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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår utbildning till civilingenjörer i 
Industriell ekonomi, med kvalitetsteknik som examensinriktning, vid Luleå tekniska 
universitet. Examensarbetet har utförts under det andra halvåret 2005 vid Sandvik 
Materials Technologys produktområde för bandproduktion i Sandviken (Band) vars 
problemhanteringsrutiner har undersökts. 
 
Vi vill tacka alla som på något sätt underlättat och bidragit till vårt arbete. Några 
förtjänar ett särskilt tack: 
 

• Våra handledare på Band, Mona Lundberg och Anders Sjödén, som alltid 
försökt hjälpa oss när vi stött på problem. 

 
• Vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Erik Lovén, för många långa 

diskussioner. 
 

• Peter Alvarsson, Jonas Viitanen och Ingela Bergsten på Sapa Heat Transfer i 
Finnspång som öppenhjärtigt visade oss sitt lean productionarbete. 

 
• Samtliga på Band som ställt upp på intervjuer samt ni som fått era möten be-

sökta. 
 

• Samtliga på Sandviks Materials Technologys Röravdelnings Extrusionsavsnitt 
som intervjuats och observerats. 

 
• SBQ för alla trevliga fikastunder. 
 
 
 
Umeå den 17 januari 2006 
 

        
Sara Erixon    Peter Norbäck 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete kom till eftersom Sandvik Band ville ha en utredning till stånd 
gällande sin problemlösning. Detta då Band hade skäl att anta att problemlösningen i 
många fall skedde i form av “brandsläckning” med alltför begränsad uppföljning. 
Syftet med examensarbetet blev att kartlägga hur problem i produktionen upptäcks, 
löses, följs upp och dokumenteras. Förslag på hur eventuella fel och brister i denna 
process skulle kunna elimineras skulle också tas fram. 
 
Det stod snart klart för examensarbetarna att Sandvik Materials Technologys (SMT) 
lean production program “Lyftet ledtid” påverkade problemlösningen i stor utsträck-
ning. Den problemhanteringsstruktur och många av de metoder som börjat användas 
på Band härstammar från detta program. Detta faktum ledde till att examensarbetarna 
valde att undersöka hur väl de nya metoder som presenterats implementerats i 
produktionen. 
 
Examensarbetet bygger till stor del på kvalitativ fakta som samlats in dels genom 
intervjuer med anställda på olika positioner på Band och dels genom direkta obser-
vationer. Information har även hämtats in via både en intern processbenchmarking 
på Sandvik Rör och en extern sådan på Sapa Heat Transfer.  
 
Problemhanteringsprocessen har delats upp i fem steg, förebyggande arbete, upptäckt 
av problem, problem kommuniceras ut, problemlösning och uppföljning. Dessa har 
analyserats var för sig och sedan har även övergripande problem analyserats.  
 
Examensarbetet visar att Band i dagsläget saknar en fullständig problemhanterings-
process. Exempelvis så har Band i stort sett ingen uppföljning alls av lösta problem. 
Även i de andra stegen finns det saker att ta tag i. Problem upptäcks och åtgärdas 
sällan innan de påverkar produktionen negativt och kanalerna för att få hjälp vid 
svårlösta problem är inte optimala. 
 
Lyftet ledtid har påverkat problemlösningen positivt, framförallt är det de dagliga 
möten som införts i produktionen som gjort att problem uppmärksammas och löses 
mer strukturerat än tidigare. Det har dock visat sig att många av de verktyg som tagits 
fram i ledtidsprogrammet används mycket sparsamt. 
 
Examensarbetarna anser att det viktigaste för att få problemlösningen på Band att 
fungera bättre är att satsa på människorna. I dagsläget saknas kunskapen och 
motivationen som behövs för att lösa problem.  
 
Examensarbetarna har tagit fram ett flertal rekommendationer för hur detta ska kunna 
göras. Bland annat föreslås att skiftlagen fungerar som självständiga grupper där de 
olika teammedlemmarna har olika ansvarsområden för att höja motivationen och 
effektiviteten. Det är även viktigt, anser examensarbetarna, att genomföra viss utbild-
ning för att öka kunskaperna och motivationen hos medarbetarna.  
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Abstract 
 
This degree project came about as Sandvik Strip wanted an investigation of their 
ability to solve problems. Strip had reasons to believe that problems were solved by 
“fire-extinguishing” without checking the long-term effects. The purpose of this 
degree project was to survey how production problems are found, solved, followed 
up and documented. Suggestions how to eliminate possible deficiencies in the 
process were also to be made.  
 
It was soon obvious that Sandvik Materials Technology’s (SMT) Lean Production 
program “Lyftet ledtid” affected the way problems were solved. Much of the structure 
and many of the methods of problem solving originated from the program. This fact 
made the authors investigate how well these new methods had been implemented 
into the production. 
 
This degree project is mostly based on qualitative facts gathered through interviews 
and observations. Information has also been collected through both an internal 
process benchmarking at Sandvik Tube and an external one at Sapa Heat Transfer.  
 
The authors have divided the process of managing problems into five steps. These 
are preventive work, the discovery of problems, communication of problems, 
problem solving and follow-up. Each of these has been analysed as well as a 
number of all-embracing problems.  
 
The degree project concludes that Band currently lacks a complete process regarding 
problem solving. For instance, there is no follow-up of solved problems. There is 
room for improvements in other steps of the process as well. Problems are rarely 
found and solved before they have a negative influence on production. Also, the 
communication channels used to get help when encountering difficult problems are 
not optimal. “Lyftet ledtid” has had a positive influence on the problem solving. 
Especially the daily meetings that have been introduced in the production mean that 
problems are getting more attention and are solved in a more structured way than 
before. However, many of the tools presented in the lean production program are 
not being used.  
 
One conclusion is that the most important is to have motivated and educated 
personnel to achieve a working problem solving process. The degree project has a 
number of recommendations on how to achieve this. Among other things it is 
recommended that the different shifts at each machine work as independent teams 
were the team members have different areas of responsibility to increase the motiva-
tion and efficiency.  
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1  Inledning 
 
Examensarbetets första kapitel behandlar bakgrunden till arbetet, problembeskrivning, 
syfte och gjorda avgränsningar. Även läshänvisningar presenteras för att förenkla 
läsandet. 
 

1.1  Bakgrund 
Motsvarande 10-30 procent av den totala omsättningen i ett svenskt företag är 
kostnader för kvalitetsbrister menar Bergman och Klefsjö (2001). På en allt hårdare 
global marknad är detta ohållbart och många företag inför olika program såsom Total 
Quality Management och Sex Sigma för att höja sin kvalitet. I en artikel skriven av 
Offerman (2005) menar Dahlgaard att det stora misstag som många företag gör är att 
de missbedömer personalens betydelse i kvalitetsprocessen. Dagens forskning inriktar 
sig allt mer på denna mjuka del. Detta då det är näst intill omöjligt att höja kvaliteten 
om inte medarbetarna är engagerade och motiverade att delta i arbetet anser Dahl-
gaard. 
 
Band har under en längre tid brottats med allvarliga kvalitetsproblem. Utbytet1 på 
vissa produkter är väldigt lågt, även långa ledtider är ett stort problem. I ett försök att 
komma till rätta med sina problem har SMT dragit igång ”Lyftet ledtid” som är ett lean 
production projekt. 
 
Att införa lean production i vilket företag som helst är svårt. Att göra det i ett företag 
med kvalitetsproblem kommenterar Montgomery (2005, s 27) på följande vis: 
 
”It’s virtually impossible to reduce the in-process inventory or operate a pull-type, agile, or 
lean production system when a large and unpredictable fraction of the process output is 
defective.” 
 
Följaktligen så innebär detta att Band har ett gediget arbete framför sig när det gäller 
att arbeta bort de problem som stör produktionen. Lean production ”hjälper till” med 
detta genom att sänka ”vattennivån” i flödet (se japanska sjön teorin i kapitel 3.5). 
Detta leder till att en mängd problem kommer upp till ytan och blir synliga. I detta 
läge är det av yttersta vikt att Bands organisation har de förutsättningar som krävs för 
att kunna lösa dessa problem. 

1.2  Problembeskrivning 
Personalen inom Band upplever själva att de kan bli bättre på att hantera uppkomna 
problem. Detta avspeglas i den ursprungliga uppgift examensarbetarna fick från Band 
(se bilaga 1) som bland annat gick ut på: 
 
”… att utreda hur våra problem tas omhand i verksamheten samt hur gör vi för att 
systematiskt lösa våra problem för att eliminera uppkomsten av upprepning för att istället 
jobba med ständiga förbättringar.” 
 

                                       
1 Procent felfria ton av totalt producerade ton, Gillberg och Brodd (2001). 



    
 Kapitel 1 - Inledning 
 

               
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 
 
2 

 

 
Införandet av Lyftet ledtid med tillhörande synliggörande av problem innebär att 
Bands problemhanteringsprocess måste vara effektivare än någonsin och inriktas på 
att minska återkommande problem. Om detta misslyckas är risken stor att produktio-
nen kommer att drunkna i problem, vilket kommer att leda till en negativ inställning 
bland personalen gentemot Lyftet ledtid. Risken är då stor för att programmet kommer 
att avveckla sig själv och även försvåra för framtida kvalitetsinsatser. 

1.3  Syfte 
Syftet är att kartlägga hur problem i produktionen upptäcks, löses, följs upp och 
dokumenteras. Förslag ska tas fram på hur eventuella brister och oklarheter i systemet 
ska åtgärdas. Detta för att förbättra processen och hjälpa Band att säkerställa en 
långsiktig problemeliminering. 

1.4  Avgränsningar 
Examensarbetets ämne är relativt brett och vissa begränsningar har varit nödvändiga 
för att kunna genomföra arbetet under en begränsad tidsperiod. 
 

• De problem som examensarbetet behandlar är problem i produktionen som 
leder till skada på maskiner eller material.  

 
• Studien av problemhanteringsprocessen är främst utförd på rakbladsflödet 

även om ytterligare maskiner av olika skäl, som nämns i examensarbetet, till-
kommit. 

 
• Examensarbetet ska ses som en generell studie av Bands problemhantering. 

Inga enskilda maskiner eller individer nämns. 
 

• Underhållsavdelningens problemlösning kommer ej att undersökas, däremot 
kommer produktionens kommunikation med nämnda avdelning att studeras. 

1.5  Läshänvisningar 
Då examensarbetet är en översikt över problemlösningen på Band medför det att 
rapporten är uppdelad i många små kapitel som tillsammans bidrar till en helhetsbild. 
Detta innebär att förståelsen underlättas mycket om rapporten läses från pärm till 
pärm. Om det inte är möjligt rekommenderas följande: 
 

• Läsare som på kort tid vill läsa examensarbetarnas rekommendationer kan läsa 
de kursiva rekommendationsstyckena som är inlagda i analysen. Dessa börjar 
på sidan 51, läs även slutsatsen på sidan 78. 

 
• Läsare som är väl insatt i Bands problemhanteringsarbetet att koncentrera sig 

på kapitel 1 och kapitel 6 till 10. 
 

• Den metodintresserade läsaren som gärna vill veta mer om genomförandet kan 
med fördel koncentrera sig på kapitel 4 samt 9.  
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2  Företagspresentation Sandvik AB 
 
I detta kapitel ges först en kort introduktion till Sandvik AB. Sedan presenteras SMT och 
Band, där examensarbetet utfördes. Informationen i dessa avsnitt är hämtad från 
Sandvik AB webbplats under avdelningarna ”Om Sandvik”, ”Sandvik-världen” och 
”Produkter”. Kapitlet innehåller även en översiktlig beskrivning av lean production 
programmet Lyftet ledtid. 
 
Den 18 juli 1858 blir Göran Fredrik Göransson den förste att lyckas framställa stål 
med hjälp av Bessemermetoden. Fyra år senare bildar Göransson Högbo Stål & 
Jernwerks AB vilket är grunden till det företag vi idag känner som Sandvik AB. 

Sandvik har vuxit till en verkstadskoncern med 38000 anställda 
och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Företaget är 
numera uppdelat i tre huvudområden.  
 

• Sandvik Tooling tillverkar verktyg i hårdmetall och 
snabbstål. 

• Sandvik Mining and Construction producerar maskiner och 
verktyg till bergavverkning. 

• SMT tillverkar rostfria och höglegerade stål. 
 

 

Figur 2:1. Göran Fredrik Göransson 

2.1  Sandvik Materials Technology 
SMT med sina 8350 anställda omsätter 14,4 miljarder kronor. Affärsområdet tillverkar 
högt förädlade produkter i rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramis-
ka motståndsmaterial samt processanläggningar och sorteringssystem. SMT är uppde-
lat i fem olika produktområden, Rör, Band, Tråd, Kanthal och Process System. 

2.1.1 Band 
Tillverkningen av kallvalsat och härdat bandstål startade redan 
1883. Idag arbetar ungefär 650 personer på Band i Sandviken, 
enligt Bands kvalitetschef. De band som tillverkas i Sandviken 
används till en uppsjö av olika produkter, några exempel är 
sågar, ventiler, knivar, rakblad och fjädrar.  
 
Bandtillverkningen delas upp i tre olika avdelningar på den 
kalla sidan. Dessa är förfabriken, kallvalsningen och 
härdningen. Banden bearbetas först på förfabriken för att 
sedan gå vidare till antingen kallvalsningen eller härdningen. 
 

 

Figur 2:2. Band kan användas till mycket. På bilden ska de användas till ventiler i kompresso-
rer. 

Banden är ej en ren bulkprodukt utan tillverkas i en mängd stålkvaliteter och dimen-
sioner. Det finns ett stort antal maskiner på Band. Olika sorters band tar olika vägar  
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genom fabrikens alla värmebehandlingsmaskiner, valsar, saxar och liknande maskiner 
vilket leder till ett svåröverblickat materialflöde.  

2.1.2 Lyftet ledtid 
Lyftet ledtid är ett omfattande lean production program, se teori om lean production i 
kapitel 3.4, som startade på SMT i Mars 2003 (första transformationen). SMT hoppas 
nå fullt utfall på kortare tid än två år. Detta i form av kortare leveranstider, ökad 
leveranssäkerhet och minskad kapitalbindning. 
 
För att genomdriva programmet har ett antal så kallade navigatörer utbildats i lean 
productions principer och verktyg. Dessa genomför transformationer i produktions-
flödena. Detta innebär att de tre och tre under 16 veckors tid inför olika Lyftet ledtid 
koncept exempelvis kanbansystem och tavelmöten. De utbildar även produktionen i 
bland annat problemlösningsmetoder. 
 
Flödescheferna och flödeslinjecheferna ska få elva halvdagars utbildningar, en 
halvdag i månaden. I dagsläget har vissa gått alla elva halvdagar medan andra har en 
del utbildningspass kvar. Operatörernas utbildning har, förutom några lektioner i 
föreläsningsform, bestått av deltagande i olika workshops. 
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3  Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras olika teorier som används för analysen av Bands problemhan-
tering. Dessutom återfinns andra ämnen som underlättar förståelsen av examensarbetet. 

3.1  Basera beslut på fakta 
Vikten av att basera beslut på fakta betonas av exempelvis Bergman och Klefsjö 
(2001), Sex Sigma metodiken (se kapitel 3.8) samt Blücher och Emilsson (1998, s 21) 
vilka citatet nedan hämtats ifrån: 
 
“Om man försöker kartlägga problem utan att genomföra mätningar är risken stor att 
man gör felprioriteringar, eftersom besluten då styrs av personliga intryck och inte av 
fakta.” 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det vanligt att företag mäter mycket men inte 
använder datan till att dra slutsatser. Detta anser Blücher och Emilsson (1998) vara 
slöseri då datan är värdelös om det inte sker någon analys som leder till åtgärder. 
Blücher och Emilsson tycker att det till en början är en fördel att mäta enkla paramet-
rar och göra mätningarna manuellt för att öka förståelsen. 

3.2  Problem 
Nationalencyklopedin definierar ett problem som en: 
 
 ”svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med” (Problem, 2005). 
 
Ekvall (1983) menar att ett problem har tre komponenter, en människa, ett mål och ett 
hinder. Utan dessa tre så finns det inget problem skriver författaren. Rollof (2002) 
definierar ett problem som ett hinder av någon sort som hindrar oss att gå från 
dagens situation till en önskad situation.  
 
Det finns två problemtyper som de flesta problem kan hänföras till menar Rollof 
(2002), vilken all text i stycket är baserad på. Den ena typen är problem som beror på 
att något som tidigare fungerat inte längre gör det. Det kan exempelvis vara att bilen 
inte startar. Dessa problem kallas för fixa, då det är ett problem som måste fixas. 
Många av dessa problem är akuta, när bilen står kan det vara väldigt svårt att ta sig till 
jobbet, exempelvis. Löses dessa problem kan problemlösaren i bästa fall ta sig 
tillbaka till nivån som fanns innan problemet uppstod men inte mer. Den andra 
gruppen av problem kallas för fria problem. Fria problem kan ha sitt ursprung i fixa 
problem. Dessa problem kan ibland motivera problemlösaren att inte bara återställa 
funktionen, utan dessutom åstadkomma en mer gynnsam situation. Exempelvis kan 
man vid ett bensinstopp inte bara fylla på bensin utan även komma på att en 
bensinmätare vore bra att installera om sådan saknas. De kan även vara problem som 
skapats utan att ett traditionellt problem uppstått. Rollof vill dock ej kalla denna 
kategori för problem utan föredrar termen möjligheter. 
  
Att dra en gräns mellan fixa och fria problem är svårt, menar Rollof (2002). Författa-
ren pekar dock på en klar skillnad. Fixa problem är tillbakablickande och frågeställ-
ningen syftar till att ta sig tillbaka till det tillstånd som fanns innan problemet uppstod.  
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Fria problem blickar framåt och frågeställningen är hur vi kan ta oss fram till ett 
önskat tillstånd. 
 
Sörqvist (2004) har delat upp problem i två olika grupper, tillfälliga och kroniska 
problem. De tillfälliga problemen är olika typer av akuta störningar och avvikelser 
som dyker upp i produktionen, exempelvis att en maskindel fallerar. Sörqvist menar 
att lösa dessa problem är att räkna som styrning av verksamheten snarare än som 
förbättringar. Detta då han i likhet med Rollof menar att denna typ av insatser i bästa 
fall kan ta sig tillbaka till nivån som fanns innan problemet uppstod. I många fall, 
skriver författaren, går dock den största delen av resurserna åt till att hantera de 
tillfälliga problemen. Dessutom påstår författaren att organisationer ofta bara botar 
problemets symptom istället för att lösa problemets egentliga orsak. Sörqvist menar att 
sådana organisationer kan sägas ha en ”fixarkultur”. 
 

 
Figur 3:1. Olika problemvarianter som existerar i ett företag. Idé från Sörqvist (2004). 

De kroniska problemen är sådana som människor lärt sig leva med och som de 
accepterar finns. Skillnaden mellan en möjlig problemnivå och den accepterade 
nivån kan kallas kroniska problem (se figur 3:1). Vissa av dessa problem är synliga 
medan andra är dolda. För att upptäcka de dolda behövs någon form av analys 
menar Sörqvist (2004). Författaren påstår att den stora delen av ett företags kvalitets-
bristkostnader kommer från de kroniska problemen. 

3.3  Problemlösning 
När ett oväntat problem uppstår läggs all kraft på att laga felet och få igång maskinen 
igen, skriver Anderson (2003). Författaren menar att orsaken till varför maskinen gick 
sönder, inte undersöks speciellt noga. Detta leder till att grundorsaken ej rättas till, 
vilket Anderson menar leder till att problemet kan komma tillbaka. Gano (2003) 
resonerar på ett liknande sätt som Anderson, att ett stort bekymmer med problemlös-
ning är att man stannar för tidigt, det vill säga att man inte undersöker problemet  
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ordentligt. Detta anser Gano bero på det fokus som läggs på att hitta en lösning så 
snabbt som möjligt.  
 
Det finns tre grundprinciper för hur problem ska lösas anser Rollof (2002) vilkens 
åsikter återspeglas i stycket. Den första är att fixa problem bör omvandlas till fria 
problem. Med det menas att när den akuta situationen avhjälpts bör man använda ett 
fixt problem som grund för att hitta ett fritt problem. All problemlösning bör ha två 
kreativa faser. Den sista, när idéer till lösning tas fram, är ofta den enda kreativa fas 
som används. Det bör även finnas en kreativ fas i början av varje problemlösning där 
man ifrågasätter själva problemet och letar grundorsaken. Den tredje grundprincipen 
är att problem ska tas tag i omedelbart. På så vis hinner många potentiella problem 
aldrig bli reella problem. 

3.4  Lean production 
För att kunna konkurrera med sina stora amerikanska konkurrenter skapade den lilla 
japanska bilproducenten Toyota ett produktionssystem kallat TPS (Toyota Production 
System). Systemet, som numera vanligen kallas lean production, började utvecklas av 
en ung japansk ingenjör vid namn Eiji Toyoda och produktionsgeniet Taiichi Ohno i 
början av femtiotalet skriver Womack, Jones och Roos (1991). 
 
“ ´Lean Production` betyder närmast resurssnål produktion alternativt mager produk-
tion. Konceptet innebär ett sätt att producera varor och tjänster, där ledstjärnan är 
“mindre av allting”. ” (Johansson, Hallgren, Ohlsson, 1992 s 5) 
 
Att arbeta med lean production innebär att försöka eliminera resursslöseri. Johansson, 
Hallgren, Ohlsson (1992) identifierar åtta olika kategorier av just detta. Listan innefattar 
exempelvis överproduktion, onödiga lager och kassationer. Detta arbete leder 
förhoppningsvis till målet med lean production som är att korta ledtiderna, höja 
kvaliteten och minska kostnaderna, enligt World Class Manufacturing (no date). 

3.5  Japanska sjön 
En av grundtankarna inom lean production är att blottlägga de problem som finns i 
produktionen. Detta kan liknas med att sänka vattennivån i en sjö, se figur 3:2. 

 
Figur 3:2. Japanska sjön2 

                                       
2 Japanska sjön kallas ofta kinesiska sjön på Sandvik. 
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“Vattnet” i detta fall är produkter i arbete. Är detta antal stort så har företaget en hög 
vattennivå och processerna flyter ovanför de problem som finns på “botten”. 
Sänks denna nivå kommer dock de “grund” som finns på grund av problem att 
framträda och störa processerna. Det är först då som problemen blir synliga och 
insatser kan sättas in för att lösa bekymmerna i produktionen. 
 
Att höja ytan över problemnivån kan tyckas vara ett enkelt sätt att komma undan 
problemen. Att gömma problemen är dock inte samma sak som att lösa dessa. De 
finns kvar och innebär exempelvis att kostnaderna för kassation och omarbetning blir 
höga, att ledtiderna blir långa till kund samt att lagerhållningskostnaderna blir höga. 

3.6  Fem varför 
Fem varför är ett enkelt men samtidigt kraftfullt verktyg för att ta reda på grundorsa-
ken till att ett problem uppstår, enligt Institute for Healthcare Improvement (no date). 
Tekniken, som utvecklats av Taiichi Ohno på Toyota, går ut på att frågan ”varför?” 
ställs fem gånger, enligt Andersen (2003). Ett exempel på detta, som hämtats från 
Sandviks leanutbildningsmaterial, ses i figur 3:3. 

 
Figur 3:3. Exempel på användning av fem varför 

Exemplet ovan visar att man istället för att bara byta säkring ska gå vidare och 
undersöka vad som orsakade att säkringen gick. Detta fall visar dessutom att pro-
blemlösaren ej bör låsa sig till exakt fem varför. Examensarbetarna menar att ett sjätte 
varför bör användas här ”Varför var oljefiltret blockerat med metallspån?”. 
 
Rollof (2002) presenterar en variant på fem varför som författaren kallar varför-varför-
diagram (se figur 3:4) Nämnda diagram har uppenbara likheter med fem varför men 
skiljer sig så till vida att en händelse kan bero på mer än en sak. 
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Figur 3:4. Exempel på varför-varför-diagram. Idé från Rollof (2002). 

3.7  Totalt produktivt underhåll 
Total produktivt underhåll (TPM) är ett systematiskt arbetssätt från Japan som går ut 
på att skapa störningsfria processer genom medarbetarnas engagemang, enligt 
Blücher och Emilsson (1998). All text i detta stycke är inspirerad av Blücher och 
Emilsson. Viktiga delar i detta arbete är operatörsunderhåll, specialistunderhåll, 
kvalitetsunderhåll, kompetensutveckling och ständiga förbättringar. För mer informa-
tion om kompetensutveckling och ständiga förbättringar hänvisas till kapitel 3.14 samt 
3.17.  
 
Operatörsunderhåll syftar enligt Blücher och Emilsson (1998, s 11) till att 
 
”… eliminera småstörningar, förebygga kvalitetsproblem samt bibehålla eller helst höja 
den nivå som uppnåtts i det ständiga förbättringsarbetet.” 
 
Operatörsunderhåll ska ses som en långsiktig satsning. Genom att höja operatörernas 
engagemang ska de börja sträva efter att köra sin maskin på bästa sätt, samt under-
hålla och förbättra den.  En viktig del i detta är utbildning i hur utrustningen fungerar. 
Det är även mycket viktigt att öva det som lärts ut genom praktiska övningar. En bra 
metod för kompetensutveckling att lära av varandra i organisationen. Utbildning 
behöver inte ta så låg tid, utan det räcker ibland att 15 minuter avsätts med avsedd 
utrustning. Tanken är att införandet ska ske via en sjustegstrappa (se figur 3:5).  
 

 
Figur 3:5. Sjustegstrappan för införandet av operatörsunderhåll. Idé från Blücher och Emilsson 
(1998). 

Detta ger operatören möjlighet att lära känna sin maskin så pass bra att de kan 
minska förlusterna genom att förutspå avvikelser och därmed förhindra dessa. För att 
detta ska kunna ske behövs en attitydförändring där operatörer ser varje haveri som 
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ett bakslag. Blücher & Emilsson (1998, s 26) vill ha en förändring i tankesätt när 
problem uppstår: 
  
”…”alla maskiner går sönder någon gång” ska alla tänka ”den här maskinen ska 
aldrig gå sönder” och göra sitt bästa för att uppnå det.” 
 
En viktig del i operatörsunderhållet är rengöring. Den minskar den stora procent av 
alla problem (såsom haverier, accelererande förslitning, hastighetsförluster och 
kvalitetsdefekter) som beror på att smuts hamnar på produkten eller maskinen. I 
rengöringen ingår även att titta efter exempelvis lösa muttrar, skadade ledningar och 
oljespill. En noggrann rengöring ger bland annat mindre kassationer, stabilare kvalitet, 
längre livslängd och förenklar upptäckten av problem. I underhållsarbetet är det 
viktigt att operatörerna, som känner sina maskiner bäst, skriver underhållsinstruktio-
nerna tillsammans med underhållspersonal för att öka engagemanget. Ett bra under-
håll kräver att tillräckligt med tid avsätts för ändamålet. Personalen bör sträva efter att 
utföra så mycket underhåll som möjligt medan maskinerna går, för att minska 
produktionsstörningen. 
 
När sjunde steget i trappan är nått har operatören tagit över en stor del av styrningen 
och skötseln av utrustningen. De utför även enklare reparationer och klarar av att 
byta vissa slitdelar. Operatörerna tar alltså över en del av underhållsavdelningens 
arbete. Detta innebär att underhållspersonalen får möjlighet att utbilda operatörerna 
samt själva utveckla och arbeta med ett specialistunderhåll. Underhållspersonalen ska 
även, efter utbildning, bli specialister i problemlösning, allmänna förbättringar och 
vidareutveckling av utrustningen. 
 
Fel i utrustning och maskiner påverkar slutproduktens kvalitet. Vid kvalitetsunderhåll 
mäts och kontrolleras utrustningen för att kunna göra förbättringar innan någon 
defekt produkt tillverkas. Detta innebär att utrustningen måste undersökas för att 
kunna avgöra vad som påverkar kvaliteten och sedan definieras ett godkänt tillstånd 
för parametern. Mätningar på maskinen visar när uppmätta värden närmar sig 
uppsatta gränsvärden och gör det möjligt att sätta in åtgärder i tid. 

3.8  Sex Sigma 
Sex Sigma är, enligt SIQ (2001), en kvalitetsförbättringsmetod som går ut på att 
förbättra processer genom att ta reda på processens problem, grundorsakerna till 
dessa och sedan finna lösningar till grundorsakerna. Metoden lutar sig mot statistiska 
verktyg3 för att nå förbättringar. Bergman och Klefsjö skriver att företag som arbetar 
efter Sex Sigma strävar efter att ha högst 3,4 defekter per miljon tillfällen. Kärnan i Sex 
Sigma, skriver Bergman & Klefsjö (2001), är en arbetsgång för förbättringsarbete 
innehållande de fem stegen “definiera problemet, mät, analysera, förbättra och 
övervaka”. Dessa steg sluts ihop till en cyklisk process enligt figur 3:6. 
 
I figuren har faserna sina engelska namn, det är initialbokstäverna i dessa som gett 
cykeln sitt mest använda namn “DMAIC-cykeln”. Define-fasen innebär att problemet 
definieras väl samt att målet med förbättringen tas fram. Nästa fas, measure, innebär 
dels att information om problemets omfattning samlas in och dels att mätningar som  
                                       
3 Exempelvis statistisk processtyrning, korrelation och hypotesprövning. 
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kan tänkas hjälpa till att smalna av problemet till grundorsaken görs. I analyse-fasen 
görs dataanalys eller processanalys som ämnar till att hitta problemets grundorsak. 
Nästa steg är att identifiera olika möjliga åtgärder att sätta in för att lösa grundorsaken. 
Detta görs i improve-fasen som även innebär att de möjliga åtgärderna rangordnas 
efter genomförbarhet och kostnad. Efter detta görs den förändring som ansetts lösa 
problemet på ett optimalt sätt. Sista fasen, control, innebär en uppföljning av att 
åtgärden lett till det mål som satts upp och att förändringen är bestående i ett längre 
tidsperspektiv. 

