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Abstract. In an ever more competitive environment Sandvik Materials Technology, 
SMT, runs a large-scale program to improve their processes for product development. 
The purpose with the program is to increase the company’s profitability by increasing 
the number of new products in their product portfolio. The strategies SMT is using 
for reaching their goals are to change the way they work with product development by 
reducing lead time and learning how to prioritize products with the highest 
profitability. In the R & D Department the work of improvement pursue by adapting 
Lean R & D to their way of working. Lean R & D encourages working with 
continuous improvements and eliminating waste. 

The main purpose for this Master’s Thesis is to develop didactic support to make it 
easier to implement Lean in SMT R & D department. With use of interviews, 
observations and taking part in education at SMT and at Sandholm Associates has this 
Master’s Thesis resulted in modifying of the internal education material at Sandvik and 
development of a concept of Stickers for the computer screen. The main product of 
this Master’s Thesis project is a Lean game adapted for Sandvik SMT R & D 
department. 

This report contains suggestion for Sandvik how to improve the communication of 
knowledge between their departments with purpose to reduce external consultations 
and to achieve a more pleasant working environment.  

 

Keywords. Didactic, Education, Pedagogy, Lean game, Lean Product Development, 
Visualize Lean. 
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Sammanfattning. I en allt hårdare marknad bedriver Sandvik Materials 
Technology, SMT, ett omfattande förändringsarbete kring produktförnyelse. 
Programmets målsättning är att öka företagets lönsamhet genom ökad mängd nya 
produkter i produktportföljen. Strategin som SMT använder för att nå de uppsatta 
målen är att förändra arbetssättet med produktutveckling så att ledtider blir kortare 
och att de produkter som utvecklas har potentiellt hög lönsamhet. Inom forskning & 
utveckling bedrivs förändringsarbetet genom implementering av Lean R&D. Lean R 
& D uppmuntrar till ett arbetssätt som gynnar ständiga förbättringar och att undvika 
slöserier. 

Lean är ett förbättringskoncept med stark kundfokusering som utformas genom ett 
resurssnålt och effektivt arbetssätt, vilket innebär att slöserier elimineras och att 
ständigt sträva efter att förbättrar verksamhetens processer och produkter med små 
medel. 

Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att utveckla didaktiska hjälpmedel för 
att underlätta införandet av Lean i SMT:s forsknings och utvecklingsavdelning. Med 
hjälp av intervjuer, observationer och deltagande i utbildningar både hos Sandvik och 
hos Sandholm Associates har examensarbetet resulterat vuxit fram.  

Huvudprodukten av detta examensarbete är ett Leanspel som anpassats för 
stålforskningens verksamhet. Leanspelet har dessutom flera varianter beroende på 
vilka aspekter och scenarios som man vill framhäva. Även vetskapen att SMT Band 
har ett produktionsspel som visar Lean produktion medför att SMT nu har tillgång till 
ett produktions och ett administrativt Leanspel.  

Även revidering av Sandviks befintliga utbildningsmaterial har utförts samt att ett 
koncept på ”Stickers” för datorernas bildskärmar har framtagits. 

Rapporten innehåller även rekommendationer på hur kunskaps- och erfarenhets- 
återgivandet kan förbättras genom kommunikation mellan SMTs affärsområden, vilket 
kommer att minska behovet av externa konsultuppdrag samt att ett lättsammare 
arbetsklimat kommer uppnås. 

 

Nyckelord. Leanspel, Lean produktutveckling, utbildningsmaterial, visualisering av 
Lean, pedagogik, didaktik. 
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Ordlista 

 

LPDS – Lean Product Development System 

NPD – New Product Development 

R&D – Research and Development 

SB – Sandvik Band 

SF – Stålforskningen 

SFK -  Stålforskningens projektkontor 

SMT – Sandvik Materials Technology 

TPS – Toyota Product System 
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Förord 

Detta examensarbete utfördes under vårterminen 2008 på Sandviks stålforskning, SF, i 
Sandviken. Examensarbetet avslutar min utbildning av KTH:s program Civilingenjör 
& Lärare. Uppdraget har varit stimulerande och lärorikt att bemästra problematiken 
att kommunicera Lean i en R & D organisation. Framför allt har det varit en rolig tid 
av möten med inspirerade och spännande människor.   

Instruktioner och filer till Leanspelet återfinns endast i Sandviks rapport. 

Tack till samtlig personal på SF och övriga personer jag varit i kontakt med under 
examensarbetets gång och ett särskilt stort tack till; 

- Navigatörerna Åsa, Volker, Mette och Jonas inom Leanprogrammet på SF 
och SB. 

- Sandholm Associates och synnerligen Sven Jirby & Sven-Erik Larsson för 
deras engagemang och sakkunnighet 

- Mina handledare Pasi Kangas (SMT), Lars Sörqvist (KTH), Sirkku 
Männikkö-Barbutiu (SU). 

 

 

Oppala, november 2008 

 

Daniel Pettersson
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med examensarbetet samt en presentation av Sandvik 
Materials Technology. 

1.1 Bakgrund 

I en allt hårdare marknad bedriver Sandvik Materials Technology, SMT, ett 
omfattande förändringsprogram kring produktförnyelse. Programmets målsättning är 
att öka företagets lönsamhet genom ökad mängd nya produkter i produktportföljen. 
Ett av SMT:s mål är att minska ledtiden för produktutveckling till 1,5-3 år från tidigare 
sex år. För att lyckas med detta har en strategin att förändra Sandviks sätt att arbeta 
och inom forskning & utveckling bedrivs förändringsarbetet i form av Lean 
produktutveckling. Syftet med detta förändringsarbete är att skapa ett arbetssätt hos 
medarbetarna att sträva efter ständiga förbättringar, arbeta målstyrt och undvika 
slöserier. 

Företagspresentation 
Sandvik Materials Technology, SMT, är ett av tre kärnområden inom 
verkstadskoncernen Sandvik AB. Sandvik koncernen har ca 47 000 anställda och är 
verksam i över 130 länder och har en omsättning på 86 miljarder kronor. SMT har ca 
9100 anställda och är indelat i sex produktions områden; Rör, Band, Tråd, Kanthal, 
Process Systems och Sandvik MedTech  [27].  

Stålforskningen, SF, där examensarbetet bedrivits omfattar ca 300 anställda och är en 
av Skandinaviens största organisation inom forskning och utveckling inom stål. 
Huvudområdena som SF bedriver forskning inom är modellering, mekanisk testning, 
svetsning, korrosion, smältning samt analysering av material  [27]. 

SMTs mål för nya produkter 
• Öka försäljningen från produkter som lanserats inom 5 år. Och att ledtiden 

för framtagning av nya produkter minskas till 1,5 till 3 år från idé till 
marknadsintroduktion. 

• Arbetsmiljön ska vara en inspirerande miljö för både personal och kunder. 
o En attraherade och bevarande vetenskapligt, entreprenörs och 

projektledande. 
o Utveckla ett globalt samarbete med ledande universitet och 

institutioner. 
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o Utveckla ett nära samarbete med de ledande och mest krävande 
kunderna. 

Stålforskningens vision & mål 
Är att produktutvecklingen ska framstå som världsledande inom R & D hos 
industriföretag 2010. 

För att dessa ska nås måste arbete läggas på  

• Fokus på avancerade material 
• Ständigt bryta nya barriärer 
• Världsledande i strategiskt viktiga kompetens områden 
• Samarbetande ledare inom applikationsområdena 

SF:s organisationsschema 
Figur 1 visar Stålforskningens organisation, 2008-06-22, med forskningschef följd av 
avdelningar med respektive enheter.  

 

Sandvik Materials Technology

SFG Omvärldsanalys, Mark Newman, Johan HernblomSFH Personal, administration, EHS, IT Jon Jakobson

Senior experts, Jan-Olof Nilsson, 
Mats Lundström

SF
Forskning o Utveckling

Olle Wijk

SFHA Bibliotek Ing-Marie Tynell

SFV
Metallurgi 

Bo Rogberg

SFR
Rör

Anna Delblanc

SFP
Pulvermetallurgi 

Magnus Cedergren

SFL
Band och Tråd 
Jesper Ederth

SFC
Materialforskning

Ann Sundström

SFVP 
Produktutveckling
Olle Sundqvist

SFVM 
Processutveckling
Metallurgi/Gjutning
Robert Vikman

SFVS
Processuveckling
Stång/Ämnen/Extr
Jonas Damberg

SFVT 
Processutveckling
Tråd/Band/Bergborr
Ebrahim Moosavi

SFVB
Skärande bearbetning
Jan Haraldsson

SFZ 
Special produkter
Per Witt

SFRP
Processutveckling rör
Mattias Klockars

SFRN 
Produktutveckling rör
Sofia Åkesson

SFRW 
Svetsprodukter
Peter Stenvall

SFRC 
Processkemi
Jonas Gynnerstedt

SFLW
Trådprodukter 
Peter Gillström

SFLP
Produktutveckling band
Vakant

SFLD
Processutveckling band
Anna Heedman (f.om.4/8-08)

SFCF
Metallfysik 
Mats Hättestrand

SFCM
Mekanisk metallografi, 
Mats Lundström

SFCC
Modellering 
Erika Hedblom

2008-05-15

SF Assistent, Ulla-Kajsa Karlsson

SFI Kommunikatör, Helena Håkansson SFK Projekt kontor, QA, Pasi Kangas

WDC,
Svetscentrum, Tjeckien
Petr Kabrt

Modelleringscentrum, Indien, P. V.  Sivaprasad

SFLS
Ytbeläggningsforskning
Mikael Schuisky

SFCK
Korrosionsforskning 
Vakant

SFM
Medicinska 
produkter

Tom Eriksson

 

Figur 1 – Stålforskningens organisationsschema 
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1.2 Problembeskrivning 

Stålforskningen, SF, inom SMT implementerar just nu Lean enhetsvis i tre nivåer. 
Enheternas samtliga personalstyrka är delaktiga i att hitta icke värdeskapande 
processer och flaskhalsar för att eliminera dessa och att sträva efter ständiga 
förbättringar.  

Mellan nivåutbildningarna tenderar medarbetare och chefer att falla tillbaks i gamla 
vanor vilket leder till att arbetsplatserna och arbetssätt givetvis ser ut som förut. 
Genom studie av SF:s organisation och personal ska ett försök göras att finna en 
modell, med fokus på visualisering, som medför att enheterna inte faller tillbaka i de 
gamla hjulspår. 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med examensarbetet är att utveckla didaktiska hjälpmedel som 
underlättar införandet av Lean i en R & D organisation. Med avseende på att samtliga 
anställda och kunder förstår innebörden av Lean. 

1.4 Initial frågeställning 

• På vilket sätt kan Lean R & D introduceras till nyanställda för att de dels ska 
förstå och dels anamma Lean tänkandet? 

