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Sammanfattning 

Syftet	med	projektet	var	att	studera	ständiga	förbättringar	och	observera	
förbättringsarbete	i	praktiken	på	en	av	Sandvik	SRP	avdelningar	som	kallas	för	West	samt	
komma	konkreta	förslag	för	hur	detta	kan	förbättras.	Med	andra	ord	att	analysera	sättet	
WEST	jobbar	på	i	dagsläget	och	skapa	ett	system	för	ständiga	förbättringar	i	en	
verkstadsmiljö,	som	effektiviserar	arbetet	med	ständiga	förbättringar.	Sandvik	har	byggt	
denna	avdelning	nyligen,	och	där	jobbar	man	med	finbearbetning	av	olika	detaljer.		
	
Examensarbetet	påbörjades	med	en	litteraturstudie	om	ständiga	förbättringar	såsom	
bakgrunden,	implementeringen	med	hjälp	av	Bessants	fem	nivåer	samt	nyckelfaktorer.	
Författarna	valde	att	nämna	de	två	viktigaste	metoderna,	PDCA	och	5s.	Detta	gjordes	
eftersom	verktygen	används	flitigt	på	företaget	och	för	att	få	ett	bättre	förståelse.	
	
	Efter	detta	genomfördes	observation	samt	flera	intervjuer.	Observationen	bestod	av	
personalmöten,	undersökningar	av	olika	maskiner	och	processer	som	används	på	West,	
såsom	finbearbetning,	svetsning	mm.	Dessutom	flera	andra	system	som	används	för	att	
arbeta	med	ständiga	förbättringar	och	behålla	en	bra	arbetsmiljö̈.	Intervjuer	som	utfördes	
var	med	Produktionsteknik	Chefen	Magnus,	Operationell	Excellens	Lars	Melbrand	och	
produktionsledare	Verdana	från	en	annan	avdelningen	som	har	en	viktig	roll	i	arbetet	med	
ständiga	förbättringar	samt	flera	maskinoperatörer/Teamledare.		
	
Nulägesanalysen	gjordes	genom	att	rita	ett	morellträd	för	att	försöka	skapa	en	så	tydlig	bild	
som	möjligt	av	den	nuvarande	situationen	inom	olika	områden	för	att	på	sikt	kunna	hitta	
orsaken	till	problemen	som	uppstår	och	som	hindrar	företaget	från	att	förbättras	ständigt.	
Dessutom	analyserades	de	arbetsmetoderna	som	används	idag	samt	vilka	
missuppfattningarna	som	finns	bland	medarbetarna	som	tillexempel	för	PDCA.	Det	finns	
inget	riktigt	system	för	utbildningen	av	personal	på	företaget,	så	att	de	kan	lära	sig	de	nya	
systemen	och	metoder	som	implementeras.	Kommunikationen	mellan	maskinoperatörer	
och	produktionstekniker	är	låg	samt	att	det	inte	finns	några	mål	kopplade	till	individ	eller	
grupp	för	ständiga	förbättringar.		
	
Efter	att	ha	analyserat	nuvarande	situationen	av	avdelningen	och	konstaterat	att	WEST	



ligger	mellan	nivå	2	och	3	på	Bessants	fem	nivåer	(2003),		har	författarna	presenterat	ett	
antal	förbättringsförslag	inom	olika	områden	som	behöver	förbättras.	Detta	gjordes	med	
hjälp	av	en	jämförelse	med	Kaye	&	Andersons	nyckelfaktorer	som	är	tio	checkpunkter	för	
att	få	en	tydlig	bild	av	organisationens	nuvarande	position	och	kapacitet.	
	
Resultat	av	analysen	illustreras	av	ett	modellträd.	I	det	nya	trädet	har	områdena		
analyserats	och	förbättrats.	
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Abstract 
The	purpose	of	this	thesis	was	to	study	continuous	improvements	and	to	observe	their	way	
of	working	with	CI	today	at	one	of	Sandvik	SRP’s	departments	called	West,	and	to	come	up	
with	concrete	suggestions	for	further	improvements.	In	other	words,	to	analyse	the	way	
WEST	is	working	at	present	and	to	create	a	system	in	a	working	environment,	which	
streamlines	the	work	of	continuous	improvement.	
	Sandvik	has	built	this	department	recently,	where	process	machining	of	various	parts	
takes	place.	
	
The	thesis	began	with	a	literature	study	on	continuous	improvements	such	as	the	
background,	implementation	of	CI	using	Bessant's	five	levels	and	the	key	factors.	The	
authors	chose	PDCA	and	5s	for	further	study.	The	purpose	of	choosing	these	two	quality	
management	tools	was	to	get	the	better	understanding	of	basics	of	those	tools	which	plays	
an	important	role	in	the	area	of	continuous	improvements.		
	
After	this,	observation	was	carried	out	as	well	as	several	interviews.	The	observation	was	
consisted	of	staff	meetings,	examination	of	various	machines	and	processes	used	in	West,	
such	as	finishing,	welding,	etc.	Interviews	were	conducted	with	Production	Engineer	
Magnus,	Operational	Excellence	Lars	Melbrand,	and	Production	Manager	Verdana	from	
another	department,	whose	job	is	to	work	with	continuous	improvement,	as	well	as	several	
other	machine	operators	/	Team	Leaders.	
	
The	status	analysis	was	done	by	sketching	a	model	tree	to	get	a	clear	view	of	the	current	
situation	in	different	areas	in	order	to	eventually	find	the	cause	of	the	problems	that	arise	
and	which	prevents	the	company	from	constantly	improving.	In	addition,	the	working	
methods	which	are	used	today	were	analysed	and	misconceptions	that	are	found	among	
the	employees	for	example	related	to	PDCA.	There	is	no	actual	system	built	for	training	
staff	at	the	company	so	that	they	could	get	the	opportunity	to	learn	those	new	systems	and	
methods	which	are	implemented.	The	communication	between	machine	operators	and	
production	engineers	is	low	and	there	are	no	goals	connected	to	the	individual	or	group	for	
continuous	improvement.	
	
After	analysing	the	current	situation	of	the	department	and	finding	out	that	WEST	lies	



between	level	2	and	3	at	Bessant's	five	level	theory	(2003),	the	authors	have	presented	a	
number	of	suggestions	in	various	areas	to	take	the	department	to	the	higher	level.	This	was	
being	done	by	comparing	Kaye	&	Anderson's	key	factors,	which	are	ten	checkpoints	to	get	a	
clear	picture	of	the	organization's	current	position	and	capacity	to	achieve	new	aims.	
	
Results	of	the	analysis	illustrated	by	the	model	tree	which	can	be	seen	under	the	heading	
Results.	This	new	model	tree	is	an	improved	version	of	the	former	model	tree	that	showed	
how	Sandvik	works	with	continuous	improvements	today.	In	that	new	tree,	the	areas	have	
been	analysed	and	improved.	
 
 



	  

	  

Förord	  	  
	  

Denna rapport är vårt examensarbete på högskoleingenjörsprogram i Maskinteknik vid Kungliga 
tekniska högskola i Södertälje. Arbetet har genomförts av Naik Bakhat Ali och Abbas Abdulzahra, 
under vårterminen 2018. Examensarbetet ger 15hp. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lars Månsson, vid Sandvik SRP i Svedala, för sin 
outtömliga energi och glädje samt för all stöd som vi fick av honom under våra besök till företaget. 
 
Dessutom vill vi tacka vår handledare, Salam Suberu, vid KTH för alla hjälp och handledning samt 
för trevliga möten och goda diskussioner som verkligen var till stor hjälp. 
 
Vidare vill vi tacka Lars Melbrand, Magnus, Verdana och alla maskinoperatörer för de trevliga 
intervjuerna och att de ställde upp och tog sig tid för detta. Dessa var enormt viktiga för vår rapport. 
 
Vi är övertygade om att ni alla har bidragit till att göra examensarbetet bättre. 
 
Tack alla för er hjälp!  
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1.  Inledning	  
	  

Under den här rubriken diskuteras bakgrunden till examensarbetet och ständiga förbättringar. 
Kortfattat ges en ingående beskrivning av problemområdet. Examensarbetets mål och syfte 
samt avgränsningar redovisas.  

1.1  Bakgrund	  
	  

Examensarbete utfördes hos Sandvik SRP AB i Svedala. Sandvik Construction och Sandvik 
Minings enhet i Svedala är en världsledande leverantör och ett globalt utvecklingscenter för 
stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet. 
(Sandvik, 2018). För att behålla marknadsledande position krävs ständig utveckling av 
personal, av nya produktionsmetoder samt produkter. Sandvik arbetar aktivt med ständiga 
förbättringar och med att skapa en säker arbetsplats som präglas av mångfald och 
jämställdhet för att hålla sin marknadsledande position. 
 
Sandvik ställer höga krav på ständiga förbättringar och produktionsutveckling för att hitta ett 
sätt som skapar ett aktivt deltagande som i sin tur skapar ett kvalitetstänk och en “vi” känsla, 
samt driver förbättringen av organisationen. Detta genererar initiativ bland alla i 
organisationen för att anpassa, förbättra och leda organisationen framåt. Sandvik SRP byggde 
en ny avdelning under de senaste åren. Avdelningen jobbar med fin bearbetning av olika 
detaljer och döptes till WEST. I denna avdelning söker man ständigt efter förbättringar, 
således att alla på avdelningen är involverade, såsom produktionstekniker och 
maskinoperatörer. Trots dessa ständiga förbättringar samt tillämpningen av flera nya verktyg 
och system för att jobba med ständiga förbättringar upplever avdelningen WEST att de 
åtgärder och nya systemen som introducerades för att underlätta uppföljningen inte har gett 
önskad effekt.  