 
Figur 3:6. ”DMAIC-cykeln” 

Det finns tre olika strategier för att införa Sex Sigma menar Sanders och Hild (2000), 
vilkas artikel texten nedan grundas på. Dessa tre strategier kallas: 
 

• Sex Sigma företaget 
• Sex Sigma ingenjörsföretaget 
• Strategiskt utvalda projekt och personer 
 

Sex Sigma företaget utbildar alla på arbetsplatsen medan ingenjörsföretaget bara 
utbildar ingenjörerna på företaget. Väljs det tredje alternativet ovan utbildas utvalda 
nyckelpersoner till att driva projekt som stödjer organisationens mål. Att utbilda 
samtliga leder till att alla på företaget blir delaktiga genom att de talar samma språk 
och kan samma saker, men det är ett stort och resurskrävande arbete. Att använda 
någon av de andra två strategierna är mer resurseffektivt. Det kan vara att klokt val för 
att känna på Sex Sigma och bredda satsningen vid ett senare skede. Ett problem med 
att inte utbilda alla är att det kan leda till en ökad segregation inom företaget. Även 
avsaknaden av ett gemensamt språk kan lägga hinder i vägen för samarbete med 
medarbetare som inte utbildats i Sex Sigma. 
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3.9  Uppföljning 
Sörqvist (2004), vilken texten i detta kapitel är baserad på, menar att uppföljningen är 
avgörande för ett lyckat förbättringsarbete. Förbättringsprojekt som får en effektiv och 
fortlöpande uppföljning har en klart större chans att genomföras med ett gott resultat 
än de som ej får det. Dessutom är uppföljningen en viktig för att bestämma olika 
insatsers effekt. 
 
En god förbättringsuppföljning består av tre olika beståndsdelar. Dessa är resultat- 
och metoduppföljning samt avkastning. Resultatuppföljningen har till uppgift att 
säkerställa att förbättringen har nått det mål som eftersträvats. Det är viktigt att studera 
de resultat som verkligen uppnåtts snarare än kalkyler om framtiden. Ett förbättrings-
projekt kan inte anses som avslutat innan resultatet är stabilt under en längre tid. 
Vikten av att följa upp den metodik som använts betonas av författaren. Detta kan 
göras genom att projektgruppen i slutskedet av sitt arbete sätter sig ner och tittar på 
vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Denna uppföljning kallas metodupp-
följning. Att följa upp en förbättrings avkastning innebär att dess vinst räknas fram, 
gärna i form av pengar, kundeffekter eller medarbetareffekter. 

3.10  Dokumentation 
Dokumentation är ett viktigt redskap för att förmedla information och kunskap. 
Nilsson (1997, s 2) anser att dokumentation är så viktig att han påstår att: 
 
”Utan dokumentation, ingen utveckling” 
 
Enligt Nilsson (1997) är syftet med dokumentation att föra minnesanteckningar med 

viktig information till sig själv, vilket i 
förlängningen ger kunskap till andra. Att 
skriva en bra lättförstålig beskrivning är 
svårt, fortsätter författaren, och menar att 
det krävs utbildning och träning i skrivan-
de samt tydliga instruktioner för hur 
beskrivningar kan göras. En svårighet med 
dokumentation är att bestämma hur 
mycket som ska dokumenteras. För mycket 
dokumentation kan bli svårarbetad och 
otillgänglig, samtidigt som det är viktigt att 
få med det vitala vid mindre dokumenta-
tion. 

Figur 3:7. Vågen förklarar hur olika delar påverkar kravet på dokumentering. Hämtad från 
Nilsson (1997). 

Vågen i figur 3:7 beskriver hur de anställdas höga kompetens kräver färre detaljer  
men att bristen på detaljer ska vägas mot riskerna och komplexiteten i arbetssituatio-
nen. Nilsson har tagit fram några frågor att ställa sig innan dokumentationen. Dessa 
går ut på att se den egna nyttan av dokumentationen. 
 

”Om varje medarbetare genomför en arbetsoperation så ofta att den finns i deras 
minnen, har det sannolikt inget värde att den beskrivs eftersom ingen kommer att titta på 
beskrivningen” (Nilsson, 1997, s 8) 
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Dokumentation kan ske på många olika sätt. SIS (2000) betonar att företaget själv 
bestämmer vilken typ som passar situationen bäst. För att underlätta förståelsen för 
brukaren är det en fördel om dokumenteringens utseende är enhetlig inom företaget 
skriver Nilsson (1997).  

3.11  Organisationskultur 
Organisationer har en kultur som påverkar hur dess personal uppträder i det dagliga 
arbetet skriver Robbins (2000). Enligt Bolman och Deal (1997) växer det med tiden 
fram uppfattningar, åsikter och beteendemönster i företaget. Det hjälper personalen 
att veta vad som ska göras och vad som är viktigt. Styrkan i organisationskulturen är 
avhängigt av vilka framgångar dess användning gett menar Robbins. Acceptansen 
skapas, enligt Robbins samt Bolman och Deal, genom berättelser, ritualer och 
symboler. Därför anser Bolman och Deal att chefer som förstår, och kan använda, 
symboliska former kan påverka organisationen och göra den effektivare. 
 
En stark organisationskultur kan ge fördelar om den stödjer marknadens utmaningar 
anser alla nämnda författare. Robbins (2000) har dock märkt att många stora och 
historiskt sett framgångsrika organisationer fått problem på en allt mer dynamiskt 
marknad. Deras föråldrade organisationskulturer har blivit en belastning som försvå-
rar för företaget att svara på förändringar i omgivningen. Att ändra organisationskultu-
ren är svårt och tar tid men kan underlättas av bland annat kriser och genom 
utbytande av höga chefer. Organisationer som framgångsrikt ändrat sin organisations-
kultur har gjort det genom ändrade belöningssystem och skapande av nya myter, 
symboler och ritualer.4 Dessutom har man stöttat befintlig personal och nyanställt 
personal som stödjer den nya kulturen. 

3.12  Motivation 
Bergman och Klefsjö (2001) betonar att motivation hör nära samman med arbetstill-
fredställelse. Denna påverkar hur de anställda bidrar till produktionen och därmed 
företagets framgång och resultat. Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att förstå hur 
människor motiveras för att kunna driva ett effektivt förändringsarbete. Bolman och 
Deal (1997) skriver att en viktig slutsats från McGregors studier är att chefens männi-
skosyn påverkar hur denne behandlar de anställda och har en tendens att bli 
självuppfyllande.  
 
En annan tidig motivationsteori är Hertbergs motivation-hälsoteori (se figur 3:8) som 
bland annat Robbins (2000) beskriver. Enligt Robbins kom Hertberg fram till att det 
inte går att öka personalens motivation genom att ta bort hälsofaktorerna även om det 
leder till att missnöjet minskar. För att öka motivationen krävs istället en ökning av 
motivationsfaktorer, såsom bekräftelse och ansvar. 
 
 
 
 
 

                                       
4 Exempel på symboler är logotyper, inredning och klädsel. Ritualer kan bland annat vara tavelmöten 
och veckomöten. 
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Figur 3:8. Hertbergs motivation-hälso teori. Idé från Robbins (2000). 

Enligt Bolman och Deal (1997) krävs det att de anställda ges möjligheter att påverka, 
bli uppmuntrade att arbeta självständigt, och ges inre belöning för att skapa ett starkt 
engagemang. Detta kan göras enligt de tre metoderna nedan. 

3.12.1 Delaktiga medarbetare 
Att personalen får vara delaktiga i beslut och kontrollera sin arbetssituation gör enligt 
Robbins (2000) att de blir mer motiverade, mer produktiva och mer nöjda med sitt 
arbete. Dock krävs det enligt författaren att organisationskulturen stödjer delaktighet 
och att personalen får utbildning för att ha förmågan att klara av uppgifterna.  

3.12.2 Målstyrning 
Målstyrning innebär att företagets övergripande mål bryts ner för varje nivå i organisa-
tionen. Detta för att varje medarbetare ska kunna se kopplingen mellan de mål de 
kan påverka på sin egen nivå och de övergripande målen. För att målstyrningen ska 
ge avsedd effekt är det viktigt att personalen är delaktiga i fastställandet av egna mål, 
hur de ska mätas och under vilken tidsperiod de skall uppnås. Det krävs också 
kontinuerlig återkoppling på prestationen.  

3.12.3 Skill based pay 
Medarbetaren kan få betalt efter hur många arbetsmoment denne behärskar. Detta 
kan användas för att höja motivationen både för kollektivanställda och tjänstemän, 
skriver Robbins (2000). De anställda kan exempelvis både få kompensation för 
”hårda uppgifter” samt för att de utvecklar sitt ledarskap, kommunikation och stödjer 
grupputvecklingen. Fördelen med betalning efter kompetens är enligt Robbins att det 
leder till en flexiblare organisation, bättre förståelse för andras arbeten och mer 
generalister istället för specialister. För att detta ska uppnås är det dock viktigt att alla 
håller kunskapen uppdaterad så att de verkligen klarar av att utföra arbetsmomenten.  
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Berger (1999) anser att pengar och andra yttre motivationsfaktorer inte är tillräckligt 
motiverande i längden. De passar därför inte så bra i arbetet med ständiga förbätt-
ringar. Detta tänkande stämmer väl överens med Hertberg. De inre belöningarna är 
dock svårare att implementera enligt Hart (1999). Bäst påverkan har de belöningar 
som riktar sig mot individernas personliga utveckling och mentala tillväxt, anser 
författaren. 

3.13  Struktur och roller 
Organisationens struktur klargör för de anställda vad de ska göra, hur det ska göras 
och till vem de ska rapportera till, skriver Robbins (2000). Författaren anser att detta 
påverkar personalens attityder och beteenden. En otydlig struktur med vagt definiera-
de roller innebär ofta att energi och resurser läggs på fel ställe enligt Bolman och 
Deal (1997). Womack, Jones och Roos (1991) anser det viktigt att personalen får de 
befogenheter som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. 
Vid förändringar är det betydelsefullt att struktur och roller anpassas till det nya 
arbetssättet och att detta sedan kommuniceras ut till alla, anser Bolman och Deal. 
Annars uppstår lätt förvirring och osäkerhet när de anställda inte känner sina nya 
skyldigheter och rättigheter, samt hur de ska arbeta. Robbins menar att organisatio-
ners motståndskraft mot förändring beror på att individer känner sin position hotad, 
att förändringen inte genomsyrar hela systemet och att strukturen inte anpassas till 
ändringen.  

3.14  Utbildning 
Oakland (1993) anser att utbildning är den viktigaste komponenten för att kunna höja 
kvaliteten. Människor som inte förstår det uppdrag som de får order att genomföra 
känner sig otrygga, ängsliga och osäkra, förklarar Bolman och Deal (1997). Dessa 
känslor leder lätt till att förändringen försvåras avsevärt. Bolman och Deal (1997, s 
366) kopplar ihop ämnena på följande vis: 
 
”Om de saknar nödvändiga färdigheter och tilltro till att göra det de måste för att 
förändringen ska bli verklighet, börjar de göra motstånd mot eller sabotera det nya och 
hoppas att det gamla hederliga sättet att göra saker och ting kommer att återvända”  
 
Varje dag lär vi oss något nytt som vi får användning för. På senare tid har ”lärande 
organisationer” blivit ett omtalat begrepp. Det innebär att man skapar en kultur för 
konstant lärande i organisationen för att säkra dess överlevnad, för mer information 
se Senge (1995). 
 

3.15  Kommunikation 
En vanlig anledning till att fel begås är brister i kommunikation och information, 
anser Sörqvist (2004). Det är därför oerhört viktigt att kommunikationen hålls levande 
och att lättförstålig information ges om vad som sker i organisationen, både i det 
dagliga arbetet och vid förändring. Kommunikation påverkar viktiga faktorer i 
organisationer, speciellt vid ett förändringsarbete. Robbins (2000) anser att man bland 
annat genom kommunikation kan styra personalens beteenden, motivera dem och 
påverka deras känslor. Konflikter, som enligt Bolman och Deals (1997), är vanligt vid 
förändring kan minska om företaget skapar en öppen kommunikation. De anställda  
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får då ta upp sina farhågor och diskutera dem med ledare. Kommunikation är även 
viktigt när det gäller att klargöra nya roller, arbetsuppgifter och struktur i organisatio-
ner fortsätter Bolman och Deal. 

3.16  Grupper 
Svedberg (2003) väljer att definiera en formell grupp på följande vis: 
 
 ”I en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett mål eller en uppgift.” 
 
Robbins (2000) skriver att välfungerade grupper lyckas koordinera sina ansträngningar 
så att det gemensamma resultatet blir bättre än varje individs prestationsnivå. Andra 
fördelar med grupper anser författaren vara att de reagerar snabbt på förändringar 
och tar vara på personalens förmågor. Bland storföretag, såsom Xerox och General 
Motors, är det mycket populärt att ha problemlösningsgrupper och självständiga 
grupper som tar över ansvaret och arbetsuppgifterna från deras arbetsledare enligt 
Robbins. Författaren skriver att företagen är mycket nöjda med resultaten men varnar 
för att det inte är tillräckligt forskat på området ännu.  
 
För att en grupp ska kunna prestera bra och trivas tillsammans anser Svedberg (2003) 
att samtliga medlemmar måste känna till vad gruppen ska göra, varför och hur det 
ska göras. Robbins anser att framgångsrika team bland annat kännetecknas av att vara 
en liten grupp där medlemmarna har tre olika förmågor; tekniska, problemlösande 
och beslutsfattande samt sociala. För att öka engagemanget bör gruppmedlemmarna 
ha olika ansvarsområden som passar deras personlighet och kunskaper enligt 
Bolman och Deal (1997). De anser att i en välfungerande grupp har medlemmarna 
skiljda ansvarsområden med en klar gruppstruktur samt ett gruppansvar där samtliga 
ansvarar för gruppens aktiviteter. Ungefär som i ett fotbollslag där någon är anfallare 
och ansvarar för det offensiva men ändå har ett ansvar att hjälpa till i defensiven 
precis som alla andra i laget. 
 
Vid nya arbetsuppgifter behöver ledarskapet anpassas till medarbetarnas utveckling 
över tiden. Detta kan göras med hjälp av situationsanpassat ledarskap skriver Sved-
berg (2003). Figur 3:9 visar hur ledarskapet går från att vara instruerande till att bli 
delegerande. Ledarens uppgift är att assistera gruppen igenom processen så att det i 
slutändan blir ett självständigt team. 
 

 
Figur 3:9. Situationsanpassat ledarskap. Idé från Svedberg (2003). 
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3.17  Förändringar 
Dagens företag lever i en föränderlig värld som ständigt ställer nya krav. För att kunna 
möta dessa krav måste företaget ha förmåga att utvecklas och förbättras.  
 
Det svåraste och mest tidsödande vid förändringar anser Svedberg (2003) vara att 
ändra individers attityder och organisationskulturen. Figur 3:10 visar att innehåll går 
snabbast och är enklast att förändra, arbetsätt är något svårare och att det är svårast 
och tar längst tid att förändra kollektiva attityder och organisationskultur. Sörqvist 
(2004) delar upp attityder i tre delar: kunskap, känsla och handlingsberedskap. Han 
menar att den känslomässiga delen är svårast att ändra. 
 

 
Figur 3:10. Svårighetsgrad för olika förändringsaspekter över tiden. Idé från Svedberg (2003). 

Anledningen till motstånd mot förändringar anser Robbins (2000) ligger i människans 
grundläggande behov av stabilitet. Erfarenheter av att tidigare förändringsprojekt dött 
ut försvårar nya förändringsarbeten, enligt Sörqvist (2004). Om inte personalen tar till 
sig och accepterar erforderliga förändringar varnar Sörqvist för att det ofta leder till 
ryktesspridning, motivationsbrist och ett förändringsmotstånd. Därför är det viktigt att 
upptäcka ett förändringsmotstånd tidigt för att kunna bearbeta det. Motståndet kan 
även vara öppet och direkt eller mer svårupptäckt som när personalens motivation 
och effektivitet sjunker enligt Robbins. Sörqvist (2004 s 147) ger dock hopp och 
skriver: 
 
”Om man inser detta (förändringsmotståndet, red anm) och aktivt förebygger dess 
uppkomst har det dock visat sig relativt enkelt att engagera och få människor med sig i 
de flesta situationer” 
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De flesta företags förändringsprojekt fokuserar hårt på tekniska lösningar enligt 
Sörqvists (2004) erfarenheter och missar därmed den viktiga attitydsfrågan. Detta leder 
till att effekten av förbättringarna blir mindre än planerat eller helt uteblir.  
 
För att förändringen ska bli lyckosam har Svedberg (2003) tagit fram tre viktiga 
punkter: 
 
1. Alla känner till förändringens syfte och målsättning. 
2. Beslut om tillvägagångssätt är förankrat hos berörda.  
3. Systematiskt genomförande och uppföljning. 
 
Under punkt ett varnar Svedberg för att ledningen ofta har lång tid på sig att öka sin 
egen förståelse och kunskap om förändringen. Medarbetarna, vars arbete påverkas av 
förändringsprocessen, får en betydligt kortare genomgång.  Detta leder till en motiva-
tionsklyfta mellan ledningen och de anställa som lätt påverkar hela förändringsarbetet 
negativt (se figur 3:11). Sörqvist (2004) är övertygad om att människor alltid är positiva 
till förbättringar, men att svårigheten är att många inte ser förändringen som en 
förbättring för dem.  
 

 
 

Figur 3:11. Motivationsklyfta mellan ledning och medarbetare vid förändringsarbete. Idé från 
Svedberg (2003). 

Robbins (2000) föreslår att en taktik framtagen av Kotter och Schlesinger (1979) 
används för att undvika förändringsmotstånd i organisationen. Enligt dem kan 
motstånd i första hand undvikas genom utbildning, kommunikation, delaktighet och 
stöd. Berger (1999) poängterar att det numera inte räcker att medarbetarna deltar som 
representanter i förbättringsarbetet utan att de också måste få i uppgift att utveckla 
sina egna arbetssätt. Bolman och Deal (1997, s 384) instämmer i detta resonemang 
och skriver: 
 
”Utan stöd, utbildning och möjlighet att vara delaktig i förändringsprocessen blir 
människor bromsklossar och förhindrar praktiskt taget all rörelse framåt”  
 
Förbättringsarbetet kan hållas levande genom att företagets ledare visar sig intressera-
de av processen, berättar ständiga förbättringskonsulten Lund för Nyström (2005). Att  
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belöna den grupp som visat bäst resultat eller förbättrat sig bäst, till exempel med en 
rolig aktivitet, kan också verka pådrivande i förbättringsarbetet. 
 
För att nå önskat resultat behöver förbättringsarbetet vara strukturerat enligt Blücher 
och Emilsson (1998). Sörqvist (2004) anser det extremt viktigt att de som arbetar med 
förbättringar har hög auktoritet och status för att förbättringsaktiviteter ska inta 
fokuserad och prioriterad ställning. Det är även av stor vikt att alla känner personligt 
ansvar för att förbättra verksamheten, anser Berger (1999). Enligt författaren kan detta 
vara ett problem då många är vana vid specialiserade arbetsuppgifter och betraktar 
förbättringsarbete som någon annans uppgift. Berger anser att en inlärd hjälplöshet 
ofta råder ibland personalen, vilket citatet nedan speglar: 
 
”Jag får inte, jag kan inte och jag vill inte” (Berger 1999, s 97). 
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4  Metod 
 
Under examensarbetet gång har följande metoder används: 

• Projektspiralen 
• Intervjuer 
• Observationer 
• Litteraturstudier 
• Studerande av befintlig data 
• Benchmarking 
• Tankekarta  
• Flödesschema 
• Varför-varför träd 

Dessa skildras tillsammans med alternativa metoder som skulle kunna används för att 
uppfylla examensarbetes syfte. Kapitlet avslutas med en förklaring till valet av ovanstå-
ende metoder samt en beskrivning av hur användandet av metoderna fortskred. 
 

4.1  Projektspiralen 
Johansson (1995), vilken kapitlets text är baserad på, upplever att projekt idag 
tenderar att drivas med hjälp av ett linjärt arbetssätt där varje arbetssteg klaras av ett 
efter ett. Detta leder till att goda idéer kommer till för sent i projekten för att kunna 
användas. Det leder i sin tur till att den kunskap som projektet gett de medverkande 
ej tas till vara. Anledningen till att idéerna ej kan tas om hand är att projektet har 
kommit så långt att eventuella ändringar blir väldigt kostsamma. Det finns dock ett 
annat sätt att driva projekt menar Johansson och presenterar projektspiralen (se figur 
4:1). 
 

 
Figur 4:1. Projektspiralen. Hämtad från Lindgren och Wreder (2004). 

Enkelt uttryckt så innebär denna spiral att projektgruppen går igenom de steg som 
gruppen arbetar med i ett vanligt projekt tre gånger. I det första varvet så läggs 
tyngdpunkten på de första stegen i projektcirkeln, planering och diagnos, men även 
senare steg såsom analys och förbättringsförslag ägnas en tanke. I nästa varv så ligger 
huvudfokus på att ta fram mål och krav samt alternativ men även här gäller det att 
titta både bakåt och framåt. I det sista steget värderas och väljs alternativ samt att det 
valda alternativet detaljbearbetas. Med projektspiralen går det snabbare att komma 
fram de grundläggande problemen samt att finna olika lösningar. 
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4.2  Datainsamling 
Enligt Dahmström (1991) finns det fyra olika datainsamlingsmetoder som är bäst 
lämpade vid en beskrivande undersökning. Dessa är enkäter, intervjuer, bokföring 
och direkt observation samt användning av befintlig data. Kylén (2004) delar även 
han upp sätten att få in information i fyra grundläggande metoder för att fråga. Dessa 
är i stort identiska med Dahmströms och kallas av Kylén intervju, enkät, observation 
samt läsning. 

4.2.1 Intervjuer 
Enligt Kylén (2004) innebär en intervju att en eller flera personer frågar en annan 
person eller en grupp.  Både Kylén och Dahmström (1991) delar upp intervjuer i två 
typer beroende på om intervjuaren och respondenten träffas fysiskt eller ej. Dahm-
ström kallar dessa besöksintervjuer, i vilka intervjuaren träffar den utvalda responden-
ten fysiskt, och telefonintervjuer i vilka intervjun sker via telefon. Fördelar med 
intervjuer är att det går att förklara frågan, rätta till missförstånd och följdfrågor för att 
utveckla svaret. En stor nackdel är att det är tidskrävande. 
 
På frågan om en eller två intervjuare ger bäst resultat så betonar Trost (2005) vikten 
av att se denna fråga både ur intervjuaren och respondentens perspektiv. Författaren 
hävdar att om två intervjuare är samspelta så utför de oftast en intervju som ger mer 
information och förståelse än vad en ensam intervjuare skulle kunna få ut. Dock 
hävdar Trost att respondenten kan komma att känna sig i underläge vilket bör 
undvikas, författaren presenterar dock ingen lösning på hur detta underläge ska 
jämnas ut. 
 
Det klassiska valet om hur en pågående intervju ska dokumenteras står mellan 
anteckningsblocket och bandspelaren. Kylén (2004) menar att anteckningar alltid ska 
föras oavsett vilken typ av intervju som intervjuaren ska genomföra. Författaren anser 
att det är bekvämt att använda bandspelare och att allt blir väl dokumenterat. Dock 
ser han två nackdelar, dels att inspelningsutrustningen kan hämma respondenten 
samt att intervjuaren tvingas lyssna av hela intervjun en gång till. Sammantaget finner 
Trost (2005) att bandspelarens vara eller icke vara är en smaksak. 
 
Intervjuer kan vara öppna eller styrda. Enligt Kylén (2004) så är korta intervjuer 
generellt mer strukturerade än långa intervjuer. Ryen (2004) menar att de flesta 
forskare har enats kring att det bör finnas någon form av strukturplan vid en intervju. 
Författaren menar också att somliga hävdar att struktur är nödvändigt för att kunna 
jämföra olika studier. De två alternativ som omnämns flitigt i litteraturen är intervju-
guide och frågelista. Används en frågelista, där det finns ett antal färdiga frågor, så 
leder det till en hårdare styrd intervju. Intervjun får då enligt Kylén karaktären av 
“fråga-svar” snarare än ett samtal. Dessa intervjuer går sällan på djupet men de 
anteckningar som intervjuaren får är enkla att bearbeta. En intervjuguide skapas 
genom att intervjuaren väljer ut ett antal områden som intervjun ska täcka in. Enligt 
Kylén bör guiden innehålla mellan fyra och sex områden. Intervjuaren kan för sin 
egen skull ställa upp underrubriker men dessa ska ej visas för respondenten då detta 
kan leda till att han/hon blir för styrd i sitt tänkande enligt Kylén. Detta menar även 
Trost (2005) motverka intervjuns syfte då intervjuaren bör låta respondenten styra 
samtalets ordningsföljd och själv välja vilka delaspekter som ska tas upp. 
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4.2.2 Enkät 
En enkätundersökning betyder enligt Dahmström (1991) att ett urval av vanligtvis 
slumpmässigt utvalda personer eller företag fyller i ett frågeformulär. All text i stycket 
är baserad på Dahmström om ej annat anges. Enkäter används ofta när studien 
kräver många respondenter som är svåra att nå fysiskt5. Det finns tre olika sorters 
enkäter. Postenkäten, som precis som namnet antyder, skickas med posten till 
respondenterna. Gruppenkäten som innebär att intervjuaren frågar alla medlemmar 
av en bestämd grupp vid ett specifikt tillfälle. En besöksenkät fylls i på platsen av 
besökarna hos inrättning. Fördelar med enkäter är bland annat att respondenten kan 
vara anonym, att det oftast inte sker någon påverkan av intervjuaren och att många 
frågor kan ställas. Nackdelar är exempelvis risken för stort bortfall, svårigheter att få 
svar på öppna frågor och att den inte kan göras allt för omfattande. 

4.2.3 Observationer 
Dahmström (1991) nämner ett alternativ till ovan nämnda tekniker nämligen att de 
undersökta personerna observeras av undersökaren och dess beteende registreras. 
Kylén (2004) menar att all datainsamling som inte är enkäter, intervjuer eller läsning 
faller under rubriken “observation”. Kylén (2004) menar att det är omöjligt att ge en 
övergripande bild av observationer då de kan vara av skiftande karaktär. En nackdel 
vid observation är att personen kan ändra sitt beteende när den blir observerad, 
enligt Dahmström. 

4.2.4 Urval 
Population kallas den grupp människor som en undersökning har som mål att 
studera. Ett exempel på en population kan vara alla svenska kvinnor födda mellan 
1975 och 1987 skrivna i Gästrikland. 
 
Dahmström (1991), vilken all text i avsnittet baseras på, menar att det i de flesta fall ej 
är möjligt att undersöka vad varenda individ i en population tycker. Detta då det helt 
enkelt blir för mycket arbete. Trots detta vill undersökaren allt som oftast kunna uttala 
sig om hela populationen på ett rättvisande sätt. Detta kan göras genom att hela 
urvalet representerar en minikopia av populationen. För att nå detta måste det ske ett 
representativt urval. Dessa kan se olika ut och delas upp i slumpmässiga och icke-
slumpmässiga urval. 
 
De icke-slumpmässiga urvalen kan delas upp i tre grupper, kvoturval, bekvämlighets-
urval samt strategiskt urval. När ett kvoturval görs är målet att hitta en grupp männi-
skor inom gruppen som är representativ för hela gruppen i vissa bestämda hänseen-
den. Ett vanligt exempel är att urvalet görs via ålder och kön vilket leder till att 
urvalsgruppen ser ut som gruppen i stort gällande ålder och kön. Bekvämlighetsurval 
innebär att de som är enklast att få tag i undersöks. Det tredje icke-slumpmässiga 
urvalet kallas strategiskt urval. Denna metod går ut på att hitta intressanta variabler 
som är lätta att upptäcka via till exempel ett register av någon sort. Dessa delas sedan 
upp på något sätt, exempelvis kanske inkomsten är en intressant variabel och de 
delas nu upp i två grupper. Detta kan innebära att människor som tjänar mindre än 
20000 i månaden hamnar i en grupp och de som tjänar över i en annan. 
                                       
5 Enligt handledaren Erik Lovén vid Luleå tekniska universitet 2005. 
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Det finns även sex olika slumpmässiga urval. Den mest klassiska formen är det så 
kallade ostyrda slumpmässiga urvalet. Detta kan jämföras med en tombola, inget 
annat än slumpen bestämmer vilka som väljs. 

4.2.5 Validitet och reabilitet 
Foster (2004) liknar validitet och reabilitet med gevärsskytte (se figur 4:2). Intervjufrå-
gorna jämförs med kulor vars mål är att de ska träffa rätt. Sitter “skotten” tätt så har 
frågorna bra reabilitet. Sitter de dessutom i tavlans mitt har intervjuaren även lyckats 
med validiteten. 
 

 
Figur 4:2. Förklaring av validitet och reabilitets begreppen. Idé från Foster (2004). 

Enligt Ryen (2004) så är validitet och reabilitet vid kvalitativ forskning två omdiskute-
rade begrepp. Vissa forskare har riktat start kritik mot dessa traditionella kvalitetskrite-
rier. I litteraturen som examensarbetarna studerat representeras den traditionella 
synen på validitet och reabilitet av Kylén (2004) medan en mer kritisk syn framförs av 
Trost (2005). Kylén menar att validitet är värdet av de insamlande upplysningarna. 
Den bedöms efter om datan leder oss till bra slutsatser som leder vidare till bra 
beslut. Validiteten är dels beroende av att datans relevans och att inte irrelevant data 
samlats in. Enligt författaren beror ett materials reabilitet dels på om materialet är 
tillförlitligt och dels på om datan är stabil, det vill säga att de inte förändras vid 
skiftningar i yttre omständigheter. Trost menar att det blir konstigt att tala om reabilitet 
i ordets traditionella mening vid kvalitativa intervjuer. Detta eftersom idén att samma 
svar ska fås vid olika tillfällen bygger på att människan är statisk. Så är dock inte fallet 
menar författaren utan menar att människor ständigt förändrar sin syn på saker och 
ting alltefter hon får nya erfarenheter. 

