det viktigt att skapa
en kultur och en transparens, där det
inte handlar om att leta syndabockar,
utan där man känner sig trygg i att lyfta
fram även mindre bra resultat. Våra
medarbetare och chefer efterfrågar idag
att deras verksamheter gås igenom och
att det läggs resurser på förebyggande
arbete, säger Mia Tavander.
– Ja, vi vill förebygga istället för att
ställa tillrätta och vi använder bland
annat riskanalyser som hjälp för att se
var det kan uppstå problem. Där är vi
nog ganska långt framme. Kvalitetsbris
ter är i regel det som kostar mycket i en
verksamhet, medan förebyggande arbete
är en väldigt liten del av budgeten, säger
Ing-Marie Larsson.
På sjukhus finns ibland ett organisa
toriskt dilemma i att ansvar och resurser
ligger avdelningsvis, medan patienterna
och processerna går på tvären igenom
flera avdelningar. Men det verkar inte

hämma utvecklingsarbetet på Karlskoga
lasarett.
– Eftersom ledningen har kunskaper
om kvalitet, patientsäkerhet, etik med
mera och de frågorna har en given plats
på ledningsgruppens möten så ligger
fokus i resonemangen sedan länge på
hur vi tillsammans kan förbättra, säger
Mia Tavander.

Utmaningar
Däremot finns en annan organisatorisk
och relativt ny utmaning i kvalitets- och
förbättringsarbetet. Det har genomförts
en stor omorganisation av sjukhuset
som innebär att vissa kliniker har blivit
länskliniker med egna ledningsgrupper.
Nytt är också att fem vårdcentraler ingår
i närsjukvårdsområdet.
– Det innebär nya kontaktytor och
ledningsgrupper, förändrade mandat och
fler chefer att samarbeta med. Nu gäller
det att hålla i och inte tappa tempo i det
förbättringsarbete som gett framgång.
Viktigt är att bibehålla de nära kontak
terna, fokus på patienterna, att fortsätta
med utbildningarna och även att dra
nytta av varandras erfarenheter, säger
Ing-Marie Larsson.
En annan utmaning i det här arbetet
är att medarbetare ibland kan uppleva
att man inte riktigt har tid till utveck
lingsarbetet.
– Alla ska bidra till förbättringar
med sin förmåga, men man måste också
få möjligheter och ansvar att göra det.
Genom att klokt schemalägga detta kan
man skapa tid som man tror att man inte
har. Vi efterfrågar också resultat. Har
man fått mandat att arbeta med förbätt
ringar, så ska det också leda till något,
säger Ing-Marie Larsson.

I utvecklingsarbetet på Karlskoga
lasarett har Sandholm Associates
bidragit med kurs i processorientering
och processledning samt Kvalitetschefskurs.

Läs om utbildningen och anmäl dig på sandholm.se

Kvalitetschefskurs
Nästa kursstart 18 oktober 2016		

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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Fakta och analys är att
veta vad man gör
OAVSETT VAD MAN KALLAR sitt arbete med ständiga förbättringar eller vilka koncept man anammat är det klokt att
göra ordentligt faktabaserade analyser – särskilt när det gäller större eller mer komplexa förbättringar och problemlösningar. Det är ofta inte särskilt bra att basera sådant på kunniga gissningar. Den ledande metodiken för fakta- och
analysbaserat förbättringsarbete kommer från Sex Sigma-konceptet och kallas DMAIC (Define, Measure, Analyze,
Improve, Control). Metodiken och dess verktyg passar utmärkt att använda även om man har ett Lean-orienterat
förbättringsarbete eller om man utvecklat ett eget anpassat system.
Att basera förbättringar på fakta och analys av orsakssamband handlar i grunden om att verkligen veta vad man gör
och att åtgärderna blir logiska och tydliga för alla inblandade. Det ger i regel träffsäkra, lönsamma och uppskattade
resultat som bäddar för fortsatt förbättringsarbete. 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 den på sandholm.se (under Litteratur).