• Vilket didaktiskt arbetssätt stödjer vuxnas lärande och på vilket sätt kan detta 
tillämpas inom Lean? 

1.5 Mål 

Att utveckla hjälpmedel som underlättar implementering av Lean i en F & U 
organisation. 

1.6 Avgränsning och konkretisering 

• Under examensarbetets gång har studien fokuserats på att utveckla ett 
Leanspel för introduktion av Lean för chefer och nyanställda. Leanspelet är 
avsett att användas i SF:s internutbildning av Lean. 
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• Endast utföra ändringar i utbildningsmaterialet som påpekats av flera 
intervjuade personer samt ge rekommendationer om hur SMT kan 
vidareutveckla det egna materialet inom Lean R & D. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 inleder läsaren i en översikt om Lean teorin samt för examensarbetet 
relevant didaktisk teori. I kapitel 3 beskrivs på vilket sätt författaren genomfört 
examensarbetet. I kapitel 4 presenteras insamlat material och sammanställningar. I 
kapitel 5 presenteras på vilket sätt slutresultatet för examensarbetet växte fram. I 
kapitel 6 beskrivs kortfattat resultatet av examensarbetet, detta för att snabbt erhålla 
en uppfattning om innebörd av examensarbetet. I kapitel 7 diskuteras vilka slutsatser 
examensarbetet har resulterat i samt utvecklingsförslag. I kapitel 8 presenteras förslag 
på framtida studier. 
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2 TEORI 

I detta kapitel presenteras begreppen bakom Lean och de didaktiska aspekter som behandlas under 
examensarbetet. 

2.1 Lean 

Efter andra världskriget var de japanska bilföretagen tvungna att anpassa sin 
verksamhet efter rådande förhållanden. Då Japan saknade både råvaror och kapital 
kunde de inte konkurrera mot den västerländska massproduktionen utan insåg att de 
måste producera bilar med mindre medel. Resultatet blev vad vi idag kallar Lean där 
Toyotas grundare har haft stor betydelse av utvecklingen av Lean teorin  [20].  

Lean innefattas av flertal principer och metoder allt för att effektivisera processer och 
höja kvaliteten. Lean består främst av de tre delarna: 

1. Eliminera slöserierna  

2. Involvera alla 

3. Ständiga förbättringar  

Vad Lean innebär i praktiken är att företagets processer och arbetsplatser städas upp 
för att eliminera icke värdeskapande procedurer och skapa en trivsam miljö hos 
medarbetarna samt att arbeta mot en stark kundfokusering  [19]. Lean består i ett 
flertal begrepp och verktyg för att städa upp och utveckla en arbetsplats. Metodiken 
används flitigt i dagens företag där huvudorsakerna är dels att reducera onödiga 
kostnader men även att stärka kvalitén på varor och tjänster. I bilaga 1 har en 
sammanställning av dess principer och metoder gjorts. Framför allt är det i 
produktionslogistik som företag nyttjat Lean vilket har lett till att företag börjat tagit 
nästa steg dvs att inför dess tillämpningar i hela organisationen och inköpta tjänster. 
Även en kombination av Lean och Sex Sigma (se bilaga 1 Sex Sigma) har visat sig vara 
ett vinnande koncept där Sex Sigma kompletterar Lean med sitt mer analytiska 
tillvägagångssätt  [21]. Nedan följer Jeffrey Likers tolkning och sammanställning av 
Toyotas principer inom produktionssystemet följt av produktutvecklingssystem. 
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The Toyota Way 
Med åren har Toyota utvecklat ett produktionssystem (TPS) respektive ett 
produktutvecklingssystem. TPS bygger på fjorton principer indelade i de fyra 
grupperna filosofin, processer, anställda & partners samt problemlösning  [11]. The 
Toyota Ways 14 principer presenteras nedan i kort sammanfattning.  

  

Filosofi 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

 

Processer 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir 

rätt från början. 
6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 
7. Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda. 
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som tjänar personalen och 

processerna. 
  

Anställda & partners 

9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 
filosofi och lär andra göra det. 

10. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 
filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem bli bättre. 

 

Problemlösning  

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra. 
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Lean produktutvecklingssystem 
Toyotas produktutvecklingssystem har fått namnet Lean Product Development 
System, LPDS, som fokuserar mer på processer än vad Lean Produktion gör och 
beskrivs i tretton principer, dessa presenteras kortfattat nedan  [14]. 

  

Processer 

1. Fastställ vad som är värdeskapande för kunden och separera 
värdeskapande aktiviteter från slöserier. 

2. Gör produktutvecklingsprocessen framtung, maximalt 
designutrymme för att utreda alternativa lösningar. 

3. Skapa ett jämt flöde för processerna i produktutvecklingen. 
4. Standardisera processer för att reducera variationer, skapa 

flexibilitet samt förutse resultat. 
 

Personal 

5. Utveckla ett Chefs ingenjörssystem som integreras och ansvarar för 
produkt framtagningen från börja till slut. 

6. Organisera på sådant sätt att expertis från olika avdelningar 
integreras tvärfunktionellt. 

7. Utveckla en stor teknisk kompetens hos samtliga ingenjörer. 
8. Integrera till fullo leverantörer i produktutvecklingssystemet. 
9. Bygg upp en plattform där lärande och ständiga förbättringar blir 

till dagliga operationer. 
10. Bygg upp en kultur som stödjer föredömliga och obevekliga 

förbättringar. 
 

Verktyg & teknik 

11. Anpassa tekniken till personal och processer. 
12. Styr organisationen genom enkel, visuell kommunikation. 
13. Använd kraftfulla verktyg för standardisera och lärandet i 

organisationen. 
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2.2 Didaktiken 

Fallstudien gäller personalen på Sandvik vilket medför att didaktiken riktar sig mot 
vuxna människor. Rapporten behandlar endast relevanta tillämpningar av de 
didaktiska teorierna. 

Vuxendidaktik 
De som ska bedriva vuxenutbildning bör anskaffa sig insikter av hur det är att vara 
vuxenstuderande och med detta utföra vilka val som är relevanta för utbildningen.  
När utbildning bedrivs bör hänsyn tas till följande tre huvudfrågor  [6]; 

• Vad ska utbildningen innehålla och varför? 
• Hur ska utbildningen genomföras och varför? 
• Vem ska delta i utbildningen och varför?  

Reproducerad kunskap 
Reproducerad kunskap innebär att personen enbart tar till sig kunskapen som den är 
och inte anpassar den till andra situationer  [6]. 

Artefakters inverkan på lärandet 
I enighet med Brunner och Piagets teorier sker i hög grad inlärning från handen och 
ögat till förståndet vilket ter sig självklart men Kaufmann har påpekat att ju mer okänt 
stoffet är desto viktigare blir det med undersökande aktiviteter. Han talar om både 
visualisering av ämnet och aktivering av deltagarna  [7]. 

Rollspel 
Rollspel är ett av de bättre alternativ när det gäller att förmedla erfarenheter att t.ex. 
bemöta en arg kund. Erfarenheten som fås genom rollspelet är värd så mycket mer än 
tips och goda råd från en personalhandbok. Här tränas deltagarna inför en situation 
som kan uppstå i verkligheten med ledning från utbildad personal  [17]. 

Upplägg av ett rollspel bör spelledaren först förbereda sig genom att fokusera på klara 
och tydliga mål med spelet. Målen ska vara så tydliga att deltagarna efter 
genomförandet ska kunna skriva en lista av vad som var väsentligt i spelet. En annan 
väsentlig aspekt är spelets innehåll. Innehållet måste vara relevant och genomtänkt, en 
god idé är att genomföra rollspelet med några lämpliga testpersoner. Om det uppdagas 
under rollspelet att någonting inte hänger ihop kan hela illusionen förstöras. 

När rollspelet ska genomföras ges en introduktion av vad spelet går ut på och vilka 
roller som spelet innehåller. Om det finns fler kursdeltagare än vad som kan ingå i 



Examensarbete, ICS, KTH i samarbete med Sandvik Materials Technology, SMT              

© Daniel Pettersson 2008 

 

 

Sidan 21 av 65 

 

 

rollspelet, kan övriga utses till observatörer. Här måste spelledaren vara beredd på att 
gå in och styra upp spelet om deltagarna tappar ”tempot”. 

Efter genomförandet är det väldigt viktigt med reflektioner, det är då största 
inlärningen sker. Här ger spelledaren ordet till speldeltagarna genom att fråga efter 
relevans i spelet. Nästa steg är att ge feedback och här måste man se upp så att ingen 
negativ feedback kommer fram, speciellt inte om rollspelet påminner om sin egen 
arbetssituation. Till sist berömmer och tackar spelledaren deltagarna för deras goda 
insatser i spelet. Till sist efter genomfört rollspel bör spelledaren sätta sig ner och 
reflektera över vad som gick bra respektive dåligt med spelet, detta för att ändra 
brister och utveckla spelet till nästa gång  [16]. Typiska frågor efter ett rollspel: 

 

o Hur tyckte ni att det gick? 
o Hur tyckte du att du klarade av situationen? 
o Kan du jämföra ditt agerande nu med hur du brukar göra i verkliga 

situationer? 
o Har rollspelet berört motsvarigheter i verkligheten? 
o Har spelet gett några insikter om den egna verksamheten? 
o Har spelet gett några insikter om hur liknande problem kan 

upptäckas i vardagen? 
o Vad framstår som den ideala lösningen och vilka hinder finns? 

Ändra perspektiv i rollspel 
Ett rollspel kan underlätta för människor att ändra djupt rotade föreställningar och att 
byta perspektiv kan då vara väldigt framgångsrikt. En anledning är att nya idéer kan 
växa fram under rollspelet som inte skulle ha framträtt lika tydligt om 
spelmedlemmarna fann sig bekväma i respektive roll. Att bjuda in en utomstående 
person kan ge ytterligare bredd på perspektiven vid problemlösning  [17]. Typiska 
frågeställningar vid rollspelets initieringsfas är: 

o Hur ser problemet ut i kundperspektiv?  
o Hur blir resultatet om man byter yrkesroller? 

Scenarios i rollspel 
Rollspelets effekter kan förstärkas genom användande av scenarios, vilket har syftet att 
deltagarna även engageras på det känslomässiga planet. Om kundens situation sätts i 
fokus och man beskriver hur olika scenarios får för utslag kan detta ge kreativa förslag 
på hur man ska gå vidare med den aktuella frågeställningen. Med denna tankebana kan 
man sätta sig in i vilka produkter och tjänster kunden verkligen efterfrågar och vilka 
behov som finns  [17].  
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VAK 
VAK beskriver de tre vanligaste inlärningssätten visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. 
En person som i huvudsak lär sig genom visuella ting har ofta god förmåga att ta till 
sig bilder, diagram och läsning. Minns oftast i form av bilder, ungefär 30 % av 
eleverna tillhör denna kategori. 