1.2  Problembeskrivning	  
	  

Examinationsjobbet bygger på skapandet av ett system för ständiga förbättringar i en 
verkstadsmiljö. Med andra ord att analysera sättet Sandvik jobbar på, från organisationsnivå 
till maskinoperatörerna, samt förbättra det, och tillslut leverera ett system som underlättar 
och effektiviserar arbetet med ständiga förbättringar. Detta för att främja och möjliggöra 
implementeringen samt förståelsen av ständiga förbättringar i WEST. 
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1.3  Syfte	  
	  

Syftet med examensarbetet är att identifiera konkreta framgångsfaktorer vid 
förbättringsarbete, genom att studera och observera hur dem ständiga förbättringar sker i 
praktiken på Sandvik SRP.  	  

1.4  Mål	  
	  

Målet med projektet är att presentera idéer för att skapa en kultur som underlättar arbetet 
med ständiga förbättringar på Sandvik SRP.  
- Bli klar med arbetet inom 10 veckor. 

1.5  Avgränsningar	  
	  

Examensarbete avgränsas till 
-‐   Att fokusera på implementeringen av ständiga förbättringar och inte andra problem.	  
-‐   Att fokusera på bara en avdelning på företaget dvs West.	  
-‐   Att inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter.	  
-   Förslag och idéer behöver inte genomföras  
-   Att fokusera på kommunikationen mellan Ledningen och maskinoperatörer 
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2.  Metod	  
	  
I detta kapital presenteras de metoder som användes för att samla in data. 
  

2.1  Datainsamling	  
 
Primär och sekundär data har samlats in och användes i rapporten. Sekundärdata består av 
gamla examensarbeten, publicerat material och en litteraturstudie. Primärdata samlades in 
däremot med hjälp av intervjuer och observationer. 
 
Rapporten bygger på litteraturstudien som gjordes för att skapa en grund och vara som bevis 
för våra förslag och förbättringar.  Däremot användes primärdata för att analysera 
fallstudiens nuläge och jämföra den med litteraturstudie. 

 

2.1.1   Tillvägagångsätt	  	  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Litteraturstudien	  	  

	  	  	  	  	  Fallstudie	  	  	   Intervju	  	  	  	  	  	  Observation	  	  

Resultat	  	  	  

	  	  Analys	  	  	  
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2.1.1.1  Observation	  och	  Intervju	  

 
Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera hur Sandvik jobbar med förbättringsarbetet 
och identifiera framgångsfaktorer, har kvalitativ undersökning gjorts med hjälp av fysiska 
intervjuer.   
 
Intervjuerna kommer att ske ute hos företaget, där mer informella intervjuer kommer att ske. 
Tanken är att få ut så mycket information som möjligt, och därför kommer respondenterna 
att få prata fritt och ta upp områden där de anser det finns brister. Däremot har författarna 
skapat ett frågeformulär som ska se till så att vi får ut lite mer information om vissa områden 
som är direkt kopplade till målet av projektet samt kunna fördjupa oss i dessa för att få en 
bättre förståelse av nuläget. Observationen däremot kommer vara mer övergripande för att 
leva sig in i arbetsmiljön och förstå den, samt förstå hur den kan påverka resultatet av 
projektet. 
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3.  Litteraturstudie	  
	  

Under den här rubriken diskuteras bakgrunden till examensarbetet och ständiga förbättringar. 
Kortfattat ges en ingående beskrivning av problemområdet. Examensarbetets mål och syfte 
samt avgränsningar redovisas. Implementeringen av dem ständiga förbättringar, verktygen 
och framgångsfaktorerna för ständiga förbättringar presenteras.   

3.1  Vad	  är	  ständiga	  förbättringar	  	  
	  

Att tillfredsställa eller överträffa kundernas behov och krav är något varje företag strävar 
efter. Dessa behov och krav ökar med tiden och blir mer komplicerade. Därför måste dessa 
företag utvecklas och förbättra sina metoder kontinuerligt för att kunna möta kundens behov 
samt hindra att kunden väljer konkurrenten. Här kommer ständiga förbättringar in i bilden. 
Det är ett begrepp som handlar om att ständigt förbättra företaget på alla nivåer för att hänga 
med i utvecklingen och därmed inte hamna efter, förlora kunder och dö ut. Med andra ord, 
är tanken att både chefer och medarbetare, kontinuerligt, ska fokusera på att förbättra alla 
nivåer i sin verksamhet. (My accounting course, 2018) 

 
Ständiga förbättringen har sina rötter i Japan, där den har använts av vissa industriföretag för 
att uppnå kontinuerliga kostnadsminskningar i produktionen, bättre kvalitet samt förstärka 
sin konkurrenskraft. Detta uppnås genom gradvisa förbättringar och mindre reformer i 
verksamheten. 

 
Det är en process som utvecklas progressivt och har ingen fast slutpunkt, samt pågår under 
längre tidsperioder. Konceptet omfattar också den allmänna uppfattningen att förbättring 
inte är något som börjar och slutar, utan det är något som kräver ett organisatoriskt eller 
professionellt engagemang för en pågående process för lärande, självreflektion, anpassning 
och tillväxt. (Education reform, 2018)  
 
Det verkar som en enkel sak att uppnå, men ledare och medarbetare, som inte känner till 
processen har svårt att upprätthålla den. För att genomföra denna tankegång måste det finnas 
en klar förståelse av vad exakt ständiga förbättringar är, samt vilka principer som behöver 
följas. (Kanban, 2018)  

 
Målet med ständiga förbättringar är helt enkelt att uppnå en full perfektion genom att lösa 
problem med små och stora steg på alla nivåer med hjälp av systematik, tydliga roller, 
förankring och uppföljning. Det vill säga genom att planera, genomföra, följa och åtgärda.  
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Figur 2 Ständiga förbättringar (Karlsson, 2017) 

 

3.2  Verktyg	  för	  ständig	  förbättringar	  
	  

Arbetet med kvalitetsförbättring leder ofta till att man upptäcker nya behov och 
förbättringar. Kvalitetsarbetet tar aldrig slut, det finns alltid något att förbättra för att 
åstadkomma bättre produkter och arbetssätt. Därför måste man ha ett systematiskt arbete för 
att lyckas med ständiga förbättringar på bästa möjliga sätt. En engångs- eller tillfälliga 
förbättringsprojekt kan ge en effekt, men håller inte i längden och kostar mer än att ha ett 
systematiskt arbete. Att jobba med systematik bidrar i sin tur till att kvalitetstänkandet ökar 
och utvecklas bland ledning och arbetare, vilket återspeglas positivt på hela företaget i 
längden och skapar en förändringskultur.  
 
Det finns flera metoder och verktyg som kan användas för att påbörja, utveckla eller jobba 
med ständiga förbättringar och ett systematiskt kvalitetsförbättringsarbete. Författarna har 
valt att nämna de två viktigaste metoderna, PDCA och 5s. Det vill säga hur man skapar en 
förslagsverksamhet samt hanterar förslag och idéer från sina medarbetare på ett bra sätt för 
att sedan översätta dem till konkreta förbättringsprojekt, samt hur man jobbar på ett 
strukturerat och standardiserat sätt. 

 

3.2.1   PDCA-‐hjulet	  
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PDCA (PLAN, DO, Check, Act) eller (Planera, Göra, Testa, Implementera) är den vanliga 
och mest populära metoden som används i det här sammanhanget. Denna metod 
utvecklades av Amerikanerna Walter A. Shewhart och W.Edwards Deming. 

 
 

	  
Figur	  3	  PDCA	  cykeln	  (Rouse,	  2015) 

 
Tanken med cirkeln eller hjulet är att den ska skapa ett systematiskt arbete.  Där var och en 
av de fyra faserna är ett steg i detta systematiska arbete. För att förstå PDCA-hjulet bättre, 
ska de fyra stegen förklaras djupare nedan.  

 

➢   Plan/Planera	  	  
	  

I den här fasen identifieras problemet samt jämförs nuläget med det önskade läget. 
Identifiera de mål och processer som behövs för att uppnå resultaten. Det vill säga, vad är 
huvudproblemet? Vad är orsakerna? Här ska allt analyseras, vem är det som har problemet 
och vart finns det?  
 För detta används olika verktyg/processer för att utforska information, definiera problemen, 
generera och granska olika idéer samt utveckla en implementeringsplan. 
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Lappen flyttas till nästa steg på PDCA-tavlan och genom det kan maskinoperatörer följa 
deras förslag.  

➢   Do/Göra	  

	  
Analysera genomförandet av planen, genomförandet av processen, produkten. 
Datainsamlingen för möjliga lösningar samt val och ordning av lösningar som kan 
genomföras. Analysera hur dessa lösningar kommer att påverka organisationen samt vilka 
effekter dessa ger. Dessutom måste man analysera och tänka igenom hur organisationen ska 
jobba med den valda lösningen samt vad som krävs för att kunna jobba med den, t.ex. 
utbildning mm. 
 
Det vill säga att produktionstekniker får testa deras hypoteser och planerade lösningar. Med 
’’Do (göra)’’ innebär det inte att implementera utan att utföra ett experiment, ett litet 
testprojekt. Detta gör att man kan bedöma om de föreslagna förändringarna uppnår det 
önskade resultatet, med minimal störning. 

 
Med hjälp av testprojektet samlas data in för att bestämma huruvida förändringen har 
fungerat eller inte. Lappen flyttas vidare till nästa steg.  
 

➢   Check/Studera	  

	  
I det här steget analyseras testprojektets resultat mot de förväntningar som definierades i steg 
ett dvs ’Plan’, för att bedöma huruvida idén har fungerat eller ej. Om det inte har fungerat, 
återvänder man till steg ett.  
 
Hur fungerade lösningen? Blev resultaten enligt planeringen? Ska man gå vidare med 
lösningen eller hitta en annan? Är frågor som man måste svara på under detta steg. Om 
lösningen inte har fungerat, återvänder man till steg ett annars går lösningen vidare till steg 
fyra. 

 

➢   ACT/Handla	  

	  
I steg fyra implementeras lösningen. Korrigerande åtgärder tas om det finns betydande 
skillnader mellan faktiska och planerade resultatet. Bestämma var ändringen ska tillämpas och 
genomföra samt standardisera den nya lösningen i alla led, om den anses ge ett önskat 
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resultat. Tänk på vilka nya rutiner som krävs samt på hur de gamla rutinerna behöver ändras 
eller anpassas. Dessutom hur alla berörda ska utbildas och informeras. 
 