Black Belt-utbildning
Lönsamma och effektiva förbättringsmetoder
Nästa kursstart 10 oktober 2016 		

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

FÖRBÄTTRINGSPROJEKT

Orsaksanalys och förbättrad process
sparar flera hundra tusen per år
Hos Suzuki Garphyttan
ledde ett specifikt leveranskrav från större kunder till
ökad kassation av en i övrigt
högkvalitativ produkt.
Genom ett systematiskt
förbättringsprojekt har man
nu hittat och satt in åtgärder i tillverkningsprocessen
som hittills sparar mellan
200.000 och 400.000
kronor årligen.
Bakgrund till projektet
Suzuki Garphyttan tillverkar ventilfjäder
tråd för bilindustrin, vilket ställer stora
krav på produkterna. Processen startar
med högkvalitativ valstråd upplindade på
2-tonsrullar (även kallade ringar), som
därefter skalas för en felfri yta, dras ner
till kundens dimension för att slutligen
värmebehandlas. Totalt har processen
mellan 5 och 8 processteg. I varje
processteg finns en risk för att tråden
någon gång under processen trasslar och
stannar upp. Detta kan orsaka att ringen
måste delas, vilket gör att en mindre ring
skapas med lägre vikt. Kundernas krav
på minimivikt ökar år för år, där prima
tråd inte kan säljas pga för låg ringvikt.
Detta har ökat kassationerna hos Suzuki
Garphyttan. I samband med en Black
Belt-utbildning hos Sandholm Associates
genomfördes därför ett förbättringspro
jekt enligt Sex Sigmas DMAIC-metodik.

DE FEM FASERNA
1 Definiera
Målambitionen var att minska antalet
delningar och höja medelringvikten
färdig produkt med 10 procent. Projektet
avgränsades till en specifik kund och
bara sådana delningar som orsakades av
att tråden trasslar. I början av projektet,
och även senare, tittade man närmare
på vilka felkoder som ska registreras vid
delningar i produktionen.

2 Mäta
Projektgruppen började sedan mäta hur
många delningar som gjordes per felkod

och man mätte förstås även leverans
vikterna.

Minitab, loggning av leveranserna och
genom att löpande titta på trender.

3 Analysera

Resultaten

För att få fram de viktigaste felorsakerna
använde man paretodiagram. Projekt
gruppen använde även styrdiagram,
SIPOC och fem-varför-analys. Det fanns
flera orsaker till delningarna, men
trasslande tråd visade sig vara huvud
orsaken. Projektgruppen bröt sedan ner
de trasselorsakade delningarna på de
fem olika processtegen. Det gällde att
hitta orsaker i de steg som låg högst i
paretodiagrammet. Man kom fram till
flera delorsaker som behövde åtgärdas.

Projektet har lett till att antalet delning
ar av produkten minskat och medelvik
ten på levererad produkt har hittills ökat
med 5-6 procent från 2014. Avvikelserna
när det gäller vikten har minskat från
1,1 procent till 0,7 procent. Det här ger
hittills en besparing på mellan 200.000
och 400.000 kronor per år.

4 Förbättra
Analysen ledde fram till främst fyra
förbättringsåtgärder. Man gjorde dels en
ombyggnad efter första processteget för
att göra en ugnslinje rakare vilket mins
kade trasslet. Via analys kom man också
fram till att vid en skalningsmaskin or
sakade ett mellanrum trassel, så denna
byggdes om. I steget där man härdar
produkten gör man nu en ny fem-varföranalys som blir ett separat förbättrings
projekt. Man gjorde också en överens
kommelse med kund att för ringar som
stannat i härdningen markera den del
som stått stilla så att kunden själv kunde
ta bort den delen istället för att dela i
produktion.

Vad var avgörande för att 			
nå resultaten?
– Sex Sigmas DMAIC-metodik och sta
tistik är grunden för att ta bra beslut.
Alla får ett gemensamt verktyg och en
samsyn om vad det är man tittar på och
räknar på. Vi försöker föra in den här
metodiken i vårt företags dna. Det gäller
också att bedöma vad man behöver lösa
på kort respektive lite längre sikt, säger
produktionsingenjör Robin Olsson, som
ledde projektet.

5 Styra
Att resultaten av de här förbättringarna
håller i sig styr man nu genom regel
bundna kvalitetsmöten, uppföljning i

ROBIN OLSSON
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Marita Bergendahl är civilingenjör från KTH och har även en 4-årig utbildning i organisationsutveckling. Hon har genom sitt arbete som
både chef och konsult i olika verksamheter skaffat sig gedigen erfarenhet och kompetens inom förändringsledning, processutveckling
och ledarskap. Marita är även en av grundarna bakom den svenska delen av det globala förändringsledningsnätverket ACMP.