4.3  Benchmarking 
Det finns ett antal författare som försökt sig på att definiera begreppet benchmarking. 
Bergman och Klefsjö (2001, s 415) kallar det för: 
 
“…ett viktigt arbetssätt för processförbättringar som baseras på idén att noga jämföra 
sina egna processer med andra identiska eller liknande processer för att finna förbätt-
ringsförslag.” 
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Camp (1993, s 9) menar att:  
 
“Benchmarking är sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till överlägsna 
prestationer för ett företag.” 
 
Olika former av benchmarking kan identifieras beroende på vad som jämförs. 
Andersen, Pettersen och Tano (1995) delar upp benchmarking i prestationsbench-
marking, där prestationsmått vanligtvis ekonomiska nyckeltal jämförs, processbench-
marking där man tittar på metoder och praxis i sina processer och slutligen strategisk 
benchmarking som är en jämförelse med andra företag gällande större strategiska val. 
Efter att ett beslut är taget på vad som ska benchmarkas så är nästa fråga vart 
benchmarkingen ska utföras. Karlöf och Östblom (1993) pekar på tre olika alternativ. 
Att utföra benchmarkingen internt inom företaget, externt hos något konkurrerande 
företag eller att göra en så kallad funktionell benchmarking där en viss delfunktion 
jämförs mot ett annat företag som kan vara verksamma inom en annan bransch. 
 
Camp (1993) har tagit fram fem nyckelfaser i benchmarkingsprocessen. Dessa är 
planering, analys, integration, åtgärder och mognad. Här läggs tyngdpunkten på hur 
fakta från benchmarkingen implementeras i företaget. Andersen, Petersen och Tano 
(1995) och Karlöf och Östblom (1993) har även de tagit fram varsin fempunktslista. 
Dessa två är i det närmaste identisk och innehåller stegen planera, söka, observera, 
analysera och anpassa (Andersen et al.s beteckningar). Den norska processen som 
Andersen et al tagit fram är baserad på cirka 40 olika benchmarkingsprocesser. Den 
låter de olika faserna gå in i varandra enligt figur 4:3.  
 
 

 
Figur 4:3. Överlappning mellan de olika stegen i benchmarkingprocessen. Hämtad från 
Andersen et al (1995). 

Xerox-processen som nämns i bland annat Bergman och Klefsjö (2001) innehåller 
även den ungefär samma steg som i de två ovan nämnda processerna men lägger till 
ett sjätte steg kallat förbättra. 

4.4  Tankekarta och flödesschema 
Att göra en tankekarta innebär att det centrala begrepp eller frågeställning som ska 
behandlas placeras mitt på sidan. Utifrån denna så skrivs de ord som associeras med 
startbegreppet ut som grenar från mitten. Efter att arbetet avslutats så kan det se ut 
som figur 4:4. 
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Figur 4:4. Påhittat exempel på tankekarta 

Buan (1982) menar att en tankekarta är ett sätt att komma ifrån det linjära tänkande 
som härskar i västvärlden och ta till vara på det faktum som många forskare bevisat, 
nämligen att hjärnan arbetar på ett så invecklat sätt att det inte kan beskrivas. Författa-
ren menar att den öppna struktur en tankekarta erbjuder hjälper att lösa problem då 
den erbjuder hjärnan fler associationsmöjligheter. Andra fördelar med tankekartor, 
menar Buan, är bland annat att det centrala temat blir väl definierat samt att linje-
strukturen gör det lätt att se samband mellan olika begrepp. 
 
Att förstå processen är mycket viktigt för att kunna förbättra den anser Bergman och 
Klefsjö (2001). Ett sätt att lära känna processen är att kartlägga den genom att rita ett 
flödesschema enligt författarna. Detta kan användas i enskilda förbättringsprojekt 
anser Egnell (1999). Processen följs då för att hitta svagheter som kan åtgärdas. 

4.5  Metodval 
Alternativet till den valda projektspiralen var DMAIC-cykeln som är det ramverk Sex 
Sigma bygger på. Denna valdes dock bort då den är inriktad mot kvantitativ data och 
kostnader och således inte riktigt passade projektets mjuka natur. Projektspiralens tre 
varv passar däremot väl ihop med projektets tre block, kartläggning, analys samt 
förbättring. Att kunna tänka framåt redan i tidigare steg kändes även det tilltalande för 
examensarbetarna. 
 
Under hela examensarbetet studerades litteratur och befintligt internt material på 
företaget. I projektets första del är undersökningens natur explorativ. Det innebär att 
undersökningen syftar till att ge examensarbetarna grundläggande kunskaper om 
problemhanteringsrutinerna. I denna inledande del bör datainsamlingen vara bred 
och öppen snarare än djup och specifik. I detta läge valdes intervjuer som datain-
samlingsmetod. Någon bokföring om hur problem löses fanns ej och att försöka hitta 
någon direkt observation var svårt då examensarbetarna inte visste var de skulle leta. 
Det hetaste alternativet till intervjuer var en enkätundersökning. Detta föll dock på att 
alla frågor skulle bli av öppen karaktär och denna typ av frågor är effektivare att ställa 
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i en intervju där det finns möjlighet att ställa följdfrågor och få oklarheter förklarade 
direkt. Samtliga som skulle intervjuas på Band befann sig även mycket nära exa-
mensarbetarna så examensarbetarna kunde inte se några fördelar med telefoninter-
vjuer. 
 
Ett strategiskt urval användes då examensarbetarna ville få en helhetsbild från hela 
Bands produktionen och därför intervjuade personer med olika befattningar. Minst 
en person per befattningen intervjuades från varje avdelning. För att bestämma vilken 
av dessa som skulle intervjuas användes ett bekvämlighetsurval. 
 
Examensarbetarna valde att utföra intervjuerna tillsammans. Detta då två intervjuare 
oftast får fram mer information än en. Dessutom försökte examensarbetarna få 
intervjuerna att gå lite fortare genom att låta en vara mer inriktad på att ställa frågor 
och en på att anteckna. Dokumentationen skedde enbart genom anteckningar. Detta 
då det därigenom är möjligt att direkt sortera bort det som ej är relevant. Att spela in 
med bandspelare valdes bort då det ansågs alltför tidsödande samt hämmande för 
den intervjuade. För att undvika att respondenten hamnade i underläge så har 
intervjuerna skett på den intervjuades arbetsplats. Då intervjuerna med tjänstemännen 
ofta var planerade att pågå i minst en timme så användes en intervjuguide (se bilaga 
2). Detta gav plats för mer öppna frågor och tid fanns för följdfrågor. Intervjuerna 
med operatörer skedde under deras arbetstid i maskinen och blev därför kortare. För 
att få ut så mycket information som möjligt på kort tid användes en frågelista vid 
dessa intervjuer (se bilaga 3).  
 
Under dessa intervjuer framkom att en stor del av problemlösningen skedde vid olika 
möten. Examensarbetarna valde därför att observera möten. Observation kändes som 
den naturligaste datainsamlingsmetoden då den möjliggör för observatörerna att bilda 
sig en egen uppfattning av verkligheten som komplement till mötesbeskrivningarna 
från intervjuerna. För att undvika ändrade beteenden när respondenten observerades 
deltog examensarbetarna på ett större antal möten för att bli en naturlig mötesdeltaga-
re. 
 
Den norska metoden för benchmarking föll examensarbetarna i smaken dels för att 
den förespråkar en integrering av de olika faserna vilket passade projektspiralens 
arbetsform och dels för att den var mer inriktad på de tidigare faserna i benchmar-
kingen. Examensarbetets begränsade tidsram möjliggör ändå inte implementering av 
förbättringarna vilket Camps (1993) modell är mer inriktad på. Examensarbetarna 
valde att börja med att utföra en benchmarking internt på Sandvik SMT. Fördelen 
med en intern benchmarking antog examensarbetarna var att det skulle öka möjlighe-
ten att få tillgång till efterfrågad information och delta vid olika möten. En annan 
anledning till valet var att de andra avdelningarna enligt utsago kommit längre i sitt 
Lyftet ledtidsarbete. Examensarbetarna ville se om de med liknade implementering 
och verktygslåda arbetade med problemhantering på ett annorlunda sett än Band 
eller om det var något annat som låg bakom de bättre resultaten av transformationer-
na. Eftersom SMT olika avdelningar ska arbeta med problemlösning inom Lyftet ledtid 
programmet borde processerna vara jämförbara. Den externa benchmarkingen valde 
examensarbetarna att utföra hos ett företag med liknade aktiviteter som arbetar med 
lean production. Detta för att enkelt kunna tillämpa arbetsmetoderna på Band.  
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Examensarbetarna valde att använda tankekartor i stor utsträckning under hela 
examensarbetet. Detta då tankekartor är en hjälp när flera begrepp samspelar till 
skillnad från bland annat fiskbensdiagram6. Insamlad data från den befintliga pro-
blemhanteringsprocessen strukturerades upp med hjälp av flödesscheman. Flödes-
scheman planerades att användas för att få en överblick över problemhanteringspro-
cessen som sker på Band idag och kunna se eventuella förbättringsmöjligheter. 
 
I analysen valde examensarbetarna att framförallt använda varför-varför trädet. Ett 
alternativ till detta var träddiagrammet som Bergman och Klefsjö (2001) diskuterar. 
Efter närmare studier ansåg examensarbetarna att skillnaden mellan varför-varför träd 
och träddiagram var obefintlig, gällande att söka delorsaker till problem. 

4.6  Metodanvändande 
Då examensarbetesbeskrivningen var bred användes de första veckorna till att smalna 
av studien. Mycket av tiden inriktades på att lära känna företaget och snabbt under-
söka de delar som tagits upp i examensbeskrivningen. Detta gjordes genom rund-
vandringar, mötesobservationer och ostrukturerade intervjuer med personer på de 
flesta befattningsnivåer i produktionen. I inledningsfasen letade examensarbetarna 
även efter befintlig data hos företaget, dessvärre var det svårt att hitta relevant sådan. 
Datan var sparad på olika ställen och databaser vilket gjorde det svårt att få en 
överblick på vad som fanns. Dessutom var de databaser som hittades i initialskedet 
svåra att använda då de ej var användarvänliga. Under examensarbetets gång fick 
examensarbetarna tillgång till sparade problemlösningar och några andra databaser 
som var användbara för att kontrollera dokumenteringsgraden. 
 
Examensarbetarna har kontinuerligt sökt litteratur under examensarbetet, tyngdpunk-
ten var dock i första varvet. Litteratur söktes i bibliotekskataloger på bibliotek i 
Sandvikens närområde, Luleå tekniska universitet och Sandvik. När inte detta gav 
önskat resultat användes det nationella biblioteksdatasystemet Libris. Även databas-
sökningar ibland annat Emerald har gjorts. Litteratur söktes som hade att göra med 
problemlösning, problemhantering och avvikelsehantering. Oftast var den litteratur 
som hittades för allmän, irrelevant eller ej tillämplig av annan anledning. Litteratur till 
de andra teorierna och till metodavsnittet har varit enklare att finna i ovanstående 
beskrivna kataloger.  
 
För att strukturera upp och sammanlänka alla intryck gjordes först flera grova 
tankekartor på diverse områden, se bilaga 4 för exempel. Dessa var till stor hjälp för 
att välja inriktning på examensarbetet. Under hela examensarbetet har tankekartor 
används för att strukturera upp insamlad data och för att få nya infallsvinklar vid 
problem. 
 
Examensarbetarnas önskan att välja ett transformerat flöde med tillverkningssteg i 
minst två maskiner med olika flödeschef på varje avdelning visade sig vara svårare än 
befarat. Till slut, efter sökningar i databaser och rådfrågning med diverse medarbeta-
re, ansågs rakbladsflödet vara lämpligast. En processkarta på rakbladsflödet återfinns i 
bilaga 5. Detta flöde hade dock bara tillverkningssteg i en maskin på härdningen, så 
ytterligare en flödeschef därifrån valdes slumpmässigt ut för intervju. Samtliga  
                                       
6 Fiskbensdiagram hjälper till med identifikationen av huvud- och delorsaker till ett problem. 
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intervjuer på en avdelning och huvuddelen av observationerna gjordes i block för att 
undvika sammanblandning av uppgifter. Examensarbetarna följde flödet och började 
med intervjuer på förfabriken. Tanken vara att de två flödeschefer med flest maskiner 
i flödet på varje avdelning skulle intervjuas. På förfabriken hade dock den med flest 
tillverkningssteg semester så de två som intervjuades valdes slumpmässigt ut av de 
kvarvarande. Vid operatörsintervjuerna användes bekvämlighetsurval för att kunna 
göra intervjuerna när det passade examensarbetarna utan att behöva boka ett möte 
med operatören och därmed störa produktionen. Examensarbetaren gick helt enkelt 
till de maskiner i flödet vars flödeschef blivit utvald till intervju och frågade operatö-
ren om den ville svara på ett par frågor. Samtliga som tillfrågas både för längre 
intervjuer eller kortare frågor har villigt hjälpt examensarbetarna.  
 
Att använda intervjuer inledningsvis för att bilda en uppfattning om Bands problem-
hantering var nödvändigt, då inga skrivna källor fanns att tillgå. Ett bekymmer med de 
mycket öppna intervjuer som genomfördes i början var att vissa av de intervjuade 
bredde ut sig väldigt och examensarbetarna fick in en hel del icke relevant informa-
tion. Detta bekymmer avtog dock med tiden då problemområdet blev mer specifice-
rat, en anpassad intervjuguide kunde användas samt att vanan att intervjua infann sig. 
Intervjuerna med tjänstemännen skedde som planerat med två intervjuare. Dock 
genomfördes operatörsintervjuerna med en intervjuare då dessa i annat fall skulle 
kunna upplevas påträngande. Examensarbetarna tyckte att denna mindre formella 
intervju gav bra resultat i och med att operatörerna vågade prata fritt. 
 
Ett större antal tavelmöten i flödet valdes att observeras för att få se hur de går till på 
riktigt. Tyngdpunkten av observationerna har gjorts i varv två men slumpvisa observa-
tioner har även gjorts i varv tre. Detta för att räta ut frågetecken, undersöka om 
användningen av verktyg skulle öka eller någon annan förändring skulle ske. Det var 
förhållandevis enkelt att observera tavelmöten på förfabriken och kallvallsningen då 
dessa genomfördes i stort sett dagligen och på samma tid i det observerade flödet. Ett 
större antal av dessa möten har observerats. På härdningen däremot har endast ett 
fåtal möten iakttagits då dessa i vissa maskiner bara genomförs ungefär varannan 
vecka och i andra så varierar mötestiderna på grund av processen. Andra sorters 
möten har också observerats, detaljplan av dessa återfinns i referenslistan. Det har 
varit enkelt att få vara med på de möten som känts intressanta, det svåra har varit att 
veta vilka som hållits. 
 
Av informationen från intervjuer och observationer gjorde examensarbetarna ett 
flödesschema över problemhanteringsprocessen för varje avdelning. Dessa visade att 
det inte var några större skillnader mellan avdelningarna, vid varje situation hade de 
samma alternativ att välja emellan. Svårigheten var istället att det fanns väldigt många 
olika vägar ett problem kunde vandra mycket beroende av vem som upptäckte det 
och vad det var för problem. Examensarbetarna har valt att inte bifoga alla dessa 
flödesscheman på grund av dess storlek men två exempel återfinns i bilaga 6.  
 
När planeringsrapporten skrevs antog examensarbetarna att en benchmarking kunde 
vara användbar, så en eventuell sådan planerades in. Då litteraturstudierna inte gav 
det önskade resultatet gällande information om problemhanteringsprocesser blev det 
nödvändigt att söka information genom benchmarking. I samråd med företagshand-
ledarna valdes SMT:s Röravdelnings Extrusionsavsnitt (Extrusion) till den interna  
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benchmarkingen. Bakgrunden till beslutet var att handledarna tyckte att Extrusion 
kommit längst i sin transformation och att den givit stor effekt med bland annat höjda 
TAK-värden. På Extrusion gjordes datainsamlingen på samma sätt som på Band 
förutom att befintlig data inte undersöktes. På Extrusion genomfördes färre intervjuer 
än på Band, endast en i varje befattning intervjuades förutom bland operatörerna där 
flera intervjuades. Ett antal tavelmöten på för- och eftermiddagen observerades samt 
ett problemlösningsseminarium. 
 
För att hitta ett företag som tillverkade band och arbetade med lean production till 
den externa benchmarkingen sökte examensarbetarna på Internet, kontaktade 
personal på universitetet och olika företag. Information gällande problemlösning och 
lean production på olika företag var svårt att finna i litteratur och på Internet. Detta 
gällde speciellt för företag med liknade tillverkningsprocess som Band, den informa-
tion som fanns gällde framförallt monteringsintensiva företag. Detta gav alltså inte så 
bra resultat och vändningen kom först när huvudnavigatören på ett möte berättade att 
Alcoa visat bra resultat med sitt lean production arbete och lyckats bäst i branschen. 
Efter diverse sökningar på bland annat Alcoas hemsida fann examensarbetarna Sapa 
Heat Transfer i Finnspång (SHT) som tillverkar aluminiumband. På SHT blev det 
mindre problemhanteringsprocessjämförelse än beräknat eftersom de låg efter sin 
planering. Istället jämfördes implementeringen av deras lean production program.  
 
Ingen separat analys har gjorts av materialet från benchmarkingarna. Materialet 
används framförallt som goda exempel och ibland har anpassade förbättringar, 
baserat på benchmarking underlaget föreslagits på Band. Då litteraturstudierna inte 
gav önskat resultat angående hur en hel problemhanteringsprocess bör se ut satte 
examensarbetarna ihop ett eget förslag. Den baserad på olika viktiga moment som 
fanns i befintlig litteratur bland annat DMAIC och TPM. Bands insats analyserades 
sedan med fem varför (se bilaga 7 för exempel på varför-varför träd) och mot teorin. 
Rekommendationer har tagits fram med hjälp av empirin på Band, teorin och 
benchmarkingarna för att Band ska kunna arbeta bort de svagheter som analysen 
visade på. 
 
Det skedde en del stora förändringar på Band under examensarbetet, mer om dem i 
avsnitt 5.2.14. Detta innebar en del extra arbete i form av intervjuer och mötes 
observationer för att hålla examensarbetet uppdaterat. Bechmarkingen med SHT 
flyttades också ett par gånger vilket innebar omflyttningar i planeringen. Planeringen 
var därför tvungen att arbetas om en aning och examensarbetarna fick arbeta något 
längre än planerat.   
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5  Empiri 
 
Nedan följer en nulägesbeskrivning med organisationsroller och problemhanteringen på 
Band. 
 

5.1  Nulägesbeskrivning Band 

5.1.1 Produktionslinjechef  
Produktionslinjecheferna7 har det övergripande ansvaret för maskiner, material, 
personal och flöden. Varje vecka tar produktionslinjechefen ut övergripande statistik 
för produktionskontona såsom tonnage, ledtid och leveransprecision. På förfabriken 
anser produktionslinjechefen att det är flödeschefens uppgift att identifiera trender i 
statistiken. Detta verkar emellertid inte ske. Kallvalsningens produktionslinjechef anser 
att han ska leta efter trender i nyckeltalens statistik för att sedan kunna ta upp detta till 
diskussion på veckomötena. Svåra problem får produktionslinjechefen direkt infor-
mation om av flödescheferna eller materialuppföljarna. Det är även vanligt att 
produktionslinjechefen får information om problem som flödeschefer och operatörer 
ej klarar av att lösa när dessa tas upp på veckomötena. Produktionslinjechefen är inte 
direkt involverad problemlösningen, däremot kan de bestämma om ett allvarligt eller 
återkommande problem ska lösas i ett projekt. 
 
Examensarbetarna har intervjuat samtliga produktionslinjechefer och ingen av dem är 
nöjd med problemlösningen. ”Vi är dåliga på att lösa problem” kommenterar en 
produktionslinjechef. En produktionslinjechef anser att det är svårt att veta vilka 
problem som finns, hur de löses, samt att det saknas ett bra system för att få veta att 
problemet är löst. 

5.1.2 Flödeschef 
Varje maskin har en flödeschef som i de flesta fall är ansvariga för flera maskiner 
och deras personal. Dennes uppgift är att se till att produktionen flyter i maskinen. 
Enligt en flödeschef innebär detta att tiden delas mellan maskin- och personalvård. 
Flödeschefen kommer i kontakt med problem på en mängd olika sätt. Det klassiska 
sättet är att operatörerna ringer eller hämtar dem när ett problem av någon art 
uppstått, exempelvis att maskinen har havererat. I en sådan situation utför inte 
flödeschefen någon direkt problemlösning. Dennes roll är snarare att samla in 
information från operatörerna om vad som inträffat, för att sedan ta ett beslut om 
vilken insats som ska göras. Flödeschefen fångar även upp problem vid sina dagliga 
rundor i maskinen eller genom att operatörerna har skrivit upp dem på tavlan. 
Eventuella fel i det material som passerat flödeschefens maskin får denne reda på 
genom protokoll från syningsbänkarna, återkopplingslappar eller genom samtal med 
andra flödeschefer. Materialfel som uppstår i maskinen redovisar operatörerna oftast 
direkt till flödeschefen. 
 
 
 

                                       
7 Bandproduktionens organisationskarta återfinns i bilaga 8. 
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5.1.3 CI-team 
I och med övergången till Lyftet ledtid fick varje avdelning ett CI-team (förbättrings-
team) bestående av en CI-leader och två CI-tekniker som arbetar på heltid med 
förbättringsarbete. Under examensarbetets gång har även två processutvecklare 
anslutits till varje grupp. De olika avdelningarnas CI-tekniker har väldigt sällan kontakt 
med varandra. CI-leader träffas en gång i månaden. Detta är något mindre samarbete 
än vad som är önskvärt och teamen säger att detta bidrar till att de har dålig uppfatt-
ning om vad, och hur, de andra CI-teamen arbetar.  
 
CI-teamens roll är inte definierade och varje team bestämmer själva vad de skall 
arbeta med. CI-teamen har länge efterfrågat en rollbeskrivning att arbeta efter, men 
har inte fått någon. Samtliga team anser att deras roll är att stötta flödescheferna. 
Detta innebär att samtliga CI-team ibland är ansvariga för åtgärder vid tavelmötena, att 
hålla tavelmöten då flödeschefen är borta, att skriva SOP:ar och hjälpa till med 
dokumentation. En CI-chef berättade att enligt SMT ska CI-teamen använda max 10 
procent av sin tid på akuta insatser och 90 procent på förebyggande åtgärder. 
 
På kallvalsningen, som nyligen genomförde sin transformation, arbetar CI-teamet till 
stor del med att genomföra punkter som identifierats i workshopar. Mycket tid läggs 
också ner på att förbättra TAK-värdesberäkningarna. I samband med transformatio-
nen skrev en taktisk implementationsplan (TIP) och några av dessa punkter arbetar 
CI-teamet med. De arbetar till stor del även med brandkårsutryckningar för att fixa 
akuta problem i produktionen. Förfabrikens CI-team arbetar främst med att förbättra 
flödet. Härdningens CI-team har funnits längst och de har hunnit genomföra nästan 
alla punkter från workshoparna. CI-teknikern arbetar gärna nära maskinerna och gör 
brandkårsutryckningar för att lösa problem åt operatörerna. Han säger själv att det 
ibland blir simpla problem som de hade kunnat lösa lika bra själva. CI-teamen 
genomför ibland projekt åt produktionen och hjälper dem med pappersarbetet kring 
investeringar. 

5.1.4 Visuella materialkontroller 
Materialet kontrolleras i en syningsbänk innan det 
skickas till kund, se figur 5:1. Bland annat kontrolleras 
bandets dimension och yta. En stor del av kontrollen 
sker genom att synaren undersöker banden visuellt och 
gör mätningar med manuella verktyg. Synarna berättar 
att deras arbete bygger mycket på erfarenhet och att de 
lärt sig vilka krav olika kunder har. De synare som 
examensarbetarna intervjuat berättar att synarna arbetar 
lite olika, men att resultatet troligen blir lika i slutändan. 
”Fast det är tydligen inte bra att jobba olika, det fick vi 
lära oss på en kurs” berättar en synare. Vid en av de 
studerade syningsbänkarna ska operatörer från den 
maskin materialet senast passerat kontaktas vid grova 
materialfel. Detta för att personalen ska kunna komma 
och se hur felen ser ut. Varken synaren eller 
operatörerna ansåg detta vara en vanlig företeelse. 

Figur 5:1. Syningsbänk 
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Varje maskins operatörer ska även kontrollera banden, så gott det går. Ett fåtal 
maskiner i tillverkningen har en extra roll som ”syningsbänk” för att materialet ska 
kontrolleras oftare. Här sker en väldigt grov visuell syning. Det råder delad mening 
om det går att upptäcka alla materialfel överallt i kedjan. Samtidigt kan det enligt vissa 
intervjuade vara svårt att avgöra vilken maskin som orsakat materialproblemen. Att 
materialet går sönder i en maskin eller att problemen visar sig efter att materialet 
passerat maskinen behöver nödvändigtvis inte betyda att problemet härstammar från 
just denna maskin. Samtliga intervjuade berättar att materialdefekter kan försvinna vid 
bearbetning i efterföljande maskiner. De vet inte vilka defekter som arbetas bort i 
efterföljande produktionssteg och därför skickas ofta materialavvikelser vidare i 
produktionskedjan.  

5.1.5 Materialuppföljare 
En av materialuppföljarens uppgifter är att spåra materialfelen tillbaka till rätt maskin. 
Spårningen bygger till stor del på uppföljarens erfarenheter av maskinerna och 
materialet. När rätt maskin är identifierad ska materialuppföljaren försöka förhindra att 
felet uppstår igen. Mycket av det arbetet går ut på att prata med operatörer samt leta 
felen i maskinen tillsammans med dem. Vid återkommande fel kan materialuppfölja-
ren ansvara för en projektgrupp som ska lösa problemen. En stor del av materialupp-
följarna berättar att många materialfel är operatörsberoende. Detta beror i sin tur på 
att operatörerna glömmer vad de ska göra samt jobbar på olika sätt. Enligt mate-
rialuppföljarna är det vanligt att felen minskar under en tid efter att operatörerna blivit 
informerade om problemen men att de sedan ökar igen. Materialuppföljarna jobbar 
på olika sätt och har varierande arbetsuppgifter. 

5.1.6 Återkopplingslappar 
Återkopplingslapparna, som håller på att införas på Band, är ett försök att skapa en 
standardiserad och kontinuerlig återföring mellan maskinerna. En återkopplingslapp 
återfinns i bilaga 9. Operatörerna ska kontrollera bandet innan de börjar producera. 
På återkopplingslappen kan de notera fel som syns vid kontrollen eller under 
produktion. Operatörerna ska alltid betygsätta banden, om inget fel upptäckts 
meddelas detta. Examensarbetarnas intervjuer visar att standardiseringen upphör här. 
I vissa fall skickas lappen sedan till flödeschefen i den maskin som senast hanterade 
materialet. Denne bestämmer om felen varit så frekventa att en utredning krävs, ingen 
instruktion på detta finns utan alla gör en egen bedömning. Återkopplingslapparna 
presenteras även för operatörerna. Vissa maskiner får istället återföringen direkt via 
datorn. Då är det operatörerna som ska avgöra vad som behöver göras. De examens-
arbetarna intervjuat visste inte vad de skulle ha information till. De brukade enbart 
titta på lappen och tyckte att det räckte. I vissa maskiner skickas alltid en återkopp-
lingslapp och i andra skickas de enbart vid fel. 
 
Där lapparna inte används fungerar återkopplingen också olika i varje maskin. Till 
och med i en och samma maskin sköts återkopplingen på olika sätt beroende på vem 
som ger och tar emot den.  Där feedbacklappar inte används är det vanligt att 
återkoppling endast ges om det gäller en ansenlig kvantitet defekt material eller ett 
problem som ofta återkommer. Många tycker det är jobbigt att kontakta andra 
arbetsplatser muntligt då återföringen inte tas emot så bra. Många operatörer tycker 
det vore bra att få mer återkoppling, till exempel via materialprover, för att kunna  
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förbättra sitt arbete. Samtidigt har examensarbetarna märkt att de flesta har svårt att ta 
till sig återkopplingen. Istället menar de att det är någon annan maskin eller operatör 
som orsakat materialfelet. Eftersom ledtiderna är mycket långa kommer återkoppling-
en väldigt sent i förhållande till när materialet tillverkades. Detta tycker operatörerna 
gör det svårt att veta vad som gjordes när det defekta materialet tillverkades. Skift-
gången leder till att det är svårt att få fram återkopplingen till samtliga även om den är 
skriftlig. Operatörerna tycker inte att det blir någon kvalitetsförbättring när återföring 
ges. Flödescheferna tycker däremot att problemen brukar minska under en tid efter 
att klagomål (positiv återföring ges mycket sällan) gjorts.  
 
Tidigare hade de flesta maskiner så kallade kundleverantörsmöten där operatörerna i 
närliggande maskiner träffade varandra och fick återkoppling på materialet. Där 
diskuterade de även hur de ville ha materialet från tidigare maskiner samt hur fel 
skulle bedömas. Detta tycker operatörerna inte fungerar så bra med återkopplingslap-
parna.  Flödescheferna berättar att de upplevde att problemen minskade vilket bidrog 
till färre kundleverantörsmöten ansågs behövas. Detta var en av anledningarna till att 
de las ner, den andra var att de tog för mycket tid från produktionen.  