➢   Syftet	  med	  PDCA	  	  

	  
Syftet med PDCA-cykeln viktar mest på är att hantera följande områden.  

●   Processförbättring	  
●   Kvalitetshantering	  
●   Förändringshantering 	  
●   Prestationshantering	  

i.   Processförbättring	  
 Ständiga förbättringar:  
Den upprepade PDCA-cykeln driver fram processförbättringen oavsett målet för att de sker 
hela tiden oberoende av storlek.  
 
Implementering av nya projekt eller processer:  
PDCA: s inbyggda plan, test- och återkopplingsmekanismer möjliggör 
produktionsutveckling, utan att lägga hela resurser. 
 
Processleder: 
Det är en kontinuerlig loop av planera, göra, kontrollera eller studera och agera. Detta gör 
PDCA till den idealiska modellen för att uppnå företagets mål.  

ii.   Kvalitetshantering	  	  
TQM  
TQM står för Total quality management (svenska: total kvalitetshantering) som är ett 
koncept för kvalitetsarbetet i organisationer som innebär att ’’man ständigt strävar efter att 
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom 
ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer. (Klefsjö, 1990,2001) 

iii.   Förändringshantering	  
            PDCA uppmuntrar inte bara utvecklingen av innovativa förändringar för att säkerställa 

kvalitets- och prestationsförbättringar, det bidrar också till att hantera förändringar effektivt. 
(Tague, 2005) 

iv.   Prestationshantering	  
PDCA hjälper med prestationshanteringen av personal på avdelningen samt projektgrupper 



	  

	   10	  

dagligen. På morgonmötet tas hjälp av PDCA för att integrera prestationshantering med de 
dagliga operativa aktiviteterna och bidrar till att förbättra produktiviteten på ett stort sätt. 
Detta görs för att få en bild på var avdelningen ligger och arbetet för att göra det ännu 
effektivare. (Nayab, 2013)	  

	  

3.2.2   5s	  

	  
5S är en metod som kommer ursprungligen från japan och är filosofi som handlar om att ta 
hand om arbetsplatsen genom att organisera och städa den. Den består av fem 
grundläggande steg och varje steg kallas på japanska med ett ord som börjar med bokstaven 
S. Därför fick metoden namnet 5S. Dessa fem japanska ord översattes till 5 svenska ord som 
börjar med bokstaven S. De fem är Sortera, strukturera, städa, Standardisera och skapa vana. 
(Bolstad, 1994) 

 

➢   SORTERA	  

Att ta hand om arbetsplatsen börjar med att kategorisera allt i den. Arbetsplatsen eller 
arbetsmiljön kan vara verkstaden, kontoret, fabriken, sjukhuset, vilken arbetsplats eller vilken 
plats som helst. Till exempel på en fabrik inkluderar metoden tillverkningsplatsen, 
förvaltningsbyråer, matsalar, korridorer, verkstäder, lager och lagringsutrymmen, allt som är 
inkluderat i fabriken. Detta gäller för alla arbeten. Det är inte begränsat till ett yrke eller 
annat. (Bolstad, 1994) 

➢   Strukturera	  

	  
Det här steget tar hand om nödvändiga saker och verktygen som är kvar efter föregående fas. 
De måste ordnas på platser som är lättillgängliga för användaren, och ordningen skall vara 
efter behov.  Verktyg som används oftare skall vara närmare till användaren än andra verktyg. 
(Bolstad, 1994) 

➢   Städa	  

	  
Rengöring av arbetsplatsen bör inte läggas uteslutande på städare, utan är allas ansvar. 
Arbetaren bör vara uppmärksam och se till att bli av med rester dagligen. (Bolstad, 1994) 

 

➢   Standardisera	  
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Arbetsmetoderna i ett företag måste standardiseras genom att upprätta ett korrekt arbetssätt.  
 
För att förstå denna punkt bättre används ett exempel: På ett lagar lagrar arbetarna 
komponenter på en hylla och ordnar de efter en alfabetisk ordning. Detta gör att det blir 
enklare för arbetarna att hitta komponenter, då de vet att komponenterna är ordnade efter en 
alfabetisk ordning. (Bolstad, 1994) 

➢   Skapa	  vana	  

	  
Femte och sista steget handlar om att skapa en vana och repetera de fyra stegen innan, så att 
man inte faller i gamla mönster. Se till att 5s tillämpas i det dagliga arbetet och därmed leder 
till ständiga förbättringar. (Bolstad, 1994) 

 

3.3  Att	  lyckas	  med	  ständiga	  förbättringar	  
	  

Många faktorer eller anledningar kan göra så att metoden eller arbetet med 
kvalitetsförbättringen inte lyckas. Dessa faktorer kan tillexempel vara orealistiska projekt, 
felaktiga arbetsmetoder, brist på systematik i arbetet, medioker inställning av både ledare och 
medarbetare, inga tillräckliga resurser mm. Dessa misslyckade arbeten i många fall bidrar till 
att engagemanget och respekten för förbättringsarbeten minskar. Därför måste varje 
organisation som vill jobba med och satsa på ständiga förbättringar skapa ett gynnsamt 
”kvalitets klimat” i hela organisationen, från högsta chefen till operatörerna. (Klefsjö, 
1990,2001). 
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Figur 4 Att lyckas med ständiga förbättringar (slideplayer) 

 
 

Ett engagerat ledarskap som driver arbetet med kvaliteten och verkligen visar intresse för 
kvalitén som grund, bidrar till ett framgångsrikt arbete med kvalitetsarbetes utveckling. Det 
vill säga att en kultur för kvalitén byggs upp och denna kultur kan ha sina grunder efter 
följande. 
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Figur 5 Hörnstenmodellen (Mittköping ) 

 

3.3.1   Engagerat	  ledarskap	  

	  
Ledningen har det avgörande ansvaret, och om denna grupp inte har förankrat 
kvalitetstänkandet i sitt arbetssätt samt driver på det, blir det svårt att lyckas med systematiska 
kvalitetsförbättringen. Det vill säga att kvalitetsarbetet börjar med styrelsen och högsta 
chefen. Dessutom kommer ett engagerat ledarskap att engagera medarbetarna och få de till 
att göra ett bra arbete. (Bengt Klefsjö, 2002-06) 

 

3.3.2   Sätt	  kunderna	  i	  centrum	  

	  
Kvalitet är när man uppfyller kundens behov eller överträffar dem. För att lyckas med detta 
måste man förstå och sätta kunden i centrum. Detta i sin tur kräver att man försöker leva sig 
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in i kundens perspektiv, förstå ens behov och önskemål. Därefter ska man försöka uppfylla 
eller överträffa dessa. (Bengt Klefsjö, 2002-06) 

3.3.3   Basera	  beslut	  på	  Fakta	  

	  
Alla beslut ska baseras på fakta. Det får inte finnas plats för tyckande som kanske kan lösa 
små akuta problem men om man tänker långsiktet och vill lyckas, då måste alla beslut baseras 
på fakta. Detta betyder att man aktivt söker lämplig information som bidrar till förändringar i 
positiv riktning. Beslut ska alltså baseras på data som samlas in via tillexempel 
marknadsundersökning, konkurrensanalys, positionering, och segmentering. Denna 
information ska sedan analyseras och struktureras med hjälp av de sju förbättringsverktygen 
(Styrdiagram, Paretodiagram, uppdelningar, sambandsdiagram, histogram, orsaks-diagram, 
datainsamling). (Klefsjö, 1990,2001) 

3.3.4   Processarbete	  

	  
Processer används för att skapa produkter eller tjänster. Dessa produkter eller tjänster ska 
tillfredsställa kundernas behov och eftersom kvaliteten påverkas av alla led i en process, 
måste man jobba med och utveckla dessa, både tekniska och mänskliga. Med detta som 
grund är det viktigt att inte nöja sig med en slutkontroll. (Bengt Klefsjö, 2002-06) 

3.3.5   Engagerat	  deltagande	  	  

	  
För att skapa ett engagerat deltagande av alla medarbetare på en organisation måste man 
skapa förutsättningar för delaktighet. För att lyckas med detta krävs en god kommunikation 
mellan ledning och arbetare samt att underlätta för medarbetare att vara med och påverka 
utvecklingen samt besluten. Detta gör så att kvalitetstänkandet genomsyrar hela 
organisationen. (Bengt Klefsjö, 2002-06) 
 

3.4  Implementeringen	  av	  ständiga	  förbättringar	  	  
	  

Det tycks inte finnas ett standardiserat sätt som följs när ständiga förbättringar 
implementeras för bästa möjliga resultat. Det är en Kulturförändring som behövs och som 
tar lång tid att skapa vilket kanske engagemanget i företag inte räcker till och göra att man 
tappar intresset i längden. 

 
Behovet av ständiga förbättringar av produkter och processer i dagens komplicerade miljöer 
är allmänt känt. Men de mekanismer där en sådan kontinuerlig ström av innovation kan 
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uppnås är ofta mindre tydligt identifierad. Ett alternativ är att mobilisera en stor andel av 
arbetskraften i en process med fortsatt stegvis problemlösning, men erfarenheten av detta 
tillvägagångssätt antyder att det är långt ifrån enkelt att lyckas med. Även om många program 
för "ständiga förbättringar" som grundar sig på medarbetarnas engagemang startas, är risken 
att misslyckas hög. . (Bessant, 2003-6) 

 
Detta innebär att högt engagemang i ständiga förbättringar kan byggas och upprätthållas som 
en organisatorisk förmåga som underlättar en implementering av ständiga förbättringar.  