Medarbetarskap är nyckeln
till framgångsrikt ledarskap
Tusentals böcker har över åren skrivits om att vara chef
och om att leda, men väldigt lite om att vara en effektiv
och välfungerande medarbetare. Stöd och krav för medarbetare är svårt att hitta i litteraturen och i kurser. Därför
är det ett område som behöver utvecklas och arbetas
betydligt mer med i dagens verksamheter, menar verksamhets- och organisationsutvecklare Marita Bergendahl.

MARITA BERGENDAHL har mångårig
erfarenhet som organisationsutvecklare
och förändringsledare både som chef
och som konsult. Hon kommer under
hösten 2016 att börja samarbeta allt
mer med Sandholm Associates. Marita
anser att ett gott medarbetarskap och
ledarskap är en viktig förutsättning för
att skapa en kultur för ständiga förbätt
ringar, kvalitetsarbete och för att kunna
leverera hållbara resultat.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på sandholm.se

Lär mer om gott medarbetarskap
Två utbildningstillfällen där Marita Bergendahl (se artikeln ovan) medverkar.
Seminarium: Engagera ledning och medarbetare
Ett specialseminarium på 14 orter i augusti–september om hur man på olika sätt kan öka engagemanget för och
övertygelsen kring kundorienterat förbättringsarbete i en verksamhet (Marita Bergendahl medverkar i detta seminarium på vissa av orterna).
Workshop om ledarskap och medarbetarskap 20 oktober
Som förkonferens den 20 oktober, dagen före huvudkonferensen Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar ordnar
vi en workshop om hur ett starkt och hållbart engagemang kring förbättringsarbete kan skapas och vidmakthållas.
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Handlar mycket om att ta ansvar
– Medarbetarskap handlar om att ta
ansvar för och vara engagerad i sådant
som är av vikt för organisationen och
dess framgång. Varje medarbetare är
ansvarig för att personligen leda sitt
eget arbete och säkerställa att rätt
kvalitet levereras i alla lägen. Viktigt är
dessutom att varje individ tar ansvar
för sitt eget välmående och sitt eget
lärande. Att kunna säga nej är lika
viktigt som att säga ja, säger Marita
Bergendahl.
Centralt i ett gott medarbetarskap
är dessutom samverkan mellan medar
betarna. Både lokalt på arbetsplatsen,
men också tvärfunktionellt mellan
organisatoriska enheter. Lojalitet är ett
annat nyckelområde i det goda med
arbetarskapet och handlar mycket om
nöjda och delaktiga medarbetare som
upplever stolthet för den egna verksam
heten.
– Ständig utveckling och förbätt
ringar är ett fundament i ett välfungerande medarbetarskap, anser Marita
Bergendahl. Ett gemensamt problem
lösnings- och processutvecklingsarbete
skapar samhörighet och de resultat som
man uppnår bidrar starkt till engage
mang och glädje.

Ställer även krav på verksamheten
För att ett gott medarbetarskap ska
kunna uppnås krävs dock mycket av
verksamheten. Utgångspunkten är
en positiv människosyn där ledare på
alla nivåer visar förtroende, delegerar
ansvar och ger mandat till individerna
de leder.
– Delaktighet, tillit och trygghet är
avgörande för att ett medarbetarskap
ska kunna växa och bli starkt. Tydliga
värderingar som lägger grunden för
gemensamma normer i arbetet betyder
också mycket, på samma sätt som
gemensamma processer, arbetsrutiner
och regler. Både det ”hårda” och det
”mjuka” behöver beaktas, menar
Marita Bergendahl.
De positiva effekterna av ett gott
medarbetarskap kan bli mycket stora.
Människor som trivs och mår bra gör
ett bättre arbete, bidrar mer med
idéer om förbättringar och är ofta mer
kreativa.
– Det handlar om sådant som ytterst
leder till bättre resultat både i form av
ökad kundtillfredsställelse och effek
tivare processer. Därför är det av stor
vikt att ta medarbetarskapet på allvar,
säger Marita Bergendahl.