Personer som föredrar auditiv inlärning lär sig genom ljud, samtal och diskussioner. 
Minns oftast i form av ljud och röster, ca 25 % tillhör denna kategori. 

En kinestetisk, känslomässig, person lär sig bäst genom berörelse och att vara 
delaktig i experiment och upplevelser. Där de som är rent kinestetiska uppskattas vara 
ca 20 %  [25]. 

Attityd 
Att människor har svårt att ändra sig beror ofta på invanda rutiner och när dessa 
rubbas kan meningsskillnader uppstå och någonting som liknar attitydrelaterade 
problem uppkommer. 

Inlärningscykel 
Tanken med inlärningscykeln är att genomgå inlärningsfaserna aktivitet, reflektion, 
teori samt pragmatik för att erhålla djupa kunskaper inom utbildningsområdet. 
Eftersom vi människor lär oss på olika sätt och därför är mer mottaglig för någon av 
nämnda faser kan vi uppfatta de övriga faserna som jobbiga och besvärliga, vilket 
medför att lärare och kursledare måste beakta dessa när de bedriver sin undervisning. 
Om läraren lägger mycket fokus på aktiva övningar och grupparbeten i 
undervisningen kommer säkerligen några av åhörarskaran att tycka undervisningen är 
ansträngande, samtidigt om fokus blir för teoretiskt och reflekterande kommer andra 
typer av människor tycka att undervisningen blir påfrestande. Tabell 1 visar kort 

personers inlärningsstil och vad de gillar respektive ogillar  [16]. 
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Tabell 1 – Inlärningsstilar. 

Inlärningsstil Gillar Ogillar 

Aktivisten Att göra och uppleva saker, 
praktiska övningar allt som 
livar upp och engagerar. 

Att sitta stilla och arbeta 
själv.  

Att behöva lyssna till 
någon som bara mal på. 

Reflektionstypen Tid att tänka och observera, 
att ta in allting först, behöver 
ensamhet och tid. 

Att kastas in i 
aktiviteter, inte får tid 
att tänka efter, brist på 
avskildhet, stressiga 
tidplaner samt ha kort 
tid till förberedelse. 

Teoretikern Att få veta hur saker och ting 
passar ihop med 
övergripande idéer och 
koncept, abstrakta koncept, 
analys & logik samt 
utmaningar.  

Tramsigheter och 
meningslöst skojande, 
slöseri med tid, brist på 
tidsramar och tydlig 
struktur samt att inte få 
ifrågasätta. 

Pragmatikern Praktisk problemlösning och 
verklighetsanknytning. 
Inlärning som svara på 
frågan; hur kan jag använda 
det här? 

Allt som är högt 
flygande och alltför 
teoretiskt. Inlärning 
som hänvisar alltför 
mycket till det förflutna 
eller framtiden på 
bekostnad av nuet. 



Examensarbete, ICS, KTH i samarbete med Sandvik Materials Technology, SMT              

© Daniel Pettersson 2008 

 

 

Sidan 24 av 65 

 

 

3 METOD 

I detta kapitel  presenteras på vilket sätt examensarbetet genomfördes. 

3.1 Angreppssätt 

Under teoriinläsning anskaffas ett ramverk med innebörden av Lean och parallellt med 
detta tas intervjuunderlag fram och intervjuer genomförs samt utförs observationer 
vid Sandviks internutbildning. Genomföra en Internetsökning och kartlägga vilka 
produkter som erbjuds.  

Utifrån detta påbörjas ett iterativt arbete där målet är att finna didaktiska hjälpmedel 
anpassat till SF. Figur 2 visar examensarbetets arbetsprocesser. 

 

Sandvik Materials Technology

Examensarbetets utförande

Exjobbsbarometern 80 - 90 %

Etablering 

Teori

Analys

Presentation

Datainsamling

Resultatiterering

Rapportskrivning

 

Figur 2 – Examensarbetets processer. 

Etableringsfasen innebär förberedelser inför start på Sandvik med kontraktsskrivning 
och projektplan. Teorin är till största del inläsning av relevant litteratur. 
Datainsamlingen består av att utföra och dokumentera intervjuer och observationer. 
Analysen består i att göra en enklare sammanställning av intervjuer, observationer, 
Internetsökning samt litteraturen för att erhålla en uppfattning av vad som eftersöks 
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av Sandvik. Resultatitereringens innebörd är att examensarbetaren vidareutvecklar 
övningar samt reviderar SF:s kursmaterial med hjälp av navigatörer. 
Presentationsprocessen innefattar framtagning av PowerPoint och genomförande av 
presentation på SF samt presentation och opponering på KTH. Examensrapporten 
skrivs under hela examensarbetet. Längst ner i figur 2 visas en uppskattning av hur 
långt examensarbetet kommit. 

3.2 Val av litteratur 

Litteraturen ska ligga till grund för examensarbetets utförande. Därför har stor 
relevans lagts att hitta relevant litteratur inom Lean och didaktiken.  

Litteraturen kring Lean har utökats under examensarbetets gång där större fokus 
hamnat på produktutveckling och dess processer.  Den didaktiska litteraturens fokus 
ligger på hur vuxna människors lärande sker. Vad som ligger bakom de huvudsakliga 
aspekterna i vuxenutbildningen, dvs vilket förhållningssätt har vuxna till undervisning 
samt på vilket sätt bedrivs vuxenutbildning bäst. 

3.3 Intervju metodik 

Kvalitativ intervjumetod används som följer boken Intervjumetodik, ramverk och sju 
principer  [9], se Bilaga 2. Intervjuupplägget genomfördes enligt följande: 

• Planera en frågemall, enligt ramverk. 
• Frågorna arrangerade i logisk följd. 
• Utför intervjun. 
• Be om att få återkomma om följdfrågor. 
• Analysera intervjun. 
• Redigera intervjuunderlaget efter varje intervju i syfte att förbättra resultatet. 

 
Dessa underlag anpassas för respektive intervjukategori, extern respektive intern 
intervju, se bilaga 3 för intervjuunderlag. 

Val av intervjupersoner 
Intervjupersoner på SF valdes med vikt av hur långt de kommit med 
implementeringen av Lean, både från enheter i slutfasen och från enhet som ligger i 
början av implementeringen.  

Från enheterna valdes chef, ingenjör samt tekniker. Ett andra urval som uppstod var 
erfarenhetsmässig, hur länge personen arbetat på SF. Intervjuerna syftade till att skaffa 
en referenspunkt om hur anställda upplevde införandet av Lean genom workshop 
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samt att anskaffa erfarenheten om hur SF arbetar med internutbildningen. Totalt 
genomfördes sex kvalitativa intervjuer med anställda på SF. Intervjuade personer var 
två enhetschefer, tre ingenjörer och en tekniker, samtliga manliga. 

3.4 Samtal  

Under examensarbetet har kortare sporadiska samtal genomförts för att snabbt erhålla 
medarbetares åsikter och synpunkter om Brainstormade idéer. En orsak till dessa 
samtal var att intervjuerna blev tidskrävande och mest verifierande av vad som 
framkommit under tidigare intervjuer. En till orsak var att se om personalen förstått 
och tagit till sig av innehållet från workshop och anpassat detta till den egna 
verksamheten eller om de enbart reproducerade kunskapen. Samtalens längd var 
kortare än 5 minuter. Under examensarbetets gång konstaterades att sporadiska samtal 
har var mer givande än förutbestämda intervjuer. 

3.5 Observation 

Under examensarbetet genomfördes observationer i SF:s internutbildning samt som 
aktiv deltagare på Sandholms Lean-ledarutbildning.  

Deltagande i SFs workshops 
Vid deltagandet i workshops är huvudsyftet att observera deltagarna för att erhålla 
uppfattning om hur det nuvarande materialet tas emot. Även studie av kursledarens 
tillvägagångssätt med avseende på förhållningssätt mot deltagarna, detta för att ge 
feedback till kursledaren. 

Deltagande hos Sandholm Associates 
Observationernas syfte var att eftersträva insikten om hur konsultföretag bedriver 
utbildning. 

3.6 Benchmarking 

Benchmarking innebär att man lär av andra verksamheter. Innebörden av 
benchmarking är att genom samarbete mellan verksamheter hitta idéer och 
utvecklingsmöjligheter i förbättringssyfte. Vanligtvis genomförs studie, kartläggning 
och jämförelse mot en verksamhet  [21]. Materialet som detta examensarbete 
resulterade i itererades fram från SFs befintliga material. 
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3.7 Itereringsarbetet 

Resultaten itererades fram med hjälp av kommentarer och feedback som erhållits från 
utvärdering efter spelgenomföranden samt samtal under och efter nivåutbildningarna. 

3.8 Etiska aspekter 

Under examensarbetet har de fyra etiska aspekterna  [5] öppenhet, självbestämmande 
för medverkande, konfidentiell behandling av forskningsmaterialet samt autonomi 
beträffande forskningsmaterialets användning beaktas.  

Personerna som har deltagit i intervjuer och samtal har anonymiserats där inspelat 
material och sammanställningar av intervjuer förvaras hos examensarbetaren. 
Personerna tillfrågades i förväg och tid bokades i detta samband samt att 
intervjuunderlaget utdelades. Vid intervjutillfället tillfrågades informanterna om 
bandupptagning fick ske, vilket samtliga godkänt. 

3.9 Metoddiskussion 

Kravet på validitet betyder att materialet ska vara relevant för problemställningen och 
kravet på reliabilitet innebär att insamlad data är tillförlitlig  [5]. 

Examensarbetet innehåller en kombination av att vara en undersökning och 
produktutveckling inom utbildningsvetenskap, vilket har medfört att fokus på det 
mänskliga lärandet har stått i centrum och att personliga åsikter och ackommodationer 
både hos intervjuade personer och examensarbetaren säkerligen påverkat resultatet. 
Av den anledningen kan den reliabilitets aspekten ifrågasättas av detta examensarbete 
eftersom grunderna utgick från intervjuunderlag för att sedan med hjälp av 
examensarbetarens innovationer och värderingar samt navigatörers rekommendationer 
itereras fram till slutprodukten. För att kunna återupprepa examensarbetet har varje 
vecka statusrapport dokumenterat examensarbetets gång innehållandes vad som 
utförts respektive vecka samt nedtecknande av ändringar i förhållande till 
projektplanen. 

Ett problem i genomförandet av exjobbet är ställningstagandet när examensarbetet 
skulle övergå från utvärdering/undersökning till produktframtagning. Redan efter 
tredje intervjun fanns tillräckligt med material att gå vidare, följande intervjuer 
verifierade i princip vad som framkommit i föregående intervjuer. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras material och sammanställningar som utförts vid SF samt från 
observationer gjorda vid Sandholm Associates. 

