
Självbedömning: Produktion och flöden
Rutorna ger exempel vad man typiskt kan se på respektive nivå. OBS! Du kan markera var som helst på skalan, även mellan nivåerna.

Nivå 0
Ej märkbart

Nivå 1
Goda initiativ

Nivå 3
Strukturerat

Nivå 4
Väl etablerat

Nivå 5
Enastående (världsklass)

Nivå 2
Uppstartat

Stabilitet
som helhet

Transporter,
buffertar

Allt alltid
i rätt mängd 
på rätt plats

Verktyg och
material på upp-
märkta platser

Relativt god
ordning men en 
hel del letande

Rörigt, svårt att hitta
Stora materialbuffertar

Väl fungerande
systematik för att

hålla ordning

Säkerhet, 
arbetsmiljö

Tydliga inslag av
risker och

belastningar

Förebyggande 
arbete finns och 

påverkar arbetssätt

Viss systematik,
få synliga risker och
arbetsmiljöproblem

SAM fungerar väl,  
inga kända brister 

obearbetade

Täta riskanalyser
där varje upptäckt 

risk bearbetas

Automation 
nuläge

Flera väl fungerande robotar 
för hantering eller tillverkning

En enskild maskin är 
automatiserad eller robotiserad

Möjligheter till automation 
har identifieratsIngen ”Fullständig” automation smart

Integrerad i produktionsflödet
Automation finns för viss 

obemannad drift

Underhåll All utrustning
minutiöst skött

Underhåll
till största delen
förebyggande

Underhåll 
i huvudsak 
avhjälpande

Ständiga haverier
och driftsstörningar

All utrustning
100% tillgänglig

Underhåll drivet
av operatörer och

processägare

Hur ser vår
process ut



Hur ser vår
process ut

Självbedömning: Tillverkning och kvalitet

Rutorna ger exempel vad man typiskt kan se på respektive nivå. OBS! Du kan markera var som helst på skalan, även mellan nivåerna.

Nivå 0
Ej märkbart

Nivå 1
Goda initiativ

Nivå 3
Strukturerat

Nivå 4
Väl etablerat

Nivå 5
Enastående (världsklass)

Nivå 2
Uppstartat

Kvalitet
som helhet

Inköpt material
Många okända

felkällor i inköpt
material

Tätt informations-
utbyte kring kvalitet
med leverantörer 

Materialbrist
eller -fel leder ofta

till störning

Omfattande
kvalitetsutveckling
med leverantörer

Leverantörer
tar fullt kvalitets-

ansvarar

Sömlösa
värdekedjor

från leverantörer

Stopp av processer
Processer

stoppas bara i 
nödfall

Fungerande och 
snabb support vid
stopp (”andon”)

Systematik för
omhändertagande

av stopp

Alla har befogenhet 
att stoppa men

få gör det

Arbetsledare be-
slutar om process 

ska stannas 

Korta stopp
vanligt och leder till

tydlig utveckling

Rätt från mig: Pro-
duktdesign

Många klagomål
på brister i geometri,

passform etc

Internkunds
behov ges
stor vikt

Tätt informations-
utbyte mellan stegen

i processen

Internkunds alla 
behov kända och

styrande i varje steg

Administrativa
processteg  optimerade

för internkunden

Internkunds önske-
mål tillfredsställda

i varje steg

Upptäckt av fel ”Låt-gå”-mentalitet,
fel skickas vidare

Fel omöjliggörs
systematiskt

(”Poka-yoke”)

Alla kan upptäcka 
och hantera fel 
i egen operation

De allra flesta
påtalar fel de 

upptäcker

Ett upptäckt fel
accepteras aldrig

i något steg

Alla väsentliga
felkällor

eliminerade

Avvikelser
Avvikelser upptäcks
senare i processen

eller av kund

Grundorsak hittas
och bearbetas

för varje avvikelse

Noggrann
dokumentation om

varje avvikelse

God kunskap
om antal och typ av

avvikelser

Alla avvikelser
används systematiskt

för att lära

Varje avvikelse
(säkerhet, kvalitet, 

process) tas omhand



Hur ser vår
process utSjälvbedömning: Kunder. Kompetens. Förbättringar. 

Rutorna ger exempel vad man typiskt kan se på respektive nivå. OBS! Du kan markera var som helst på skalan, även mellan nivåerna.

Nivå 0
Ej märkbart

Nivå 1
Goda initiativ

Nivå 3
Strukturerat

Nivå 4
Väl etablerat

Nivå 5
Enastående (världsklass)

Nivå 2
Uppstartat

Förbättring
som helhet

Se med egna 
ögon

Beslut fattas
ofta på bristande 

underlag

Djup process-
kunskap hos alla
som tar beslut

Alla beslut
grundas på egen

observation

Hög närvaro
för ledare och staber

i processerna

Förståelse till
största delen genom

rapporter och mätetal

Förbättringsarbete Förbättrings-
förslag sällsynta

Stort antal 
förbättringar 

genomförs ständigt

System för att
generera och ta 
hand om idéer

Förslag leder 
ibland till

förbättringar

Intensiv och 
visionsdriven för-
bättring överallt

Förbättringsmöten
i alla grupper och på

alla nivåer

Problem-lösning Samma problem 
återkommer ofta

Grundlig fakta-
insamling/planering

före åtgärder

Chefer och tekniker
åtgärdar, baserat

på egen erfarenhet

Varje problem 
används för att 

lära

Effekt av varje 
åtgärd utvärderas

noggrant

Systematisk
dammsugning efter

problem att lösa

Reflektion 
experiment

Ingen efter-
tanke kring hur 
arbetet utförs

Feedback och 
reflektion av och till i

de flesta grupper

Information och 
dialog som starkt
gynnar reflektion

Stor vilja att prova 
och testa nytt

Ständiga
experiment som 
utvärderas noga

Utvecklingsmål
drivande för hela
organisationen

Kundfokus Kravfokuserad
förbättringsdialog

Ständigt utbyte
med kund för gemen-

sam förbättring

Förbättringsinitiativ
för kundens räkning

vanliga

Viss gemensam
problemlösning

Kundens
perspektiv styrande

för alla

Varje medarbetare
förstår och prioriterar

alltid kundvärde

Kompetens
utmaning

Låga
kompetenskrav för

de flesta

Små möjligheter
för de flesta att
”komma vidare”

Tydliga insatser
för kompetens-

utveckling

Yrkeskunskap
stor och utvecklas

systematiskt

Alla växer genom
tydliga, stimulerande

utmaningar

Varje med-
arbetare lär något

nytt varje dag



Hur ser vår
process ut

Nivå 0
Ej märkbart

Nivå 1
Goda initiativ

Nivå 3
Strukturerat

Nivå 4
Väl etablerat

Nivå 5
Enastående (världsklass)

Nivå 2
Uppstartat

Självbedömning: Hur är vår samlade bedömning?
Raderna nedan svarar mot var sitt formulär. Sätt in ett kryss och en ring på varje rad, enligt bedömningarna nedtill på respektive formulär.

Engagemang och 
lagarbete

Kvalitet i varje led

Kundfokus, ständiga 
förbättringar

Förbrukningsstyrd 
produktion

Stabilitet 
och standard


