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Förord&&
Detta! examensarbete! utgör! det! sista! momentet! i! författarnas! studier! till! civilingenjörer! i!
Industriell!ekonomi!vid!Luleå!tekniska!universitet.!Arbetet!omfattar!30!högskolepoäng,!vilket!
motsvarar!20!veckors!studier,!och!syftar! till!att!utveckla!en!modell! för!Lean!Sex!Sigma!och!
sedan!exemplifiera!modellen!på!ABB!Composites!i!Piteå.!

Vi! vill! därför! börja!med! att! tacka!Malin!Albing,! vår! handledare! från!ABB!Composites,! som!
hjälp! oss! att! inhämta! nödvändig! information! och! gjort! det! möjligt! att! genomföra!
examensarbetet.! Vi! vill! vidare! tacka! anställda! på! ABB! Composites,! särskilt! tack! till! Eva!
Skoglund!och!Anders!Granqvist,! samt! alla! operatörer! som! visat! engagemang!och! intresse.!
Det!är!tack!vare!Er!hjälp!som!vi!har!haft!möjligheten!att!genomföra!denna!studie.!!

Självfallet! vill! författarna!avsluta!med!att! tacka! vår!handledare!Martin!Holmbom!vid! Luleå!
tekniska!universitet,!som!under!resans!gång!gett!oss!värdefulla!tips!och!stöttat!oss!med!vårt!
arbete.!Tack! för!ditt!engagemang!samt!synpunkter!kring!examensarbetets!utformning,!och!
de!givande!diskussionerna.!!
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Arbetsuppdelning&för&examensarbetet&
Arbetsgången!vid!examensarbetet!har!bedrivits!genom!att!författarna!diskuterat!varje!del!av!
examensarbetet! innan! arbetet! påbörjats.! Exempelvis! diskuterades! metodvalet! igenom!
mellan!författarna!innan!det!skrevs!ned.!!

Huvudansvaret!har!därefter!delats!upp!vid!skriften!av!de!olika!delarna!av!examensarbetet.!
Inledningskapitlet! skrevs! tillsammans! av! bägge! författarna,! där! det! var! viktigt! att! komma!
överens!av! rapportens!problemställning,! syfte!samt! rapportens!disposition.!Huvudansvaret!
för!metodkapitlet!blev!Masoud!som!ansvarade!för!skriften,!men!diskussioner!fördes!mellan!
bägge! författare! innan!kapitlet! inleddes.!Litteraturstudiens!ansvarsområden!delades!vidare!
åt,!där!Sina!hade!ansvar! för!skriften!av!Lean!och!Sex!Sigma,!medan!Masoud!ansvarade!för!
Lean!Sex!Sigma.!Vidare!i!analyskapitlet!ansvarade!Sina!för!skriften!fram!till!och!med!kapitel!
4,7!och!det!resterande!av!analyskapitlet!ansvarade!Masoud!för.!Vad!det!gäller!fallstudien!var!
bägge! författarna! lika! delaktiga! i! rapporten! och! ansvarsområden! kan! fördelas! genom! att!
Masoud!ansvarade!för!”define”,!slutsats!och!diskussion!medan!det!resterande!ansvarades!av!
Sina.!Vidare!i!examensarbetet!ansvarade!Sina!för!slutsatserna!och!Masoud!för!diskussionen.!!

Den! som! har! haft! huvudansvaret! av! en! del! i! rapporten,! har! agerat! som! opponent! för! de!
delar!som!den!inte!haft!huvudansvaret!för.!På!så!sätt!har!varje!del!kritiserats!och!granskats!
av! den! andra! författaren.! Utöver! detta! har! rapporten! skickats! på! granskning! hos! Martin!
Holmbom!samt!Malin!Albing!för!diskussioner!kring!examensarbetets!utformning.!

& &
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Sammanfattning&
Lean! och! Sex! Sigma! är! de! två! av! de! mest! använda! kvalitetsförbättringsmetodikerna.!
Vanligtvis! brukar! endast! en! av! dessa! implementeras! inom! en! verksamhet,! antingen! Lean!
eller! Sex! Sigma.! Sedan!millennieskiftet! har! en! ny! förbättringsmetodik! vid! namn! Lean! Sex!
Sigma!utvecklats!genom!att!integrera!de!båda!tidigare.!!

Diskussionerna!om!Lean!Sex!Sigma!har!dock! till! största!del!hållits!på!en! teoretisk!nivå!och!
det! finns! få! praktiska! exempel.! Avsaknaden! på! praktiska! exempel! beror! främst! på!
avsaknaden!av!ett!standardramverk!för!en!Lean!Sex!Sigma!modell,!trots!att!många!författare!
tidigare!föreslagit!olika!modeller.!