4.1 Didaktiska aspekter i samband med Lean 

Projektkontorets, SFK, syn på visuell modell 
Projektkontorets grova skiss om hur en pedagogisk modell kan se ut för att synliggöra 
Lean samt SFK:s förväntning av examensarbetet, se figur 3. Modellen består av tre 
saker en kub med Lean principer, någon form av presentation/workshop samt någon 
form av spel. 
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Figur 3 – SFKs syn på visuell modell av Lean. 

Idén kring kuben i figur 3 har hämtats från Innovationcube konceptet där 
koordinatorn på SF anser att denna kub illustrerar Lean principerna visuellt och till 
viss del pedagogiskt. Vid fortsatta samtal med koordinatorn om vilka möjliga utfall 
examensarbetet skulle kunna anta diskuterades klossarna i figur 3 som påvisar någon 
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form av Leanspel med syfte att illustrerar flaskhalsar och ledtider. En PowerPoint 
presentation av Lean principerna med betoning på visualisering innefattas också. 

Internutbildning på SF 
SF:s kurser inom Lean är baserade på workshops. Strukturen hos kurserna är 
bildpresentationer av Leantankesätt varvade med övningsuppgifter. Övningarna är 
baserade på enheternas egen verksamhet och erfarenheter. Innehållet är väldigt 
komplext och består till största del av tillämpningar av Lean, grunderna till Lean 
presenteras relativt fort. 

Kursupplägg hos Sandholm Associates 
Kursen som studerats genom observation och delaktighet är Lean-ledarutbildningen. 
Kursen innehåller sex block vilka kan ses som lösa delmoment av utbildningen. 
Utbildningen inleds med ett Leanspel med efterföljande genomgång av grunderna 
inom Lean produktion. De teoretiska delarna presenterades med hjälp av PowerPoint 
som även delas ut till kursdeltagarna i pappersform. Efterföljande kurstillfällen är mer 
djupgående i teorigenomgång och övningar. Sandholm Associates använder även 
gästföreläsare som berättar hur de gjorde vid implementeringen av Lean. Kursledarna 
arbetar väldigt strukturerat där Lean verktyg och metoder presenteras lugnt och 
metodiskt.  

4.2 Sandviks tillämpning av Lean 

Från SF:s projektkontor vill man trycka på ordentligt med till exempel batchstorlekar 
för att påvisa vilka flaskhalsar som kan uppstå på grund av detta. Medan enheter på SF 
har svårt att ta till sig varför sådan stor fokus läggs på batchstorlekens betydelse 
eftersom det inte är något problem på flertalet enheter. Just denna typ av missförstånd 
kan ligga till grunden att både projektkontoret och enheterna anser att det går trögt 
med förändringsarbetet. 

Intervju med personer som genomfört alla workshop 
Övergripande resultat från intervjuer är att stålforskningens personal vet grunderna 
inom Lean och har en klar uppfattning om vad Lean innebär för den egna enheten 
även varför man ska arbeta efter denna filosofi  [32]  [34]  [35]  [37].  

PowerPoint utformning 
Under intervjuer framkom att fler bilder och mindre text eftersträvades i workshop 
materialet. Vidare frågades personerna ut om vilken slags bilder som föredrog där flera 
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alternativ visades. En kraftig majoritet föredrog foton före illustrationer med 
anledningen att dessa bilder kändes mer verklighetsanknutna. 

Bildmaterial 
Ett syfte med att intervjua medarbetare på SF var indirekt att söka ändringar i 
innehållet i deras material som används under workshops.  

En bild, se figur 4, ur workshop kommenterades av flera personer under intervjuerna 
som svårbegriplig. Vad som framkom under intervjuerna från både navigatör och 
enhetschef är att mängden information på en och samma bild var väldigt mycket  [32] 
 [43]. Vid första anblicken av bilden som benämner Lean principer och metoder vara 
svår och abstrakt att ta till sig även att bilden innehåller väldigt mycket information 
 [33]  [34]. 
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Figur 4 – Bild av Principer & metoder som användes under presentation. 

Fel fokus på workshops 
Under intervjuerna har det framkommit att en del avdelningar inte arbetar med 
batchstorlekar i stor utsträckning och därför ställt sig frågan varför detta är så viktigt 
för just dem. En till följdfråga från intervjuaren har varit hur de uppfattade framtung 
process och framför allt Cost of Delay har svaren blivit liktydiga att intervjuad person 

knappt kommit ihåg att detta var med i workshops  [34].  
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Rätt från mig 
Sandvik har utvecklat en metod som ska underlätta för efterföljande i processledet 
som går ut på att man inte skickar vidare bristfälliga material och komponenter. Att 
påvisa rätt från mig innebär förenklat att man genomför en egen kontroll av processen 
eller produkten man arbetar med. 

Vid samtal med Navigatör framgick att på SMTs Bandkontor arbetar de med att säkra 
”rätt från mig” genom att använda en matris för att bestämma vilka resurser som bör 
kvalitetssäkras, för att undvika driftstörningar och bevara hög kvalitet i produktionen 
vid bortfall av personal  [39]. 

Största anledningen att de använder en belastningsmatris är att arbetsbördan hos 
enheterna skulle bli för stor om varje arbetsuppgift skulle ses över och standardiseras, 
därför togs en belastningsmatris fram för att kunna se var de riktade insatser skulle 
sättas in för att kvalitetssäkra produktionen  [39].  

Matrisen består av t.ex. medarbetare kolumnvis och arbetsuppgifter radvis och en 
kolumn/rad för summering. Matrisen fungerar genom att sätta ett kryss för de 
arbetsuppgifter medarbetaren klarar av som sedan summeras både för medarbetare 
och arbetsuppgift. När summeringen utförts framgår vilka arbetsuppgifter som är 
kritiska och vilken medarbetare som kan utbildas för att säkerställa enhetens 
verksamhet. Figur 5 visar ett exempel på hur en belastningsmatris kan se ut. 
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Figur 5 – Visar ett exempel på belastningsmatris. 
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Förbättringsmodell - PDCA 
SFRP, en enhet på SF, har utvecklat en egen förbättringsmodell. Modellen är 
utformad som en klocka och ska ta ca 1 timme att genomföra, från att föra fram 
problem som ska förbättras till att beslut om vilka problem som ska åtgärdas och vad 
som ska göras har fattats. Till modellen har ett särskilt dokumentblad arbetats fram 
där förslagna problem kategoriseras och värderas  [37]. 

Benchmarking av Toyota & Scania 
När det gäller att utveckla Lean i det egna ledet måste man ta hänsyn till den egna 
situationen. Ett måste vid Lean R & D är att anpassa förutsättningarna efter företagets 
resurser och kultur. Om man enbart plagierar Toyotas sätt att arbeta kommer problem 
uppstå eftersom den egna verksamheten skiljer sig från Toyotas. Därför måste en 
anpassning ske och ett effektivt sätt är att studera hur liknande företag har utvecklat 
Toyotas filosofi till sin egen.  

Sandvik har använd sig av Scania som inspirationskälla som resulterat i ett samarbete. 
Mest framstående från detta samarbete är projektmodellen. Bägge företags 
projektmodeller har samma grundidé om att inte erhålla stopp i projekten. Där Lean 
filosofin spelat en stor roll i Scania utveckling till en av de ledande på marknaden, 
vilket inspirerat Sandvik till att implementera en Lean baserad projektmodell i den 
egna verksamheten. 

4.3 Internet sökning 

Sökningen på Internet resulterade att insikt av vad som erbjuds i konsultväg och 
information inom Lean. Ett flertal Leanspel erbjuds där de flesta spel är utformade för 
produktionsverksamhet samt något enstaka anpassat för en administrativ organisation. 
I bilaga 4 följer korta beskrivningar av de intressantaste konsultbolagens hemsidor. 

4.4 Projektarbeten i SFs organisation 

Arbete i projektform kräver en särskild ordning som processer och uppdrag ska 
genomföras och i SF:s organisation kommer projekten in och ”plockar” resurser lite 
här och där i enheterna. Därför är det viktigt att projektledarna identifierar processer 
som ligger på den kritiska linjen för projekten och sorterar ut de processer som kan 
genomföras parallellt  [40]. Figur 6 visar hur projekt passerar SF:s organisation. 

När det gäller projektarbeten finns ett önskemål från ingenjörernas håll att komma in 
tidigare i projekten. Om ingenjörerna involveras redan i förstudien kommer problem 
att upptäckas tidigare och kan avvärjas innan de blir till belastning för projektens 
kritiska linje  [34]. Även att oerfarna projektledare kan medföra onödigt arbete då de 



Examensarbete, ICS, KTH i samarbete med Sandvik Materials Technology, SMT              

© Daniel Pettersson 2008 

 

 

Sidan 33 av 65 

 

 

inte är insatt i hur SF:s organisation fungerar och vet inte till vilken person de ska 
vända sig till när problem uppstår  [34]. 
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Figur 6 – Projektens inverkan på SF:s organisation. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras vad och vilka svårigheter som upptäckts inom arbetet med implementering 
av Lean, samt hur dessa löstes.  

5.1 Visualiseringsproblem 

För att kunna utföra arbetet diskuterades vad som måste framkomma under 
examensarbetet och en tydlig efterfrågan både hos koordinator (Samordnare/ 
verksamhetsutvecklare) och navigatör (internutbildare) på SF är att utveckla visuella 
hjälpmedel. Det som navigatör efterfrågar mest är anknuten till internutbildningen 
inom Lean, där även en stor del av examensarbetet bedrivits. Materialet har reviderats 
och största ändringen är att mer bilder har införts i presentationsmaterialet i form av 
foton.  

Vad är visualisering? 
Vid djupare frågeställning om vad visualisering egentligen innebär i detta 
examensarbete måste hänsyn tas till flera faktorer som t.ex. hur beskriver man visuellt 
ett arbetsflöde?  

Med en snabb/långsam, kort/lång eller ljudlig rörelse även att en känsla är involverad i 
visualisering kring ett flöde.  

Här benämns visualisering av flöde att involvera syn, hörsel, känsla, rörelse samt en 
handling.  

PowerPoint bilder 
Första ändringen som gjordes kring den bild som beskrivits i 4.2 var att införa 
illustrerande figurer i form av både foton och tecknade figurer i varje hörn av bilden 
som skulle visualisera bitarna inom Lean, se figur 7. Denna bild uppfattades som ännu 
otydligare än föregående vilket ledde till ytterligare förslag att arbeta med som t.ex. ta 
bort metodrutorna.  

Efter noggrann studie av vad som sagts om bilden och förslag till ändringar från både 
intervjupersoner och navigatör skrotades bilden och en helt ny arbetades fram.  