Toyota satsar stort på medarbetaransvar

I samband med ASQ:s årliga konferens i Milwaukee höll IAQ medlemsmöte där Mr Shinichi Sasaki, som är
tekniskt ansvarig i Toyotas styrelse,
ett föredrag där han berättade om
utvecklingen i företagets kvalitets

arbete. Han tryckte starkt på begreppet
Ji Koutei Kanketsu, vilket är Toyotas
sätt att bygga in kvalitet i allt arbete
genom ett tydligt ansvarstagande hos
all personal.
Ytterst handlar det om att göra rätt.
För att lyckas krävs samsyn och konsensus. Vägen dit består av att verkligen
förstå arbetets syfte samt finna bästa
möjliga process som sedan metodiskt
bryts ned i konkreta arbetsmoment.
I grunden är detta inget nytt och
konstigt, men det är just denna enkelhet som ger framgång. Utmaningen
handlar inte om strukturen utan om att
verkligen få alla medarbetare att arbeta
på det valda sättet.

Lärorik konferens
om kundmätningar
Sandholm Associates arrangerade
nyligen en konferens med titeln
Förstå dina kunder och medarbetare
bättre. Temat var hur olika organisationer mäter och analyserar data om
kunder och medarbetare.
En generell erfarenhet från många
av talarna var att man idag mäter
ganska mycket, men att man upplever att många av de undersökningarna som man historiskt arbetat med
haft stora brister. I ett antal fall har
man dragit fel slutsatser som följd av
bristande analyser. Genom fördjupade kunskaper om undersökningsmetodik och statistisk dataanalys
visade många av föredragshållarna
hur deras kund- och medarbetarmätningar har kunnat lyftas till helt
andra nivåer.
Flera av talarna tog upp vikten av
att ställa rätt frågor. Många traditionella undersökningar ger inte tillräcklig förklaring av den totala tillfredsställelsen hos kunderna. Avgörande
är här att verkligen sätta sig in i och
förstå kundens situation och tankesätt. Det är också viktigt att bygga
upp formulär och svarsskalor på ett
genomtänkt sätt som ger intressanta
analysmöjligheter.
Flera fina exempel visades på hur
analyser genomförts med hjälp av
regressionsanalyser som gett helt ny
insikt och förståelse. På sandholm.se
finns även en film och artiklar som mer
i detalj visar hur sådana analyser kan
genomföras.

Hållbarhet lyftes på
EOQ-konferens
Vid EOQ:s (European Organization for
Quality) konferens i Helsingfors var
Finlands förra president Tarja Halonen
en av talarna. Hon lyfte bland annat
fram kopplingen mellan kvalitet, förbättringsarbete och hållbar utveckling.
Vad framtiden behöver är en tillväxt
med fokus på kvalitet och effektivitet.
Det är viktigt att skapa en långsiktig
utveckling trots kortsiktiga krav som
måste mötas. Detta är något som ställer
stora krav på politiker, ägare och ledare.
Tarja Halonen betonade även behovet
av att arbeta med kvalitet i utbildningssystemet då mycket av vår framtid
utvecklas genom kommande genera
tioner. Hon berörde även betydelsen av
att bedriva ett systematiskt kvalitetsoch förbättringsarbete inom vården
och övriga delar av välfärdssystemet.
Dels för att undvika fel och brister, men
även för att skapa högre effektivitet
och mer värde för de resurser som finns
att tillgå. Det bidrar till en mer hållbar
utveckling även från samhällets sida.
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Effektiv processutveckling
bortom Lean
Leanbegreppet har naggats i kanten
på grund av att det är vanligt med för
mycket fokus på själva metoden och
för lite fokus på processutveckling och
förbättringar. Det behövs ofta bredare
perspektiv på det här arbetet för att
det ska bli riktigt resultat- och kund
orienterat.

PROCESSORIENTERING är en viktig
del i ett framgångsrikt och kundorien
terat verksamhetsutvecklingsarbete.
Processa rbetet innehåller många olika
moment, bland annat att definiera och
kartlägga processer, att analysera och
utvärdera processer, att förbättra pro
cesser samt att organisera, styra och
leda processarbetet.
Felfokusering
De senaste 10 åren har en stor del av
arbetet med att utveckla verksamheters
processer genomförts under namnet
Lean.
– Tyvärr har dock fokuseringen på
själva metoden Lean varit stark och
många satsningar har varit bristfäl
ligt genomtänkta. Det har lett till att
många satsningar inte alls nått upp till
de möjliga och förväntade resultaten.
Lean som begrepp har därför börjat bli