 
För detta ändamål finns det en referensmodell som presenterades av (Bessant, 2003-6). Den 
används för bedömning av utvecklingen av en sådan förmåga. Detta fenomen behöver ses 
som ett kluster av beteendemässiga förändringar som etablerar innovationens rutiner i ett 
företag.  
(Bessant, 2003-6) 
 
I referensmodellen finns det olika nivåer och faser som företaget går igenom inom ständiga 
förbättringar. Med hjälp av tabellen kan man se företagets nuvarande position, vad det är 
som saknas samt vad som behöver göras/ändras/förbättras för att klättra upp till högre 
nivåer.  

 
 
Kontinuerlig förbättringsförmåga nivåer 

 
Karaktäristisk beteende 

 
Nivå 1: Förberedande  
Fasen där Intresset för konceptet ständiga 
förbättringar har satts igång genom kris, 
deltaganden vid ett seminarium, ett besök 
till en annan organisation mm.  

 
Problem löses slumpmässigt. Inga formella insatser 
eller struktur för att förbättra organisationen. 
Tillfälliga utbrott av förbättringar på grund av 
inaktivitet och icke-deltagande. Lösningar tenderar att 
realisera kortsiktiga förmåner. Ingen strategisk 
inverkan på personal, finans eller annat mätbart mål. 
Personal och ledning är omedvetna om ständiga 
förbättringar som en process. 
 

 
Nivå 2: Strukturerad ständiga 
förbättringar 
Det är ett formellt åtagande att bygga upp 
ett system som kommer att utveckla CI över 
hela organisation. 

 
Ständiga förbättringar eller en motsvarande 
organisations förbättring initiativ har introducerats. 
Personal använder den strukturerade 
problemlösningsprocesser; en hög andel av personal 
deltar i aktiviteter för ständiga förbättringar. 
Personalen har varit utbildade i grundläggande 
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förbättringsverktyg. Ett strukturerat management 
systemet är i bruk.  
 
Aktiviteter för ständiga förbättringar har inte 
integrerats i den dagliga verksamheten. 

 
Nivå 3 - Målorienterad  
Det är ett åtagande att koppla det lokala 
arbetet med ständiga förbättringar till 
bredare strategiska valet inom 
organisationen. 

 
Alla ovanstående plus: Formell utläggning av 
strategiska mål. Övervakning och mätning av ständiga 
förbättringar gentemot dessa mål. Aktiviteter för 
ständiga förbättringar är en del av huvudet 
företagsaktiviteter. Fokus på problemlösning över 
organisationsgränser och till och med företagsgränser. 
 

 
Nivå 4 - Proaktiv  
Där finns ett förekommer försök till  
självstyre och uppmuntring för att individer 
och grupper att hantera och styra sina egna 
processer 

 
Alla ovanstående plus: Ständiga förbättringar enhet 
som delegeras till problemlösningsenheten. Hög grad 
av experimentering.  

 
Nivå 5 – Full kapacitet 
Tillnärma en modell för 'lärande 
organisationen'. 

 
Alla ovanstående plus: Omfattande och brett 
distribuerat lärande beteende. Systematiskt letande 
och lösning av problem samt anskaffning och delning 
av kunskap i organisationen. Utbredd och självgående 
men kontrollerad experimentering. 
 

Tabell 1: Fri översättning av Bessants 5 nivåer, de ursprungliga tabellerna återfinns bland annat i (Bessant, 2003-6) 
 

*SF: Ständiga förbättringar 
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4.  Nuläget	  
	  
I den här rubriken diskuteras nuläget av arbetet med ständiga förbättringar på Sandvik SRP i 
praktiken, med hjälp av denna information som samlades genom observation och intervju samt 
olika system och metoder som används idag som förbättringsverktyg. 
 

4.1  	  Observation	  och	  intervjusammanfattningar	  
	  
En kort sammanfattning på en observation och tre intervjuer som genomförts av författarna. 

4.1.1   Observation	  
	  

Observationen genomfördes i en av företagets avdelningar som kallas för “WEST”. Detta 
gjordes för att analysera processen och systemen företaget använder sig av vid arbetet med 
ständiga förbättringar, samt beteendet hos de som är inblandade.  Observationen var en 
möjlighet för att upptäcka brister i arbetssättet samt vad orsakerna till dessa är. 
  
Observationen handlade om att observera hur systemen som används för att arbeta med 
ständiga förbättringar användes, samt hur hanteringen av förbättringsförslagen gick till på 
morgonmöten.   

 
Arbetet med ständiga förbättringar syntes på avdelningen, där metoder såsom 5S användes 
för att skapa en ordning och reda på arbetsplatsen. Dessutom För att hålla koll på och 
betygsätta 5S prestationer, användes 5S-radar chart (se figur 6) i var och en av 5S-stadierna, 
nämligen: Sortera, strukturera, städa, Standardisera och Skapa vana. 
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Figur 6 5S-Radar chart till maskin WFL i WEST, Sandvik SRP, Svedala 

  
Sandvik försöker skapa en arbetskultur som följs, genom att sträva efter problemlösningar 
och kontinuerlig förbättring. Detta görs genom att göra små förbättringar 
Den tankegången innebär att företaget vill kunna bli effektivera, minska kostnader och 
motivera anställda. Arbetat med ständiga förbättringar utförs med hjälp av PDCA-tavla (se 
figur 7)som hjälper till med att ändra och även förbättra processen. Arbetaren får möjligheten 
att lämna deras idéer och förbättringsförslag till ledningen,  
fokusgruppen, som är en grupp som företaget har skapat där sitter produktionstekniker och team ledare 
tillsammans för att arbeta och leda förbättringarna (se rubrik).  som sedan arbetar med dessa förslag 
för att förbättra verksamheten.  Det finns inte något uppföljningssystem för arbetaren så att 
de får insikter på hur långt pågående arbete med deras förbättringsförslag har kommit och 
vilka aktiviteter är kvar. Därmed bestäms ingen tidsfrist för ständiga förbättringar. 
 



	  

	   19	  

	  
Figur 7 PDCA tavlan i WEST, Sandvik SRP, Svedala 

  

4.1.2   Intervju	  

	  
Fyra intervjuer genomfördes för att samla in olika perspektiv från olika personer som sitter 
på olika tjänster i företaget. Frågorna handlade om ständiga förbättringar och systemet som 
används idag på företaget samt företagets mål i framtiden med ständiga förbättringar(se 
bilaga 1). 

 
Den första intervjun utfördes efter observationen med team leadern och team managern. 
Detta gjorde det enklare att förstå deras perspektiv att se på saker och ting, som var helt 
annorlunda från en ingenjörs perspektiv samt gjorde det enklare för oss för att veta på vilket 
område vi ska koncentrera oss mer på. Intervjun påbörjades med att ställa samma fråga till 
varje person, Där visade team leadern stort intresse genom att visa och förklara olika metoder 
och rutiner som används på avdelningen och var ganska motiverande i arbetet med ständiga 
förbättringar.  

  
Arbetarna på WEST kunde med hjälp av PDCA-tavlan följa dem förbättringar som 
genomförs och om de behagar, delta genom egna förslag. Arbetarna verkade vara nöjda med 
introduktionen av PDCA-tavlan men hade inte riktigt förstått det långsiktiga målet med den.  

  
Ett av de exempel som ledde till missnöjdheten bland arbetarna angående implementeringen 
och uppföljningen av ständiga förbättringar är PDCA-tavlan. Den är i sig själv en förbättring 
som implementerades nyligen på avdelningen. Det finns brist på kunskapen bland arbetarna 
om PDCA-tavlan som krävs för att fortsätta jobba med det, såsom vad det innebär med olika 
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PDCA- stegen eller vad skillnaden är mellan tillexempel Check och Act. Ett av företagets mål 
med ständiga förbättringar är att engagera alla på företaget men det finns inget 
utbildningssystem till befintlig personal för att förstå och hänga med i ständiga förbättringar. 
Detta leder till att arbetarna inte vågar säga något under möten såsom med VD för att de inte 
är helt medvetna om diskussionens grundtanke eller huvudsakliga innehåll på grund av 
kunskapsbrist eller missförståelse.  
. 
 
Arbetarna verkade inte vara så nöjda när det gäller kommunikationen med en fokusgrupp 
som de har på företaget plus att det varken existerar något system som möjliggör att 
arbetarna kan följa deras förslag eller behov som skickades vidare från PDCA-tavlan till 
fokusgruppen eller någon ledtid som man får feedback efter. Dessutom verkade 
produktionstekniker bli försenade med att ge feedback på förslag, med detta blir det svårt för 
maskinoperatörerna att fortsätta utan tappa intresse och engagemang. 
 

  
Andra intervjun var med Produktionsteknik Chefen som hade jobbat där i 18 år. Han var 
medveten om Sandviks prestationer under dessa år inom detta område för att få ett annat 
perspektiv om ständiga förbättringar vid högre nivå och med mer tekniska termer. Intervjun 
påbörjades med en diskussion om hans syn på ständiga förbättringar samt hur han tycker det 
har gått på sistone. Med tiden har Sandvik lyckats med att öka engagemang och strukturera 
ständiga förbättringar, men det har fortfarande varit tufft med att implementera nya metoder 
för ständiga förbättringar på arbetsplatsen för att strukturera arbetssättet. 
Produktionstekniker är medvetna om svårigheterna med implementeringen av ständiga 
förbättringar men deras fokus ligger mest på att ta fram fakta och hitta orsaken till 
problemen samt deras lösningar istället för hur maskinoperatörer ska involveras i detta eller 
att skapa kulturen.  
 