 

 



Examensarbete, ICS, KTH i samarbete med Sandvik Materials Technology, SMT              

© Daniel Pettersson 2008 

 

 

Sidan 35 av 65 

 

 

page 5
Sandvik Materials Technology

Metoder

Visualisera

Fokus på
värdeflöden

Återför kunskap 
på nya projekt

Ordning och reda

PrinciperHelhetssyn
Värdeskapande

Inbyggt lärande och 
ständiga 
förbättringar

Framtung 
process

Synkroniserat 
och parallellt 
arbete

Standardiserat 
arbetssätt

 

Figur 7 – Principer & metoder efter första iterationsarbetet i materialet. 

 

Den största förändringen gjordes genom att stapla upp principerna på rad med en 
illustration bredvid. Bilden ändrades ett flertal gånger i samarbete med navigatör till 
sin nuvarande format. Där varje princip fick en egen bild som medförde att innehållet 
delades upp på fem bilder. För att undvika långa utskrifter i materialet framtogs 
ytterligare en bild som sammanfattar alla delbilderna i principer & metoder, figur 8 
visar utskriftsformen av bilden. Detta resultat nåddes genom att ändra bilden efter 
intervjupersonernas kommentarer och efterföljande samtal. Där samtalen gick ut på 
att han/hon fick tycka till om vad som är bra respektive dåligt med ändringarna. 
Denna bildserie mottogs med gott resultat från både intervjuade personer och 
navigatörer. Genomgående har liknande ändringar eller förslag till ändringar för det 
övriga materialet i workshops gjorts. 
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Figur 8 – Principer & metoder efter iterationsarbetet.  

Didaktisk modell 
Arbetet kring visualisering av Lean med didaktisk aspekt har medfört att flera tilltänkta 
modeller har diskuteras och redovisas kort nedan.  

I början av examensarbetet arbetades det med att se över möjligheten med ett 
teoretiskt material, ett kompendium, som komplement till det nuvarande PowerPoint 
materialet. Anledningen till detta är att kursdeltagarna ska ha möjlighet att fördjupa 
sina kunskaper om Sandviks synsätt av Lean på ett enkelt sätt. 

Efter observationer vid två utbildningstillfällen samt samtal med navigatör och 
koordinator insågs att ett teoretiskt material förmodligen skulle bli till en hyllvärmare. 
Under kurstillfällena som studerats konstaterades att deltagarna förefaller sig passiva 
och återhållsamma. Dels detta och ett deltagande i Leanspel hos Sandholm Associates 
medförde att fokuseringen ändrades till att aktivera deltagarna mer vid kurstillfällena 
och idén med ett teorihäfte slopades.  

Rörelse 
En sak som syns ganska väl är det lite stela kroppsspråket som påminner lite om en 
väderpresentation på TV. Förklaringen erhölls efter samtal med koordinatorn som 
påpekade att vid nyanställning genomgås kurser där presentationsteknik är ett 
delmoment. Sandviks syn är att presentatören ska stå bredvid PowerPoint duken med 
ett lugnt och harmoniskt kroppsspråk och tala till åhörarna.  
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Iakttagelser under kurstillfällen av navigatörerna påvisar att denna teknik hämmar 
vissa navigatörer då de kan ha en extrem inlevelse i rösten medan kroppen står stilla 
vid sidan av vita duken. Examensarbetaren påpekade att det är undervisning som 
bedrivs, inte en presentation! 

5.2 Anpassning av Lean till SF 

Att bedriva utbildning av personal är inte en enkel sak, tvärtom väldigt komplex och 
utan enkla genvägar. Första anblicken kan missvisa rejält vid arbete med människor. 
Vad som hänt på SF är att projektkontoret upplever en frustration över att deras 
budskap inte når fram till åhöraren utan att någonstans på vägen uppstår någon form 
av kommunikationsfel. En orsak till detta kan vara att personalen inte 
uppmärksammat varför Lean ska implementeras i organisationen utan enbart blivit 
uppmanade till att arbeta med Lean.  

Workshop 
I masterfilerna, de filer som ligger till grunden för nivå utbildningarna, framstår 
materialet lite hårt där ordet HUR används i stor utsträckning vilket kan uppfattas av 
mottagaren till att denne ser det mer som ett måste istället för att se det som ett 
tillfälle att erhålla nya erfarenheter. Ett sätt är att ändra till en något mjukare attityd 
med fraser som t.ex. ”på vilket sätt kan vi…”.  

VARFÖR Lean ska implementeras på stålforskningen bör lyftas fram mer. Detta för 
att medarbetarna ska få bakgrund och orsak till detta förändringsarbete. 

Fel fokus i workshops 
För att undvika att diskussioner kring onödigt innehåll i workshops bör ansvarig 
navigatör fritt sortera vad som är lämpligt att ha med i workshop materialet för 
respektive enhet samt förnya materialet inför varje workshop.  

Kundfokuseringen är minimal i utbildningsmaterialet vilket kan medföra svårigheter 
med implementeringen av Lean då en fundamental del inom Lean riktar sig mot vad 
kunden vill ha. Vad som uppmärksammats av examensarbetaren är att flertalet 
medarbetare på SF har svårigheter att sätta lämpliga mål och arbeta målfokuserat.  Om 
mer tid läggs på kundfokusering kommer även målsättningen att bli enklare och 
relevantare att genomföra för de anställda. Ett sätt att hitta tiden i workshops för detta 
är att t.ex. minska tiden för t.ex. Batchstorlekens betydelse som påpekats ta onödigt 
stort utrymme. 
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5.3 Stickers 

Konceptet Innovationcube är ett komplett utbildningsunderlag men ur ett 
visualiseringsperspektiv är det bristfälligt. Vid frågan var koordinatorn på SF förvarade 
kuben visade det sig att kuben var hopvikt och placerad bland böckerna i bokhyllan, 
en hyllvärmare. På frågan varför kuben förvarades där blev svaret att den tar stor plats 
då den är utvecklad. 

För att hitta en visualiseringsbild som stämmer överens med SF:s modell, figur 3, 
användes ”kuben” som innovationskälla. Eftersom denna kub kan förvaras i 
bokhyllan börjades ett arbete att försöka synliggöra de delar i Lean R & D som inte 
ryms i Leanspelet. Ett första försök till koncept bestod i tavlor som skulle hängas upp 
på korridorväggarna i enheternas utrymmen. Problemet var att det redan hänger tavlor 
där. Nästa försök innebar att tavlorna minskats ner till små klistermärken anpassade 
för datorernas bildskärmar samt baksidan av Laptop. 

Innehållet på stickers är inte fastställda men figur 9 visar examensarbetarens Laptop 
som har ett motiv som är både ”rättvänt” och ”upp & ner” i samma bild, detta för att 
kunna läsas både framifrån och bakifrån när den är hopfälld samt att när bildskärmen 
är uppfälld kan den som sitter mitt emot att läsa texten. 

 

 

Figur 9 – Examensarbetarens Laptop  [28]. 

Figur 10 visar stickers som fästs i den stationära bildskärmens nedre kant med både 
transparent och svart bakgrund. Gemensamt för motiven är att ordet ”Lean” kan läsas 
utan svårigheter medan övriga textrutor kräver en viss koncentration. Anledningen är 
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att inbjuda till mer läsning och på detta sätt försöka nå ut med Lean filosofin till 
medarbetarna. 

 

 

Figur 10 – Examensarbetarens stationära bildskärm  [28]. 
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5.4 Leanspelet - rollspelet för Lean 

I Leanspel framställs de grundläggande principerna inom Lean på ett enkelt och tydligt 
sätt som gör det lättare för kursdeltagarna att förstå dess principer och metoder. Även 
att kursdeltagarna aktiveras och får prova på att använda grundprinciperna under 
enkla och generaliserade förhållanden istället för att direkt applicera dem i 
verksamheten. 

I Leanspel antar speldeltagarna en yrkesroll i t.ex. produktionslinan.  Vid första 
spelomgången är intensiteten (arbetsbelastningen) mellan speldeltagarnas 
arbetssituationer varierade där en eller två speldeltagare har väldig hög 
arbetsbelastning och övriga har nästan ingen beläggningsgrad alls. Följden av detta är 
att flaskhalsar uppstår med långa ledtider som följd. Vid efterföljande spelomgångar 
genomförs förbättringar med hjälp av Lean verktyg.  

Eftersom Leanspel är ett rollspel har fokuseringen varit att tydliggöra Lean principer 
och metoder för speldeltagarna, under rubriken Rollspel förklarades vikten av att syftet 
med spelet är tydligt och inte kan misstolkas. Vid utvecklingsarbetet av spelet lades 
stor vikt på frågeställningarna som presenterades under Rollspel med spelledarens 
perspektiv i fokus. 

Val av Leanspel 
Av Leanspelen som erbjuds på marknaden stod valet mellan två typer av spel, dels 
Leanshoppings enkla och Picsies avancerade spel, en sammanställning av Internet 
sökningen presenteras i bilaga 4. Eftersom Leanspelet ska användas inom SF och 
riktas i första hand mot enheterna medför detta krav på att spelets deltagarantal ska 
kunna varieras från 4 personer och uppåt. Under intervjuer och samtal med utbildare 
på SF bokfördes en önskelista av vilka parametrar som Leanspelet skulle innehålla.  

Det enklare spelet från Leanshopping klarade kravet på flexibelt deltagarantal samt att 
detta spel påvisade för SF viktiga aspekter som ledtider och flaskhalsar, dessutom är 
spelets upplägg enkelt att följa vilket var de främsta anledningarna till att spel från 
Leanshopping valdes.  

Anpassningen av Leanspelet till SF 
När ”The Office Game” testades på en pilotgrupp uppdagades brister i spelet för att 
direkt kunna appliceras i SF:s utbildning. Spelet motsvarade bara en bråkdel av de 
önskemål som framkommit, se bilaga 5, därför påbörjades utvecklingsarbetet att 
tillgodose SF:s behov att påvisa vikten av Lean och projektarbeten.  

Vad som åstadkommits är att Bandkontorets produktionsspel (vilket är samma spel 
som Sandholm Associates använder) kombinerades med det inköpta spelet genom att 
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använda grunderna från ”The Office Game” och införa parametrarna från 
produktionsspelet. Genom denna sammanslagning av spelen erhölls möjligheten att 
ändra perspektiv och scenarios beroende på vilka aspekter som är mest relevanta för 
speldeltagarna.  