5.1.7 Veckomöten 
Varje produktionsavdelnings produktionslinjechef, flödeschefer, ibland CI-team och 
materialuppföljare har veckomöten en gång i veckan. Dessa hålls av produktionslin-
jechefen och börjar med en genomgång av produktionsavsnittets nyckeltal. Grova 
avvikelser skrivs upp på en whiteboardtavla för behandling senare under mötet, se 
figur 5:2. 
 

 

Figur 5:2. Veckomötestavla 
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Därefter presenterar och kommenterar flödescheferna sina maskiners 
TAK/TA/kvalitetsvärden och eventuella grova avvikelser skrivs upp som problem på 
tavlan. Vanligtvis kommenteras inte trender över tiden. Flödescheferna har även 
möjlighet att ta upp de problem de ej lyckas lösa på egen hand, vilket brukar ge 
upphov till en liten diskussion.  
 
Produktionslinjechefen går sedan igenom om förra veckans problem blivit undersök-
ta eller lösta av den ansvariga personen. På härdningen sparas åtgärdade punkter i 
handskrivna dokument medan förfabriken och kallvalsningen inte har någon doku-
mentation.  Därefter diskuteras de uppkomna avvikelserna kort och deltagarna 
kommer med mer eller mindre kvalificerade gissningar på problemets orsak. Det 
händer också att orsaken till problemet förblir okänt. En person blir sedan ansvarig 
för att undersöka vad problemet beror på, och försöka lösa det.  
 
Under ett observerat veckomöte bestämde flödeslinjechefen att de för första gången 
skulle prioritera avvikelserna. Avvikelserna med högst prioritet fick sedan en grundli-
gare orsaksanalys. Iden var bra men problemlösningen blev inte bättre för det. 
Flödeslinjechefen frågade varför någon gång och gruppen kom med olika gissningar. 
Istället för att gå djupare med den bästa iden och ställa fler varför-frågor, så nöjde de 
sig med de första spridda gissningarna och kom ej fram till problemets rot. 
 
De olika avdelningarna säger att de inte har så mycket nytta av att få information från 
andra avdelningars veckomöten eftersom problemen skiljer sig så markant. Vid näst 
intill alla veckomöten som examensarbetarna observerat har dock samtliga avdelning-
ar haft återkommande problem med personalbrist. I augusti fick förfabrikens flödes-
chefer i uppgift av produktionslinjechefen att problemlösa runt personalbristen, 
problemlösningen blev till slut uppskjuten till 2006. 

5.1.8 Tavelmöten  
Tavelmöten hålls vid en whiteboard vid de maskiner som genomgått transformatio-
ner, se figur 5:3. I de flesta fall genomförs tavelmötena på bestämda tider varje 
vardag och pågår mellan fem och tio minuter. Samtliga i skiftlaget ska delta i mötet 
om inte processen är ömtålig och därmed kräver övervakning. Examensarbetarna har 
observerat ett stort antal tavelmöten och det har aldrig varit problem med uppslut-
ningen från operatörernas sida. CI-team och produktionslinjechefer deltar däremot 
väldigt sällan på tavelmötena i produktionen trots att de enligt tavelmötesrutinerna ska 
delta en gång per vecka (se bilaga 10). Under examensarbetets första period hände 
det att tavelmöten blev inställda på grund av att flödeschefen inte hade möjlighet att 
genomföra dem. Examensarbetarna upplever att mängden inställda tavelmöten 
minskat något under den senare delen av examensarbetsperioden. Detta då CI-team 
och andra flödeschefer har blivit bättre på att täcka upp för den frånvarande flödes-
chefen.  
 
På härdning har en av flödescheferna inte tavelmöten mer än en gång i veckan vilket 
resulterar i att de blir över en timme långa och tar upp mindre akuta problem. Enligt 
flödeschefen är anledningen till att han har möten så sällan att han upplever att de 
tar för mycket tid från produktionen i förhållande till vad som kommer fram.  
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Figur 5:3. Tavla i produktionen 

De flesta operatörer och flödeschefer anser att problem som tas upp på tavelmöten 
inte glöms bort lika lätt som tidigare. Tavlan underlättar för skift utanför dagtid att ta 
upp problem och synliggör även att något görs åt dem, vilket uppskattas i de få 
maskiner där så sker. Många operatörer och ett fåtal flödeschefer upplever tavelmö-
tena som onödiga eftersom det inte kommer upp någonting nytt och de tar tid från 
produktionen. En flödeschef som haft tavelmöten under en längre period berättar att 
det var gnäll i början men att personalen numera efterfrågar tavelmötena. ”Nu har 
tavelmötena blivit vardag” säger han.  
 
Tavelmötena inleds med att flödeschefen redovisar föregående dags TAK-värden, om 
siffrorna är sämre än förväntat händer det ibland att operatörerna berättar vad detta 
beror på. Vanligtvis har denna information redan nått flödeschefen. Vid en av 
maskinerna tar operatörerna själva fram och presenterar TAK-värdena. Framöver är 
det meningen att detta ska ske i samtliga maskiner. På härdning är tanken att operatö-
rerna till att och börja med ska hålla tavelmötena på helger, vilket körts igång i en 
maskin. Anledningar till att så få operatörer håller i tavelmöten är att många saknar 
den datavana som krävs, att de inte är engagerade samt att de anser att det är extra 
arbete som de ej har tid med. 
 
Både flödeschefen och operatörer i flertalet maskiner anser att TAK mätningarna inte 
är rättvisande. CI-teamen, speciellt på kallvalsningen, har under examensarbetets gång 
ändrat TAK-värdesuträkningarna. För exempel på hur TAK räknas ut se bilaga 11. 
Rakklingorna är det enda material som TAK-värdena baseras på. Härdning använder 
sig inte utav TAK utan har fokuserat på kvalitet och till viss del utnyttjandegrad. Vid  
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tavelmötena går de igenom statistik över kvalitetsproblem som uppmärksammas i 
materialet både av dem själva och av synarna. Förfabriken använder sig framförallt av 
TAK-värden medan kallvalsningen använder TAK-värden i vissa maskiner och TA i 
andra. Både designen på TAK lapparna och materialet som TAK grundar sig på 
skiljer sig mellan förfabriken och kallvalsningen. Exempelvis räknas K i TAK ut olika i 
maskinerna och mellan avdelningar. På kallvalsningen används oftast kg ut/kg in och 
i förfabriken är det vanligt att uträkningen bygger på antal prima band i procent. 
Andra kvalitetsvärden som visas vid tavelmötet varierar mellan olika maskiner och 
kan bland annat vara antal band som nästa maskin/syningsbänk upptäckt fel på. 
Denna siffra är vanligtvis noll i några maskiner medan den varierar starkt i andra. En 
maskin hade ett medel på cirka nio procent för september och oktober. De måna-
derna var kommentaren från flödeschefen att kvaliteten var bra eftersom det ”bara 
var två av tolv med anmärkningar”. 
 
Operatörerna anser att informationen från TAK-värdesgenomgången inte är några 
nyheter för dem, att de bara går dit för att de måste och att många inte förstår vad 
siffrorna betyder. De operatörer som inte förstår TAK-värderna, och som examensar-
betarna pratat med, har inte berättat detta för sina chefer. Om någon frågar så säger 
de att de förstår eftersom det är enklast. Många uppskattar att få reda på produktions-
takten och hur de ligger till med produktionen i tonnage vid deras maskin. Många 
operatörer har svårt att se hur de ska kunna påverka statistiken för hela Band. Till 
exempel fick de tidigare höra att utbytet på hela Band var dåligt men samtidigt 
framgick det att deras maskiner producerade prima kvalitet. 
 
Efter TAK-värdesgenomgången går flödeschefen igenom problem som operatörerna 
skrivit upp på tavlan. Samtliga skiftlag har möjlighet att skriva problem som uppstått 
under det senaste dygnet. Av de problem som står på tavlan skrivs de flesta ner vid 
tavelmötet. En stor del av problemen som inträffat under ett skift tas aldrig upp på 
tavlan. Låga TAK-värden ses heller inte som ett problem som det kan problemlösas 
kring.  
 
Under tavelmötets gång försöker gruppen fylla i de tre första tårtbitarna i Sandviks 
variant av PDSA-cykeln i figur 5:4.  
 

 
Figur 5:4. De olika stegen i Bands problemlösning vid tavlan8 

Rotorsakerna diskuteras fram med utgångspunkt från problemet. Vid de observerade 
tavelmötena har det inte i något fall identifieras en rimlig rotorsak till det problem 
som tas upp på tavlan. Ett antal flödeschefer har svårt med att formulera problem. 
Följderna av detta blir att det verkliga problemet står som orsak, vilket leder till att det 
inte framkommer någon bakomliggande orsak till problemet (se tabell 5:1). 
 
 
 
                                       
8 Figuren är hämtad från kallvallsverkets förbättringsdatabas. 
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Tabell 5:1. Exempel på problemlösning på Band9 
 

Problem Orsak Åtgärd När Ansvarig Status 
Vänster  
s-verk 

Bitar lossnat  
i rullarna 

Beställ byte 
uh 

v-25 Flödeschefen 

 
 
I de fall där problemet står som problem nöjer sig flödescheferna med fråga varför 
en gång istället för fem när de ska hitta orsaken till problemet. De kommer då fram 
till en första orsak, trots att chansen att detta ska vara rotorsaken är liten. Åtgärderna 
blir därför kortsiktiga och oftast bestämmer sig gruppen för att kontakta underhåll, att 
vänta och se, eller som vid materialfel att ta lärdom av misstaget. 
 
Under tavelmötet utses även en person som blir ansvarig för att åtgärden utförs under 
det tidsintervall som bestäms. På de observerade tavelmötena har allt som oftast 
flödeschefen satts som ansvarig, men bland de dokumenterade problemen har ibland 
CI-teamen och operatörer stått som ansvariga. De operatörer som arbetar i maskiner 
där flödeschefen till stor del är ansvarig för problemen anser att detta är en bra 
lösning. Många operatörer berättar att de tycker att det är skönt att inte ta ansvar för 
åtgärderna. Bland de operatörer som utsetts som ansvariga för problem, anser några 
att det kan vara svårt att hinna med att åtgärda problemen eftersom det inte finns 
någon tid avsatt till detta. Det vanligaste är att operatören är ansvarig för åtgärder som 
går ut på att kontakta underhåll eftersom operatörerna bäst vet vad som krånglar. 
Detta innebär att det inte blir någon större skillnad att vara ansvarig för en tavelåtgärd, 
eller att de kontaktar underhåll utan att problemet tagits upp på tavlan först.  
 
Ibland avslutas tavelmötena med att den ansvarige informerar om hur arbetet med att 
utföra åtgärden fortlöper. Tanken är att problemet ska åtgärdas inom den tidsram som 
är bestämd under tavelmötet, men i många fall drar åtgärderna ut på tiden. Enligt 
flödeschefer och operatörer som intervjuats beror det på att de väntar på att någon 
annan (ofta underhåll) ska utföra åtgärden eller att de själva glömt bort eller inte haft 
tid att utföra den. Kallvalsningen har därför lagt in en extra ruta där anteckningar om 
vad som händer med åtgärden kan göras. 
 
Ingen uppföljning för att säkerställa att den gjorda åtgärden gav tänkt resultat görs. 
Uppföljningen är ett problem på samtliga avdelningar. Det finns inga rutiner för hur 
uppföljningen ska gå till berättar produktionslinjecheferna och anser att det är skälet 
till att den är dålig (obefintlig enligt examensarbetarna). Den enda uppföljning som 
görs är så kallade team audits som ska göras i varje maskin en gång i veckan. Det är 
en uppföljning på att viktiga aktiviteter såsom problemlösning med rotorsaksanalys 
görs i maskinen (se bilaga 12). Resultatet ska flödeschefen bland annat redovisa på 
tremötestavlan. I de flesta maskiner är det flödeschefen som fyller i auditsen, även 
fast många punkter är en utvärdering av dennes egna arbete. Resultaten med de 
förbättringar som måste göras ska exempelvis på kallvalsningen sparas i förbättrings-
databasen, vilket inte sker så aktivt.  Några flödeschefer uppfattar team auditsen som 
”något onödigt som de högre cheferna vill ha”. 
 
 
                                       
9 Exemplet är hämtad från kallvalsverkets förbättringsdatabas vecka 41 och har redigeras designmässigt. 
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Problem som är enkla att åtgärda suddas i de flesta fall bort från tavlan utan att 
dokumenteras. Några flödeschefer låter punkterna stå kvar på tavlan ett tag så att 
samtliga skiftlag ska få möjlighet att se dem. De problem som inte blir åtgärdade inom 
några dagar sparas antingen på tavlan eller dokumenteras bland pågående problem-
lösningar. Denna dokumentation skiljer sig åt mellan olika avdelningar. I förfabriken 
skriver flödeschefen, eller i vissa fall CI-teamet, (på grund av bristande datakunskap 
hos flödeschefen) in problemen i Excel-listor som sparas åtkomligt för alla (dock är 
den svår att hitta). Även på kallvalsningen sker en del datainförande av CI-teamet och 
en del av flödeschefen. Kallvalsningens CI-team har däremot skapat en databas där 
allt förbättringsarbete sparas, vilken omfattar även detta.  När åtgärden är gjord ska 
statusen ändras från “ansvarig person” till “åtgärd utförd” och problemet flyttas då till 
en avslutad mapp.  
 
Överlag ligger de flesta efter med dokumentationen, om de överhuvudtaget doku-
menterar problemen. Exemplet i tabell 5:1 är tagen ur en av Bands databaser vecka 
41 och är då fortfarande inte åtgärdad, fast detta skulle vara klart vecka 25 enligt 
planeringen. På kallvalsningen har vissa maskiner exempelvis inte dokumenterat ett 
enda problem som pågående eller avslutade sedan navigatörerna åkte för fyra 
månader sedan. I de andra maskinerna i rakbladsflödet på kallvalsningen har endast 
ett mycket fåtal problem blivit dokumenterade. Av 44 påbörjade problem med angivet 
färdigdatum är det endast ett som inte har passerat färdigdatum när denna text skrevs 
vecka 42. Examensarbetarna vet inte hur stor procent av problemen som är lösta, 
utan att ha blivit överförda till avslutade projekt. Enligt flödescheferna har en stor del 
blivit avslutade i rätt tid, men inte blivit överförda ännu. De menar att anledningen till 
att detta ej blivit gjort i tid beror på att de väntar på att underhåll eller konstruktörer 
ska åtgärda felet. De flesta problem las in mellan april och juni vilket i sådana fall 
innebär att åtgärdandet av problemen tar väldigt lång tid och att dokumentationen är 
mycket bristfällig. Situationen i förfabriken är liknade, väldigt få problem har blivit 
dokumenterade sedan navigatörerna var där och problemen har inte lösts i tid. 
Problemen är heller inte dokumenterade i någon logisk följd, det saknas datum och 
de med datum presenterar inte heller dessa i någon standardiserad form vilket 
försvårar överblicken. I en maskin var det så många problem som inte var åtgärdade 
(många var åtta månader gamla problem från en workshop) att flödeschefen gjorde 
en prioritering tillsammans med några operatörer under ett planeringsmöte. De 
använde prioriteringsmatrisen som ingår i ”verktygslådan” för att prioritera åtgärderna 
efter effektivitet och genomförbarhet. På härdning dokumenteras inga problem med 
hjälp av dator.  
 
Den mycket bristfälliga dokumentationen har gjort det svårt att undersöka om 
problem återkommer, men att så sker bekräftas av i stort sett samtliga som intervjuats. 
Vissa menar att detta beror på naturligt slitage på maskinerna medan andra menar att 
livslängden borde vara längre. Flödeschefer och materialuppföljare vi intervjuat ser 
också tendenser till att vissa materialproblem går i vågor. Detta menar de beror på att 
operatörerna får en tillsägelse/information då det är mycket materialfel och att de då 
skärper sig ett tag.  

5.1.9 SOP 
I leankonceptet ingår att “best practice” ska användas. Det vill säga att det bästa 
möjliga sättet att utföra en uppgift ska tas fram och göras till standard så att alla  
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medarbetare som utför den uppgiften gör det på ett optimalt sätt. På Sandvik anses 
bandtillverkning vara ett hantverk. Som bekant finns det ungefär lika många hant-
verkstekniker som det finns hantverkare. Detta gäller även på Band där olika operatö-
rer exempelvis valsar på sitt eget individuella sätt som de har utvecklat efter många 
års arbete vid sitt valsverk. För att standardisera detta och många andra vitala moment 
som utförs olika har Band i och med ledtidsprojektet börja ta fram så kallade 
Standardied Operating Procedures (SOP). Dessa SOP:ar beskriver helt enkel hur ett 
visst moment ska utföras (se bilaga 13). 
 
I dagsläget skrivs de flesta SOP:arna i produktionen av CI-teamen. Dessa tar fram 
SOP:arna efter diskussioner med operatörerna om hur ett visst moment går till. Då 
SOP:en är skriven ska den skrivas under av berörda operatörer och flödeschefer. 
Ansvaret för att detta sker ligger på flödescheferna. I dagsläget är detta ett problem 
och på åtminstone en av tavlorna så är SOP:arnas underskrift en ständig punkt. Efter 
att underskrifterna samlats in skickas de upp till SBQ för dokumentation. Ansvaret för 
att SOP:arna sätts upp i maskinerna och att de används ligger också på flödeschefer-
na. Efter hand som operatörerna upptäcker brister i SOP:arna ska dessa revideras.  
 
De flesta operatörer som examensarbetarna har talat med använder SOP:arna väldigt 
sparsamt. En vanlig inställning är att många tycker att det är bra med SOP:ar men att 
de främst är till för nyanställda. En operatör hävdade att SOP:arna bara täcker in 
väldigt grundläggande moment som de redan kan. Många flödeschefer verkar inte 
heller vara alltför engagerade i att få arbetet med SOP:ar att fungera.  

5.1.10 Underhåll 
Underhållsavdelningen är uppdelad på en elektrisk och en mekanisk avdelning samt 
en förebyggande underhållsavdelning (TPU). Mekanikerna ska kunna arbeta i alla 
maskiner även om de flesta har något område som de är bättre på. TPU genomför 
underhåll på maskiner enligt en årsplan. De flesta maskiner har förebyggande 
underhåll med TPU 2-4 gånger per år som brukar pågå i ett par dagar.  
 
Operatörer och flödeschefer ska beställa jobb av elektriska och mekaniska avdelning-
en genom att skriva in problemen i en databas och prioritera dessa med en etta, tvåa 
eller trea beroende på hur allvarliga de är. En etta betyder att maskinen inte går att 
köra och det är av största vikt att den lagas. När underhållspersonalen är ute i 
produktionen har de ingen möjlighet att kontrollera om nya problem lagts in i 
databasen, vilket i teorin kan betyda att ytterligare stopp inte uppmärksammas av 
dem. Databasen som används är krånglig och omodern men ska snart bytas ut. Det 
händer att operatörerna misslyckas med att lägga till problem vilket medför att 
problemet inte åtgärdas. Efter intervjuer med både underhållschefen och operatörer 
visar det sig att ett vissa operatörer gärna ringer istället för att lägga in fel i databasen 
eftersom de tycker det är enklast. Underhållspersonalen som tar emot samtalet skriver 
upp problemet i sin anteckningsbok och ska, om han inte åtgärdar problemet själv, 
informera nästa skift om det. Brister i skift överlämningsrutiner både hos underhåll 
och produktion gör att ett problem som ringts in helt kan glömmas bort om inblan-
dad personal inte upplyser nästa skift om problemet. Det händer ibland att operatö-
ren upplever att underhåll glömt deras ärende och att de måste påminna dem. Detta 
tycker dock inte underhållschefen brukar vara ett problem. Kommunikationen mellan 
underhållspersonal och operatörer fungerar inte alltid så bra. Vid ett av observations- 
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tillfällena visste exempelvis inte operatörna om deras maskin blivit lagad eller ej 
under natten, vilket ledde till stillestånd. Underhåll har möjlighet att fylla i att under-
hållet blivit genomförd i databasen. Operatören som beställde reparationen ska även 
godkänna den i databasen efter det att reperationen utförs, detta vet inte alla operatö-
rer om enligt de intervjuade. Vad som blivit åtgärdat skrivs inte in i databasen. 
Operatören får därför inte reda på vad som blivit åtgärdat eller orsaken till felet om 
de inte är vid maskinen när underhållet görs. Intervjuresultatet visar tendenser till att 
inte alla operatörerna deltar aktivt när underhållspersonal är vid maskinen, detta är 
dock inte helt säkerställt. 
 
Förebyggande underhåll (FU) utförs på maskiner som ofta har problem. Underhållet 
utförs på bestämda tider varje eller varannan vecka beroende på maskin. Operatörer-
na undersöker då maskinen, byter förbrukningsvaror, städar och fyller på olja. 
Instruktioner för vad som ska göras har oftast tagits fram tillsammans med underhåll, 
ibland för flera år sedan. Underhåll deltar vanligtvis inte på maskinernas FU. Efter vad 
examensarbetarna förstått har två maskiner underhållspersonal som är inblandad i 
FU, där de planerar, reparerar och gör uppföljningar av den tillsammans med 
flödeschefen och en operatörsrepresentant. I de andra maskinerna finns inga rutiner 
för att underhåll ska åtgärda problem som uppstått i maskinen när det är FU-stopp. 
Många operatörer på Band är irriterade över att slitagedelar inte byts förrän de går 
sönder och att de då kan få stå länge på grund av att reservdelar fattas. 

5.1.11 Projekt 
Det finns inga fastslagna krav på eller någon definition av vad ett projekt är. Därför är 
spridningen relativt stor på vad som kallas projekt. I stort anses ett projekt vara en 
åtgärd som tar lång tid, är dyr och kräver insatser av flera personer. CI-team, teknik-
gruppen och flödeschefer driver ofta denna typ av projekt. Processutvecklarna, som 
ingår i CI-teamen, arbetar stor del av sin tid med projekt som innebär ombyggnatio-
ner eller andra förbättringar i maskinerna. Projekten drivs inte efter någon speciell 
arbetsmetod eller instruktion. Undantag från detta är investeringsprojekt som görs 
enligt vissa mallar. Det finns inte heller någon standard för hur dokumentation ska gå 
till eller någon enhetlig plats där den ska sparas. Detta innebär att projektledaren själv 
bestämmer om denne vill skriva en rapport, mötesprotokoll eller strunta i dokumente-
ring. I sällsynta fall sker uppföljning av projekt. I ungefär ett års tid (fram till mitten av 
2004) fanns en Strategisk Utveckling av Verksamheten (SUV) databas där man 
specificerat hur lång projekttid som krävdes för att projekt skulle sparas där. Databa-
sen innehöll förutom dokumenterade projekt även enklare mallar för projektdrivan-
det. SUV togs fram i samband med att en tidigare produktionschef försökt införa 
processorientering på Band. Databasen slutade användas i anslutning till att pro-
cesstänkandet las ner.  

5.1.12 Iakttagna problemlösningar 
Då problem uppkommer utan förvarning har det varit svårt för examensarbetarna att 
göra observationer på hur den första problemlösningen genomförs. Vid ett tillfälle 
hördes dock ett annorlunda ljud från en maskin under ett tavelmöte vilket gav 
examensarbetarna möjlighet att observera hur operatörer och flödeschefen uppträd-
de. Eftersom ingen visste vart oljudet kom ifrån eller vad det berodde på så sänkte 
operatörerna hastigheten i maskinen för att sedan med hjälp av syn och hörsel kunna  
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lokalisera oljudet. Arbetet skedde så vitt observatörerna kunde se planlöst och 
flödeschefen såg inte ut att kunna bidra med någon kunskap. Till slut hittade en 
operatör en flaska som låg på golvet. Eftersom ingen tyckte de hade hört något mer 
oljud så enades gruppen om att orsaken måste vara att flaskan ramlat ner.  
 
Vid ett annat tillfälle hade en operatör problem med ett dåligt hasplat band från 
föregående maskin. Detta medförde att operatören var tvungen att köra bandet väldigt 
långsamt i hans sax. För att överhuvudtaget kunna skära bandet var operatören 
dessutom tvungen att stanna maskinen vid upprepade tillfällen och försöka flytta 
bandet på bobinen. Detta löste han genom att dunka in bandet på bobinen med 
hjälp av en ledtruck. Operatören berättade att detta antagligen kunde skada bandet. 
Han brukade ändå göra så, eftersom han inte kommit på något annat sätt. Varken 
maskinen bakom eller framför kontaktades eftersom det bara gällde ett band. Att det 
varit problem med ett band togs heller inte upp på tavelmötet dagen efter. 

5.1.13 Ändrade förutsättningar  
Några veckor in i examensarbetet blev ett par högre chefer på Band omplacerade. 
Efter detta har även mindre omorganisationer gjorts. Exempelvis fick Bands teknik-
grupp och CI-team ett annat utseende och funktion. I slutet av examensarbetet togs 
dock den ändringen tillbaka. Dessa omorganisationer har inneburit relativt stora 
förändringar i arbetssätt och prioriteringar på Band under examensarbetets gång. 
Examensarbetarnas målsättning är att nulägesbeskrivningen ska vara så aktuell som 
möjligt och därför är de större händelserna och förändringarna redovisade nedan.  
 
Band har ålagts tydliga krav på att minska förseningsläget och få upp faktureringen 
till årsskiftet. Detta har satt hård press på produktionen. Bands nya produktionschef 
var tidigare chef för navigatörsgruppen och innan dess var han själv navigatör. Han 
är oerhört fokuserad på att nå de satta kraven. Produktionschefen har ändrat olika 
arbetssätt och gjort nya mötesformer för att förenkla för produktionen att fokusera på 
det som han anser vara viktigt. Detta döptes till ”klart skepp” och började införas i 
mitten av examensarbetet. ”Klart skepp” ska inte ses som något stort förändringspro-
jekt utan ska just vara en hjälp för produktionen att fokusera på det viktiga och 
arbeta i enlighet med Lyftet ledtid. Några av de viktigaste skillnaderna tas upp i 
följande stycken. Flödescheferna, som när examensarbetet började hette produktions-
ledare, har som namnet antyder fått ett större ansvar för flödet. De ska även tillbringa 
en större del av sin arbetsdag ute i produktionen. Däremot ska inte flödesledarna 
fortsätta vara ansvariga för projekt utan det ska skötas av teknikavdelningen eller CI-
teamen. Teknikchefen håller på att rangordna samtliga projekt som pågår. Vid denna 
genomgång visade det sig att vissa projekt var snarlika och andra mindre akuta varför 
vissa kommer att läggas ner.  
 
Även ett antal möten/informationsträffar har införts. På morgonen ska varje avdel-
nings produktionslinjechef, flödeschefer, CI-leader och eventuellt någon materialupp-
följare ha ett kort morgonmöte. På morgonmötet pratar de om vad som hänt i 
produktionen. De tar även upp potentiella risker/avvikelser som de har framför sig 
samt åtgärder till dessa. Produktionslinjechefen tar sedan med sig olösta problem och 
viktiga frågor som uppstått till ett nytt möte kort därpå. Detta femtonminuters möte 
hålls av produktionschefen och där deltar bland annat produktionslinjecheferna, 
teknikchefen, underhållschefen och transportchefen. På detta möte informerar de  
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varandra om problem, till exempel vara stopp som påverkar flödet genom avdelning-
arna. Problemlösning med bland annat fem varför sker också, om det är frågor som 
kräver detta forum för att kunna lösas. CI-leaderna och teknikchefen har också börjat 
ha ett möte där de bland annat bestämmer vem som ska lösa de olika uppkomna 
problemen. Detta möte har dock enligt de inblandade inte fungerat vilket inneburit att 
få problem hanteras.  
 
Tremötet är ett uttalat informations- och kommunikationsmöte där samtliga CI-ledare, 
flödeschefer, produktionslinjechefer, underhåll- och transportchefer deltar. Forumet 
hålls av produktionschefen som frågar deltagarna vad de lärt sig under dagen. 
Lärdomarna brukar diskuteras en kort stund och sedan skrivas upp på en white-
boardtavla. Ingen dokumentation eller spridning av lärdomarna görs. 
 
Maskin 147 är en nyckelmaskin på Band som det mesta materialet går igenom. 147:an 
är rankad som en prioritet ett maskin. Under examensarbetes gång har bands första 
underhållstransformation genomförts vid denna maskin. Examensarbetarna har inte 
kunnat följa denna transformation i detalj, då det tagit för mycket tid. Dessutom 
nådde informationen om transformationen examensarbetarna sent. De skillnader som 
upptäcks vid 147:an redovisas ändå som ett föredömligt exempel. Vi de senaste 
observerade tavelmötet var tavlan fullskriven av problem av varierade art. Även skift 
som ej deltog på tavelmötet hade skrivit upp problem. På ett par ställen var flera 
möjliga orsaker till problemet listade för att den ansvarige personen sedan skulle 
undersöka vilken av dessa som var rotorsaken. Operatörerna berättade för examens-
arbetarna att det hade varit ett “väldigt tjat om att skriva upp problem” och att de 
därför skrev upp de flesta problem som uppkommit, även om de näst intill löst dem 
själva redan. Under det första observerade mötet deltog CI-tekniker, produktionslinje-
chef och underhållspersonal. På tavlan finns en problemlösningskarta liknade den 
som fanns på de studerande tavlorna på Extrusion (se bilaga 14).  
 
Tre månader efter transformationen höll CI-leadern på kallvalsningen en workshop 
där flödescheferna och flödeslinjechefen deltog. Målet med workshopen var att lära 
flödeslinjecheferna att komma åt förluster utifrån TAK och ändra beteendet från att 
logga symtom till att hitta rotorsaker. CI-leadern hade ett stort antal intressanta 
frågeställningar och iakttagelser från tavelmötena. Till exempel efterfrågade han större 
fokus på vad som egentligen är ett problem. Workshopen kan liknas vid en föreläs-
ning, enbart kort diskussion uppstod och då gällde det uträkning av TAK-värden. 
Examensarbetarna tror att flödescheferna, efter att lämnat mötet, fortfarande har 
samma problem med att formulera problem och hitta rotorsaker som innan. Detta 
visar även senare tavelmöten som observerats. 
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6  Intern benchmarking SMT:s Röravdelning 
 
Detta kapitel presenteras Extrusions organisation och problemlösning, vilket är det 
material som härstammar från den interna benchmarkingen. 
 