 
 INNAN  ⇒ (förändringar) ⇒  EFTER  
  

Enligt Produktionsteknik chefen verkar fokusgruppen känna sig nöjda med sitt arbete, med 
hur de levererar feedback samt den implementeringsplan som de har skapat, vilket är det 
motsatta till hur maskinoperatörers uppfattning. Produktionstekniker använder sig av Excelfil 
och checklista för att bedöma olika lösningsförslag som lämnas in samt följa olika aktiviteter. 
Till vilket presenteras olika lösningar som betygsätts med hjälp av checklista för att se om 
lösningen uppfyller alla krav. (Magnus, 2018) 
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Andra intervjun var med Operation Excellence chefen för att få en bättre förståelse av det 
system som finns idag för utveckling av företaget. Enligt honom är Sandvik SRP en 
funktionsstyrd organisation vilket gör det svårt att få tillgång till olika resurser för att de 
flyttas runt mellan olika processer som i sin tur leder till att produktionen riskeras. Operation 
Excellens är också ansvarig för fokusgruppen och erkände att fokusgruppen inte har riktigt 
lyckats med att uppfylla sin tänkta funktion. Anledningen bakom detta är att det saknas 
tillräckliga resurser för att utföra ett arbete som täcker alla aspekter. Det finns olika sorters 
behov och problem samt massvis med förslag som kommer in via PDCA och CMS (CMS är 
ett ärendehanteringssystem och används vid inlämningen av problem, behov och förslag till ledningen) som del 
visualiseras och dokumenteras. Beroende på storleken behöver de viktiga 
problemen/behoven prioriteras vilket gör att man inte kan ta itu med alla förslag/behov. 
Dessutom, kan cykel- och ledtiden till de problemlösningarna inte bestämmas för att det ofta 
sker att planerade tiden inte stämmer överens med verkliga tidsåtgången. Förutom det, så 
tycker han att det råder en brist på förståelsen om skillnaden mellan PDCA och CMS. Detta 
betyder att arbetarna inte vet exakt om vilka problem/behov som ska skickas via PDCA 
respektive CMS.  

  
 Sandvik SRP jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och har lyckats förbättra en stor 
del av företaget. Många nya och avancerade system har introducerats som har ersatt de gamla 
systemen under senaste åren. 5S och PDCA är några av de hjälpmedel som används idag och 
spelar en stor roll i framgången av företaget. (Melbrand, 2018) 

4.1.3   Arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar	  på	  andra	  avdelningar	  	  

	  
Vedrana Omeragic är en produktionsledare på företaget och jobbar med att förbättra det arbetssättet 
som idag finns på avdelningen Intervjuades. Intervjun hjälpte med att få en tydlig bild på alla brister 
och fel med arbetet med ständiga förbättringar. 

  
Hon hade börjat jobba på företaget för en månad sedan och hade fortfarande ett externt perspektiv 
om de olika systemen som användes. Ett av många fel som upptäcktes av henne var veckomöte om 
Kaizen som tog ca 45 min, som är slöseri med tid. Förbättringen som gjordes var att hålla två möten 
per vecka, ett på onsdagar som kallas för 30 minuters presentationsmöte där diskuteras olika 
förbättringar som plockas ner. Ett andra 15 minuters möte hålls på torsdagar som kallas för 
produktionsmötet där deltar alla maskinoperatörer och några produktionstekniker för att presentera 
de olika förslag som har lämnats in och anledningen bakom detta. Syftet med deltagandet är intresset 
som maskinoperatörer får för att de vill ha en möjlighet att få direkt kontakt med 
produktionstekniker för att antingen presentera ett nytt förslag i person eller diskutera den mallen 
som följs vid val av förbättringsförslag. 
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Under intervjun märktes det ett problem som genomsyrar båda avdelningar och det var att 
kommunikationen mellan produktionstekniker och maskinoperatörer, där det är svårt att hålla ett 
möte där båda produktionsteknikern och maskinoperatören är närvarande, när denna intervju 
genomfördes hade produktionsteknikern ställt in vartenda möte. Ett annat tema som diskuterades 
mest på mötet var befintliga system som används idag på företaget, där ligger problemet inte i 
kompetens av det systemet utan användningssätt som hindrar gruppen att uppnå önskemålet. 
(Verdana, 2018) 

 

4.2  Ständiga	  förbättringar	  på	  WEST,	  Sandvik	  SRP	  
	  

Idag finns en kultur som följs vid arbetet med ständiga förbättringar inom olika områden. De 
kan ses i figuren nedan.   

-   Fokusgrupp- En grupp som arbetar med ständiga förbättringar. 
-   Inlämningen av olika förbättringsförslag 
-   Mål kopplande till individ/grupp 
-   Feedback 
-   Belöningar 
-   Regelbundna möte 
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Figur 8 Modellträd för arbetet med ständiga förbättringar i praktiken idag på WEST, Sandvik SRP, Svedala 

 

4.2.1   Fokusgrupp	  
	  

Företaget har skapat en grupp som jobbar med ständiga förbättringar och kallas för 
fokusgruppen. Där sitter produktionstekniker och team leadern tillsammans för att samarbeta 
och leda förbättringarna.   
 
Produktionsteknikern är ansvarig för att betygsätta olika förslag och hitta den mest lämpliga 
lösningen till problemen, team ledaren är ansvarig för kommunikationen mellan 
fokusgruppen och maskinoperatörer. 
 
Fokusgruppen har inte tillräckliga resurser som gör att de inte går vidare med några mindre 
viktiga förbättringsförslag. Detta är på grund av att produktionstekniker och team leadern 
som sitter med i fokusgruppen jobbar bara deltid med projektet ständiga förbättringar, i 
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samspel med deras riktiga jobb. Det finns ingen riktig grupp som endast är ansvarig för 
ständiga förbättringar utan det är ett samspel mellan dem olika avdelningarna.   

4.2.2   Inlämningen	  av	  olika	  förbättringsförslag	  	  

	  
Varje person på avdelningen såsom maskinoperatörer skickar sina behov samt problem som 
uppstår och förbättringsförslag vidare med hjälp av PDCA-tavlan. Efter det då tar team 
leader och team manager ansvar för de förslag/problem/behov som ska skickas vidare till 
fokusgruppen. Detta görs genom att betygsätta dem och välja de nödvändigaste behoven, 
allvarligaste problemet och bästa förslag.  
 
När fokusgruppen har fått in flera förslag då lösas problemen med hjälp av olika 
verktyg/system såsom checklista.  
 

4.2.3   Mål	  kopplade	  till	  grupp/individ	  

	  
Sandvik har ingen årsplan eller ett mål till hur många förbättringar som ska göras i 
genomsnittet per år eller hur många förslag per person som bör lämnas in under en viss 
period.  
 

4.2.4   Regelbundna	  möte	  

	  
Sandvik håller regelbundet olika slags möten. Till exempel, morgonmötena, där deltar Team-
leadern, produktionsledare och maskinoperatörer. Uppdateringen av ständiga förbättringar är 
av huvuddragen i diskussionen samt diskuteras dagens roller och mål.  
 
Morgonmötena är 15-20 minuter, där följande frågor diskuteras : 
  

-  Är vi på väg mot målet? 
-  Hur går det med det löpande arbetet? 
-  Hur fungerar planeringen, just nu och långsiktigt? Eller finns det något som 

behöver att läggas till? 
- Hur fungerar fördelningen av arbetet och olika roller? 
- Har avdelningen lyckats med att hålla budgeten? 
-  Är det aktuellt med några förändringar i gruppen och i verksamheten? Hur ser 

relationerna ut inom avdelningen? 
-  Finns det tillräckligt med tid för att utföra klart arbetet? 
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-  Har gårdagens mål uppnåtts? 
 
Fokusgruppen håller ett möte med alla gruppmedlemmar, regelbundet, för att spåra statusen 
på de aktiva projekt om ständiga förbättringar samt gå igenom de nya förslag som har 
kommit in.  
 
Det finns ett annat möte som sker mellan team leadern och chefer i olika avdelningar för att 
diskutera situationen på varje avdelning och deras pågående förbättringsprocesser. 
 
Veckomöte: Varje onsdag rapporterar team leadern ,från West som sitter med fokusgruppen, 
statusen på de förbättringsförslag och problem som var skickades till fokusgruppen att lösas.  

 

4.2.5   Feedback	  
	  

Uppföljningen av förbättringsförslag görs med hjälp av PDCA- tavlan och det är det enda 
sätt som finns på West. De erbjuder inte något annat system till uppföljningen av ständiga 
förbättringar, speciellt till maskinoperatörer. Direkt kontakt mellan maskinoperatörer och 
produktionstekniker saknas.  

4.2.5.1  Utbildning	  

	  
Det finns ingen utbildning till personalen om de nya metoder och system som implementeras 
på sajten. De får dock en introduktion via produktionsledaren under morgonmötet. 

 

4.2.6   Belöningar	  	  
	  

Det finns inget belöningssystem som appliceras på företaget (avdelningen/WEST) eller något 
annat sätt för att uppmuntra förtjänstfulla insatser hos personalen. 

	  

4.3  Arbetsmetoder	  
	  

Arbetsmetoder som används på WEST för implementering och uppföljning av ständiga 
förbättringar är följande med olika syften såsom förlustsrapportering är följande  

-   MDA 
-   Förlustsrapporteringslista  
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Och vid val av olika metoder samt lösningar används checklistor. För att fortsätta arbeta med 
ständiga förbättringar är PDCA den mest känd förbättringsverktyg idag på avdelningen.  

4.3.1   Förlustrapportering	  	  
	  

Olika sorters system har introducerats på avdelningen under senaste åren för 
förlustrapportering. Systemen som företaget har använt förut eller använder idag är följande; 

 
●   MDA: MDA är ett digitalt system som användes för att rapportera stopptid, väntetid, 

ledtid samt olika hinder under processens gång.   
 
	  

●   Förlustsrapportering lista: Det är ett manuellt system som efter misslyckandet av 
MDA-systemet introducerades av ledningen i form av en checklista, som skulle 
användas för att rapportera alla typer av förluster.	  

4.3.1.1  MDA	  

	  
MDA är ett digitalt system som användes på avdelningen vid rapporteringen av olika 
stopp/förluster/fel som uppstår. Detta system är inbyggt i maskinerna som finns på 
avdelningen, och rapporterar automatiskt. 

 
Maskinoperatörerna rapporterade alla dessa punkter via MDA. Fördelen med MDA var att 
det var ett digitalt system som gjorde att produktionstekniker hade enklare tillgång till 
information som skapades där och därmed kunde enklare få tag på den och använda den i 
deras utvecklingsarbete. 
 