Ytterligare en följd av sammanslagningen är att tre spelvarianter utvecklades som 
benämns bas-, snabb- och multispel. Bas- och snabbspelet är i grunden samma spel 
som ”The Office Game” medan Multispelet är två skilda spel med en integrerad 
process där flera scenarios kan antas beroende på i vilken ordning speldeltagarna 
genomför förbättringsåtgärderna. Basspelet väljs om flaskhalsar och batchstorlekar vill 
påvisas, om man har gott om tid och vill påvisa andra enheters inverkan på sin egen 
väljs multispelt, om man vill påvisa prioritering av uppdrag utvecklades specialordrar. 
För mer ingående detaljer om Leanspelen se instruktionsguiden bilaga 6. 



Examensarbete, ICS, KTH i samarbete med Sandvik Materials Technology, SMT              

© Daniel Pettersson 2008 

 

 

Sidan 42 av 65 

 

 

6 RESULTAT  

I detta kapitel beskrivs kortfattat vad examensarbetet har resulterat i och varför. 

6.1 Internutbildning 

Under examensarbetet har revidering av utbildningsmaterialet skett med fokus på 
mindre text och mer bilder, vilket har framkommit som önskemål vid intervjuer och 
samtal. Även att fler övningar har integrerats för att aktivera deltagarna mer som 
påvisar Lean principer och metoder, dels en 5S övning men även utveckling av ett 
Leanspel.  

Med anledning av att batchstorlekens betydelse har nämnts som onödig för flera 
enheter inom SF bör detta material krympas i utbildningarna och lägga mer tid på t.ex. 
målstyrning och kundfokusering. En omarbetning av materialet där ledtids-
förkortningen lyfts upp istället för batchstorleken. 

6.2 Stickers 

Koncept för ”Stickers” har tagits fram med ett par prototyper som placerats på 
Laptopens baksidan och även på ramen runt de stationära datorers bildskärm (se 
avsnitt 5.3), dock har inte det slutmotiv fastslagits. 

6.3 Leanspel 

Stålforskningen har tillgång till ett administrativt Leanspel som är anpassat för deras 
verksamhet. Leanspelet har dessutom flera varianter beroende på vad man vill 
framhäva. Om deltagarantalet överstiger 10 personer kan man välja mellan att spela 
basspelet och multispelet. Basspelet väljs om flaskhalsar och batchstorlekar vill 
påvisas. Om man har gott om tid och vill påvisa andra enheters inverkan på sin egen 
väljs multispelt. Vill man dessutom strula till det ordentligt för speldeltagarna används 
specialordrarna vilket medför att gruppen måste prioritera vilka uppdrag som ska 
köras. För mer ingående detaljer om Leanspelen se 5.4 samt instruktionsguiden bilaga 
6. 

Medvetenhet om att SMT Band har tillgång till ett produktionsspel som följer 
Womack bok ”The Machine that changed the World” med att öka kundservice genom 
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att halvera lagret, halvera ytan, halvera tiden, halvera insatsen samt halvera 
arbetsstyrkan. 

Nu har SMT tillgång till följande Leanspel: 

- Ett produktionsspel som demonstrerar Lean Produktion. Detta spel återfinns 
hos navigatörerna på Bandkontoret. 

- Ett administrativt Leanspel som anpassats för stålforskningen men fungerar 
lika bra i övriga verksamheter och återfinns hos navigatörerna på SFK. 
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7 SLUTSATSER & DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras vilka slutsatser examensarbetet har resulterat i samt utvecklingsförslag. 

 

Första lösningsalternativet till examensarbetet var en pedagogisk modell liknandes den 
traditionella undervisning som förknippas med skolan, dvs. med ”svartatavlan” någon 
form av teorihäfte som deltagarna kunde få med sig efter utbildningsdagen att 
fördjupa sig med. Denna idé skrotades dels för att innehållet av häftet kan bli allt för 
omfattande men framför allt att denna ”kurslitteratur” förmodligen skulle bli till en 
hyllvärmare. Därför söktes en övning som engagerar och interagerar deltagarna mer 
vilket är precis vad Leanspel gör. 

Resultaten av detta examensarbete bottnar främst i ett försök till att hitta ett material 
som gynnar alla inlärningssätt och inlärningsstilar. Främst är det VAK som prioriterats 
men även de olika inlärningsstilarna som beskrivs i tabell 1. Stor del varför Leanspelet 
utvecklades var fokuseringen på visualisering men även att kunna täcka in de 
människor som lär sig enklast genom aktiviteter och verklighetsanknytning. Medan 
stor del av PowerPoint material riktar sig mer mot människor som lär sig genom syn 
och hörsel vilket kan ses som motsägelser men förhoppningsvis kan de människor 
som uppfattar övningar som besvärande lockas med och genomföra Leanspelet under 
workshop för att under enkla former känna på Lean verktygen. Nedan följer kort 
diskussion kring utbildning och förbättringsförslag. 

7.1 Internutbildningen 

Workshop 
Sandvik är ett storföretag som skulle tjäna på att minska innehållet i deras workshop 
för nyanställda och fokusera mer på grunderna inom Lean med dess principer och 
metoder. En viktig del här är att locka åhöraren till att söka mer information om 
ämnet istället för att tvinga åhöraren till att söka information efteråt för att 
workshopen upplevdes som korvstoppning. 

Vid presentationen bör mer vikt läggas på att bjuda in och stimuleras åhöraren och ett 
enkelt sätt är att ta ett steg in i rummet och undervisa med lite liv och rörelse.  
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Nivåutbildning av enheter & avdelningar 
Efter observation av utbildningen och genom samtal med personal på SF har det 
framkommit att kunskaperna om Lean varierar kraftigt. Därför rekommenderas starkt 
att SFK riktar sina insatser mot de enheter som fortfarande inte avlagt audit för nivå 1 
för att minska skillnaden i kunskapsnivån mellan enheterna. Även påvisa att SFCF 
(metallfysik) klarat audit för Nivå 3, detta för att enheten kan ses som ett pilotfall 
inom Leanarbetet på SF.  

Studie av SF:s organisation visar på att avdelningarna som helhet inte inkluderas i 
Leanarbetet och där bör ett större fokus läggas på utbildning och ett förtydligande 
över avdelningschefernas roll genomföras. 

Eliminering av ”vi mot dem tänkandet” 
Under samtal med koordinator framkom det att något som liknar ett ”vi mot dem” 
tänkande existerar på SF. Observationer under workshop poängteras det gång på gång 
att om man upplever att någon enhet utgör en flaskhals eller inte ger någon 
återkoppling på utförda uppdrag måste enheten själv tala om för respektive enhet att 
ett problem existerar istället för att gå och tiga om det.  För att undvika att sådant 
förekommer måste ett mer tvärfunktionellt tänkande växa fram i organisationen med 
hjälp av kommunikation och tydliggöra vad och hur enheterna arbetar och då kommer 
detta att försvinna med tiden. Men till dess är det viktigt att påvisa grunderna inom 
Lean som behandlar just detta, att alla ska involveras.  

7.2 Utvecklingsförslag för Intranet 

Införande av ett internt förbättringsforum där medarbetarna själv kan ställa frågor och 
göra inlägg, samt att en ansvarig person delegeras att övervakar och besvara samtliga 
frågeställningar korrekt. Ytterligare en fördel med ett forum är att utbildarna får 
information om var kunskap brister hos medarbetarna och kan utnyttja detta vid 
kommande workshops.  

Visualisera Leanprinciperna på intranet och göra dem mer lättåtkomliga genom t.ex. 
en länk från första sida. Vid uppdatering av Lean på intranet bör man lägga mer fokus 
på att förklara de väsentliga delarna inom Lean R & D, t.ex. framtung process och 
innebörden av försenade projekt. Idag finns ingenting om Lean R & D på intranätet, 
enbart projektmodellen beskrivs under fliken ”Lean R & D”. Däremot beskrivs Lean 
produktion mer ingående med termer och begrepp under fliken ”Tillverkning”. 
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Forum 
En uppgift i examensarbetet var att genomföra studiebesök och intervjuer på externa 
företag för att erhålla hur de arbetar. Men genom samtal med koordinator och bekanta 
som är anställd inom Sandvik har personer med de specifika kompetenser som 
eftersökts funnits inom Sandviks geografiska område, dock utspridda i flera 
affärsområden. Detta medförde att examensarbetet kunde genomföras utan att besöka 
externa företag då eftersökt information och kunskap fanns inom SMT:s egna 
organisation. 

Om SMT inser potentialen av detta och börjar ta tillvara på kompetenser som finns 
inom den egna koncernen skulle behovet av externa konsultuppdrag minska samt att 
en mer lättarbetad miljö inom företaget skulle uppnås. Ett förslag är att bygga upp 
forum där erfarenheter och kompetenser utbyts med varandra. 
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8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER 

 

• Realisera Lean R & D i en projektportföljd styrd miljö, undersökning av 
attityder vid projektprioriteringar med hjälp av kundfokusering etc. 

 
• Sammanställning och utnyttjande av intern kompetens och erfarenheter 

inom SMT:s samtliga affärsområden, hitta någon form av forum där 
erfarenheter mellan navigatörer och projektledare utbyts. 

 
• Implementeringen av Lean i stålforskningen som organisation, inte bara på 

enhetsnivå utan helhetens involvering.  
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10 BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 - Lean Principer & metoder 

Lean består i ett flertal begrepp och verktyg för att städa upp och utveckla en 
arbetsplats. Metodiken används flitigt i dagens företag där huvudorsakerna är dels att 
reducera onödiga kostnader men även att stärka kvalitén på varor och tjänster. Nedan 
presenteras dess principer och metoder i alfabetsordning. 

5S - städverktyget 
5S är verktyget som hjälper till att skapa ordning och reda i organisationen och är en 
av Lean grundpelare  [12]. 5S används i organisationens samtliga verksamheter både i 
produktion och i administrationen. 5S står för Sortera, Strukturera, Städa, 
Standardisera och Självdisciplin. 

1. Sortera, Seiri, plocka bort allt onödigt vid en arbetsplats samt ordna 
processerna.  

2. Strukturera, Seiton, strukturera de kvarvarande verktygen vid arbetsplatsen, 
varje detalj ska vara strategiskt placerad med avseende på tid och rörlighet.  

3. Städa, Seiso, en grundlig städning genomförs, samt orsaken att arbetsplatsen 
blivit smutsig åtgärdas. 

4. Standardisera, Seiketsu, skapa rutiner för de tre punkterna ovan och gör 
dessa till vardagliga arbeten genom information och visualisering. 

5. Självdisciplin, Shitsuke, se till att ordning och rutiner som upprättats bevaras. 

5 varför (5 why?) 
Ställ frågan varför fem gånger. Metod är ett hjälpmedel för att hitta grundorsaken till 
problemets uppkomst  [26]. 

7 (+1) slöserier 
Inom Lean läggs stor vikt på att identifiera och eliminera slöserier i processer. 
Vanligtvis utgår man från de sju traditionella förlusterna, Muda, samt en åttonde 
förlust som lagts till senare  [2]. 