6.1  Organisat ion 
Kontakt togs med produktionsenhetschefen för Rörs varmbearbetadeflöde som 
rekommenderade Extrusionsavdelningen (Extrusion) för studien, då denna avdelning 
kommit längst i sitt Lyftet ledtids arbete. Extrusion har 175 anställda. Extrusionsavsnit-
tets huvuduppgift är att värma rören och sedan pressa dem till ny längd och dimen-
sion. För detta krävs stora men få maskiner, vilket ger ett enklare materialflöde än på 
Band. Organisationsscheman från Rör finns i bilaga 15.  

6.1.1 Coach 

Coachens viktigaste uppgift, enligt produktionschefen, är att skapa förutsättning för 
processgrupperna. För att kunna hantera denna roll fick alla coacher, i samband med 
omorganisationen, utbildning i självförståelse, grupputveckling och ledarskap. 
Coachernas dagliga arbete verkar relativt lika flödeschefernas på Band.  

6.1.2 CI-team 
På det varmbearbetade flödet på Extrusion finns ett CI-team som ska arbeta med 
problem som löper genom alla avdelningarna alltså övergripande frågor och stora 
investeringsprojekt. Varje avdelning har även ett eget CI-team som ska arbeta med 
avdelningens problem. Dessa ska arbeta 50 procent av tiden med vardaglig problem-
lösning till exempel med problem från tavlor och problemlösningsseminarium. 
Resterande 50 procent av arbetstiden ska användas till större problem som löses i 
projekt. 

6.1.3 Processgrupp  
På Extrusion kallas de olika skiftlagen för processgrupper och arbetar som målstyrda 
grupper. Processgruppen ska ha kompetens och ansvar för att klara av att sköta det 
dagliga arbetet vid maskinen. Detta innebär att den har befogenhet att beställa 
vardagsmaterial, planera bemanningen och stanna maskinen vid kvalitetsproblem. 
Meningen är att varje processgrupp ska vara självständig och sätta egna mål, men dit 
är det en bit kvar enligt produktionschefen. Processgrupperna ska vara själva kärnan 
och alla andra funktioner och avdelningar ska stötta deras arbete (se figur 6:1).   
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Figur 6:1. Stödprocesser på Extrusion10 

I varje processgrupp ska det finnas minst en operatör som är ombud för vart och ett 
av följande områden: personalfrågor, tillgänglighet, kvalitet och flöde. Att vara ombud 
innebär att operatören ska sköta det dagliga arbetet inom sitt område, gå på områ-
desmöten, informera de andra i processgruppen och vara gruppens talesman. 
Grupprollerna ska förenkla och förhoppningsvis öka kontakten mellan processgrup-
perna och stödprocesserna eftersom de vet vem som ska kontaktas i varje process-
grupp. Uppgiften är frivillig och personalen fick själva anmäla sitt intresse för de olika 
områdena. Ombuden har gått en utbildning i sju steg, se bilaga 16. Av utbildningen 
är 25 procent av tiden specifikt för ombudsområdet och 75 procent är basutbildning 
inom bland annat kommunikation, lean production och IT10. Flödesombudet är de 
enda som ännu inte gått någon utbildning ännu. 
 
En gång i veckan ska alla ombud som arbetar och representanter från stödavdelning-
en träffas i ett personalforum. Skiftgången gör att varje processgrupps ombud är med 
på ett forum i månaden. Personal och kvalitet arbetar redan nu på detta sätt och 
tillgänglighet håller på att starta upp sitt forum.  
 
I dagsläget tycker produktionslinjechefen att fyra till fem processgrupper av 22 
fungerar bra och är på rätt väg. Han menar att tio grupper försöker efter bästa 
förmåga, men att resterande vill ha tillbaka arbetssättet där coachen bestämmer vad 
som ska göras. Examensarbetarna intervjuade en operatör som var personalombud 
                                       
10 Informationen är hämtad från PowerPointen ”ST´s development 2002-2005, Pexco June 2005” som 
examensarbetarna fått av Extrusions produktionschef Fredrik Söderström. 
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och en som var tillgänglighetsombud. De var positiva till arbetssättet och tyckte att de 
fått de befogenheter och ansvar som krävdes för att kunna sköta sitt arbete. Som 
personalombud fick till exempel operatören planera scheman och beläggning utan att 
behöva gå och fråga coachen vilket ansågs smidigt. De tyckte att deras uppgift var att 
avlasta coachen. Personalforumet var väldigt uppskattat och sågs som ett tillfälle att 
utbyta idéer och erfarenheter. 
 
Några kommentarer om ombuds rollen var följande att det är roligt att få fördjupa sig, 
få mer kunskap och tid till de områden som jag tycker är intressanta.  

6.1.4 Underhåll  
Underhållsorganisationen är uppdelad på akut- (AU) och förebyggande (FU) under-
håll. AU-gruppen arbetar över hela varma flödet för att så snabbt som möjligt få igång 
maskiner som stannat. De arbetar skift och det finns därmed alltid två elektriker och 
två mekaniker att tillgå. På Extrusion finns en FU-avdelning som arbetar med FU på 
maskinerna. Dessa mekaniker och elektriker har ansvaret för det förebyggande 
underhållet på bestämda maskiner. Det innebär att de genom tillståndskontroller och 
avsyning av maskinerna ska beställa reservdelar, planera och förbereda FU-stoppen. 
Idéer till vad som ska göras under FU fås även från operatörer vid tavelmöten samt 
från en lista uppsatt på tavlan. På den skriver operatörerna in fel som borde åtgärdas 
på FU:n. Veckans FU planeras av maskinens underhållspersonal, operatörer, coachen 
samt underhållschefen på ett möte som hålls samma vecka som FU.  
 
Maskinernas FU-personal ska alltså inte laga maskiner vid stopp, även om de jobbar, 
utan det ska den centrala AU-avdelningen göra. Däremot är det FU-gruppens uppgift 
att ta reda på rotorsaken till problemet och förebygga så att det problemet inte 
uppstår igen. Detta görs vid underhålls tavelmöten och vid problemlösningsseminari-
um.  
 
Maskinerna har FU på bestämda dagar var eller varannan vecka. Maskinerna stängs 
då ner för att det planerade underhållet ska kunna göras av befintlig underhållsper-
sonal med hjälp av inhyrda entreprenörer. Även operatörer i arbetande skiftlag deltar 
vid FU. De har listor med saker som ska kontrolleras på maskinen, städområden som 
ska städas och materiallistor med förbrukningsmaterial som ska fyllas på.  
 
Samtliga examensarbetarna pratat med är enormt positiva till den nya organisationens 
arbete med FU. De anser att det systematiska arbetet med FU är den största anled-
ningen till att TAK har höjts och att det förekommer färre återkommande problem. En 
stor skillnad som många påtalat är att de numera byter ut sakerna innan de går 
sönder och att detta minskar stillastånden.  
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6.2  Problemlösning 

6.2.1 Tavelmöten 
På extrusion finns det en struktur där problem kan vandra genom tre olika tavelmö-
ten. I ett första skede tas ett problem upp på någon av processgruppernas två dagliga 
möten. Kan problemet ej lösas direkt där förs problemet vidare i kedjan, vart beror på 
problemets karaktär enligt figur 6:2 nedan.  

 
Figur 6:2. Flödesschemat visar problemlösningen vid Extrusions olika tavelmöten 

Processgruppernas tavelmöten sker en gång på förmiddagen och en gång på efter-
middagen. Mötena hålls av coachen. Närvarande är förutom operatörer även maski-
nens underhållspersonal som skall närvara en gång per dag. Dessutom försöker CI-
teamen närvara vid ett tavelmöte per vecka och person.  
 
Under mötet gås den närvarande processgruppens föregående skift igenom. TAK-
värden och kört tonnage redovisas. Coachen berättar vad eventuella stopp och andra 
avvikelser beror på. På Extrusion skriver operatörerna ner orsaken till varje oplanerat 
stopp som är längre än 5 min. Detta ger dem en bra uppfattning om orsaken till de 
flesta problem samt är en grund till diskussion vid tavelmötet. Ibland har problem 
skrivits upp på den problemlista som finns på tavlan och vid andra tillfällen skrivs 
avvikelser upp under mötet. Dessa problem diskuteras sedan, kan de lösas av 
gruppen så utses en ansvarig och denna utför den identifierade åtgärden.  
 
På processgruppernas tavla finns det en karta som säger hur ett problem ska angripas 
(se bilaga 14). Denna guide, som examensarbetarna tyvärr ej sett användas, ska 
hjälpa gruppen att finna lösningar på sina problem. Guiden leder antingen till att 
problemen löses genom skrivandet av en SOP eller att se till att befintliga SOP:ar 
används. För problem som ej kan lösas genom att standardisera arbetssättet ska 
problemet föras vidare. 
 
Underhåll har sina tavelmöten en gång per dag. På dessa möten, som hålls av 
underhållscoachen, närvarar underhållspersonalen samt representanter för operatö-
rerna. Till detta möte tar underhållspersonalen med sig olösta maskinproblem och 
andra frågeställningar från processgruppernas tavelmöte. Underhållscoachen går även 
igenom igenom föregående dygns längre stopp och problem. Gruppen försöker  
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sedan att diskutera sig fram till orsakerna till stoppen och även hur det ska undvikas i 
framtiden. Ett problem här är att det kan vara svårt att få reda på vad akutgruppen 
gjort under natten. 
 
I enlighet med den strukturerade problemlösningskartan tar coacherna med sig olösta 
problem till det tavelmöte som produktionschefen, CI-leadern och coacherna har 
efter processgruppernas tavelmöte. Olösta frågor, frågor som rör flödet och dyrare 
inventeringar tas upp på det möte produktionscheferna har med produktionsenhets-
chefen. Dessa möten hålls inte regelbundet längre på grund av att färre och färre 
frågor har behövts tas upp på denna nivå. 
 
Alla problem som tas upp på dessa tavelmöten dokumenteras likadant, nämligen inte 
alls. Vid processgruppernas tavelmöte är det bestämt att ingen dokumentation 
behöver göras om problemet kan lösas på ett par dagar. Problemlösning och åtgär-
danden som tar längre tid ska dokumenteras på så kallade T-kort vid tavlan. Vid 
undersökta tavlor var det mycket länge sedan något var dokumenterat. Den kontinu-
erliga dokumentation som finns är begränsad till mötesprotokoll från de veckomöten 
som hålls med ledningsgruppen på varma flödet. Bristen på dokumentation medges 
vara ett problem men samtidigt menar produktionschefen att dokumentation måste 
användas för att ha ett värde. 
 
Det har framkommit att det finns vissa problem med tavelmötena. Ett bekymmer är att 
det utses ansvariga som ej närvarar på mötet och dessa för ibland inte reda på detta 
och kommer således inte att lösa problemet. På vissa av mötena gick tiden åt till att 
redovisa stilleståndstiderna men någon analys av varför de uppkommit förekom ej. 
Problemtavlan har även den sällan använts vid de observerade mötena.  

6.2.2 TAK 
Precis som på Band så används så kallade TAK-värden för att mäta en viss maskins 
resultat. Kopplat till den stora pressen så finns det ett program som utgår ifrån hur 
flödet ser ut fram till pressen och använder det till att räkna ut en möjlig produktions-
takt. Om maskinen står helt stilla så loggas det som en T-förlust och operatörerna 
skriver upp vad stoppet beror på. Hamnar man en bit under målet loggas detta som 
en A-förlust. På processgruppens tavelmöte redovisas dessa förluster och dess 
orsaker. På mötena är det tänkt att gruppen ska arbeta med att försöka komma på hur 
man ska få bort stoppen i framtiden. Detta har dock ej skett vid de möten som 
examensarbetarna bevittnat. Utvecklingen på Extrusion är positiv. TAK värdet har ökat 
med 40 procent i stora pressen sedan 2002 och ledtiderna på Extrusion har minskat 
från 22 till 8 dagar.11 

6.2.3 Problemlösningseminarium 
Extrusion har även problemlösningsseminarium en gång i veckan där maskinens 
underhållspersonal, några operatörer, coachen, CI-ingenjör och underhållschefen går 
in för djupare problemlösning på ett fåtal svårare problem. På mötet examensarbetar-
na observerade gick gruppen igenom problem som deltagarna tagit med sig och 
diskuterade fram åtgärder. ”Ordförande” för mötet var underhållschefen och han såg  
                                       
11 Informationen är hämtad från PowerPointen ”ST´s development 2002-2005, Pexco June 2005” som 
examensarbetarna erhållit av Extrusions produktionschef Fredrik Söderström. 
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till att hela tiden föra mötet framåt.  I de fall där gruppen inte kom fram till orsaken 
till problemet bestämdes och planerades fortsatta undersökningar och eventuella 
mätningar. Både åtgärder och undersökningar fick varsin ansvarig person och 
resultaten skulle tas upp på nästa möte. CI-ingenjören skrev mötesprotokoll för att 
dokumentera mötet.  
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7  Extern benchmarking Sapa Heat Transfer 
 
I detta kapitel beskrivs den externa benchmarkingpartnern Sapa Heat Transfer och 
deras lean production arbete. 
 
 
Sapa grundades i Vetlanda 1963 (Sapa Group, 2004a). Företaget har i dagsläget 7900 
anställda i ett stort antal länder, enligt Sapa Group (2005a). Sapa är uppdelat efter sina 
tre kärnverksamheter, profiler, building system och heat transfer (Sapa Group, 2005b). 
Sapa Heat Transfer i Finspång (SHT) med cirka 430 anställda är underleverantör till 
bilindustrin. De tillverkar aluminiumband som sedan används av biltillverkare för att 
göra kylare, se figur 7:1. Varje år framställer SHT cirka 70 000 ton valsade produkter. 
 

 
 
Figur 7:1. Olika varianter av kylare som tillverkas av SHT:s aluminiumband, Sapa Group 
(2004b) 

SHT har arbetat med att införa lean production i ungefär 1,5 år. Detta som en följd av 
att Sapas tidigare ägare, Elkem, beslutade att införa lean production i hela koncernen. 
Programmet kallas Genesis och drivs framför allt av en heltidsanställd så kallad 
change agent och en produktionsledare som numera använder 90 procent av sin tid 
till att arbeta med Genesis. De får stöd av EBS University som är en resurs Elkem 
skapat för att föra in lean production. Två personer på EBS University har hand om 
Sapa i Sverige och kommer regelbundet till SHT för att utbilda och utvärdera arbetet 
med Genesis. 
 
De som arbetar med Genesis på SHT betonar tydligt att det ska vara ett program som 
främst riktar in sig på människan. Planen är att satsa ungefär 70 procent av tiden på 
den mänskliga faktorn och 30 procent på den tekniska delen. Inställningen är att 
”Attityd, moral och motivation är den största utmaningen”. Detta märks dels genom 
att personal i chefsposition har fått en 10-15 dagars utbildning med fokus på mjuka 
frågor såsom ledarrollen och dels genom att samtliga anställda på företaget ska 
genomgå ett utbildningspaket på 130-140 timmar där ämnen såsom 5S och problem-
lösning ingår, se bilaga 17. Dessa kurser hålls dels av personerna i Genesisprojektet 
och dels av folk från EBS University. 
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Tyvärr har SHT inte hunnit fram till den del som examensarbetarna främst velat 
studera, nämligen problemlösning. Arbetet med problemlösning borde ha startat 
enligt den tidsplan som satts upp. Så är dock inte fallet. Däremot har vissa enheter 
börjat sin utbildning enligt tidsschemat. Problemlösning är dock en viktig del av 
framtidens arbete med Genesis och alla ska utbildas i problemlösning. Enligt Sapas 
årsredovisning 2004 kommer problemlösning som fas två i Genesis. I steg ett ska 
varje arbetsuppgift standardiseras, det ska göras ett kund- och leverantörsavtal mellan 
olika enheter och alla ska fokusera på flödet i produktionen (Sapa AB, 2005). Dessa 
punkter syftar till att standardisera flödet för att sedan kunna utveckla det med hjälp 
av problemlösning och ständiga förbättringar.  
 
I ett tidigt skede av Genesis delades produktionen in i fem flöden. Ett av dessa, flöde 
två, har valts ut som pilotflöde för programmet. Detta innebär att det är framförallt i 
detta flöde som SHT kommit igång med förändringsarbetet. Den första fasen i 
Genesis är 5S. Denna fas ska vara igång vid årsskiftet. Det är dock bara i flöde två 
som det arbetas ordentligt med 5S. Där är operatörerna som examensarbetarna pratat 
med mycket positiva till 5S. De har märkt en tydlig skillnad i miljön kring sin maskin 
vilket bland annat underlättar upptäckten av problem.  
 
En annan nyhet i flöde två är ett morgonmöte där operatörer, produktionsledare, 
processutvecklare och underhållstekniker medverkar. Första punkten på detta möte 
är, liksom på alla andra produktionsmöten på SHT, säkerhet. Efter det presenteras 
siffror på exempelvis MIA och släp. Därefter blir det en diskussion kring problem 
som kommit upp under föregående dygn och skrivits upp på en problemlista. Denna 
diskussion följer ingen direkt mall men blev vid det tillfälle som examensarbetarna 
bevittnade trots det ganska produktivt. Fler problem diskuterades och diskussionerna 
blev längre än normalt. Efter detta möte förmedlades intressanta punkter av produk-
tionsledaren till ett flödesmöte där alla produktionsledare och produktionschefer 
möts. Problemlistan som används för att skriva upp problemen skiljer sig på en viktig 
punkt, mot de på band. Den har nämligen två fält för åtgärder. Det ena för kortsiktiga 
åtgärder det vill säga akuta insatser för att få igång maskinen igen och en för långsik-
tiga åtgärder som går till botten med problemet. 
 
Nästa steg i Genesis efter 5S är att skapa så kallade kund/leverantörsavtal. I dessa 
stipuleras vilka krav som en maskin ställer på den föregående, exempelvis produktens 
ytegenskaper eller märkning. Dessa krav ställs av den efterföljande maskinen och 
godkänns sedan av den föregående. Eventuella avvikelser från avtalet rapporteras 
sedan tillbaka till den maskin som gjort misstag.  
 
I dagsläget har, som nämnt tidigare, inte någon ny problemlösningsmetodik börjat 
användas i produktionen inom ramen för Genesis. Den traditionella problemlösning-
en på Sapa har, likt många andra företag, inneburit att problemlösaren satsat direkt på 
att hitta en lösning. Detta har inneburit att faktainsamling och dylikt hamnat i andra 
hand. En lösning på detta är A3-modellen12 som Elkem tagit fram. Denna modell 
används på alla nivåer i Elkem. Andra problemlösningstekniker som diskuteras inom 
Genesis är brainstorming, fiskbensdiagram, faktorträdsanalys, Fem varför och Apollo. 

                                       
12 A-3 modellen strukturerar upp problemlösningen i fem delar; förbättringsförslag, nuvarande situation, 
förslag till lösning, aktivitetsplan och mätresultat. Resultatet sammanställs på en A3 sida, därav namnet.  
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8  Analys 
 
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av teorierna i kapitel 3 och benchmarking-
arna i kapitel 6 och 7. Först analyseras problemhanteringsprocessens olika delar och 
sedan de övergripande svårigheter i organisationen. Kursiv text med rekommendationer 
är inspränga i texten. 
 
 
Examensarbetarna har tagit fram en modell för hur en problemhanteringsprocess bör 
se ut (figur 8:1). Avsikten med modellen är att klargöra vilka huvuddelar (hjulet) som 
behöver vara med i en strukturerad problemhantering. Problemhanteringsprocessen 

börjar med att problem upptäcks i 
maskin eller material. Upptäckten 
kan dels ske genom en slump dels 
genom ett strukturerat sökande efter 
förbättringsmöjligheter. När ett 
problem uppmärksammas görs 
omedelbart en sökning i databasen 
för att se om där finns relevant 
information som kan underlätta det 
fortsatta arbetet. Om upptäckaren 
inte själv kan lösa problemet är det 
viktigt att personer med rätt kunskap 
för problemlösningen snabbt 
kontaktas, vilket är steg två. Detta för 
att de ska kunna lösa problemet i 
steg tre. En tid efter problemlös-
ningen ska en uppföljning göras för 
att säkerställa att insatsen löste 
problemet. Genom förebyggande 
arbete säkerställs att den nya lägre 
felnivån blir permanent. 

Figur 8:1. Tänkt problemhanteringsprocess på Band    

Detta innebär att förebyggande arbete är en ständigt pågående punkt för att undvika 
att gamla problem återkommer. Ibland lyckas inte det förebyggande arbetet hålla den 
lägre felnivån eller så visar det sig redan i uppföljningen att problemlösningen inte 
gett avseed effekt. Båda dessa scenarion betyder att ett problem upptäcks, vilket 
triggar igång cykeln igen. Även om problemlösningen blev lyckosam och det före-
byggande underhållet lyckas hålla en låg felnivå ska personalen aktivt leta andra 
problem och på så sätt fortsätta ännu ett varv i problemhanteringsprocessen. Arbetet i 
varje steg ska dokumenteras och sparas i en databas tillgänglig för alla. I varje steg 
ska även relevant information hämtas från databasen för att underlätta arbetet. Att 
arbeta bort sina problem, genom att på detta sätt oavbrutet fortsätta med nya varv i 
cykeln, innebär att Band ständigt kommer att förbättra sig. 
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Vissa av dessa delar utförs inte på Band varför examensarbetarna lagt förslag på hur 
de ska hanteras. Band har, som nämnts, en rad redan existerade problemlösningsmö-
ten och verktyg. Dessa har lagts in i modellen under de avsnitt examensarbetarna 
ansett lämpligt. 

8.1  Upptäckt av problem 
Den starka organisationskulturen på Band bidrar till att samtliga ser tillverkningen som 
en mycket komplicerad process där defekter är något ofrånkomligt som hör till 
produktionen, anser examensarbetarna vara skadligt. På Band accepterar de alltså 
hög nivå på de kroniska problemen. Sörqvist (2004) som behandlar ämnet anser att 
en stor del av ett företags kvalitetsbristkostnader härstammar från kroniska problem, 
vilket visar vikten av att behandla dessa. Flödescheferna har dåliga insikter i accep-
tabla nivåer på olika värden. Operatörerna får därmed svårt att förstå hur utbytet på 
Band kan vara dåligt när de producerar bra kvalitet enligt flödescheferna vid tavelmö-
tena. I Sex Sigma försöker företagen ha högst 3,4 defekter på 1 miljon tillfällen enligt 
Bergman och Klefsjö (2001), vilket en enda maskin på Band ligger högt över. De 
företag som jobbar efter Sex Sigma strategin, exempelvis Volvo, har varit ”traditionel-
la” företag likt Band, men har lyckas minska sina defekter. Womack, Jones och Roos 
(1991) skriver att det är farligt och ogrundat att tro att det egna företaget är så speciellt 
att det inte kan använda lean production. Examensarbetarna anser att detta tänkande 
gäller även andra förändringar. Band borde inte vara så pass annorlunda jämfört mot 
andra företag att de måste tolerera höga felfrekvenser. Det är nu viktigt att samtliga på 
Band inser att de kan arbeta för att minska sina problem. Detta är också enligt 
Womack et al en viktig skillnad mellan massproducerande företag, som sätter mål 
som ”tillräckligt bra”, och lean production företag som har noll defekter som mål. 
Produktionen reagerar heller inte med problemidentifiering när exempelvis utbyte 
eller TAK ändras, detta gäller både vid tavelmöten och veckomöten. De ser problem 
som en tillfällighet de redan vet anledningen till och därför behövs ingen felsökning. 
Detta innebär att många tillfälliga problem inte identifieras vilket minskar chanserna 
att lösa problemets egentliga orsak enligt Sörqvist. 
 
Kvalitetsutvecklingens grundregel kan vara en viktig minnesregel i detta arbete: 
 
”det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman & 
Klefsjö, 2001 s 43).  
 
Rekommendation: På Band accepteras ofta problem och det saknas överlag ett ständigt 
förbättringstänkande. Här finns stora förbättringsmöjligheter som kan ge en mycket 
positiv effekt. För att nå förbättringarna krävs en mer omfattande utbildning i lean 
production för att öka medvetenheten och få ett verkligt ”lean tänkande”. CI-teamen bör 
ha en djupare kunskap i Lyftet ledtid och fungera som ”Lyftet ledtids ambassadörer”. De 
skulle kunna vara en stödresurs i arbetet att fortsätta utvecklingen efter transformationen 
och även transformera fler flöden. Att ha Lyftet ledtids kunniga kvar på företaget som 
kan ha uppföljning på hur arbetet fortlöper samt ge stöd och kontinuerlig utbildning till 
individerna (speciellt flödescheferna) efter deras speciella behov är viktigt för pro-
grammets fortlevnad och utveckling. 
 
Personalen på Band behöver goda exempel på att Lyftet ledtid kan lösa en besvärlig 
situation. Examensarbetarna var på besök på Sandvik SMT Trådtillverkning (Tråd) där  
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flödeschefen, som var guide, var oerhört positiv till Lyftet ledtid. Han berättade att 
införandet var vändningen som gjorde att de numera går mycket bättre för Tråd. För 
anställda på Band som är tveksamma till konceptet eller inte tror att det går att minska 
avvikelserna kan ett studiebesök på Tråd vara ett sätt att förstå att det går att förbättras. 
Det är även ett bra tillfälle att få diskutera saker de är oroliga för med Tråd personal.  

8.1.1 TAK 
TAK som ger viktig fakta om maskinen och dess produktion borde användas mer. 
Eftersom produktionen anser att TAK inte är rättvisande, inte tror att de kan påverka 
eller i många fall inte förstår de siffror som presenteras blir det inte naturligt att basera 
besluten på fakta. Att operatörer och flödeschefer som är närmast maskinen och har 
stor inverkan på tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet inte förstår dessa 
mått är anmärkningsvärt. Detta påverkar arbetsplatsens möjlighet att förbättra sig då 
de har svårt att koppla ihop sitt eget arbete med de framtagna framgångsfaktorerna i 
TAK. Följden blir bland annat att operatörer och flödeschefer antar att det är någon 
annan maskin som orsakar felen. Detta innebär att de inte upptäcker de fel som 
deras egen maskin skapar och därför inte kan förhindra att det upprepas. 
 
Rekommendation: För att lösa svårigheterna krävs det att förståelsen för TAK-värden 
ökar. Detta kan göras genom en kort utbildning i TAK och hur värdena räknas fram. 
Om personalen förstår vad som påverkar TAK är det lättare för dem att identifiera hur 
värdena kan förbättras, eller vad förändringar i TAK-värden beror på. För att öka 
användandet av TAK som ett hjälpmedel bör även operatörer och flödeschefer få 
påverka vad som ska mätas. Dessutom bör tidsbestämda delmål sättas för TAK värdet, 
mer om detta i kapitel 8.4.2. 

8.1.2 Upptäckt av potentiella problem 
På Band upptäcks vanligtvis inte fel på maskiner innan de åstadkommit skada på 
material, försvårat produktion eller helt omöjliggör den. Detta är ett dyrt sätt att arbeta 
på då skadan redan är skedd när den uppmärksammas. Ett bättre arbetssätt är att 
mäta och kontrollera utrustningen enligt Blücher och Emilsson (1998) samt material 
och sedan analysera det. Data loggas exempelvis från maskinen vid produktion i de 
maskiner som använder MES, men data används inte till något enligt en processut-
vecklare.  
 
Rekommendation: Med hjälp av statistisk processtyrning skulle Band tidigt uppmärk-
samma variation och sedan kunna sätta in åtgärder innan någon defekt produkt 
tillverkas eller maskinen stannar. 

8.1.3  Upptäckt av materialproblem  
Examensarbetarna ser stora förbättringsmöjligheter i upptäckten av materialproblem 
och hanteringen av dessa. Det händer att materialfel inte upptäcks direkt när de sker 
utan istället i någon annan efterföljande maskin eller i en syningsbänk. Band med 
upptäckta materialfel skickas oftast till nästa maskin då felet ibland försvinner med 
ytterligare bearbetning. Enligt Womack, Jones och Roos (1991) innebär båda dessa 
scenarion att stora summor går åt till bearbetning helt i onödan om det visar sig att 
materialet inte kan användas. Att synarna arbetar på olika sätt borde även det göra att 
de upptäcker olika fel. Det är heller inte bra att den överenskommelsen som vissa  
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syningsbänkar har med operatörerna om att de ska kontaktas vid fel enbart följs 
ibland. 
 
Rekommendation: En omfattande studie för att ta reda på vilka materialavvikelser 
som försvinner vid bearbetning i respektive maskin bör göras. Detta för att kunna basera 
beslut på fakta istället för chansningar och därmed slippa onödiga kostnader. Resultatet 
av studien kan presenteras för operatörerna i form av lättförståliga instruktioner så att 
de vet vad de letar efter vid materialinspektion. Med faktabaserade enkla beskrivningar 
finns förutsättningarna för operatörerna att ta rätt beslut i materialfrågor vilket inte 
funnits tidigare.  
 
Skriv en utförlig SOP för syning av material tillsammans med synarna och säkerställ att 
verkligen accepteras av alla och används. Låt synarna och operatörerna i tillverkande 
maskiner träffas och tillsammans besluta om vid vilka materialfel som synarna ska 
kontakta operatörerna.   