MDA är ett system som tillåter operatörer att begära omedelbar hjälp genom att klicka på en 
knapp. Det är inte nödvändigt att ringa eller maila tekniska besättningen. Underhållspersonal 
får en anmälan via systemet när de loggar in och kan starta reparationsarbetet. 

 
Operatörer, planerare och chefer kan övervaka utvecklingen av alla reparations- eller 
underhållsuppgifter. Systemet visar också vilken teknisk personal som har ansvaret och hur 
mycket tid de använder för att lösa problem.  

 
Nackdelen med systemet var att det inte programmerades för att visa orsaken till problemen. 
Det vill säga varför maskinen har stannat.  Detta gjorde det svårt för 
produktionstekniker/underhållspersonal att hitta lösningar eftersom de är omedvetna om vad 
det var som orsakade stoppet. Därför bestämde ledningen sig för att ersätta systemet med en 
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förlust rapporteringslista som operatörerna fyller i själva och ger fullständigt information om 
stoppen och deras anledningar.  

4.3.1.2  Förlustsrapporterings	  lista:	  

	  
Efter misslyckandet av MDA-systemet introducerade ledningen ett system med en lista som 
används för att rapportera alla typer av förluster manuellt. Det här systemet används idag på 
avdelningen.  

 
 Syftet med den där listan är att maskinoperatörerna undersöker och rapporterar allt själva. 
Det vill säga från att maskinen startas till den stängs av. I det här systemet tar operatörerna 
det största ansvaret av att undersöka situationen och rapportera problemen samt orsaker till 
dessa. Dessutom kan maskinoperatörer lämna in deras lösningsförslag till de problem som de 
rapporterar. På detta sätt får produktionstekniker reda på orsakerna till tidsförlusten som 
förenklar deras arbete och driver utvecklingen framåt. 

 
På grund av faktumet att det är ett manuellt system och att det inte finns något sätt att 
kontrollera de uppgifterna som lämnas in, kan systemet manipuleras lätt.  
 

4.3.2   Checklista	  

	  
Produktionsledning använder sig av checklistor vid val av olika lösningar och förslag.  

 
Sandvik har skapat ett kontrollsystem i form av en checklista för att underlätta processen. 
Detta introducerades genom att skapa en mall till checklistan. Mallen består av olika 
kategorier, och var och en har olika egenskaper, som måste uppfyllas vid val av en lämplig 
lösning till ett visst problem eller vid implementering av ett visst system.  

 
Denna checklista hjälper produktionstekniker med att välja det förslag/problem som behöver 
skickas vidare för att lösas samt för att välja den bästa lösningen. Detta görs genom att 
kontrollera alla egenskaper eller behov/krav som behöver uppfyllas. Ifall en lösning som 
presenteras fram uppfyller en viss egenskap då checkar de ut den från listan och om inte då 
låter de den vara kvar på listan. Därefter går produktionstekniker vidare till nästa lösning som 
kanske har förmågan att uppfylla det kravet. I slutet väljs denna lösning/system/verktyg som 
får max poäng den som checkar flest av kraven/egenskaperna på listan. 
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När ett system eller en lösning till ett problem introduceras av ingenjörerna, då sitter hela 
produktionsledningen tillsammans för att kontrollera olika lösningar ifall de uppfyller alla 
egenskaper och behov.  
 

	  

4.3.3   PDCA	  	  

 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) introducerades nyligen på företaget och används på 
avdelningen som en förslagsverksamhet för arbetet med ständiga förbättringar.  

	  
Figur	  9	  PDCA	  cykeln	  (Vectorsstock,	  2018)	  

Idag används PDCA- cykeln på avdelningen  
●   Som en modell för ständiga förbättringar.	  
●   När nya förslag/behov ska lämnas	  
●   När ett nytt förbättringsprojekt påbörjas/tilldelas.	  
●   Vid genomföranden/uppföljning av förändringar.	  
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Figur	  10	  PDCA-‐tavlan	  i	  WEST,	  Sandvik	  SRP,	  Svedala	  (Sandvik,	  2018) 

 
Som visas ovan på bilden finns fem kolumner som motsvarar fem steg i processen som följs. 

 
Inbox ➔ Plan ➔ Do ➔ Check ➔ Act ➔ Klart  

4.3.3.1  Inbox	  

Sandvik har lagt till ett steg på PDCA-tavlan som kallas för Inbox. Inbox är del av processen 
som ingår egentligen inte i processen men spelar en viktig roll vid förberedelsen av 
processen, där mottages alla förslag. I detta steg får alla på avdelningen möjlighet att lämna 
sina förbättringsförslag till ledningen. Här lämnas in olika sorts förslag från vanliga 
förbättringar till nödvändiga behov. Varje person skriver sitt förslag ner på lappen, som kan 
ses på bilden.   
 
De valda förslag sedan skickas vidare från Inbox till Plan.  
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5.  Analys	  av	  nuläge	  och	  rekommendationer	  
	  
I det här kapitlet analyseras nuläget. Förslag och rekommendationer ges av författarna till 
avdelningen för arbetet med ständiga förbättringar samt argument för hur de kan resultera i 
framgångsrika förändringar.  

5.1  Analys	  	  
	  

5.1.1   Feedback	  
	  
Via Intervjuer har det uppmärksammats att operatörerna idag upplever oklarheter när det 
gäller hanteringen av deras förbättringsförslag. Arbetarna på avdelningen West lämnar in sina 
behov, problemen som uppstår och förbättringsförslag med hjälp av PDCA-tavlan som finns 
på avdelningen. Efter det tar team ledare och resten av arbetarna och diskuterar de 
förslag/problem/behov som har kommit in, samt ser till att lösa/utföra de förslag som det 
finns resurser för. Däremot skickas förslag som kräver mer resurser vidare via ett 
ärendehanteringssystem (CMS) till fokusgruppen. Problemet är att dessa förslag som skickas 
vidare går inte längre att följa upp av förslagsägaren, samt att det inte finns någon utsatt tid 
för hur lång tid det tar för fokusgruppen för att komma med feedback. Detta gör att en av 
ständiga förbättringarnas hörnstenar brister. Konsekvens av detta är att medarbetarna känner 
att ledningen inte tar deras förslag på alvar, samt en meningslöshet till att förbättra och vidare 
bli mindre benägna till att lämna in förslag i framtiden. Eftersom efter ett tag går 
förslagsägaren runt och undrar om vad som har hänt med förslaget, samt tror att ledningen 
inte bryr sig om det och inte är lika engagerad. 

 
Uppföljningen av förbättringsförslag görs med hjälp av PDCA- tavlan. West erbjuder inte 
något system för planera ledtiden eller bestämma uppföljningstid. Därför måste det finnas ett 
sätt där ledtiden till förslaget bestäms.  

 

5.1.2   Belöningssystem	  	  

	  
Idag finns det inget belöningssystem på företaget(avdelningen/WEST) eller någon form av 
belöningar, ekonomiska eller icke ekonomiska för att motivera arbetarna. Robinson & 
Schroder (2004) skrev i deras bok att belöningar behöver inte vara i form av ekonomiska 
belöningar utan kan vara att förslagsägaren uppmärksammas samt att iden genomförs. 
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Däremot kan ekonomiska belöningar vara anledning och ett motiv för att höja antalet förslag 
vilket i sin tur skapar en kultur och en vana.  
 
Det finns däremot en risk med belöningar och det är att medarbetarna börjar motarbeta 
varandra om bara den som kommer på iden belönas och inte hela gruppen. Tillexempel att 
den som har ansvaret för att implementera iden inte bryr sig eller bara lägger den åt sidan, 
eftersom den inte kommer att tjäna något på implementeringen och ser det som ett extra 
arbetsmoment (Robinson & Schroder, 2004). 

 

5.1.3   Utbildningssystem	  

	  
 Det finns en missuppfattning om systemen som används på företaget såsom PDCA och 
CMS, och anledningen bakom detta är brist på kunskap bland arbetarna.  
 

●   Personalen som använder sig av det här systemet är omedvetna av syftet med 
systemet som leder till fel användning.	  

●   Vad innebär eller innehåller de olika stegen i PDCA-cykeln, speciellt 
skillnaden mellan stegen ’Act’ och ’check’ eller ’Do’ och ’Act’. 	  

 
En lärande kultur är en samling av organisatoriska värderingar, metoder och processer. Dessa 
värderingar uppmuntrar anställda och organisationer till att utveckla kunskap och kompetens. 
En organisation med en lärandekultur uppmuntrar kontinuerlig lärande eftersom 
Kontinuerlig lärande lyfter upp en individ som arbetare och som person.  
 
Det är viktigt att alla deltagare i ett förbättringsarbete förstår hur processen går till teoretiskt 
samt får en praktisk tillämpning av denna teori. Därför måste utbildning kombinera praktik 
med teori. (Sörqvist 2004). 

	  

5.1.4   Mål	  kopplade	  till	  grupp/individ	  	  

	  
Avdelningen har skapat en fungerande förslagsverksamhet för arbetet med ständiga 
förbättringar som utförs hela tiden men har inte satt något mål till detta. Dessutom saknas 
det statistik på antalet inkomna förbättringsförslag och därmed har man inget mått för att 
avgöra om företaget har lyckats med detta. Dessutom är att ha ett mätbart mål enligt 
Bessants 5 nivåer en av de grundläggande förutsättningar för att lyckas med ständiga 
förbättringar.  	  
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5.1.5   Regelbundna	  möten	  	  

	  
Avdelningen har inget sätt för kommunikationen mellan maskinoperatörer och 
produktionstekniker som kan leda till missuppfattningar och missförstånd.  