allt mer naggat i kanten och ifrågasatt,
säger Sandholm Associates vd Lars
Sörqvist.
Men han menar också att detta på
sätt och vis kan leda till något gott. I det
här sammanhanget är varumärken som
sticker ut och blir trendiga sällan bra
för seriositet och långsiktighet. Nu finns
möjlighet att hämta hem många av alla
de viktiga och användbara metoder
och verktyg som finns inom Lean till
det bakomliggande kompetensområdet
processledning (Process Management).
– I grunden syftar Lean till att
transformera verksamhetens processer
och kultur till ett nytt och effektivare
läge, vilket är just vad processledning
också handlar om. Genom att föra
in och integrera den kompetens som
finns inom Lean med den traditionella
kompetensen inom processområdet kan
man uppnå stora fördelar.

Effektiv processtransformation i fem steg

14

1

Fastställ kundernas behov och förväntningar.

2

Analysera den befintliga processen.

3

Utveckla ett effektivt flöde med hjälp av de principer och tekniker
som finns inom Lean.

4

Etablera ett eget produktionssystem genom att standardisera arbetet,
skapa ordning och reda, felsäkra viktigt arbete, underhålla utrustning
och verktyg samt genom att införa ett sätt att leda det dagliga arbetet.

5

Fortsätt utvecklingen genom att ständigt förbättra verksamhetens
processer och det system som upprättats.
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Behövs mer helhetsperspektiv och
korsbefruktning av metoder
När man arbetar med att utveckla
verksamhetens processer finns det två
huvudtyper av förbättringar:
• Processtransformationer där man
utgår ifrån avgränsade flöden som sys
tematiskt ställs om för att öka effektivi
tet och värdeskapande
• Problemlösning där man löser och
eliminerar alla de fel och brister som
förekommer i verksamhetens processer.
I Japan har dessa två slag av för
bättringar länge kallats flödes- respek
tive processkaizen. I västvärlden har vi
sällan sett förbättringsarbete utifrån ett
helhetsperspektiv och därför ofta rört till
detta i onödan, menar Lars Sörqvist.
– Metodik och kompetens kring hur
man kan arbeta vid processtransfor
mationer finns idag inom Leanområdet
och problemlösningsmetodik finns
inom Sex Sigma. Alltför ofta har dessa
felaktigt ställts mot varandra vilket
gjort att helhetsförståelsen blivit ännu
sämre. Betydligt bättre är att kombi
nera styrkorna och verktygen i de båda
koncepten, vilket många framgångsrika
verksamheter gör idag.
Grunden för effektiva processtrans
formationer kan beskrivas i fem steg
(se faktaruta). I de Leansatsningar som
verkligen gett resultat har man arbetat
på det sättet, medan man i många
andra satsningar mest fokuserat på att
föra in enskilda Leanrelaterade meto
der och verktyg, med följd att de fina
resultaten uteblivit.
– Erfarenheter visar att man i regel
har större möjligheter att lyckas om man
fokuserar mer på processutveckling och
mindre på själva Leanbegreppet, säger
Lars Sörqvist.

Framgångsrikt Leanarbete handlar
också mycket om kultur och ledarskap.
Detta är inte något som är unikt för
Lean. Att tala om Leanledarskap kan
därför tyckas lite väl begränsat.
– Istället är det viktigt att tala om
ledarskap mer generellt samt vad som
krävs för att framgångsrikt kunna
leda förbättringsarbete och hantera de
förändringar som då uppstår. Det är
ett område där det idag finns oerhört
mycket att lära, menar Lars Sörqvist.
Han menar också att traditionellt

processarbete i många fall varit väl
statiskt med huvudfokus på att
definiera, kartlägga och förvalta
verksamhetens processer i ett lednings
system. Det har ofta fört med sig en för
svag fokusering på förbättringar och
utveckling. Processarbete har då varit
en nödvändighet som man pliktskyldigt
utfört, men som sällan lagt grunden till
ett resultat- och kundorienterat
verksamhetsutvecklingsarbete. Men
genom att korsbefrukta Leans mer
offensiva och utvecklingsorienterade

tillvägagångssätt med processarbetet
kan man åstadkomma en viktig
metodutveckling.
– Ett riktigt välutvecklat process
arbete knyter dessutom samman
förbättringsarbete och Leantänkande
med ledningssystem, organisation och
ledarskap. Verksamhetens process
ägare kan på så sätt få en tydligare och
mer utvecklad roll i förbättringsarbe
tet. Det bidrar till att verksamheten får
ett mer påtagligt och djupare förankrat
kvalitetsarbete, säger Lars Sörqvist.