8.1.4 Återkopplingslappar 
Arbetet med återkopplingslappar kommer förmodligen att minska några av de 
beskrivna svårigheterna i kapitel 5.1.6 då den alltid måste ges. En förutsättning för 
detta är att det vid införandet noggrant förklaras hur de ska hanteras. Examensarbe-
tarnas undersökningar visar att detta inte gjorts i tillräckligt utsträckning. Återkoppling-
en ses lätt som ännu en till papperslapp istället för en möjlighet till problemlösning 
och förbättring. Anledningen är att personalen inte vet hur de ska hantera informa-
tionen som grund för att vidta åtgärder. För att återkopplingslapparna ska kunna leda 
till problemlösning är det viktigt att de ges till den maskin som gjort felet.  Det 
behöver inte nödvändigtvis vara maskinen precis framför (endast en framförvarande 
maskin får återföringen på Band idag). På Band är tiden från bearbetning i maskinen 
till möjlighet att få respons lång på grund av relativt långa ledtider. Detta gör det svårt 
att minnas vad som hände vid tillverkningen, vilket i sin tur gör det svårt att undvika 
upprepning. Att lapparna i vissa fall skickas till flödeschefer istället för direkt till 
operatörerna förlänger även det tiden mellan tillverkning och återkoppling. Arbetet 
med Lyftet ledtid syftar till att minska ledtiderna och därmed återkopplingstiden. 
Kortare återföringstid gör det möjligt att åtgärda problem innan de skadat mycket 
material. De operatörsberoende felen borde även de minska om operatörerna snabbt 
får reda på vad som blev fel och minns vad de gjorde vid tillverkningen. Återkopp-
lingslappar innebär att återkopplingen även kan vara positiv vilket är motivations 
höjande.  
 
Rekommendation: Ett bra sätt att påbörja arbetet med återkopplingslappar är att ha ett 
möte för operatörerna i de berörda maskinerna. Där kan de diskutera vad som kan 
vara användbart att få återkoppling på och sätta upp riktlinjer för betygsättning så att 
den tolkas lika. Sådana möten kan dessutom vara bra att ha exempelvis en gång i 
kvartalet så att operatörerna kan diskutera hur återkopplingen ska kunna förbättras 
ytterligare. 
 
Det är även extremt viktigt att förklara vad lapparna har för syfte samt ge utbildning i 
hur de ska skickas, användas och följas upp. Detta bör det även finnas instruktioner för 
som kan användas i samtliga maskiner. 
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För att få kort återföringstid måste operatörerna skicka återkopplingslappar direkt till 
varandra. De kan exempelvis skickas tillsammans med kanbankorten eller via datorn. 
Vid svårigheter att lokalisera rätt maskin, vad felet i maskinen är eller vid rena materi-
alsvagheter bör materialuppföljaren kontaktas för vidare arbete. 
 
Det är viktigt att återkopplingen når rätt personer och att alla blir uppmärksammade på 
problemet. Den som först tar emot lapparna måste kontrollera att problemet inte är något 
som fortfarande påverkar kvaliteten. Därefter måste återkopplingslapparna sparas, helst 
sorterade efter skift. Varje skiftlag bör ha som rutin att hantera sina inkomna lappar vid 
skiftstart.  
 
Rekommendationer för uppföljning av återkopplingen går det att läsa om i kapitel 8.4.3. 

8.2  Problem kommuniceras ut 

8.2.1 Tavelmöten 
Att placera tavlor med produktionsnyckeltal och pågående problemlösningar vid varje 
maskin är något som examensarbetarna stödjer fullt ut. Dessa tavlor kan fungera som 
en viktig kanal för att hjälpa till att involvera och engagera operatörerna. Problem 
skrivs upp och lyfts fram istället för att som tidigare exempelvis skrivas ner på 
flödeschefens snusdosa och försvinna i samma stund som snuset tar slut.  
 
Såsom tidigare nämnts i empirin hålls det ej tavelmöten varje dag vid samtliga 
maskiner. Detta är allvarligt då problem ej kommer upp på tavlan på grund av att 
operatörerna förstår att det kan ta lång tid innan de tas upp. I sin tur leder de 
uteblivna punkterna till att de flödeschefer som redan är tveksamma till tavelmöten 
förstärker sin negativa syn. Tjänstemännen har heller inte varit så ofta på möten som 
det föreskrivits att de ska. Högre chefer som besöker möten med jämna mellanrum är 
ett sätt att visa att det är ett viktigt forum. 
 
Även i de maskiner där flödeschefen håller dagliga möten kommer en stor del av de 
problem som uppstått under dagen ej upp. Detta kan bero på att felen redan är 
åtgärdade av operatörerna. I dessa fall tycker examensarbetarna att vissa, icke 
elementära fel, trots allt ska skrivas upp för att se om de återkommer regelbundet. En 
annan anledning till att problem inte kommer upp på tavlan är att det inte finns 
någon gemensam syn på vilka problem som ska upp på tavlan. Detta kan bero på att 
målet med tavlorna är oklart och att operatörerna fått för lite information. Att de 
punkter som skrivs upp på tavlan allt som oftast ej löses inom den tid som är uppsatt 
kan även det bidra till att operatörerna drar sig för att skriva upp problem. De väljer 
istället något annat forum exempelvis flödeschefens morgonrunda. 
 
Rekommendation: Lägg morgonmötena i produktionen innan flödeschefernas möte. 
Detta då alla problem hamnar på en tavla och blir dokumenterade. Dessutom kommer 
eventuella avvikelser att kunna diskuteras samma dag av flödescheferna. Är syftet med 
morgonrundorna att få ut flödescheferna mer i maskinerna så bör denna runda kunna 
läggas senare. Då kan operatörerna få snabb återkoppling på de punkter som rör deras 
maskiner som diskuterats. Det är oerhört viktigt att chefen till de personer som inte håller 
tavelmöten eller avsiktligt inte följer Lyftet ledtids strategierna uppmärksammar detta. 
Problemet måste tas tag i för att visa att Lyftet ledtid är högt prioriterat och att sådana  
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beteenden inte accepteras. Det är viktigt att alla går på de möten som föreskrivits, 
speciellt i implementeringsskedet. 

8.2.2 Underhåll 
En stor del av de problem som uppstår i produktionen är av sådan art att den 
elektriska eller den mekaniska underhållsavdelningen blir involverade. Någon 
standardiserad form för kommunikation mellan produktionen och underhåll används 
ej. Detta leder till att vissa operatörer lägger in fel till underhåll via ett datasystem och 
att andra ringer. Båda sätten har sina nackdelar. Problem som läggs in i datasystemet 
riskerar att bli liggande där tills en elektriker/mekaniker kommer åt att titta i datorn. 
Dessutom riskerar problem som rings in att falla i glömska på grund av stress eller 
kommunikationsmissar vid skiftskarven. I datasystemet är ofta operatörernas uppgifter 
om felen knapphändiga vilket leder till att underhållsavdelningen tvingas felsöka 
maskinen. Den bristande kommunikationsstrukturen leder även till att operatörerna 
ibland inte vet om felet är åtgärdat eller ej när de kommer på morgonen. 
 
Rekommmendation: Problemet med att inte ha en standardiserad form för kommuni-
kation diskuteras i kapitel 8.6 och där rekommenderas ett datasystem, MoA som bör 
förenkla kontakten mellan underhållsavdelningen och produktionen. För att få operatö-
rerna mer medvetna om underhållsavdelningens insatser bör underhållsombudet i 
skiftlaget vara med och assistera vid underhålls arbete. Ombudsrollen diskuteras 
utförligt i kapitel 8.7.2. 

8.3  Problemlösning 
I produktionen på Band läggs idag i stort sett all fokus på att lösa problem av den 
sort som Rollof (2002) kallar fixa problem. På Band är det såsom Anderson (2003) 
skriver, att det satsas på att få igång en maskin som stannat, orsaken till varför den 
stannat är mindre intressant. Detta beror bland annat på den stress som uppkommer i 
problemlösningen då produktionen prioriteras i första hand. Vanan att utvärderas 
efter antalet producerade ton tillsammans med den pressade situation som för tillfället 
råder på Band gör att produktionslinjechefer, flödeschefer eller operatörer undviker 
att stanna produktionen. En bidragande faktor till det är att det ofta dröjer lång tid 
innan underhåll hinner åtgärda mindre fel och maskinen riskerar därmed kan bli 
stående länge. Används trasiga maskiner finns risken att felet förvärras och orsakar ett 
längre stopp. Att problem inte åtgärdas till förmån för konstant produktion leder till 
ändlöst med fel och dyrt extraarbete skriver Womack, Jones och Roos (1991). Det är 
viktigt att Band vågar stoppa maskinerna för att åtgärda de problem som de upptäck-
er, även om det smärtar till en början. Till och med alla lean production företags 
förebild, Toyota, behövde stoppa produktionen frekvent innan de jobbat bort sina 
problem.  
 
På Band har de flesta operatörer arbetat länge vid en och samma maskin och utfört 
ett relativt begränsat antal uppgifter. När problem uppstått har olika stödfunktioner 
ryckt in och löst uppgiften. Ett stort problem på Band menar examensarbetarna är att 
operatörerna anser att de är där för att producera och inte göra något annat. Exem-
pelvis lösa problem eller arbeta med ständiga förbättringar. När en maskin står så har 
examensarbetarna observerat att operatörerna i vissa fall helt enkelt gått hem då det 
“inte funnits någonting att göra” för dem. Detta är precis den situation som Berger  
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(1999) beskriver med känslor som “jag får inte, jag kan inte och jag vill inte”. Enligt 
examensarbetarna har detta skapats genom att operatörsrollen i alldeles för många år 
inneburit att man “lämnat huvudet i vakten”. Att ändra denna attityd är svårt men 
examensarbetarna anser att ett steg på vägen är att låta operatörerna börja ta ansvar 
för tavelmötespunkter och i förlängningen för hela tavelmötet. Dessutom bör skiftla-
gen, vilket diskuterats i kapitel 8.7.2, få dela upp ett antal olika ansvarsområden 
mellan sig. Att ha ett visst ombudsområde, som till exempel flöde, kommer även att 
ge ombudet större kunskaper om detta område. Det kommer i sin tur att leda till att 
fler problem upptäcks av operatörerna. De träffar som ombuden för ett visst område 
bör ha ger dessutom information om hur en viss sak görs vid en annan maskin vilket 
kan underlätta förbättringsarbetet. Det blir en form av naturlig benchmarking.  
 
Ett hinder i problemlösningen är den distans som finns mellan produktionen och 
underhåll. Denna distans beror dels på det rent fysiska avståndet som finns då 
underhåll är placerat långt bort från den huvudsakliga produktion och dels på det 
faktum att underhållspersonalen ej är uppdelade på maskiner. Därmed är det svårt 
för maskinoperatörerna att lära känna mekanikerna och elektrikerna. Denna distans 
leder, förutom till den kommunikationssvårighet som diskuteras i “Problem kommu-
niceras ut” även till att samarbetet gällande problemlösning och rotorsaksletande blir 
lidande. Någon gemensam strukturerad problemlösning görs sällan. Den lösning som 
använts på Extrusion, att varje maskin har en mekaniker och elektriker knutna till sig, 
är svår att använda på Band då maskinerna är mindre och fler. Ett exakt förslag på 
hur underhållsavdelningen kan tänkas vara organiserad tas ej fram med hänvisning 
till avgränsningarna som gjorts gällande examensarbetets omfattning.  
 
I många fall är operatörerna så rutinerade att när ett fel uppstår har de redan upplevt 
det flera gånger tidigare. De vet vad som ska göras för att maskinen ska kunna 
användas igen. Detta innebär att någon problemlösning ej används. Att åtgärden 
tydligen bara åtgärdat felet tillfälligt, då det ju ständigt återkommer, leder ändå sällan 
till att problemet försöks lösas på något annat sätt. När ett nytt fel uppkommer som 
operatörerna inte direkt kan lösa med hjälp av sin erfarenhet används ofta inte heller 
någon problemlösningsmetod. Istället kallas extern hjälp från flödeschefen eller 
underhåll in. Tyvärr så är inte heller flödescheferna experter på, eller ivriga påhejare 
av, de problemlösningsmetoder som ingår i den verktygslåda navigatörerna förmedlat. 
Detta härleder examensarbetarna till att flödescheferna inte kan verktygen ordentligt 
och därmed inte insett fördelarna med dessa. Därför hänvisas läsaren till kapitel 8.7.3 
för att se rekommendationer angående utbildning. 
 
Sörqvist (2004) menar att lösa tillfälliga problem är att räkna som styrning av verk-
samheten snarare än som förbättringar. Genom att lösa fixa problem, menar Rollof 
(2002), kan problemlösaren i bästa fall ta sig tillbaka till nivån som fanns innan 
problemet uppstod men inte mer. Idag syftar den problemlösning som sker i produk-
tionen på Band oftast till att släcka bränder. Detsamma gäller CI-teamen som ska 
spendera max 10 procent av sin tid på akuta insatser och 90 procent på förebyggan-
de åtgärder men som enligt en CI-leader snarare jobbar tvärtom. Detta innebär att om 
problemlösningen blir lyckad kommer Band att hålla sin nivå men aldrig att bli bättre 
om man får tro Rollof. För att få ett förbättringsarbete till stånd har Extrusion valt att 
den mekaniker och elektriker som är kopplade till varje maskin enbart ska jobba med 
förebyggande arbete. Resultatet har varit klart positivt och alla på Extrusion upplever  
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att maskinerna numera går när de ska göra det. Resultatet har också visat sig på 
exempelvis TAK-värdena, främst genom att tillgängligheten gått upp. Det arbete som 
alla examensarbetarna talat med framhåller som orsak är det förebyggande underhål-
let.  
 
Ett väldigt onödigt problem på Band är att liknande problemlösningar görs oberoen-
de av varandra. Detta beror på att problemen ligger en bit ifrån varandra gällande 
antingen, tid- eller avståndsmässigt. Resultatet av ett gammalt projekt finns ofta bara 
sparat i huvudet på de som medverkat i det. Det innebär att risken för att denna 
information relativt snart är försvunnen är överhängande. I dagsläget finns det 
pågående projekt på olika håll på Band som handlar om i stort sett samma sak. En 
lösning på detta bekymmer är en väl fungerande dokumentation vilket behandlas i 
kapitel 8.6. 

8.3.1 Problemlösningsseminarium 
Rekommendation: Att, likt Extrusion, skapa speciella möten som fokuserar på att 
försöka gå lite djupare i sin problemlösning genom att använda olika metoder är något 
som examensarbetarna förespråkar. Likaså att göra mätningar av olika parametrar, 
som Extrusion gör.  Dessa möten ska visserligen inte behöva finnas i och med att den 
problemlösning som utförs på mötena lika gärna skulle kunna ske vid tavelmötena. Dock 
ser examensarbetarna stora vinster för alla inblandade i att lära sig använda verktygen 
på sina egna problem under ordnade former. På problemlösningsseminarierna finns det 
möjlighet att ta in experter på problemlösning som kan hjälpa guppen med användandet 
av verktygen. Det slutgiltiga målet med seminarierna bör dock vara att de ska avskaffa 
själv. Det görs genom att operatörer och flödeschefer tar med sig kunskaperna därifrån 
till sina tavelmöten och löser problemen i det sammanhanget. 

8.3.2 Projekt 
Det finns ett behov på Band av att dra upp riktlinjer för hur projekt ska initieras, 
bedrivas, dokumenteras och följas upp. Examensarbetarna anser att det till stor del är 
bristande struktur som lett till att många projekt rinner ut i sanden. Det finns dock en 
lösning till detta som med dagens organisation skulle kunna införas utan några 
dramatiska förändringar. Denna lösning är Sex Sigma.  
 
Sanders och Hild (2000) lyfter fram tre implementeringsstrategier för Sex Sigma. 
Examensarbetarna anser att Band i initialskedet bör satsa på ett införande i stil med 
ingenjörsföretaget och strategiskt utvalda projekt och personer snarare än att satsa på 
att bli ett komplett Sex Sigma företag. En satsning på Sex Sigma bör ej införas till 
ljudet av pukor och trumpeter. Detta då det kan uppfattas som om Sex Sigma ska 
införas som ersättning till lean production. I själva verket kompletterar dessa två 
förbättringsprogram varandra. 
 
Examensarbetarna ser en möjlighet att införa Sex Sigma med den befintliga teknik-
gruppen som grund. Redan idag har teknikchefen fått i uppdrag att gå igenom 
pågående projekt och se över vilka som bör fortsätta arbetas med. I en framtida 
organisation har denne mycket goda kunskaper i Sex Sigma. Teknikchefen kan 
därmed fungera som ett stöd och samordnare för de olika Sex Sigma projekt som 
drivs av medlemmarna i teknikgruppen och även av CI-grupperna. 
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Den viktigaste delen från Sex Sigma som Band bör ta till sig är DMAIC strukturen. 
Denna innebär att flera svaga punkter i dagens projektarbeten kan rättas till. I define-
fasen måste problemet definieras ordentligt. Measure-fasen innebär att fakta måste tas 
fram via mätningar, vilket långt ifrån alltid sker idag. I control-fasen följs resultatet av 
åtgärden upp, vilket är en klar brist i dagsläget. Dessutom innebär dessa fem definie-
rade steg att det är lättare att se vilka projekt som inte är avslutade. 
 
Mycket mer om möjligheterna till lean Sex Sigma på Sandvik finns att läsa i Henrik 
Johanssons examensarbete från 2004. 

8.4  Uppföljning 
I dagsläget är uppföljningen av förbättringsinsatser i stort sett obefintlig. Detta ser 
examensarbetarna som en allvarlig brist och en stor möjlighet till förbättring. Enligt 
Sörqvist (2004) kan de förbättringsinsatser som gjorts ej räknas som avslutade då de 
långsiktiga effekterna ej säkerställts.  
 
Uppföljningen av projekten som genomförs på Band idag är högst ostrukturerad. 
Examensarbetarna anser att uppföljningen bör ske inom det Sex Sigma-system som 
diskuteras mer ingående i analysen av problemlösningen i kapitel 8.3.2. 

8.4.1 Veckomöten 
TAK-värdenas utveckling över en längre tidsperiod studeras inte ordentligt idag. Att ta 
till sig dessa siffror och hitta förklaringar till varför de på längre sikt går upp eller ner 
är en aktivitet som bör prioriteras på veckomötena. TAK-värdena är goda indikatorer 
på vad som händer i en maskin. I dagsläget läses bara dessa siffror upp på mötet. Ett 
lågt tal får ofta sin förklaring direkt, exempelvis ”kanske saknades det kanbankort”.  
Detta accepteras och vanligen förs ingen diskussion om varför och hur detta ska 
undvikas i fortsättningen. En ökad fokusering på TAK-värden innebär att mindre tid 
kommer att finnas kvar till problemlösning av den typ som sker idag. Examensarbe-
tarna ser dock ingen anledning till varför denna inte ska kunna ske på morgonmöte-
na. Där deltar i stort sätt samma personal och om problem som kommit fram via 
tavlorna tas upp där så kan man förhoppningsvis få fram en lösning snabbare. 
 
Veckomötena bör även användas till att ta upp mjukare frågor. Detta skulle kunna 
vara frågor som exempelvis rör motivation och operatörernas, eller för den delen 
flödeschefernas, inställning till Lyftet ledtid. 
 
Vissa problem som diskuteras under mötet leder till att någon får ansvar för att utreda 
det till nästa möte. Detta är något examensarbetarna uppskattar då det ger denna 
person tid att ta reda på fakta i frågan. Dock redovisas dessa utredningar undermåligt 
och det händer allt för sällan att problemet tas upp till diskussion igen med den nya 
information som samlats in.  
 
Rekommendation: Examensarbetarna menar att de morgonmöten som införts varje 
morgon bör fungera som problemlösningstillfällen. Detta ger utrymme till att låta 
måndagsmötet fungera främst som ett informations och uppföljningsmöte. Den informa-
tion som förmedlas kan exempelvis vara kunskaper som mötesdeltagarna fått med sig 
från möten och samtal med medarbetare från andra avdelningar. De projekt som  
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pågår i flödet bör också kort redovisas med jämna mellanrum för att inte falla i glömska 
och för att förhoppningsvis få nya infallsvinklar och idéer. 
 
På dessa möten bör fokus flyttas från kortsiktig uppföljning till en mer långsiktig sådan. 
Exempelvis bör TAK-värdena studeras. Dessa används i dagsläget för att redovisa hur 
varje maskin har gått den senaste veckan men här borde även maskinens TAK utveck-
ling för en längre period användas. Med hjälp av exempelvis ett glidande medelvärde 
kan en maskins utveckling studeras för att fastslå om de insatser som satts in gett bestå-
ende resultat eller om bara fixa problem lösts.  
 
De punkter som olika personer får ansvar för vid måndagsmötena bör också följas upp. 
Det bör se ut på samma sätt som uppföljningen av punkter som behandlats vid tavelmö-
ten, se kapitel 8.4.2. 

8.4.2 Tavelmöten 
Uppföljningen på tavelmötena syftar till två saker, dels att kunna se om de punkter 
som skrivits upp blivit åtgärdade, och dels att säkerställa att åtgärden eliminerat 
problemet på lång sikt. Grunden till att lyckas med detta är dokumentation. Det 
gemensamma datasystem som föreslås i dokumentationsanalystexten i kapitel 8.6 är 
en utmärkt källa att använda för att se vilka problem som ska följas upp. På Band bör 
verkligen problemet med att punkter ej åtgärdas i tid uppmärksammas. Det är både 
kostnadskrävande och resurskrävande att arbeta med saker som ej fungerar optimalt. 
Samtidigt är det heller inte bra ur motivationssynpunkt att påpekade problem ej 
åtgärdas. Vissa flödeschefer påstår att de ändå åtgärdat problemet men inte angett det 
i nuvarande datasystem. Detta är inte heller bra då det försvårar för andra att se vad 
som är kvar att utföra. 
 
Rekommendation: Den tavelmötesansvariga, se kapitel 8.7.2, tar med sig en lista med 
punkter till tavelmötet som skapats av MoA (se kapitel 8.6). Denna lista innehåller de 
punkter som ska vara klara till den aktuella dagen samt vilka punkter som ska följas upp 
under mötet. Punkter hamnar på uppföljningslistan vid ett antal förutbestämda tillfällen, 
exempelvis efter 1, 4 och 12 månader. Vid tavelmötet checkas listan av. Vissa punkter 
kan vara svåra att direkt avgöra om lösningen fortfarande håller, dessa får en ansvarig 
som följer upp effekterna. Även de punkter som underhåll åtgärdat undersöks av 
operatörerna. Vid de tillfällen som underhållsavdelningens åtgärder har visat sig svaga 
bör underhållsavdelningen informeras även om problemet denna gång ombesörjts av en 
operatör. 
 
Nästa steg att ta i utvecklingen är att försöka sätta målvärden för förbättringarna, i 
likhet med exempelvis Sex Sigma tänkandet. Dessutom bör fokus sättas på att inte 
bara upptäcka fel utan dessutom leta reda på förbättringsmöjligheter. 
 
Den information som operatörerna får idag om TAK-värdena består av den redovis-
ning av föregående dags TAK som flödeschefen håller vid varje tavelmöte. Denna 
dagliga uppföljning är ett stort steg i rätt riktning. Dock är problemet att operatörerna 
vanligtvis har en förklaring till varför ett TAK-värde blir lågt och att det därför inte ses 
som ett problem. Inga insatser görs heller på tavelmötena för att lyfta TAK-värdena. 
Den långsiktiga utvecklingen följs ej och det mål som satts upp under navigatörernas 
tid förefaller i många fall ouppnåeligt.  



    
 Kapitel 8 – Analys 
  

               
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 
 

61 
 

 
Rekommendation: För att följa den långsiktiga TAK-trenden kan glidande medelvärde 
användas. Målet för detta värde är att nå upp till navigatörernas satta målvärde men 
på vägen bör ett par delmål sättas. Är målet 80 procent och TAK i dagsläget ligger kring 
50 procent kan man exempelvis sätta delmål på 60 procent och 70 procent. Uppfyllda 
delmål ger någon form av belöning som till exempel en tårta. Denna typ av uppföljning 
kallas resultatuppföljning av Sörqvist (2004) och syftar till att säkerställa att förbättring-
en nått avsedd effekt. 
 
En annan uppföljning som inte får glömmas bort är det sätt som TAK-värdena räknas 
fram. I många maskiner är dessa siffror inte rättvisande och speciellt K-värdena är 
ibland dåliga indikatorer av vilken kvalitet som produceras i maskinen. På kallvals-
ningen pågår ett arbete för att förbättra TAK-värdesuträkningen vilket även borde göras 
på de andra avdelningarna. 

8.4.3 Återkopplingslappar 
Återkopplingen bör göras mer synlig än vad den är i dagsläget. Det är ofta flödesche-
fen som tar del av alla lappar och denne rapporterar vanligen endast vidare till 
operatörerna vid större avvikelser. Här gäller Bands inofficiella kvalitetsregel “ett fel är 
inget fel” så en stor del av lapparna når aldrig operatörerna. Vissa flödeschefer 
rapporterar dock antalet avvikelser till operatörerna vid de dagliga tavelmötena och 
ibland får operatörerna även veta vilken sorts fel det handlar om. 
 

 
Figur 8:2. Utvärdering av återkopplingslappar 

Rekommendation: Ett enkelt sätt att följa upp antalet fel som rapporterats är att kvali-
tetsombudet (se kapitel 8.7.2) som arbetar då en återkopplingslapp kommer in, undersö-
ker vilken feltyp det rör sig om och vilket allvarlighetsgrad felet har. Sedan fyller denne 
med en viss färg, beroende på felets allvarlighetsgrad, i den kolumn som feltypen  
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har (se figur 8:2). Dessa staplar bör sedan undersökas med jämna mellanrum för att ta 
reda på vilka fel som innebär mest problem så att fokus kan läggas på rätt förbättrings-
möjligheter. Stapeldiagrammet bör placeras väl synligt för alla på maskinens tavla. 

8.4.4 SOP 
Ett problem anses löst då en SOP, som beskriver hur ett moment ska utföras för att ej 
upprepa det missgrepp som lett till problemets uppkomst, upprättats. Detta är dock en 
lösning som kräver att SOP:en verkligen efterlevs av samtliga operatörer. Att följa upp  
genom att gå och titta på hur operatörerna gör är svårt då observationen i sig kan 
leda till att SOP:en följs. 
 
Rekommendation: Då SOP:en upprättas bör ett mätbart värde som SOP:ens tillkomst 
påverkar identifieras. Detta kan till exempel vara antal felhasplade band om SOP:ens 
mål är att beskriva hur en haspling ska gå till. Går detta värde ej ner så kan det antas att 
SOP:en antingen inte används eller är felskriven. 

8.4.5 Team audit 
Team audits är en mycket god idé då vikten av att följa upp utvecklingen av ett stort 
projekt som Lyftet ledtid ej kan överskattas. Resultaten från auditsen följs även upp 
på det dagliga tre-mötet även om enskilda resultaten inte analyseras speciellt ingåen-
de. Att auditsen vanligtvis fylls i av flödeschefen själv ser examensarbetarna som ett 
problem. Det naturliga borde vara att fylla i auditen vid ett tavelmöte tillsammans med 
operatörerna för att fånga in deras åsikter och tankar om arbetet med ledtidspro-
grammet. 

8.5  Förebyggande arbete 

8.5.1 SOP 
Att standardisera arbetssätt med hjälp av SOP:ar är en i grunden förebyggande åtgärd. 
De kan dock även användas reaktivt. Exempelvis kan en problemlösning leda fram 
till att en SOP upprättas för att säkerställa att ett felgrepp ej återkommer. Detta är fallet 
med problemlösningskartan som används på Extrusion och även i samband med 
underhållstransformationen på Band, se bilaga 14. En sådan karta anser examensar-
betarna vara en god idé för att sortera in ett problem i rätt forum. Kartans lösning på 
de flesta problem är att skriva en SOP eller om en sådan redan finns att se till att den 
används. Om SOP:ar är till för moment som sällan upprepas och nyanställda så 
spelar det ingen roll om de ej används av operatörna i sina vardagliga bestyr. 
Examensarbetarna uppfattar dock att meningen med SOP:arna på Band är att minska 
variationen i körningarna. Grundidén att använda SOP:ar för att se till att alla gör lika 
är examensarbetarna positiva till. Det finns dock praktiska problem som Band måste 
arbeta med för att öka användningen av SOP:arna. 
 
Den första förbättringsmöjligheten gäller upprättandet av SOP:arna. Dessa tas ej fram 
via någon sorts mätning där den bästa tekniken kan identifieras utan de tas fram 
genom en diskussion mellan CI-teknikern och operatörerna. Detta kan leda till att det 
är den vanligaste tekniken som dokumenteras, inte den bästa.  
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Det andra problemet är svårigheten att få operatörerna att använda SOP:arna. Här 
passar citatet från Nilsson (1997) i kapitel 3.10 väl in på Band och kan vara en av 
anledningarna till att SOP:arna inte används. Operatörernas inställning till SOP:arna är 
som bekant att de kan vara bra för nyanställda men att de beskriver grundläggande 
moment som de mer erfarna operatörerna känner att de behärskar.  Att få en person 
som exempelvis valsat i 30 år att ändra sitt beteende är naturligtvis svårt. Då personen 
får en SOP vid sin maskin känner denne inte behovet av att anpassa sina rutiner till 
det nya. Detta härleder examensarbetarna till det faktum att de nya rutinerna inte är 
bevisat optimala och att operatörerna tidigare inte fått kvalitetsåterkoppling eller inte 
förstått den. Det senare påståendet innebär att alla operatörer fått leva kvar i tron att 
sitt eget arbetssätt är bra. 
 
Ett annat bekymmer med SOP:arna är att flödescheferna i och med att den blir 
påskriven tror att alla operatörer jobbar efter den. En SOP anses lyckad om alla skrivit 
på den även om inte någon förbättring skett. Detta är allvarligt då ett problem som 
rättats till med en SOP i själva verket består.  
 
Rekommendation: För att kunna ta tag i problemen är det av största vikt att Band 
bestämmer syftet med SOP:arna och att alla känner till detta. Nilssons (1997) vågmodel-
len, som presenterades i kapitel 3.10, kan vara ett sätt att bestämma SOP:arnas omfatt-
ning.  
 