1. Överproduktion, innebär att fler enheter tillverkas än vad som behövs och 
att de tillverkas tidigare än de behövs. Är den värsta typen av slöseriet då den 
leder till andra typer av slöseri. 

2. Väntan, kostar mycket att vänta på att något ska ske. 
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3. Lager, att lagra mer än nödvändigt medför ett högre låst kapital. 
4. Rörelse, att medarbetarna behöver förflytta sig i onödan kostar tid och 

pengar. 
5. Omarbete, reparera eller korrigera arbete som utförts tidigare. 
6. Överarbete, att utföra mer arbete än vad kunden begär. 
7. Transporter, undvik onödiga transporter. 
8.  (+1) Medarbetarens outnyttjade kreativitet. 

Flertalet definitioner av de sju slöserierna har uppkommit där av att sju nya slöserier 
identifierats. De sju nya former av slöseri innefattas av att inte motsvara kundkrav, 
outnyttjade mänskliga resurser, felkonstruerade system, slöseri med energi och vatten, 
slöseri med material, slöseri med kundens tid samt förlorade kunder  [26].  

Andon 
Andon är namnet för larmsystem och oftast används varningslampor med olika färger. 
Ett exempel är om en varningslampa tänds i produktionen ska genast en arbetsledare 
assistera till lämpliga åtgärder  [31]. 

Concurrent engineering, CE 
Används vid produkt och processutveckling och innebär att samtliga parter, 
avdelningar, som involverats i produkten eller processen är med från början. Detta för 
att gemensamt hitta lösningar på uppkomna problem samt resurs och tidseffektivisera 
framtagningen av nya produkter. CE benämns ofta Set-Based Concurrent Engineering 
som förenklat beskrivs med att flera koncept och idéer testas och utvärderas i 
förhållande till varandra där bristfälliga koncept elimineras, illustreras i figur 11. Kvar 
blir de koncept som kommer att ge de konkurrenskraftigaste produkterna  [8]. 

Sandvik Materials Technology

Set-Based Concurent Engineering

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Lösningsförslag

Bästa lösningenLösningsförslag

Lösningsförslag

 

Figur 11 – Set-Based Concurent Engineering 
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DMAIC – Modellen 
DMAIC är grundmodellen som används vid förbättringsarbeten bl.a. inom Sex Sigma 
och består i de fem faserna; Define, Measure, Analyze, Improve och Control. 

Definerafasen, Define, i denna fas upprättas problemformuleringen, förkalkyl och 
projektplan samt att bakomliggande processer kartläggs.  

Mätfasen, Measure, i denna fas utformas mätmetoder och tester som sedan bidrar till 
att mätdata kan samlas in.  

Analysfasen, Analyze, i denna fas studeras mätdata, bakomvarande orsaker samt en 
grund för hur problemet ska lösas. 

Förbättringsfasen, Improve, i denna fas identifieras, testas och genomförs lösningar. 
Styrafasen, Control, här befästs lösningen och nödvändig uppföljning fastställs.  

Enstyckesflöde 
Inom Lean är det ultimata produktionsflödet enstyckesflöde d.v.s. när en enhet är 
färdig skickas den genast vidare till nästa instans istället för att lagras för att senare 
skickas vidare i batcher.  

Innebörden med enstyckesflöde är att mellanlager, köer och väntetider elimineras, 
vilket framför allt leder till bättre kvalitet och reducerade kostnader beroende på att 
ledtider och PIA reducerats  [10]. 

Felsäkring – Poka-Yoke 
Med felsäkring, även kallad ”Idiotsäkring”, är avsikten att förebygga och eliminera 
potentiella fel som kan uppstå i processerna. Nedan sammanfattas de vanligaste 
strategier inom Lean produktion  [20]. 

• Eliminering av felmöjligheter, denna strategi medför att möjligheterna att 
felet uppstår elimineras. Omstrukturering eller avveckling av processer där 
fel kan uppstår genomförs. 

• Felsäkra anordningar, konstruera anordningar på sådant vis att risken för fel 
elimineras, verktyg och kontakter konstrueras att de enbart passar i ett läge 
eller att säkerhetsbrytare, signalsystem och spärrar monteras.  

• Underlättande av arbete, strategin är att eliminera risken att fel uppstår 
genom att införa genomtänkta instruktioner, strukturerade checklistor med 
förklarande bilder.  

• Öka upptäcktssannolikheten, förbättra sannolikheten att hitta fel innan de 
blir allvarliga. Detta åstadkoms genom att utveckla effektiva metoder som 
förbättrad granskning, tillsyn, uppföljning och kontroll av processerna. En 
aspekt till är att kostnaderna för att eliminera felet inte blir större än att låta 
felet bestå. 
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• Redundanta system, ett backup system installeras för säkerställande att 
processen fortlöper om ordinarie system brister. En annan vanlig metod är 
att en genomtänkt lösning finns framtagen genom att analys och planering av 
tänkta scenarios har genomförts. 

• Säkrad kommunikation, ser över var kommunikations och 
informationsflödet kan brista. 

• Minska feleffekterna, när felen inte kan elimineras anpassas åtgärderna till att 
reducera effekterna genom avgränsning och isolering av felet. Även att en 
hög beredskap inrättas för att snabbt åtgärda felet när det uppkommer är en 
annan vanlig metod.  

 
Vid produktutveckling tillämpas felsäkring genom användande av checklistor som 
hjälpmedel till ingenjörer för att undvika process och designfel. Att använda 
standardmallar vid testning som möjliggör att varje detalj kan utvecklas och 
standardiseras bit för bit. Införande av en kvalitets matris som tillgodoser ingenjörer 
med riktlinjer för designarbetet. Anpassar standard konstruktioner för att passa flera 
produkter och möjliggör därför en säkrare kvalitet  [14].  

FIFO 
Först in - först ut, föreskriver att ordningsföljden upprätthålls, underlättar vid 
kvalitetsuppföljning i en-styckes-tillverkning  [26]. 

Framtung process 
Framtung process medför att stora resurser sätts in redan i början. Samtliga 
involverade avdelningar skall medverka från början, detta för att undvika 
konstruktionsfel och framför allt att involvera marknadsavdelningen för att säkerställa 
att produkten eller tjänsten går att lansera med kundefterfråga. 

Implementering av Lean 
Vid införandet av Lean bör vikt läggas på att visualisera förändringsättat med enkla 
bilder och metoder och frångå avancerade lösningar och tekniker.  

Söker ett naturligt förhållningssätt att införa Lean på och framför allt ha en engagerad 
och intresserad ledningsgrupp. Syndabockar får ej förekomma utan gruppen arbetar 
mot gemensamma mål  [24].  

Just in time (JIT) 
JIT ett med principer, verktyg och tekniker som möjliggör en produktion med små 
batchstorlekar med korta ledtider för att möta specifika kundkrav, JIT går ut på att i 
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rätt tid leverera rätt produkt i rätt mängd. Flödet i produktionen baseras på ett skapat 
behov från efterföljande led, dvs att ett dragande flöde eftersträvas i produktionen.  

Genom att dela in produktionen i flera mindre steg, där varje steg utförs på lika lång 
tid skapas ett jämnt flöde i produktionen samt att onödig väntetid elimineras  [11]. 

Kanban 
Kanban är det japanska ordet för ett kort eller en signal, inom produktion används 
kanban som informationssignal med uppgiften att synliggör när ett behov finns i en 
JIT-produktion. I sin enklaste form innehåller kanban beställningsordern från kunden 
som skickas till underleverantören  [19]. 

Kartläggning av värdeflöden 
För att så effektivt som möjligt införa Lean i en organisation måste radikala 
förändringar ske, där ett viktigt element är att kartlägga organisationens värdeflöden. 
Kartläggningen av organisationens processer tydliggörande hur organisationen är 
uppbyggd och vilket arbetssätt de utövar.  

Syftet med kartläggning av värdeflödet är att identifiera onödiga processer och finna 
sätt att omstrukturera processerna till mer produktiva  [18].  

Kundfokuserad produktutveckling, QFD 
Quality Function Deployment, QFD, en metodik för identifiering av kundkraven på 
produkter och tjänster. Syftet med QFD är att anpassa de egna processerna och 
produkter till att exakt uppfylla kundkraven  [12].   

Kundorderstyrning 
Tillverkning sker inte förrän beställning är gjord, vilket medför en större flexibilitet att 
anpassa produkten till kundens behov. Följden blir att överproduktion undviks samt 
att laget kan minskas  [12]. 

Leanspel - Rollspel 
Leanspel, rollspel, är ett hjälpmedel för att framhäva Lean konceptet på ett enkelt och 
roligt sätt där huvudsyftet med spelet är att deltagarna ska erhålla en aha-upplevelse 
när de praktiserar Leanverktyg  [29]. Leanspel kan med framgång varieras i omfattning 
där spelet kan utföras från en timme till mer avancerade heldagslånga spel. För att 
Leanspel ska uppnå önskad effekt hos deltagarna bör spelet innehålla relevanta ämnen 
och även hålls på enkel nivå  [22]. Alla medarbetare inom en organisation kan 
medverka i ett Leanspel. 
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Ledtidsförkortning 
Ledtidsförkortning innebär ett sätt att förbättra en process genom att korta ledtiden, 
tiden för hela processen. En kartläggning över processens samtliga moment 
identifierar var värdeskapande tid finns samt var tidslöserier förekommer oftast upptar 
de icke värdeskapande delar i processen en betydande del av den totala ledtiden. 
Exempel på icke värdeskapande delprocesser är köer, väntetid, transporter, eller 
omställningar av instrument. Tidslöserier kan elimineras med hjälp av t.ex. 
flödesorientering, ställtidsreducering, minskade batchstorlekar  [20]. 

PDCA - arbetsmodellen 
Deming-cykeln, PDCA, är en cyklisk modell för problemlösningsarbete bestående av 
de fyra faserna Plan, Do, Check och Act.  

I Plan-fasen definieras problemet och fastställa dess viktigaste orsak samt föreslå 
lämpliga åtgärder. Brainstorming och Ishikawadiagram är lämpliga verktyg. 

Do-fasen, här genomförs åtgärderna oftast med ett pilotförsök följt av fullskalig åtgärd 
om resultatet var lyckat vid en utvärdering.  

I Check-fasen studerar åtgärdernas resultat.  

Act-fasen innebär att man följer upp och utvärderar resultaten för eventuella 
korrigeringar eller genomför ändringen fullskaligt  [20]. 

Rätt första gången  
Rätt första gången är ett mått på produkternas kvalitet jämfört med specifikationer 
före leverans  [26].  