Följ Lars Sörqvists blogg
Sandholm Associates vd Lars Sörqvist har flera roller som ger initierad insyn på kvalitetsområdet, både i Sverige och internationellt. Han är bland annat docent vid Kungliga
Tekniska Högskolan och vice president för International Academy for Quality. Dessutom
är han författare till ett antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har roller inom ett antal olika styrelser och organisationer på området.
Nu kan du ta del av hans reflektioner om kundorienterad verksamhetsutveckling
och förbättringsarbete, i form av aktuella blogginslag, filmer, artiklar med mera. Här
finns en ansenlig källa till kunskaper, erfarenheter och utblickar kring vad som händer
på området på hemmaplan, internationellt och inom den akademiska världen. Följ bloggen här: larssorqvist.com.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på sandholm.se

Processledning och processutveckling
12–14 oktober 2016
En tredagars kurs om att identifiera, utveckla och styra verksamhetens processer. Du lär dig utveckla 		
verksamheten mot bättre effektivitet, kortare ledtider och ökad kundtillfredsställelse genom att 		
fokusera på arbete i processer.

Värdeflödesanalys – nuläge och framtida läge
7–8 november + 14–15 december 2016
En kurs på 2+2 dagar om hur man skapar värdefulla flöden. Utifrån Lean-principerna lär du dig att 		
genomföra en värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser 		
samt att upprätta en handlingsplan. Tips: Gå hela processteamet och skapa förbättringar direkt.

Leanledarutbildning
Nästa kursstart 12 oktober 2016
Vår Leanledarutbildning är 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. Utbildningen omfattar 20 dagar uppdelade
i 8 block som varvas med hemuppgifter.
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På förmiddagen ger vi ett kostnadsfritt seminarium
kl 9.00–12.00 på följande teman:

Hållbarhet, kvalitet och ständiga
förbättringar

På väg in i framtiden – vad händer med
kvalitets- och förbättringsarbetet?

Hållbarhet i företag och organisationer blir allt viktigare
och har starka kopplingar till kvalitet och ständiga förbättringar. Ofta talar man om ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet. God kvalitet och effektiva processer
minskar resursslöserier och bidrar till ekonomiskt hållbara verksamheter, samtidigt som engagemang kring
detta påverkar medarbetarna positivt. Vi diskuterar hur
ett aktivt kvalitets- och förbättringsarbete hänger ihop
med och skapar en grund för hållbar utveckling.

Under ett antal år har kvalitets- och förbättringsarbete
handlat mycket om satsningar på Lean och Sex Sigma,
och idag talar allt fler om innovation. Området utvecklas starkt och det finns idag en osäkerhet kring vad
det här arbetet egentligen innebär. Den amerikanska
branschorganisationen ASQ har nyligen publicerat
undersökningen Global State of Quality, där Sandholm
Associates vd Lars Sörqvist medverkat. Vi berättar om
nya trender och i vilken riktning kvalitetsprofessionen
och förbättringsarbetet verkar vara på väg.

PASSA
PÅ!

På eftermiddagen kl 13.00–16.00 på samma orter
ger vi även ett avgiftsbelagt fördjupningsseminarium:

Engagera ledning och medarbetare!
Att arbeta framgångsrikt med kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga
förbättringar ställer stora krav på engagemang. Vi diskuterar ledningens och medarbetarnas roll och beskriver olika sätt att åstadkomma ökat engagemang och starkare
övertygelse kring kvalitets- och förbättringsarbetet.

Under seminarierna finns också tillfälle att träffa oss och diskutera.
Anmäl dig på sandholm.se
Där kan du också läsa mer om innehållet i programmet, tider, platser och medverkande.
Dina kollegor är förstås också välkomna.

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.
Foto Colourbox sid 2, 10, 14, 16. Produktion: Infoverba. Tryck: Tigraph Produktion, augusti 2016.

Sandholm Associates AB, Tegnérgatan 40, 113 59 Stockholm
sandholm.se sandholm@sandholm.se 08-755 59 90
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Välkommen till seminarier
på 14 orter