 

	   5.2	  Jämförelsen	  med	  Bessants	  fem	  nivåer	  	  
	  

WEST kan sägas ligger mellan nivå 2 och 3 i Bessants fem nivåer, 2003. WEST har hoppat 
direkt  till nivå två och tycks inte ens att ha befunnit sig i Bessant nivå 1. För att som andra 
avdelningar hade West redan i början introducerats av arbetet med ständiga förbättringar 
genom att tillämpa olika gamla kvalité- samt förbättringsverktyg och grundläggande 
introduktion om dessa. Idag deltar medarbetaren i arbetet med ständiga förbättringar med 
hjälp av PDCA och andra verktyg. Det finns ett strukturerat arbetssätt när det gäller ständiga 
förbättringar och medarbetaren ser ständiga förbättringar som en del av sin arbetsuppgift 
eftersom ständiga förbättringar ingår i det dagliga arbetet. Oavsett av detta, har avdelningen 
inte satt ett mål för ständiga förbättringar det vill säga saknas ett mållinje som följs med samt 
ingen utbildningssystem för en lärande organisation. Kommunikationen och samarbete 
mellan olika delar i organisationen exempelvis maskinoperatörer och produktionstekniker är 
ingen eller låg.   

 

För att få en tydlig bild på organisationens nuvarande position och kapacitet med att uppfylla 
alla krav för högre nivå görs en jämförelsen mot Kaye & Anderson nyckelfaktorer som är tio 
checkpunkter. Bedömningarna är författarens egna uppfattningar.  

Frågor West, Sandvik SRP, Svedala 
1.   Ledningens ledarskap och engagemang: Bevis 

på ledande ledarskap och riktning, 
tillgänglighet till personal, erkännande av 
framgångar 

Förbättringspotential  

2.   Ledarskap och aktivt engagemang för 
ständiga förbättringar demonstrerad av chefer 
på alla nivåer 

Förbättringspotential   

3.   Fokusera på kundens behov Ja 
4.   Integrera aktiviteter för ständiga förbättringar 

i de strategiska målen över hela 
organisationen, över gränserna och på alla 
nivåer. 

Ständiga förbättringar är en del av 
medarbetarnas de dagliga arbetsuppgifter  
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5.   Utveckling av en kultur med ständiga 
förbättringar och uppmuntran till nyskapande 
innovation samt kommunikation. 

En kort introduktion om nya förändringar 
och utvecklings arbetet.   

6.   Fokus på medarbetarna Genom att ta emot deras förslag via PDCA 
och andra förbättringsverktyg 

7.   Fokusera på kritiska processer Förbättringspotential finns, finns ej 
tillräckliga resurser för att ta med sig de stora 
och resurskrävande processer på en gång.  

8.   Standardisering av prestationer i ett 
dokumenterat kvalitetshanteringssystem 

Ja 

9.   Mätning och feedback system  Finns potential till förbättringen, Problemet 
ligger vid inlämningen av feeback från 
produktionstekniker till maskinoperatörer.  

10.  Den lärande organisation  Nej 
Tabell 2: Kaye & Anderson nyckelfaktorer (Mike Kaye, 1999) 

De tio enskilda nyckelkriterierna verkade inte markera något nytt. Det som saknades var de 
element som skulle göra denna statiska lista över kriterier till en dynamisk processmodell. 
Bara genom att göra detta skulle det vara möjligt att hitta nyckeln till att göra förbättring 
"kontinuerlig" och självgenererande. (Mike Kaye, 1999) 
 
Det hjälper med att analysera olika delar av avdelningen för att se orsaker till problemet. 
Därför behöver man inte ta med sig alla delar för att lösa eller förbättra systemet, utan kan 
dela upp och börja med en i taget dvs små steg mot stora förbättringar.   

 

5.3	  	  Resultat	  	  

	  
Efter att ha analyserat nuläget. presenterar författarna här några åtgärdsförslag samt 
rekommendationer till skapandet av en kultur som kan underlätta arbetet med ständiga 
förbättringar.  
Förbättringarna som förslås är i följande områdena  

-   Feedback 
-   Belöningssystem 
-   Utbildning 
-   Målkopplade till individ/grupp 
-   Regelbundna möten 

5.3.1	  Förbättringen	  inom	  Feedback	  system	  



	  

	   35	  

	  

Ø   Lösningar	  

	  
Anställda behöver motivation för att vilja förbättra samt göra det effektivt. Denna motivation 
skapar man genom att göra det enkelt att presentera sin förbättring genom en standardiserad 
hantering av förbättringsförslag. Hanteringen kan göras via ett digitalt system där anställda 
kan publicera sina förslag, det vill säga att man utvecklar PDCA-tavlan ytterligare ett steg.  
 
Systemet kan ses lite som dagens sociala nätverk. Anställda kan gå in och dela sina åsikter på 
ett förslag som publiceras, På detta sätt kan ledningen få en aning om hur populärt ett 
lösningsförslag är och även kunna ge feedback snabbt på förslaget med hjälp av 
kommentarer, gilla eller kontakta den person som har skapat förslaget. 
 
System skall innehålla val eller kategorier som gör det möjligt att kategorisera förslag efter 
tillexempel avdelning eller beroende på vart förslaget kommer ifrån samt vart det är 
intressant att genomföra. Detta gör det enklare för ledningen/produktionstekniker som vill 
komma åt förslagen från en viss avdelning eller område att hitta de. Dessutom skall den som 
publicerar förslaget kunna skriva sitt namn och anställningsnummer för att ledningen skall 
kunna ge feedback och visa uppskattning till denna person för att öka dennes motivation. 
Denna typ av lösning ger ytterligare en möjlighet i from av att personer från olika avdelningar 
kan utveckla dessa lösningsförslag genom kommentarer och djupa diskussioner med hjälp av 
systemet. 
 
Vidare kan beslutfattare enkelt hitta de mest gillade och kommenterade förslagen och därmed 
kunna väldigt enkelt se vilka förslag som är mest uppskattat för att sedan kunna genomföra 
de. 	  

Ø   Syftet	  

	  
Syftet med systemet är att förbättra, förenkla och samtidigt öka delaktigheten i 
förbättringsarbetet. Känslan som systemet skall ge är att företaget tar ens förbättringsförslag 
på allvar. Dessutom att det finns möjlighet att upphovspersonens namn syns av alla i 
företaget och uppskattas är en extra motivation som kommer göra att flera 
förbättringsförslag kommer in. 
 
Målet är även att ett bra förbättringsförslag kan föras vidare till olika avdelningar 
Och tas tillvara eftersom alla föreslag sparas. Möjligheten för medarbetare att 
interagera på ett förslag gör det även möjligt att se responsen på sitt förslag och skapa en 
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bild av hur uppskattat detta skulle vara. 
 
 
För Uppföljningen av förbättringsförslag  måste det finnas ett sätt där ledtiden till förslaget 
bestäms, detta behov kan också uppfyllas med hjälp den förbättrade versionen av CMS.  
 

 

5.1.6   belöningssystem	  	  

 
Författarna tror på belöningar och anser att belöningar kommer att bidra till att delaktigheten 
ökar och rekommenderar att Sandvik börjar använda sig av två belöningar för att uppmuntra 
arbetarna till att delta i arbetet med ständiga förbättringar.  
 
Den första är en grupp belöning i form av en aktivitet som företaget bjuder på när hela 
gruppen har nått upp till månadens mål av antalet förslag. Detta kommer att förbättra 
gruppdynamik och ökar samarbetet i gruppen. 
 
Den andra är en ekonomisk belöning för årets bästa förslag eller årets “höjdare”. Där den 
personen som har kommit på bästa iden får en summa pengar. Bästa iden är den ide som har 
fått mest gillade markeringar via CMS. 

 
 

5.1.7   Utbildningssystem	  	  

Det är praktiskt att skapa en ledningsgrupp som ansvarar för utbildningen av personal. Den 
gruppen kan forma ett system för utbildning. Utbildningen kan ske i form av 
gruppundervisningar, där man går igenom ett verktyg per gång. Ett undantag är nya 
avancerade förbättringsverktyg som kräver minst två eller tre tillfällen, beroende på hur 
grundligt man tänker sig att arbeta med det.  
 
 
Varje utbildningstillfälle kan vara 60-120 minuter som disponeras enligt följande; 

-   Inledning:  Här diskuteras bakgrunden, kort genomgång av uppgiften från 
föregående möte, aktuell problemställning som introduktion till dagens 
verktyg. 

-   Genomgång av dagensverktyg: Viktighet av verktygen, Hur arbetsmetoderna 
bör varieras, och gemensam genomgång av individuell läsning, 
problemställning/diskussion. 
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-   Uppgiftslösning: Med hjälp av ett exempel eller övningsuppgift kan man 
kontrollera att informationen har nått fram. I det sistnämnda fallet kan 
uppgifterna först lösas individuellt och därefter gås igenom i gruppen.   

-   Frågeställning: Frågorna ställs av medarbetarna för att minska tveksamheten.   
 

➢   Syftet	  

	  
Syftet med detta är att deltagaren 

-   Vet vad ständiga förbättringarna är och syftet med detta.  
-   ska kunna upptäcka, förstå variationer och avvikelser.  
-   Förstå att dessa upphov kan identifieras och veta hur det görs. 
-   Känna till de sju verktygen för arbetet med kvalitetsförbättringar. 
-   Kunna använda verktygen på enkla problem inom sitt eget arbetsfält. 
-   Utveckla en vilja att delta i arbetet med ständiga förbättringar. 

	  

5.1.8   Mål	  kopplade	  till	  grupp/individ	  	  

	  
Ett av de enklaste sätten att förbättra prestanda för någon individ eller grupp är att sätta 
specifika, konkreta mål. Grupper med ett mål fungerar bättre än grupper utan det. 
Målet bör vara specifikt och konkret. Ju mer specifikt målet är, ju enklare kan man visualisera 
slutresultatet och anpassa sina åtgärder för att uppnå det. Gruppmålet tvingar arbetarna att 
arbeta tillsammans och förenar krafterna med givna projekt. Eftersom alla arbetar mot 
samma mål.   
 
 
Dessutom det är det viktigt att ha mål kopplade till individen. För att varje medlem i har 
unika styrkor och svagheter. För detta ändamål, kan avdelningen sätta några individuella mål. 