Fler rekommendationer angående SOP:ar återfinns i kapitel 8.4.4, som handlar om 
uppföljning. 

8.5.2 Förebyggande underhåll 
Detta är bra operatörerna städar och byter olja i maskinerna eftersom rengörning 
minskar bland annat kvalitetsproblem, enligt Blücher och Emilsson (1998). Bench-
markingen på SHT visade att det går att göra enorma förbättringar gällande ordning 
och reda samt renlighet. Efter besöket där anser examensarbetarna att detta område 
säkerligen går att förbättra ytterligare på Band. Personalen på SHT berättade att det är 
roligare att arbeta i maskinen samt att det blivit lättare att upptäcka och reagera på 
ovanligheter. 
 
Det är mycket bra att underhåll är med på FU i två maskiner på Band. Att de inte 
deltar på de andra maskinernas FU borde försvåra upptäckten och förebyggandet av 
maskinproblem. Personalen på Extrusion var övertygad om att produktionsstoppen 
minskat på grund av deras nya FU. Att underhåll byter delar efter ett förutbestämt 
schema skulle antagligen minska stoppen på Band och göra operatörerna mindre 
uppretade över stillestånd som gått att undvika. Enligt Blücher och Emilsson (1998) 
bör man sträva efter att operatörerna ska göra så mycket som möjligt av underhållet 
på egen hand. Om Band inte utvecklar sina FU blir det svårt för dem att nå det 
mycket värdefulla läget där operatörer känner sin maskin så väl att de kan förutse 
och förhindra problem. Därför bör Band satsa mer tid på området samt involvera 
både underhåll och operatörer i FU. Ett sätt att öka motivation och engagemang är att 
operatörerna får delta vid utformningen av FU och samarbeta med underhåll vid 
reparationer. Resultatet i en renare arbetsplats samt en bättre fungerade maskin bör 
inspirera till ännu bättre arbete. 
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När Band blir bättre på att underhålla maskiner och förebygga problem kan under-
hållsavdelningen använda mer av sin tid till att hitta problemens rotorsaker och arbeta 
med fria problem. Detta istället för att göra fixa lösningar. 
 
Rekommendation: Fler maskiner bör ha FU där underhållspersonalen är involverad. 
FU verksamheten kan vara uppbyggd likt de som redan förekommer på Band, med 
planering, FU och uppföljning. Operatörerna bör systematiskt och långsiktigt arbeta sig 
upp i underhållstrappan. För att detta ska fungera måste underhållsavdelningen stödja 
och stegvis lära operatörerna att ta över fler operationer vid FU:n. Operatörernas 
instruktionslista innehållande det som ska utföras på FU tas fram av underhållspersonal 
och operatörer tillsammans. Listan uppdateras kontinuerligt i takt med att operatörerna 
behärskar fler moment. Det bör dessutom föras statistik på hur länge olika maskindelar 
kan användas innan de går sönder, så att ett byte kan ske innan dess. För att effektivise-
ra reparationerna bör minst en operatör delta på det sätt som en del gör idag. Detta är 
bra och innebär att operatören får mer kunskap om sin maskin. I förlängningen kan det 
bland annat leda till en effektivare problemlösning då underhåll inte behöver konsulte-
ras i lika många frågor.  
 
På SHT städar operatörerna olika utrymmen och maskindelar varje dag, för att hålla 
ordning och öka renligheten. Vad som ska göras står på ett antal T-kort som är uppsatta 
sorterade per veckodag. När städningen är utförd vänds T-kortet så att de andra 
skiftlagen ska veta vad som gjorts. Detta fungerar bra enligt operatörerna och systemet 
bör införas på Band. Städningen behöver inte ta så lång tid och de flesta områden bör 
gå att städa under produktion. De gånger maskinen inte producerar på grund av 
exempelvis maskinfel eller brist på Kanbankort bör tiden utnyttjas till städning av 
maskinen eller andra punkter på FU instruktionslistan.  

8.6  Dokumentation 
Dokumentation är ett område där Band har stora möjligheter att förändra sitt arbets-
sätt och erhålla bättre resultat av gjorda ansträngningar. I empirin framgår det att 
dokumentationen på Band är försummad. I de flesta processer och moment finns 
inget krav på dokumentation och då görs ingen. I förfabriken och på kallvalsningen 
ska punkterna från tavelmötet dokumenteras, vilket sköts dåligt. Frågan är varför? 
Examensarbetarna tror att det kan bero på att flödescheferna blivit tillsagda att göra 
det, men att de själva inte ser nyttan med dokumentationen vilket gör dem omotive-
rade. Nilsson (1997) anser att det är viktigt att just ställa sig frågor angående nyttan 
med dokumentationen. I dagsläget används dokumentationen enbart till att veta vilka 
punkter som är avklarade eller ej, men eftersom dokumenteringen är eftersatt går det 
ej att utläsa av den. Detta pekar på att Band faktiskt inte har speciellt stor nytta av den 
tavelmötesdokumentering som sker idag. Har Band ingen nytta av dokumentationen 
bör den heller inte göras, om man följer Nilssons resonemang. Härdningen gör alltså 
rätt i att inte dokumentera något som de ej ämnar använda.  
 
Examensarbetarna anser dock att Band skulle kunna ha stor nytta av att dokumentera 
punkterna från tavelmötet. Det är därför av största vikt att bestämma vad dokumenta-
tionen ska användas till och sedan skapa rutiner för en aktiv användning. Att logga 
problem som uppkommer hjälper till att identifiera återkommande problem samt dess 
intervall. Detta är till hjälp både för att fokusera förbättringsarbetet på de verkliga 
problemen och för att göra FU med rätt intervall. Dessutom bör produktion skriva ner  
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problemet, orsakerna och åtgärderna med mer fakta än i dagsläget. Underhåll bör 
dessutom göra anteckningar om orsaker samt gjorda reparationer. Med mer informa-
tion kan dokumentationen användas som en instruktion för att snabbare kunna 
åtgärda problemet och starta produktionen. Det är dock viktigt att leta nya rotorsaker 
då det gamla problemet uppenbarligen återkommit. För att detta ska kunna göras 
krävs det utbildning i dokumentationslösningen samt i förmågan att skriva förståligt, i 
enlighet med Nilsson (1997). Att dokumentera veckomötena och morgonmötena är 
också viktigt för att se om problem återkommer och om gjorda åtgärder fått resultat. 
Dokumentationen av dessa möten sprider information och blir dessutom en signal på 
att dokumentation är betydelsefullt.  
 
På Band genomförs onödigt dubbelarbete i flera olika situationer. Observationerna 
visade att personalbrist är ett genomgående problem på samtliga avdelningar, där en 
problemlösning på en avdelning skulle kunna tillämpas på de andra. Att Bands 
maskinpark innehåller ett flertal saxar, valsar och så vidare borde innebära att 
maskinerna ibland kan ha liknade problem. Detta även om personalen anser att deras 
maskin är ensam i sitt slag. Genomgången av befintliga projekt visade även att många 
projekt är snarlika. I dessa situationer skulle det totala arbetet minska om all doku-
mentation från de olika avdelningarna samt projekt återfinns på samma ställe.  
 
Nilsson (1997) tar upp vikten av enhetlig dokumentation. Tavelmötesdokumentationen 
är inte enhetlig mellan avdelningarna och inte heller i ett och samma dokument. 
Även projekt borde ha en enhetlig dokumentation för att underlätta förståelsen. ”Utan 
dokumentering, ingen utveckling” påstår Nilsson (1997, s 2) och då projekt inte 
dokumenteras på Band är det svårt att förbättra maskinerna. Risken finns att maski-
nen lagas på samma eller ett sämre sätt än senast eftersom ingen vet vad som blivit 
gjort tidigare. Speciellt när personer slutar försvinner mycket kunskap vilket gör 
företaget sårbart. All dokumentation borde även vara samlad på ett ställe för att bli 
mer åtkomlig.  
 
För att dokumentationen ska bli användbar måste det noggrant skrivas ner vad som 
gjorts och resultatet följas upp för att säkerställa att lösningen innebär en långsiktig 
förbättring. Den största utmaningen är dock att få samtliga att alltid dokumentera i 
datasystemet och använda det som uppslagsverk. För detta krävs ett lättarbetat 
datasystem, utbildning i systemet och användningsmöjligheterna samt uppföljning för 
att säkerställa att användandet sker som planerat. Om någon ändå inte dokumenterar 
är det av största vikt att närmaste chef visar att detta uppmärksammas och inte 
accepteras. Att ta reda på anledningen till att arbetet inte sköts och sedan ge perso-
nen det stöd den behöver borde vara en lösning på det problemet.  
 
Rekommendation: Examensarbetarna föreslår att Band upprättar en databas som är 
gemensam för alla avdelningar, hädanefter kallad MoA där all dokumentation som rör 
maskinen sparas. Meningen är att projekt, underhållsavdelningen och samtliga maski-
ner ska ha sin egen sida men att det ska gå att söka i alla listor från ett ställe. Varje 
avdelnings veckomöten ska också dokumenteras i MoA. MoA bör vara tillgänglig för 
alla vilket innebär att operatörerna får mer information och ger dem möjlighet att själva 
sköta dokumenteringen. Dokumenteringsarbetet kommer att minska eftersom upplys-
ningarna bara behöver skrivas ner en gång på dator. Istället för att skicka en separat 
reparationsbeställning till underhåll så kryssar dokumenteraren i allvarlighets- 
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grad vid dokumenteringen, problemet hamnar då automatiskt på underhålls ”att göra 
lista”. Underhållsavdelningen kommer därmed åt hela formuläret och kan göra 
anteckningar direkt i detta, vilket gör att även operatörerna ser underhålls lösning. Det 
är lämpligt att, likt SHT, ha en ruta där den snabba åtgärd som användes för att få 
igång produktionen antecknas och en ruta där den långsiktiga lösningen fylls i. 
 
Vid mindre akuta problem ska en orsaksanalys med åtgärdsförslag göras vid tavelmötet 
som sedan antecknas i problemformuläret i MoA. Problemformuläret bör ha plats för en 
mer detaljerad problem-, orsaks- och lösningsbeskrivning än i dagsläget för att den ska 
kunna användas som instruktion vid liknade problem. Innan ett nytt problem skrivs in i 
databasen ska alltid en sökning göras för att säkerställa att problemet inte är av åter-
kommande karaktär eller att någon annan maskin redan löst ett liknande problem. Vid 
återkommande punkter kan formulären länkas ihop, det är dock viktigt att göra en ny 
problemlösning då den förra inte tog bort rotorsaken. MoA sorterar sedan problemen i 
listor beroende på status. Följande alternativ kan vara lämpliga: pågående punkter, 
skickad till underhåll, uppföljning och avslutade punkter. Uppföljningsdatum, färdigda-
tum och ansvarig person skrivs in i MoA. Varje dag tar programmet automatiskt fram 
dagens tavelmötes- eller veckomötesagenda där problem med uppföljnings- eller färdig-
datum den dagen kommer med. 
 
Nästa steg är att anteckna anledningen till alla planerade och oplanerade stopp som är 
längre än fem minuter, på liknade sätt som på Extrusion. Detta synliggör brister och 
underlättar uppföljningen av TAK då det går att se vad som orsakat problem. 
 
Projekten ska alltid dokumenteras löpande under projekttiden. Stålforskningen har ett 
system för att dokumentera projekt. Examensarbetarna föreslår att Band låter Stålforsk-
ningen bidra med sina erfarenheter i hur en bra dokumentering ska göras. 

8.7  Övergripande problem 
Examensarbetarna har uppmärksammat övergripande svårigheter som vi anser kan 
försvåra problemhanteringsprocessen. Dessa behöver behandlas för att problemhan-
teringen på Band ska kunna fungera optimalt. 

8.7.1 Basera beslut på fakta 
På Band används väldigt få mätningar i arbetet med att förebygga problem, upptäcka 
problem, i problemlösningen eller uppföljningen. De anser emellertid själva att de 
utför mycket mätningar, se bilaga 1. Datan från dessa mätningar används dock väldigt 
lite i problemhanteringen. Detta är ett problem då besluten styrs av personliga intryck 
och inte av fakta, vilket lätt leder till fel prioriteringar enligt Blücher och Emilsson 
(1997). 
 
Syftena med en stor del av mätningarna är också oklara. Få analyser görs för att 
kunna åtgärda problemet och en stor del av mätdatan används inte i någon större 
utsträckning. Anledningar till detta kan vara, som exempelvis med TAK, att de som 
borde använda mätningarna som beslutsunderlag anser att rätt saker inte mäts och att 
ingen efterfrågar resultatet. Kunskap saknas även för att kunna analysera mätvärden. 
Att samla data som inte analyseras och inte används för att åtgärda problem är slöseri 
med resurser enligt Blücher och Emilsson (1998). 
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Rekommendation: Det bör göras en genomgång av all mätdata som samlas in på 
Band, för att få den överblick som saknas idag. De mätningar som inte fyller något syfte 
bör läggas ned. Genomgången skulle exempelvis teknikgruppen eller SBQ kunna göra. 
Samtidigt kan det vara lämpligt att fundera på om det är de bästa parametrarna som 
mäts för att uppnå mätningens ändamål. Målet är en överskådlig mängd data utifrån 
bestämda syften. Data bör även ha en ”ägare” som analyserar den för att kunna ta 
faktabaserade beslut.  

8.7.2 Struktur och roller 
På SHT räknas rollen, dess ansvar och befogenheter, som en av de tre baserna deras 
Genesis-program vilar på. Detta är klokt då tydlig struktur och roller, som är anpassa-
de efter förändringen, påverkar personalens attityder och beteenden positivt enligt 
Robbins (2000). Författaren anser dock att ett vanligt misstag vid förändringsarbete 
ändå är att organisationens struktur och roller inte anpassas till det nya arbetssättet. 
På Band råder det fortfarande en viss osäkerhet och okunskap kring hur olika roller 
ändrats i samband med Lyftet ledtid. För problemhanteringen betyder det svårigheter 
när ingen riktigt vet vem som ska göra vad. Detta leder ibland till att ingen riktigt tar 
ansvar för problem utan skickar ansvaret vidare till någon annan. Det kan innebära 
att problemet inte löses av någon, eller att flera omedvetet arbetar på liknade pro-
blem. Dessa bekymmer går enligt kapitel 3.13 att härleda till att strukturen och rollerna 
på Band behöver anpassas till Lyftet ledtid. 
 
För ett lean production företag är det extremt viktigt att ha en effektiv problemlösning 
då hela produktionen stannar om en maskin har problem. Detta innebär att operatö-
ren som är närmast maskinen, har en viktigt och ansvarsfull roll i problemhantering-
en. Helst ska operatörerna kunna lösa problemen själva. Annars måste strukturen 
vara tydlig så att de vet vem de ska kontakta. Idag ska operatörer på Band kontakta 
sin flödeschef vid längre stopp. För att operatören ska kunna inta en mer framträ-
dande roll måste de ha kunskap och befogenhet att ta beslut.  
 
Band har en del arbete kvar för att stärka engagemang och delaktighet hos medarbe-
tarna. Allt för ofta visar observationer att personalen inte deltar aktivt på möten. 
Många förutsätter också att någon annan löser de problem som uppkommer. Mindre 
självständiga grupper med ombudsområden, likt Extrusion och andra stora företag 
som nämns i Robbins (2000), skulle göra skiftlagen mer självständiga. Det skulle öka 
engagemanget och förmågan att ta egna beslut. Extrusion gör även rätt, enligt Bolman 
och Deal (1997) samt Robbins, som låter personalen ha olika ansvarsområden som 
passar deras personligheter. Svedberg (2003) anser att det är mycket viktigt för 
gruppens framgång att samtliga medlemmar vet vad gruppen ska göra, varför och hur 
det ska göras. Examensarbetet visar att detta är något Band missat vid tidigare 
implementeringar och således är särskilt viktigt att tänka på i detta fall. 
 
Rekommendation: Examensarbetarna anser att skiftlagen på Band bör arbeta på ett 
sätt som liknar Extrusions processgrupper. Meningen med förslaget är att skiftlagen ska 
känna sig som ett team som är ansvariga för sitt dagliga arbete och samarbetar för att 
självständigt utföra, förenkla och effektivisera det. För att underlätta detta bör skiftlaget, 
precis som på Extrusion, få dela upp ett antal olika ansvarsområden mellan sig och få 
utbildning samt befogenheter för att kunna hantera områderna. Dessa personer, som 
kallas ombud, ska ses som samordnare som håller gruppen uppdaterad och understöd- 



    
 Kapitel 8 – Analys 
  

               
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 
 

68 
 

 
jer arbetet inom området. Grupperna och dess ombud kommer att kunna överta en del 
av flödeschefernas arbetsuppgifter. I andra frågor kommer de att samarbeta med och 
fungera som stöd till flödeschefen. Detta borde leda till att en vana att jobba med andra 
uppgifter utöver att köra maskinen. Det ger även flödescheferna mer tid till att arbeta 
med förbättringar och coachning av grupperna så att de utvecklas.  
 
Vid införandet av ombudsområden är det viktigt att ingen operatör känner sig tvingad 
att vara ombud för något, utan att de får fördjupa sig i områden som intresserar 
personen. Det är lämpligt att skiftlaget får vara delaktiga att ta fram områden. Nedan 
följer förslag på ombudsområden, vissa är inspirerade av Extrusion: 
 

• Tavelmötesombud: Tar med tavelmötes dagordningen från MoA (se kapitel 8.6), 
upprättar TAK-värden och andra siffror till tavelmötet. Håller tavelmöten när flö-
deschefen är borta och tar i framtiden över detta arbete.  

• Personalombud: Har hand om skiftets schema och är den person som kontaktas 
vid sjukdom eller kortare ledigheter.  

• Underhållsombud: Ska kontaktas av underhållspersonalen när dessa kommer till 
maskinen och informera dem om läget. Underhållombudet bör även delta vid re-
parationen för att öka maskinkunskapen. En annan uppgift är att planera FU till-
sammans med underhållspersonal och flödeschef.  

• Kvalitetsombud: Tar emot återkopplingslappar och gör statistik på dessa.  
• Dataombud: Vid introduktion av nya dataprogram går dataombudet kurs och 

utbildar sedan medarbetarna i gruppen. 
 
Examensarbetarna anser att Band ska uppmuntra personalen att byta ombudsområden 
ibland, så att det inte blir en livsuppgift. Detta bidrar till att öka mångsidigheten, 
kunnandet och förståelsen i skiftlaget vilket skapar en ännu bättre fungerande grupp 
som dessutom inte blir lika känslig om någon slutar. En bred grundutbildning, liknande 
Extrusions vilken återfinns i bilaga 16, förenklar rollbyten och personalen kan själva 
lära upp den nya på sitt ombudsområde. 
 
Att vara ombud innebär även att personen ska föra gruppens talan vid områdesrelate-
rade möten och sedan informera sina medarbetare. Att ha forum där de olika grupper-
nas ombud inom ett område träffas för att utbyta idéer är uppskattat på Extrusion och 
bör införas även på Band. Vid maskinen måste även de olika skiftlagens ombud 
samarbeta, planera och informera varandra i områdesrelaterade frågor.  
 
Ett stort problem är att CI-teamen inte fått veta sin roll, trots att de funnits i flera år 
samt efterfrågat en rollbeskrivning. Risken är då, enligt Bolman och Deal (1997) att 
energi och resurser läggs på mindre viktiga saker. När CI-teamens roll är oklar blir det 
mycket svårt för dem att upprätta långsiktiga planer för hur det ständiga förbättrings-
arbetet ska bedrivas. Istället arbetar de med ströproblem som andra ger dem. Detta är 
en svår arbetssituation rent praktiskt samtidigt som det är irriterande att inte få respons 
från chefer vid svåra situationer, vilket inte är speciellt bra ur motivationssynpunkt. Att 
CI-teamen ska vara ett stöd för flödesledarna kan vara bra då det innebär ett samar-
bete. Det är dock en stor risk för att CI-teamen får göra många av flödeschefens 
vardagliga uppgifter som denne inte hinner med. Det ger inte CI teamen den auktori-
tet och status som behövs för att visa att Bands ledning prioriterar förbättringsarbete 
högt. CI-teamen behöver ha auktoritet, då vissa flödeschefer väljer att inte arbeta efter 
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Lyftet ledtids modellen. Examensarbetarna anser att för mycket av CI-teamens tid 
används till brandkårsutryckningar istället för förbättring av verksamheten. Problem-
lösningsseminariet anser examensarbetarna vara en förbättringsaktivitet som är i linje 
med vad CI-teamen borde arbeta med.  
 
Helst ska det, enligt Berger (1999), inte behöva finnas förbättringsteam utan förbätt-
ringsarbete ska vara en naturlig del i allas arbete. Band är långt ifrån det i dagsläget. 
Mentaliteten är snarare att det inte finns något att förbättra när maskinen producerar. 
Allt detta anser examensarbetarna, med stöd från teoriavsnittet, undergräver Bands 
möjligheter att ständigt förbättras på ett framgångsrikt sätt.  
 
På ett möte två veckor innan examensarbetet avslutades fastställdes CI-teamens roll13. 
De ska vara en resurs för Band i deras strävan att nå SMT:s tillverkningssystem, vilket 
är huset som återfinns i bilaga 18. För att Band ska nå dit ska CI-teamen bland annat 
vara processägare för förbättringsarbetet, vara ”experter” på lean production och 
stötta flödescheferna i deras arbete att komma igång med förändringsarbetet. På 
mötet bestämdes att CI-teamens roll måste kommuniceras ut i hela organisationen 
och att CI-teamen måste få utbildning för att kunna nå målen. Att CI-teamen till slut 
fått veta vad de ska arbeta med är mycket positivt. Examensarbetarna anser att 
rolluppbyggnaden är bra då den bygger på att CI-teamen ska handleda medarbetarna 
så att de sedan själva ska kunna utföra Lyftet ledtid- och förbättringsarbetet. CI-
teamen har nu fått en grund att stå på och får bra förutsättningar för att göra ett 
framgångsrikt arbete. 
 
Examensarbetarna hade redan skrivit en stor del av analysen och rekommendatio-
nerna i examensarbetet när detta blev känt. Framtagandet av rollbeskrivningen skedde 
separat från examensarbetet. De delar i texten som innefattar CI-teamen har fått vara 
kvar. 

8.7.3 Bristande kunskaper 
De flesta operatörer och flödeschefer saknar god kunskap och därmed förståelse för 
bland annat lean production (vilket innefattar problemlösningsmetoderna som ingår), 
mätvärden och till viss del maskiner. SHT har, till skillnad mot Band, valt att satsa hårt 
på utbildning i samband med övergången till lean production. I denna utbildning 
ingår bland annat problemlösning. Bristande kunskaper gör att personalen känner sig 
osäker och otrygg när de ska använda verktygslådan för problemlösning. Detta är 
känslor som människor gärna undviker, varför det är skönare att arbeta med problem 
på samma sätt som tidigare, låta någon annan lösa dem eller att blunda för proble-
men. Bristande kunskaper är även en av anledningarna till att problemen ofta står 
som orsak vid tavelmötespunkter vilket försvårar möjligheterna att hitta en lösning 
som hindrar felet från att återkomma. 
 
Det är viktigt att utbildningsinsatser kommer rätt i tiden. Rätt tidpunkt för en utbildning 
innebär att kunskapen kan börja användas medans den är färsk och personen 
förhoppningsvis blivit inspirerad att tillämpa den på sin egen arbetsplats. Kommer 
utbildningen långt före användningen är risken övervägande att kunskapen glöms 

                                       
13 Av CI-leader Fredrik Zens på kallvalsverket erhölls PowerPointen ”CI Rollen på SBP” som var 
resultatet från mötet. 



    
 Kapitel 8 – Analys 
  

               
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 
 

70 
 

 
bort eller försämras då den inte används. Genomförs utbildningen efter introduktio-
nen av det nya innebär det att förståelse för utrustning eller metoder saknas. De kan 
också börja användas på ett felaktigt sätt, vilket det kan vara svårt att vänja sig av med 
senare. På Band har få flödeschefer fått Lyftet ledtid utbildningen vid rätt tidpunkt, 
något som medfört svårigheter. Ofta har hela transformationen varit genomförd innan 
de gått sin Lyftet ledtids utbildning. Flödescheferna är de som tillsammans med 
navigatörerna ska informera operatörerna och introducera metoder som tavelmöten. 
Detta är en väldigt svår uppgift för en person som själv saknar grundläggande 
förståelse. 
 
Bland den äldre personalen är det många som har bristande datakunskaper vilket 
påverkar deras och andras dagliga arbete. Operatörer kan exempelvis inte beställa 
reparationer av underhåll via datorn. Flödescheferna får bland annat hjälp av CI-
teamen att skriva in problem för att de ska bli dokumenterade. Detta system fungerar 
dåligt, det tar tid och utvecklar inte heller flödescheferna. Bristande kunskap leder till 
att de undviker att använda datorer samt orsakar stress. Den personal som är i behov 
av träning i dataanvändande borde få sådan utbildning för att undvika osäkerhet och 
olustkänslor vid dataanvändning. Ordentlig utbildning i olika program möjliggör även 
för effektivare användning och anpassning av datorns möjligheter till sitt eget arbete. 
Det är även viktigt att fortlöpande ge ny utbildning i samband med att datasystem 
byts ut eller utvecklas.  
 
Både på Extrusion och SHT har företaget valt att utbilda deras “flödeschefer” i bland 
annat ledarskapsfrågor för att de ska kunna stödja och motivera operatörerna. Detta 
bör Band också göra då flödeschefen ska förmedla Lyftet ledtid till operatörerna och 
leda dem i arbetet. Operatörer och flödeschefer har en avgörande roll i om Lyftet 
ledtid kommer att överleva då en stor del av konceptet vänder sig till produktionen. 
Om de inte använder problemlösningsmetoderna som är framtagna för att minska 
problemen och bidra till ett enkelt styrt flöde kommer framgångarna bli mindre än 
beräknat. I intervjuerna framgick det att personalproblem var en fråga som tog 
mycket av flödeschefernas tid. Utbildning i psykologi och ledarskap skulle underlätta 
för flödeschefen att hantera problem av denna art. Detta leder till bättre arbetsatmo-
sfär i skiftlagen men även till att flödeschefen kan använda mer av sin tid till värde 
skapande aktiviteter.  
 
Rekommendation: Den senaste tidens införande av Lyftet ledtid samt förslagen i detta 
examensarbete ställer nya krav på personalen. Många saknar sedan tidigare relevant 
kunskap i problemlösning. Därför rekommenderar examensarbetarna att Band gör en 
ordentlig analys av utbildningsbehovet bland personalen för att kunna fortsätta vara ett 
företag i marknadens framkant. Att undersöka utbildningsbehovet ska vara ett ständigt 
pågående arbete. 
 
För att Lyftet ledtid ska överleva och effekten ska bli optimal behöver samtliga i persona-
len få en grundläggande Lyftet ledtid utbildning i samband med transformationerna. 
Utbildningen ska öka förståelsen för varför Lyftet ledtid ska införas och vad projektet 
innebär. SHT:s utbildningsprogram kan användas som förebild, se bilaga 18. De som 
ska använda olika verktyg behöver även få utbildning i hur, när och varför de ska 
användas. För detta krävs lite teoretisk utbildning och mycket praktisk övning. Varken 
Lyftet ledtids utbildning eller annan utbildning får ses som en punktinsats, utan det  
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krävs att den följs upp och kompletteras för dem som har utbildningsbrister. CI-teamen 
kan exempelvis ge kontinuerliga mindre utbildningar och stöd till flödescheferna. 
Nyanställda måste naturligtvis få relevant utbildning i tillverkning och aktuellt produk-
tionssystem.  
 
I kapitel 8.7.2 föreslås att Band likt Extrusion inför ombudsområden för operatörerna 
och utbildar dem för att ge dem förutsättningar att klara av sin roll. Detta är bra då 
operatörerna får breda allmänna kunskaper inom många viktiga områden. Flödesche-
ferna bör få utbildning i ledarskap och psykologi för att kunna leda och stötta de mer 
självständiga grupperna. Situationsanpassat ledarskap passar bra vid förändringsarbe-
tet och införandet av självständiga processgrupper.  
 
Vidareutbildning behöver inte vara speciellt resurskrävande. Internutbildning är ett 
passande utbildningsform som lyfter både den som utbildar och den som utbildas. 
Framstående personal från andra maskiner, andra skiftlag eller inom skiftlaget skulle 
praktiskt kunna lära ut det som de är bra på. Exempelvis skulle de operatörer i skiftlaget 
som är bra på datorer kunna utbilda de med mindre kunskap, under produktion. Om 
det är kunskap som inte finns inom företaget kan exempelvis dataombudet i varje 
skiftlag gå en extern kurs och sedan lära sina kollegor. CI-team eller flödeschefen kan ha 
uppföljningar för att säkerställa att samtliga behärskar det nya arbetssättet. På Band 
skulle det i många situationer vara lämpligt att använda de 15 minuters praktiskt 
betonade lektioner som föreslås av Blücher och Emilsson (1997). 

8.7.4 Motivation 
Motiverad personal är en förutsättning för att problemhanteringsprocessen ska 
genomföras på ett välfungerande sätt, eftersom det är de som ska utföra de olika 
momenten. Det krävs även motivation för att lära sig nya metoder så att de kan bli 
bättre på att lösa problem. Examensarbetarna anser att Band i många avseenden 
lägger uppgifter och beslutsfattande i frågor som operatörerna själva skulle kunna 
hantera på flödeschefen eller andra. Exempelvis skulle operatörer kunna vara 
ansvariga för många fler problem på tavlan samt hålla i tavelmöten. På Extrusion 
klarar operatörerna av att utföra mycket av det flödeschefen på Band gör. Bolman 
och Deal (1997) skriver att sättet människor behandlas på har en tendens att bli 
självuppfyllande. När Band på detta sätt tar bort ansvar från operatörerna kan det 
leda till att de känner att de inte behöver eller klarar av att ta ansvar. Hertbergs 
motivation-hälso teori visar att personer som får förtroendet att ta ansvar och blir 
uppmärksammade också blir motiverade samt känner arbetstillfredsställelse. Detta är 
viktigt för att skapa produkter av god kvalitet.  
 