Sex Sigma (Lean Sex Sigma) 
Konceptet Sex Sigma är en metodik som används inom kvalitetsarbeten för att 
kontinuerligt förbättra organisationens processer och produkter. Sex Sigma har stark 
fokusering på variationer, kunder, den bakomvarande processen och kroniska 
problem även stort fokus på infrastruktur och ledarskap med tydliga roller och 
ansvarsfördelning. Sex Sigma arbeten genomförs i projektform där DMAIC är 
arbetsmodell  [20] [21]. 

SMED - ställtidsreducdering 
SMED, Single Minute Exhange of Die, är en metod för minimering av 
omställningstider. Oftast tas ställtider för givna inom produktionen vilket gör att man 
inte reflekterar över denna tid som spill många gånger. Här kommer SMED metoden 
in och granskar hur ställtiden kan reduceras. Metoden utförs i flertal steg, varierande 
beroende på organisation och produktion, där ett av de viktigaste stegen är att 
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separera yttre från inre ställarbeten. Yttre ställarbeten definieras av arbeten som kan 
utföras medan maskinen är i gång och inre ställarbeten är sådant arbete som kräver att 
maskinen står stilla. Merparten av SMED går ut på att omvandla inre ställtider till yttre 
genom att konstruera verktyg och mekanismer på sådant sätt att de automatiskt 
hamnar i rätt läge vid byte. Även små modifikationer på infästningar och verktyg kan 
korta ställtider genom att justeringar elimineras med fasta fixturer  [20]. 

Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete är det enklaste och effektivaste sättet att producera de produkter 
våra kunder vill ha. Att alla momenten och ordningsföljden av arbetet som ska utföras 
är bestämt och att ett bästa sätt att utföra processen är framtagen, dock ska alltid 
ständiga förbättringar eftersträvas. Medarbetarna har oftast erfarenheten och 
kunskapen om hur arbetet kan utföras på det effektivaste sättet  [2]. 

Ständiga förbättringar 
Grundidén med ständiga förbättringar, Kaizen, är att samtliga medarbetare involveras 
och engageras i förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av 
vardagen där företagets samtliga processer eftersträvas att förbättras  [20].  

Kaizen riktar sig mot små vardagliga förändringar som ökar trivseln hos anställda samt 
effektivisera processer. Ledningens delaktighet och engagemang är viktig med tydliga 
mål till medarbetarna, en unik sak med Kaizen är att direktiven kommer uppifrån men 
drivs underifrån. Förbättringsarbetet bedrivs i grupper, oftast en enhet inom företaget, 
där förbättringsidéer diskuteras och beslutas hur de ska genomföras. Ett typiskt 
förfarande är att använda sig av PDCA modellen  [13]. 

Tvärfunktionellt arbete 
Syftar att uppmuntra till kommunikation och samverkan mellan företagets olika 
enheter, både internt och externt. 

Visualisering 
Ett viktigt begrepp inom Lean är att visualisera, synliggöra för medarbetare hur 
processer ligger till och hur arbeten ska genomföras vid arbetsplatsen. Exempelvis 
hängs en gammal sliten komponent upp vid arbetsstationen detta för att tydliggöra när 

det är dags att byta komponenten  [31]. I produktutvecklingsprojekt är det viktigt att 
synliggöra hur projektets faser ligger till detta görs oftast i form av en tavla som 
beskriver vilken status delfaserna befinner sig i.  
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Bilaga 2 - Intervjuteknik 

Intervjuns ramverk [9] 

Syftet med intervjun och intervjuns frågeställning 

• Intervjuns innehåll, upplägg och genomförande 
• Förväntade slutsatser och resultat 
• Återkoppling till respondenten 
• Etiska frågor som anonymitet 
• Vad som karaktäriserar relationen mellan intervjuare och intervjuperson 
• Ömsesidiga förväntningar 

 

Modell för kvalitativ databehandling, De 7 principerna [9]. 

1. skapa en god gestalt, förståelig och konsistent helhet. 
2. kontinuerliga och iterativa växlingen mellan delar och helheten 
3. söka efter en konsistens i hur intervjupersonen beskriver fenomenet i 

intervjuns delar, ”dolda” dimensioner 
4. intervjuns autonomi, intervjun ska vara möjlig att förstå utan att relatera till 

annat material. 
5. tolkning av intervjun, kräver att intervjuaren har kännedom om det 

undersökta fenomenet, ju mer desto bättre 
6. att det inte existerar någon förutsättningslös analys, intervjuaren kan inte 

ställa sig utanför sin egen förförståelse varken före, efter eller under intervjun 
7. analysens giltighet, analysen ska genom differering öka förståelsen för 

fenomenets mening, sammanställning och gruppering av rådata. 
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10.2 Bilaga 3 - Intervjuunderlag för SF:s personal. 

 

Intevjuunderlag – Tekniker/ingenjör 

• Efter varje workshop, nivå 1-3, kände du att budskapet var tydligt? 
• Kändes workshopsen relevanta för dina arbetsuppgifter? 
• Är det något i materialet du saknar, vill veta mer om eller förtydligat? 

o Saknar du någonting? 
o Är det någonting som känns bristfälligt? 

 

• Hur upplever du Lean idag och vid införandet? 
• Vilka fördelar/nackdelar finner du i Lean? 
• Lean handlar mycket om att hålla rent och snyggt, fick du tillräckliga insikter 

om hur detta ska göras, vilka verktyg som finns? 
• Känner du dig delaktighet i förändringsarbetet? 

 

I ditt arbete, vilka processer genomförs, vilka steg? 

 Beskriv i grova drag. 

 

Intevjuunderlag – Chef 

• Efter varje workshop, nivå 1-3, kände du att budskapet var tydligt? 
o Vad som eftersträvas mm. 

• Kändes workshopsen relevanta för dina egna och enhetens arbetsuppgifter? 
• Är det något i materialet du saknar, vill veta mer om eller förtydligat? 

o Vad skulle du vilja ha hjälp med under era förbättringsmöten? 
o Saknar du någonting? 
o Är det någonting som känns bristfälligt? 

 

• Hur upplever du Lean idag och vid införandet? 
• Vilka fördelar/nackdelar finner du i Lean? 
• Lean handlar mycket om att hålla rent och snyggt, fick du tillräckliga 

kunskaper om hur detta ska göras, vilka verktyg som finns? 
• Känner du dig delaktighet i förändringsarbetet? 

 

Vilka processer genomförs på din avdelning, vilka steg? 
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 Beskriv i grova drag. 

Portföljprojekt, hur bedrivs de hos er. 

 Hur många uppgifter har medarbetarna att arbeta med samtidigt 

 Om stillestånd hur sköts det? 

 

För att kunna förbättra undersökningen, finns det något att tillägga? 
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10.3 Bilaga 4 – Resultat Internetsökning 

 

Lean forum är en organisation som består i ett nätverk av 
produktionsföretag och konsulter. Fokus ligger på samarbete och innovation. 
Lean forums hemsida innehåller bland annat en lista på termer och begrepp 
inom Lean. 

http://www.leanforum.se/ 

 

Leanforumbygg har ett online spel som är bra, spelets uppgift är att bygga 
ett flervåningshus. Spelet har tre spelplaner, byggarbetsplatsen, 
transport/leverantörsled samt projektrummet. 

http://www.leanforumbygg.se/ 

 

Lean shopping har ett flertal Leanspel, instruktioner på engelska och 
danska.  Erbjuder bl.a. 5S spel och spel utformat för kontorsmiljö. 

http://www.leanshopping.com/shop/frontpage.html 

 

Picsie Assosiates har ett antal spel anpassade för produktion och tjänster. 
De erbjuder bl.a. ett avancerat spel inom service och tjänster där 
deltagarantalet kan varieras mellan 8 och 18 personer. Är företaget som 
utvecklade det klassiska Lean spelet som bl.a används på SMT Band. 

http://www.picsie.co.uk/ 

 

Plan är ett konsultbolag som erbjuder utbildning inom förbättringsarbeten 
riktade mot logistik, kopplade till Lean forum.  

Plan har ett flertal Leanspel riktade mot processer men även ett komplett 
Leanspel. Plan har även ett administrativt Leanspel med svenska anvisningar, 
antagningsprocessen vid ett universitet där spelets deltagare antar roller som 
bl.a. sökande, kanslist och studievägledare. För att köpa spelet måste en 
handledarutbildning genomföras. Plan har en kurs inom produktutveckling 
där ett leanspel ingår. 

http://www.plan.se/utbildning/ 
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Sandholm Associates AB erhåller mängder av utbildningar mest riktade 
mot sex sigma och chefsutbildningar. Erbjuder en omfattande Lean-
ledarutbildning riktad mot varu och tjänste producerande organisationer 
innehåller bl.a. Leanspel, 13 dagar uppdelade på 6 block. Har E-tidningen 
Potentialen länkad till hemsidan samt mängder av artiklar. 

http://www.sandholm.se/ 

 

Scandinacian Enterprice Management AB har utbildning inom Lean, 
Leanspel. Under länken ”arbetssätt” finns en kortfattad förklaring av 
Leanbegrepp. 

http://www.scem.se/ 

 

Swerea IVF erhåller grundläggande utbildning om Lean. Länk till sida 
innehållandes grundläggande insikt om Lean i praktiken finns. 

http://www.swereaivf.se/default.aspx 
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10.4 Bilaga 5 – Önskemål av innehållet i Leanspel hos SF 

 

Önskemål från SFK:s personal: 

• Visar samarbetet mellan projekt och enheter 
• COD, Cost of Delay 
• Prioritera mapparna 
• Fokus på grunderna 
• Flaskhalsar 
• Gemensamma mål 
• Vikten att slutföra projekt 
• Prioritera projekt 
• När man stöter på problem läggs projektet åt sidan och man gör annat istället 
• Illustrera vikten av grupparbete 
• Pengar som tickar 
• Låtsas vara ett företag, hur påverkas olika arbetssätt 
• Värdeflödeskartläggning, oftast parallella saker i R & D 
• Resurskonflikter, planeringen 
• Kritiskalinjen vs annat projekt 
• Hjälp med människors mjuka sidor 

 

Mina tankar (examensarbetarens) 

• Byta arbetsuppgifter får inte vara samma yrkeskategori som man är irl. 
• Se till att det är okej att göra fel 
• Köbildning, saker som man inte jobbar med 
• Batchstorlek, ställtider 
• Använda CD-fodral som visualisering av projektmapp 
• Enkelt och roligt 
• Variation av antalet deltagare  
• Excel-blad 
• Ledtid, kvalitet och leveransprecision samt trivsel 

  

Leanspelets uppbyggnad 

• Bygger på projekt 
• Kör ett projekt eller fem projekt 
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• Vad händer vid 
o Sjukdom 
o Haveri 
o Reklamation 

• Labbmiljö 
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10.5 Bilaga 6 – Instruktionsguide till Leanspelet 

Instruktionsguiden återfinns endast i Sandviks rapport. 