-   Minst 3 förbättringsförslag ska lämnas in per år. Förslagen behöver inte leda 
till stora förändringar utan det kan handla om små saker.  

-   Att arbetarna måste ta en introduktionskurs om varje verktyg så att alla på 
avdelningen har en baskunskap och aningen om hur arbetet går till och 
förstår det till en viss nivå .  

	  
	  

5.1.9   Regelbundna	  möten	  	  
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För att förbättra kommunikationen mellan produktionstekniker och maskinoperatörer är det 
viktigt att ordna ett veckomöte i cirka 15-20 minuter mellan dem. Detta för att diskutera de 
idéer och problem som man har tagit itu med samt de som inte kan skickas vidare på grund 
av otillräckliga resurser eller någon annan anledning.  
 
Detta kommer att ge maskinoperatörerna möjlighet till att få feedback fort vilket kommer 
bidra till ökat engagemang. 	  
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6.  Slutsats	  
	  

Arbetets syfte var att analysera hur Sandvik jobbar med ständiga förbättringar i praktiken, för 
att sedan kunna komma med förslag som förbättrar detta arbete. Resultat av analysen 
illustreras av modellträdet nedan. Detta träd är en förbättring av före detta modellträdet som 
visade hur Sandvik jobbar med ständiga förbättringar i dagsläget. De markerade rubrikerna 
har analyserats och förbättrats.  
 

	  
Figur 11 Förbättrade versionen av modellträd till arbetet med SF 
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Målet med examensarbetet var att identifiera konkreta framgångsfaktorer vid 
förbättringsarbete(jfr 1.4), genom att observera och studera hur ständiga förbättringar sker i 
praktiken på Sandvik SRP. Tillvägagångssättet som användes för att kunna uppfylla detta mål 
var till en början att med hjälp av en litteraturstudie kunna skaffa sig en stark bakgrund i 
ständiga förbättringar, samt kunna formulera ett frågeformulär som sedan används i 
intervjuerna utifrån denna litteraturstudie.  
 
 
Författarna anser att metoden och upplägget gav en bra grund som gjorde att författarna 
hade kontroll och förståelse under arbetets gång. 
 
Författarna valde att fokusera på kommunikationen mellan ledningen och operatörerna i 
examensarbetesresultat. Detta för att författarna anser att en engagerad ledning som 
Sandviks, som vill förbättra sin verksamhet måste kunna förstå operatörerna samt vad de vill, 
eftersom det är där, på operatörsnivå som saker och ting sker. Och för att kunna 
kommunicera med dessa operatörer måste de utbildas samt få en förståelse för 
förbättringsarbetet och sin del i företagets utveckling; att de är en del av detta och att det blir 
svårt att utveckla företaget utan deras deltagande och förslag. Dessutom måste företaget visa 
sitt engagemang och vilja genom en god hantering av operatörernas förslag och en snabb 
uppföljning samt återkoppling. 
 
Därför har resultatet fokus på att förbättra utbildningen på företaget, för att kunna få 
operatörerna och ledningen till att tala samma språk, och att ha samma förståelse för hur 
viktigt arbetet med ständiga förbättringar egentligen är för företagets och operatörernas 
framtid. Dessutom har förslag tagit fram för hur hantering av förslag borde vara för att skapa 
ett engagerat deltagande av operatörerna samt visa att ledningen bryr sig om de och tar deras 
förslag på allvar.  
 
För att ett företag ska lyckas med sitt förbättringsarbete måste både parterna medarbetare och 
ledning lita på varandra. För att ledningen skall kunna göra det måste arbetarna vara kunnig 
och visa att de förtjänar detta förtroende samt att de kan styra förbättringsarbetet framåt. 
Och för att detta ska ske måste ledningen vinna operatörernas förtroende genom att ta deras 
förslag på allvar och se till att de kan och förstår hur arbetet med ständiga förbättringar går 
till, samt göra det till en kultur i företaget.  

 
En annan aspekt som kanske gör att förbättringsarbetet inte riktigt lyckas är ”lata” medarbetare 
som inte riktigt orkar delta i arbetet och dessutom inte är engagerade. Därför måste Sandvik 
utnyttja engagemang och innovation hos sina arbetare som verkligen vill vara en del av 
förbättringsarbetet för att skapa en förbättringskultur. En prioritering av innovation måste göras 
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för att uppmuntra anställda till att vilja utveckla sina jobb och sitt företag samt göra det enklare 
för sig själva. Därför försökte författarna att trycka på att uppskattning och belöning av 
innovativa personer är en viktig del av detta arbete. Dessutom måste den drivne och ambitiösa 
som kommer på nya metoder, idéer eller förbättringar belönas via lönekuvertet och ges möjlighet 
till ökat ansvar och karriär i organisationen.  
Alla förslag som har tagits fram är ämnade för att skapa kultur där arbetare förväntas vara mer 
uppmärksamma på detaljer och noggranna när de utför sitt arbete, samt ständigt försöker hitta 
saker och ting som kan förbättras i sitt arbete. Detta är vad en förbättringskultur innebär. 
Uppmärksamheten, belöningen och lön är drivande faktorer som kan göra att målet uppnås 
fortare. Detta är en kultur som tar lång tid att bygga, samt kräver engagemang, och eftersom 
arbetet med ständiga förbättringar också är en kultur som måste byggas upp med små steg, tar 
det också lång tid att lyckas med. 
 
Examensarbetet skulle göras klart på tio veckor och det är därför författarna avgränsade sig till 
vissa områden, till exempel kommunikationen mellan produktionstekniker och maskinoperatörer 
och inte mellan ledningen och maskinoperatörer. På grund av detta, kunde några viktiga aspekter 
inte hänvisas såsom ekonomiska aspekter. Arbetet kunde kanske göras lite annorlunda genom att 
hänvisa de områdena som missades genom att gå lite djupare och lägga mer tid på att förstå alla 
delar av systemet. Förutom det, kunde hjälp av andra avdelningar tas genom att observera deras 
sätt att arbeta med ständiga förbättringar samt undersöka de förbättringar som har gjorts av dem 
inom de senaste åren. 
 
Fortsatta studier … 
 
En intressant studie skulle vara vad resultatet av våra förslag blir om de implementeras. 
Dessutom ifall dessa förslag inte implementeras, varför inte? vad är det som gör att de inte 
fungerar i verkligheten? Dessutom, genom att ta hänsyn till de delarna av systemet som inte togs 
itu med i arbetet tidigare och se om ett ännu bättre resultat kan fås.  
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Bilaga	  
	  

Bilaga	  1	  ⇒	  Intervjufrågor	  

	  
 

	   Bakgrunden 
1.   Vad har ni för befattning i dagsläget? 
2.   Hur länge har ni jobbat på företaget? 
3.   Vilken är din syn på ständiga förbättringar? 
4.   Vad tycker ni om dagens sätt att arbeta med ständiga förbättringar? 
5.   Tycker ni att det finns något som förbättras? 

 
 Ständiga förbättringar 

6.   Hur ser implementeringsplan för ständiga förbättringar ut?om finns. 
7.   Hur började ni arbeta med ständiga förbättringar sett från strukturen i 

organisationen? 
8.   Finns det någon plan som följs för att marknadsföra ständiga förbättringar? 
9.   Hur mottas det bland de anställda dvs maskinoperatörer på west? 
10.  Vad gjordes för att försöka engagera alla? 
11.  Vad är det för något som kändes svårt? 
12.  Finns det några övningar som gjordes? 

 
 Utbildning 

13.  Finns det någon utbildningen som går till av befintlig personal? Hur, om finns? hur 
ofta? 

14.  Vem är ansvarig för utbildningsprocess?  
15.  Finns det ett samarbeta mellan produktionstekniker och maskinoperatören? Hur 

fungerar det? 
16.  Finns det någon som är ansvarig för kommunikationen mellan produktionstekniker 

och maskinoperatörer?  
 

 Förbättringsarbete  
17.  Finns det resurspersoner avsatta för att assistera vid förbättringsarbete? 
18.  Har ni bestämt något budget för ständiga förbättringar? 
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19.  Hur och vem lyfter upp aktuella problem/problemområden fram? ifall de lyfts upp. 
20.  Hur uppsättes målet? Vilka / av vem? 
21.  Finns det avsatta tid till förbättringsarbete? av vilka / hur ofta och hur länge? 

 
 Uppföljning 

22.  Hur lång tid tar det från inlämnat förslag till feedback? 
23.  Finns det något uttalas mål? 
24.  Hur ofta lyckas ni med att lösa problemet / förbättra systemet? 
25.  Finns det möjlighet för personlig kontakt vid uppföljning? Tas det? 
26.  Hur uppmuntras medarbetarna till att fortsätta med förbättringsarbete? 
27.  Finns det uttalade belöningar för förslagsverksamhet? 

	  
	   Tips 

28.  Vad skulle du ge oss för tips med uppstart av arbete med ständiga förbättringar? 
29.  Finns något speciellt som du skulle vilja för oss att arbeta med. 
30.  Vilka typer av ideer och förslag du skulle vilja ha av oss? 

	   	  
	  

Bilaga	  2	  ⇒	  Bilder	  på	  West-‐avdelning	  

	  



	  

	   iii	  

	  

	  
Fig	  1	  	  West	  Sandvik	  SRP	  

	  
	  

	  
Fig	  2	  West	  Sandvik	  SRP	  
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Fig	  3	  West	  Sandvik	  SRP	  

	  
	  

	  
Fig	  4	  West	  Sandvik	  SRP	  
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Fig	  5	  West,	  Sandvik	  SRP	  

	  
	  

	  
Fig	  6	  West,	  Sandvik	  SRP	  
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Fig	  7	  West,	  Sandvik	  SRP	  

	  

	  
Fig	  8	  West,	  Sandvik	  SRP	  
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Fig	  9	  West,	  Sandvik	  SRP	  
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Fig	  10	  West,	  Sandvik	  SRP	  

	  

	  
Fig	  11	  West,	  Sandvik	  SR	  
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