Idagsläget kan problem få stå bland pågående problemlösningar i databaserna 
mycket länge (bland annat 16 veckor i exemplet i tabell 5:1) utan att någon reagerar. 
Detta gör det svårt att veta om det är dokumentationen som är eftersatt eller om 
problemet verkligen inte är åtgärdat. Om det är så att det är dokumentationen som är 
eftersatt sänks lätt flödeschefernas motivation att dokumentera då ingen bryr sig om 
utifall det blivit gjort eller ej. Samtidigt visar det även för personen att dokumentatio-
nen inte används till något. Ifall att problemet verkligen inte blivit åtgärdat 16 veckor 
efter att det skulle sänker antagligen även operatörernas motivation som tvingas att 
arbeta med trassig utrustning som dessutom inte chefen bryr sig om att laga.  
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Ett annat arbetssätt för att öka motivationen bland de anställda är målstyrning. Det har 
Band börjat med på operatörsnivå genom TAK-värdena. Detta är bra, men går att 
förbättra genom att följa rekommendationerna i kapitel 8.4.2. För att förbättra effektivi-
teten i problemhanteringsprocessen är det lämpligt att sätta mål som stödjer förebyg-
gande arbete och åtgärdande av rotorsaker och inte stressa igenom dessa punkter till 
förmån för produktion. 
 
Att få ekonomisk ersättning eller andra belöningar för att klara av flera arbetsuppgifter 
är motiverande enligt Robbins (2000). Detta sker på Band vilket är positivt och passar 
lean production arbetet bra då personal kan byta arbetsplats när någon är borta för 
att undvika stopp i flödet. Belöningsprogrammet bör utvecklas till att innehålla fler 
mjuka delar för att öka motivationen utifrån Hertbergs motivationsfaktorer. Delar som 
underlättar problemhantering och ständiga förbättringar (i produktionen men även 
utveckling av individen) kan exempel privilegieras. 
 
Rekommendation: Ett övergripande mål för Band kan vara att få in ett visst antal 
förbättringsförslag per anställd. Flödeschefen skulle kunna belönas om de uppfyller olika 
delmål för antal tavelmötespunkter som genereras per operatör. Detta kan få flödeschefen 
att uppmana de anställda att skriva ner problemen på tavlan vilket behövs då många 
problem inte tas upp där. Delmål för TAK på lång sikt som belönas med tårta är en 
rekommendation i kapitel 8.4.2 som ökar motivationen dels genom målstyrning dels 
genom belöningsteorier. Personalen bör få vara med och ta fram de olika målen. 
Operatörerna behöver även uppmuntras till att ta ansvar för tavelmötespunkter. De skulle 
exempelvis kunna få prova på att få vara ansvarig tillsammans med någon annan 
första gångerna. Det är dessutom mycket viktigt att lösa tavelmötespunkter under en tid 
som är uppsatt. 

8.7.5 Organisationskultur 
Sandvik AB är ett företag med en lång och framgångsrik historia och Bandtillverk-
ningen har gått bra de senaste 15 åren, enligt kvalitetschefen. Attityderna och beteen-
det på Band har tidigare alltså lett till framgång vilket bidragit till en stark organisa-
tionskultur. Detta resonemang stämmer väl överens med Robbins (2000). En föråld-
rande organisationskultur kan vara en belastning som försvårar för företaget att möta 
förändringar i omgivningen anser författaren. I empirin går det att läsa att Band 
genom åren försökt införa ett flertal mindre och större förändringsprojekt, men att de 
dött ut efter ett tag. Enligt kapitel 3.17 är organisationskultur och attityder det som är 
svårast att ändra i ett förbättringsprojekt, särskilt när tidigare projekt misslyckas. Vid 
planeringen av transformationen på Band borde dessa försvårande omständigheter 
ha blivit uppmärksammade. Om de blev det eller ej vet inte examensarbetarna men 
det går att konstatera att införandet varit inriktat mot tekniska delar. För en lyckad 
förändring anser Sörqvist (2004) att företagen måste satsa på mjuka frågor som 
påverkar attityder. Detta har SHT insett då de ska inrikta 70 procent av förändringsar-
betet på människan.  
 
Organisationskulturen och gamla traditioner påverkar också medarbetarnas synsätt på 
vad deras roll, uppgift och ansvar är. Att många chefer byts ut och att Band är 
pressat av motgångar borde underlätta en förändring av organisationskulturen i 
enlighet med Robbins (2000). Det verkar också som att ihärdigheten att hålla tavelmö-
ten börjar ge effekt vid en del maskiner. Att operatörer efterfrågar tavelmöten visar på  
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att det blivit en ny ”ritual”, vilket enligt Robbins är viktig för att ändra organisations-
kulturen. Om Band lyckas med att förändra organisationskulturen så att den stöttar 
lean production tänkandet innebär det att Lyftet ledtid antagligen har större chans att 
lyckats än tidigare förändringar. 
 
Rekommendation: De i personalen som gärna ser att saker återgår till det gamla 
vanliga bör uppmärsammas på att deras åsikter kan bidra till att Band inte utvecklas i 
den takt som marknaden kräver. Examensarbetets begränsade tid möjliggör inte för 
examensarbetarna att ta fram ytterligare rekommendationer angående hur organisa-
tionskulturen ska förändras på Band. 

8.7.6 Förändringsarbetets svårigheter 
Detta examensarbete behandlar som bekant problemlösningen på Band. Att arbetet 
då innehåller denna analys av Bands förändringsarbete, Lyftet ledtid, kan tyckas 
märkligt. Examensarbetarna anser dock att många av de problemlösningsverktyg som 
ska användas på Band introducerats av navigatörerna i samband med Lyftet ledtid. 
Om motståndet till förändringsarbetet är för stort i organisationen så kommer det även 
att finnas ett motstånd mot problemlösningsmetoderna menar examensarbetarna. 
 
För att förändringsarbeten ska bli lyckosamma krävs det enligt Svedberg (2003) att tre 
viktiga punkter är uppfyllda. En analys på hur bra Band lyckas med dessa följer 
nedan.  
 
1. Alla känner till förändringens syfte och målsättning. 
Genom omfattande information till mindre grupper, för att möjliggöra en dialog, 
introducerade SHT lean production till alla i personalen. Denna satsning anser SHT 
change agent blivit lyckad. Examensarbetarnas intervjuer visade på en förståelse för 
varför förändringarna krävs samtidigt som personalen var medveten om syftet och 
målsättningen med Genesis. På SMT verkar Lyftet ledtid ha ledningens fulla stöd, 
vilket är mycket bra då detta är oerhört viktigt för att ett förbättringsarbete ska bli 
framgångsrikt (se kapitel 3.17). Examensarbetarna upplever dock att situationen på 
Band liknar motivationsklyftan i figur 3:11. De flesta anställda på Band inser att de 
har problem, men de har inte fått samma kunskap som ledningen på SMT och 
navigatörerna i lean production samt marknadens krav. Den problembild ledningen 
haft lång tid på sig att förstå och analysera ska personalen förstå, acceptera och bli 
motiverade att införa efter att fått lite information. Detta gör att personalen inte riktigt 
hinner få förståelse för behoven, motiven och möjligheterna med programmet, vilket 
lätt leder till förändringsmotstånd eller passivitet. 
 
2. Beslut om tillvägagångssätt är förankrat hos berörda. 
För att denna punkt ska bli framgångsrik bör alla som påverkas av förändringen 
känna att de är insatta i förändringsarbetet och inte är utsatta för det, anser Svedberg 
(2003). Därför bör personalen som ska arbeta efter Lyftet ledtids konceptet få känna 
att de är delaktiga i att bestämma vilka metoder de vill använda och hur de ska arbeta 
efter dessa. Tyvärr är en allmän uppfattning att vissa av navigatörerna ”pekade med 
hela handen” och inte ville skapa interaktion. För att personalen i samarbete med 
navigatörerna ska kunna diskutera och anpassa Lyftet ledtid konceptet till deras egen 
arbetsplats bör de ha fått en utbildning i metoden redan innan navigatörerna anlän-
der. Detta fick de inte på Band. Att få order att göra saker som man inte förstår leder  
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till osäkerhet och ängslan, enligt Bolman och Deal (1997). Detta är känslor som 
människor inte vill ha och därför motarbetas förändringen i hopp om att det vanliga 
trygga arbetetssättet ska komma tillbaka. Konflikter, tveksamheter och funderingar 
som garanterat uppstod under transformationen hade varit bra att lösa för att minska 
motståndet. Detta kan ske genom ett öppet klimat samt även att speciella diskussions-
timmar avsetts för ventilering av åsikter enligt Bolman och Deal. 
 
3. Systematiskt genomförande och uppföljning. 
Navigatörernas 16 veckors transformation innebär att väldigt mycket nytt händer på 
en gång. Under denna period införs grunden till Lyftet ledtid, men därefter återstår 
mycket arbete för att det ska bli en naturlig del av verksamheten. När navigatörerna 
åkt ska personalen (i de flesta fall utan formell utbildning) systematiskt använda Lyftet 
ledtidsmodellen och fortsätta utvecklingsarbetet. Om det då funnits brister i punkt ett 
och två är det stor risk för att genomförandet stannar av eller kommer att gå mycket 
långsamt. Detta har skett på Band. Samtidigt har inte i ledningen på Band, enligt en 
person i ledningsgruppen, haft något genomarbetat förslag på hur Lyftet ledtid ska 
användas eller styras vilket inte är bra. De har alltså inte kunnat klargöra vilka som 
ska arbeta med vad och heller inte vilka befogenheter olika nivåer ska ha. Detta 
bidrar till en förvirring och osäkerhet, enligt Bolman och Deal (1997). Det finns 
naturligtvis personer som upptäckt fördelarna med Lyftet ledtid vilket är glädjande, 
men det finns samtidigt kvar ett förändringsmotstånd. 
 
Rekommendation: Det positiva är att om förändringsmotståndet upptäcks tidigt går 
det enligt Sörqvist (2004) att sätta in resurser och göra något åt det. Bands ledning 
klargör också att Lyftet ledtid är här för att stanna. Därför bör de försöka förändra 
attityderna och arbeta mer med de delar som togs upp under de tre punkterna ovan. 
Detta är viktiga delar som Band missat i första implementeringen som gör att föränd-
ringsarbetet blir lyckosamt. 
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9  Diskussion och förslag till  fortsatt arbete 
 
I detta kapitel diskuterar examensarbetarna förutsättningarna för examensarbetet, hur 
vi uppfattande användningen av olika metoder samt validitet och reabilitet på insam-
lad data. Dessutom presenteras förslag till fortsatt arbete. 
 

9.1  Förutsättningar 
Examensarbetarna har haft goda yttre förutsättningar på Band. Företaget har stått för 
telefon, en dator och resor dels till universitetet och dels till SHT. Dessutom har 
Sandvik AB stått för boende i Sandviken under examensarbetet, vilket underlättat 
vardagen. De handledare som funnits på företaget har visserligen haft relativt späcka-
de scheman men examensarbetarna är mycket tacksamma att de trots detta alltid tagit 
sig tid. Både för regelbundna möten och spontana frågor. Examensarbetarna är 
positivt överraskade av den öppenhet som de känt, både på Band men även på 
företagen som benchmarkats. 
 
Beställaren av examensarbetet har i detta fall inte varit handledarna utan en tredje 
person som tyvärr inte varit speciellt inblandad i arbetet. Då handledarna på kvalitet-
savdelningen dessutom inte är inblandade i den dagliga problemlösningen i produk-
tionen har det varit ett problem att veta vem eller vilka examensarbetet ska skrivas för, 
det vill säga vilka läsarna är. 
 
I och med implementeringen av Lyftet ledtid händer det mycket på Band. Det har 
tillkommit nya befattningar, nya personer på befintliga befattningar och nya metoder 
har börjat användas. Detta har gjort det svårt att ta en “ögonblicksbild” av problem-
hanteringen. Arbetet har pågått i fem månader och under resans gång har examen-
sarbetets fokus ändrats för att vara aktuellt. 
 
Det visade sig relativt snabbt att problemhanteringen i produktionen var nära sam-
mankopplad med Lyftet ledtid. De verktyg och möten som personalen nyligen lärt sig 
och som ska användas till problemhantering ingår nämligen i Lyftet ledtids verktygs-
låda. Programmet var dock inte så “inarbetad i organisationen” som det framgått av 
examensarbetetsbeskrivningen. Intervjuer, ”korridorsprat” och observationer vid 
möten visade att detta påverkade problemlösningen. Vid examensarbetets start hade 
examensarbetarna antagit att det helt saknades verktyg för problemlösning och att 
tyngden på examensarbetet skulle komma att ligga på att arbeta fram sådana. Istället 
visade det sig att det redan fanns en verktygslåda. Denna innehöll kända kvalitets-
verktyg för problemlösning såsom fiskbensdiagram och fem varför. I detta läge kände 
examensarbetarn att det var onödigt att föreslå nya liknade verktyg när de befintliga 
inte användes fullt ut. Examensarbetarna ansåg att det istället var intressantare att 
undersöka vad som behövdes för att få personalen att använda framtagna verktyg på 
ett optimalt sätt. Detta bidrog till att problemlösningsdelen fick en mjukare karaktär än 
planerat.  
 
Att studera reklamationshanteringen valde examensarbetarna att göra endast om tiden 
räckte till.  Under de fem månader som examensarbetet pågick hände mycket på 
Band, vilket nämnts tidigare. Examensarbetarna ville att rapporten skulle vara aktuell  
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och därför har kompletteringar  gjort in i det sista. Detta för att fylla i luckor men 
framförallt för att undersöka nyheter och om det skett utveckling i användningen av 
exempelvis problemlösningsrelaterade metoder. Det fanns därför mindre tid för 
reklamationsprocessen än planerat och den fick därför utgå. 

9.2  Metoder 
Användandet av projektspiralens arbetsform har varit lyckosamt. Framförallt har 
examensarbetarna uppskattat att kunna dra vissa slutsatser och göra viss analys av 
uppgifter medan de legat fräscha i minnet. Att arbeta på detta sätt har dock en 
baksida i att styckena inte blivit hundraprocentigt färdiga och det har lett till att de 
inte kunnat korrekturläsas och avslutats ett efter ett. Hade DMAIC-cykeln används 
hade det förmodligen lett till att mer siffror och ”hård” data samlats in vilket skulle 
kunna göra rapporten mer lättillgänglig. Dock skulle det vara svårt att hitta mätbara 
parametrar som gett relevant information. Dessutom skulle sannolikt inte hela cykeln 
hunnit gås igenom. 
 
Gällande intervjuerna hade examensarbetarna vissa farhågor att personalen inte 
skulle våga berätta om de problem som de anser sig ha i problemlösningen. Detta 
blev dock inget stort problem. I många fall sågs intervjuerna som ett tillfälle att föra 
fram åsikter om arbetet och prata av sig. Att komplettera intervjuerna med observatio-
ner har varit väldigt värdefullt. Observationerna har till exempel ibland visat en bild 
som avviker från den som getts i intervjuer. 
 
Att göra benchmarking på andra företag var mycket givande. Speciellt då inte så 
mycket litteratur fanns tillgänglig. Extrusion, som implementerat Lyftet ledtid på 
samma sätt som Band, var intressant att benchmarka eftersom många av deras 
metoder var möjliga att relativt direkt kunna använda på Band. Besöket på SHT blev 
mer inriktat på förändringsarbetet då de ej kommit igång med problemlösningen. 
Detta var dock även det värdefullt eftersom de hade en delvis annan syn på hur Lean 
production ska införas. Självklart hade det varit ypperligt att besöka ett företag som 
arbetar aktivt med problemlösning och har gjort så en längre tid men att hitta ett 
sådant företag har visat sig väldigt svårt. SHT var dock mycket hjälpsamma och lade 
ner ordentligt med tid på examensarbetarna vilket var positivt. 
 
I de litteraturstudier som gjordes var det svårt att få fakta som behandlar kärnfrågan i 
examensarbetet, problemlösning i produktionsmiljö. Någon direkt metod har inte 
hittats vilket bland annat ledde till att den egna problemlösningsprocess som presen-
terats i analysen tagits fram. 

9.3  Validitet och reabilitet 
Intervjuernas validitet uppfattar examensarbetarna som god. Detta grundas på att en 
stor del av det som framkommit under intervjuerna har kunnat användas i arbetet för 
att uppfylla syftet. I de inledande intervjuerna som gjordes för att få en överblick över 
problemhanteringen och de olika rollerna i samband med denna samlades en del 
irrelevant information in vilket påverkar validiteten negativt. Även i senare intervjuer 
valde examensarbetarna att tillåta viss ämnesflykt från respondenternas sida då en 
alltför styrd intervju ej uppmuntrar till djupa och utvecklade svar. Detta innebar att 
validiteten till viss del nedprioterades mot reabiliteten som ökas om respondenten  
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vågar tala öppet och ärligt.  

Trost (2005) anser att reabilitet är svårt att diskutera med utgångspunkt från den 
traditionella definition vid intervjuer. Detta då uppfattningar kan förändras snabbt 
beroende på yttre faktorer såsom tidpunkt på dagen och framgången på skiftet. 
Examensarbetarna har försökt öka reabliteten i studien genom att intervjua relativt 
många personer från varje position där detta varit möjligt. Områden där examensar-
betarna varit osäkra på tolkningen av svaren eller fått stor spridning i dessa har 
undersökts närmare med korta uppföljande frågor, vilket ökat reabliteten. Genom att 
utföra observationerna har validiteten och reabiliteten höjts då svaren från intervjuer-
na kunnat verifieras och examensarbetarna fått ytterligare kunskap om problemhan-
teringen. 

Benchmarkingen på Extrusion utfördes på liknande sätt som på Band men i mindre 
skala. Ovanstående validitet och reabilitets diskussion är därmed tillämplig även på 
Extrusion. Att SHT inte kommit igång med sitt problemlösningsarbete gjorde att 
validiteten blev sämre än beräknat då examensarbetarna ej kunnat samla in den 
förväntade datan. Om benchmarkingen gjorts på ett företag i en annan branch som 
hade byggt upp en framstående problemlösningsorganisation hade det antagligen 
kunnat leda till annorlunda idéer som eventuellt kunnat implementeras på Band. 

9.4  Förslag till fortsatt arbete 
Examensarbetet är väldigt brett. Detta är positivt i den mening att det är svårt att få en 
helhetsbild över hela problemlösningsprocessen för de som jobbar på Band. Dock 
har det även betytt att examensarbetarna inte kunnat fördjupa sig i någon specifik del 
av problemlösningsprocessen, så många av de förbättringsförslag som tagits fram är 
relativt övergripande. Det finns ett stort antal områden att studera närmare och många 
skulle kunna vara ett examensarbete i sig. 
 

• Undersöka om de SOP:ar som skrivs eliminerar de fel som de är skapade för 
att göra. Varför/Varför inte? 

 
• Undersöka om Bands TAK-värden är på väg åt rätt håll. Även göra en jämfö-

relse med andra delar av SMT och se vilka skillnader i TAK-förbättringar som 
finns och vad dessa beror på. 

 
• Ta reda på vilka defekter som leder till kassation och vilka som kan arbetas 

bort i maskiner längre fram i produktionskedjan. 
 

• Undersöka möjligheterna att börja använda ett övergripande system för pro-
blemhantering typ MoA som diskuterats i arbetet. 

 
• Undersöka om TAK-värdena är rättvisade och om de är anpassade till lean 

production. 
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10  Slutsats 
 
Detta kapitel innehåller de viktigaste slutsatserna från examensarbetet. 
 
 
Syftet med det här examensarbetet har varit att kartlägga hur Band hanterar problem 
som uppstår i produktionen och därefter ge förbättringsförslag på hur processen ska 
optimeras. Examensarbetet visar att Band i dagsläget saknar många viktiga delar i 
problemhanteringsprocessen. Exempelvis upptäcks vanligtvis inte problem innan 
något gått sönder, problemlösningsdokumentationen är högst bristfällig och någon 
uppföljning för att utvärdera åtgärdens resultat på sikt görs överhuvudtaget inte.  
 
De övriga två delar som examensarbetarna tycker ska ingå i Bands problemhanter-
ingsprocess är problemlösning och utkommunicering av problem. Dessa två pro-
blemhanteringsdelar förbättrades mest i och med införandet av Lyftet ledtid. Persona-
len har fått lära sig olika verktyg men användningen av dessa fungerar ändå inte 
tillfredställande. Detta beror bland annat på att personalen inte fått tillräckligt bra 
utbildning, att en stark organisationskultur försvårar förändringar och att struktur samt 
roller inte anpassas till Lyftet ledtid vilket sammanslaget gör att personalen inte är 
särskilt motiverad. Tillsammans med ”basera beslut på fakta” är detta de övergripande 
problem som examensarbetarna upptäckt försvårar en optimal problemhantering. 
Examensarbetet visar således, likt rådande forskning (se kapiel 1.1), att den mänskliga 
faktorn är mycket viktig vid implementering av förändringar.  
 
I examensarbetet finns rekommendationer för hur Bands problemhanteringsprocess 
ska förbättras bland annat att projekt drivs enligt DMAIC. Även om Band väljer att 
införa åtgärderna befarar examensarbetarna att detta inte kommer att ge avsedd effekt 
om inte de övergripande problemen hanteras. Framtagna förslag på hur detta kan 
lösas finns även i rapporten. Exempelvis föreslås att skiftlagen arbetar som självstän-
diga grupper där teammedlemmarna har olika ansvarsområden för att höja motivatio-
nen och effektiviteten.  
 
Att få mer problem till en början vid införandet av lean production är en naturlig 
följd av att lagerna minskar och synliggör redan existerande problem. Detta är väldigt 
viktigt att klargöra vid implementeringen och inte förvänta sig alltför snabba resultat. 
Om Band dessutom satsar mer på en öppen dialog med medarbetarna kan de 
förhoppningsvis slippa kommentarer liknande ”De kan prata sig varm om det här, 
men jag tycker det är ett jävla skit” i fortsättningen.  
 
Slutligen vill examensarbetarna poängtera att Band är på rätt väg i sitt problemhanter-
ingsarbete. De har det senaste året gått från ”ingenting” till att försöka arbeta med 
problemhanteringsverktyg och tavelmöten. Det finns fortfarande svårigheter, vilket 
belysts i detta arbete, och nu måste samtliga medarbetare på Band ta sitt ansvar för 
att minska de allvarliga kvalitetsproblemen. Att förbättra problemhanteringsprocessen 
är ett ständigt pågående arbete där uthållighet och långsiktig planering är viktigt för att 
lyckas. 
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Datum Namn    Titel    Avdelning 
17/6, 30/8 Fredrik Zens   CI-manager   SBPF 
21/6  Ulf Gustafsson  Production line manager SBPH 
22/6  Torsten Östlund  CI-manager   SBPH 
23/6  Kjell Friberg   Production leader  SBPF 
27/6  Per Lidström   Navigatör   SP 
27/6  Stefan Larsson  Materialuppföljare  SBPF 
10/8  Tomas Ulander  Production line manager SBPV 
10/8  Magnus Landell  CI-manager   SBPV 
11/8  Ulf Ståhl   Production leader  SBPV 
15/8  Göran Jansson  Production leader  SBPV 
16/8  Rune Ahlqwist  Materialuppföljare  SBPV 
17/8  Camilla Erkers  CI-engineer   SBPV 
25/8  Stefan Persson  Materialuppföljare  SBPF 
30/8  Kjell Jennervret  Production leader  SBPF 
31/8  Lennart Larsson  Production leader  SBPF 
31/8  Mikael Hedqvist  CI-operator   SBPF 
2/9  Erik Persson   Processutvecklare  SBPF 
2/9  Sture Nilsson   Production line manager SBPF 
6/9  Jan-Ove Björklund  Production leader  SBPH 
9/9  Jan Norvall   Production leader  SBPH 
13/9  Bror Grönstrand  CI-operator   SBPH 
21/9  Fredrik Söderström  Produktionschef  STVE 
22/9  Ulrik Rodling   Ständiga förbättringar STVS 
23/9  Kjell-Åke Klockervold Serviceledare   SBPT 
26/9  Lars Lundqvist  CI-tekniker   STVE 
27/9  Lars Josefsson  Driftcoach   STVE 
28/9  Håkan Nilsson  Underhållscoach  STVE 
17/10  Lars Carlborg   Teknikchef   SB 
15-16/11 Peter Alvarsson  Change Agent  SHT 
15-16/11 Jonas Viitanen  Operatör   SHT 
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Examensarbetesbeskrivning 
 

Produktområdet Bands externa och interna pro-
blemhanteringsrutiner. 
 
Bakgrund 
Sandvik Materials Technology har många databaser och att samla data av alla de slag 
har alltid legat som en självklarhet och har utfört detta som en naturlig del av 
verksamheten. 
 
Problem som uppstår i verksamheten, både externa och interna, jobbar Band med 
ständigt och mycket information finns kring detta men att finna en systematisk och 
enkel uppföljning av problemen är svårare att utläsa från all vår data som samlas in. 
 
Frågan är: Hur arbetar vi med våra problem, vad gör vi för att utvärdera verkan av 
våra åtgärder, vad gör vi för att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar istället 
för åtgärdande av problem? 
 
Uppgift 
Arbetet går ut på att utreda hur våra problem tas omhand i verksamheten samt hur 
gör vi för att systematiskt lösa våra problem för att eliminera uppkomsten av upprep-
ning för att istället jobba med ständiga förbättringar. 
 

- Genomgång av teori 
- Karläggning av hur vi behandlar våra interna och externa problem idag, vilka 

system använder vi och hur följer vi upp dessa. Kartläggning består även av att 
samla information om nuvarande arbetsmetoder som vi använder vid arbetet 
med ständiga förbättringar. 

- Arbeta fram ett förslag på system som lätt kan integreras med vår Lean tillverk-
ning som är ett kvalitetsförbättringssystem som är en inarbetad del i organisa-
tionen. 

 
Resultatet av utredningen kommer att vara ett framtaget förslag på hur vi ska på ett 
enkelt sätt dokumentera, följa upp och kunna se verkan av våra åtgärder på våra 
externa och interna problem samt ge förslag på hur vi kan ändra vår inriktning på att 
jobba med problem till att istället arbeta med ständiga förbättringar. 
 
Muntlig och skriftlig redovisning 
 
Kontaktperson: Anders Sjödén och Mona Lundberg 
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Intervjuguide tjänstemän 
 
Vad är dina arbetsuppgifter, berätta om en vanlig dag till exempel vad du gjorde igår? 
   
Vilka problem kommer du i kontakt med, hur och vad gör du då? 
 
Problemlösning? Vilka metoder används? 
   
I vilka frågor har du kontakt med operatörerna? 
 
Dokumenteras problemen och dess lösningar? 
   
Uppföljning 
 
Återkoppling 
   
Förebyggande arbete 

 
Vilka möten deltar du på som hanterar problemlösning? 
 
Lyftet ledtid
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Frågelista operatörer 
 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vilka sorts problem kan uppstå på din arbetsplats? 
 Hur upptäcker du dem? 

Vad gör du när sådana problem uppstår? 
Vilken sorts problem skrivs upp på tavlan? 

 
Är du med på tavelmöten?  
 
 Om ja Hur tycker du det fungerar? 
   
  Får ni veta hur olika problemlösningar går? 
   
  Brukar du vara ansvarig för problem? 
   Om ja    Hur löser du problemen? 
     Finns det tid till problemlösning? 
   Om nej  Anledningen till detta? 
   
 Om nej Varför inte? 

 Kommer du att vara med i framtiden? 
 
Underhåll 
 När kontaktas underhåll? 
 Hur kontaktas underhåll? 
 Vad gör du när underhåll är vid maskinen? 
 
FU 
 Vad gör ni under FU? 
 Hur vet ni vad ni ska göra på FU? 
 Är underhåll med på FU? 
 
Får ni någon information om materialfel av synarna? 
 Hur? 
 Vad? 
 Ofta/alltid? 
 Vad görs med denna info?  
 Sparas informationen? 

Korrekt till exempel från deras maskin och är det verkligen fel? 
 
Hur fungerar återkopplingen? 
 När ges den? 
 Vem tar emot den? 
 Vad används den till? 
 Vilka får reda på återkopplingen? 
 
Informeras nästa skift om dagens problem?  
 
Lyftet ledtid 

Utbildning inom Lyftet ledtid? 
Hur upplever du Lyftet ledtid? 
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Tankekarta över Extrusions problemlösning 
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Materialflöde i rakbladsflödet 
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Flödeschema problemhantering 
 

 



    
 Bilaga 7  
   

 

 

Varför-varför träd gjord över problemlösning 
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Organisationskarta Band produktionen 
 

 
 
 
 
Tillgängliga organisationskartor har inte uppdateras efter ändringarna i befattnings-
namn. Examensarbetarna har valt att använda sig av de nya befattningsbeskrivningar-
na i examensarbetet och en beskrivning följer nedan. 
 
Production Manager  produktionschef 
Production line Manager produktionslinjechef  
CI-manager   förbättringsledare 
Production leader  flödeschef 
Engineering Manager teknikchef 
Deputy Manager  underhållschef 
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Återkopplingslapp 
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Standard för tavelmötesrutiner 
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TAK uträkning 
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Teamauditformulär 
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SOP 
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Problemlösningskarta från Extrusion 
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Delar av Rörs organisationsschema 
 

 
 
Det varmbearbetade flödet med det övergripande CI-teamet. 
 
 
 
 

  
 
Extrusions organisationsschema med produktionschefen Fredrik Söderström. 
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Utbildningsplan för Extrusions ombud 
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Utbildningsplan Genesis 
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