Syftet!med!denna!studie!är!att!utveckla!och!föreslå!en!modell! för!Lean!Sex!Sigma!som!kan!
användas! som! standardramverk! i! framtiden.!Detta! har! gjorts! genom!att! jämföra! Lean!och!
Sex!Sigma!med!varandra,!samt!studera!befintlig!litteratur!kring!Lean!Sex!Sigma.!Jämförelsen!
har! gjorts! genom! att! bryta! ner! varje! förbättringsmetodik! i! värderingar,! arbetssätt! och!
verktyg,! för! att! finna! likheter! och! skillnader.! Dessa! beaktades! då! de! båda! metodikerna!
integreradase!till!en!holistisk!modell!för!Lean!Sex!Sigma.!!

Lean!Sex!Sigma!modellen!har!sedan!exemplifierats!i!en!fallstudie!utfört!på!ABB!Composites!
för! att! påvisa! hur! modellen! kan! användas.! DefineW,! measureW! och! analyze! fasen!
exemplifierades! vilket! resulterade! i! 30! förbättringsmöjligheter! som! kan! översättas! till!
projekt.!Dessutom!identifierades!40!olika!variationsbidragande!parametrar!i!verksamheten.!

Fortsatt!arbete!bör!fokusera!på!att!validera!den!modell!som!föreslås!för!att!legitimera!dess!
roll!som!standarsramverk!för!Lean!Sex!Sigma.!Samtidigt!bör!ytterligare!fallstudier!utföras!för!
att! ytterligare! validera!modellen! samt! visa!på! fler! praktiska! exempel! på!hur!modellen! kan!
användas.!

& &
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Abstract&
Lean! and! Six! Sigma! are! two! of! the! most! used! continuous! improvement! methodologies!
today.! Even! though!both!methodologies! complement!each!other!well,! usually!only!one!of!
these!methodologies! is! implemented!within! a! company,! either! Lean!or! Six! Sigma.!Around!
the! year! 2000! the! evolution! of! a! new! continuous! improvement! methodology! started! by!
integrating! Lean! and! Six! Sigma! into! Lean! Six! Sigma! in! order! to! create! synergies! between!
them!both.!!

Most! discussions! regarding! Lean! Six! Sigma!has! so! far! been! at! a! theoretical! level,! and! less!
attention!has!been!devoted!to!the!study!of!the!practical!implications.!!The!lack!of!empirical!
evidence!is!mainly!a!consequence!of!the!lack!of!a!standard!framework!for!a!Lean!Six!Sigma!
model,!even!though!previous!authors!have!proposed!different!models.!

The!aim!for!this!study!was!to!develop!and!propose!a!model!for!Lean!Six!Sigma!that!can!be!
used! as! a! standard! framework.! This! was! done! by! comparing! the! Lean! and! Six! Sigma!
methodologies,! and! also! studying! previous! models! proposed! by! different! authors.! The!
comparison!was!made!possible!by!breaking!down!each!methodology!into!values,!techniques!
and! tools! to! find! similarities! and! differences! between! Lean! and! Six! Sigma.! The! two!
methodologies!were!then!integrated!into!a!holistic!Lean!Six!Sigma!model.!!

The! Lean! Six! Sigma! model! was! later! exemplified! in! a! case! study! conducted! at! ABB!
Composites!to!show!how!the!model!can!be!used.!The!defineW,!measureW!and!analyse!phases!
of!the!model!was!exemplified!which!resulted!in!30!opportunities!for!improvement!that!can!
be! translated! into! improvement! projects.! In! addition,! 40! different! variation! contributing!
parameters!was!identified.!

Future!research!should!focus!on!validating!the!proposed!model!in!order!to!legitimize!its!role!
as!a!standard!framework.!Future!work!should!also!focus!on!conducting!more!case!studies!to!
further!validate!the!model!and!demonstrate!its!practical!use.!!
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1. Inledning&
I" detta" kapitel" introduceras" läsaren" till" bakgrunden" och" problemställningen" för"

examensarbetet."Därefter"presenteras"syftet"med"examensarbetet"och"dess"disposition."

1.1 Bakgrund&
Kvalitet! kan! definieras! som! förmågan! hos! en! vara! eller! tjänst! att! tillfredsställa,! och! helst!
överträffa,!kundernas!behov!och!förväntningar!(Bergman!&!Klefsjö,!2007).!Kvalitet!har!blivit!
en!av!de!viktigaste!konkurrensfaktorerna!för! företag!(ibid.).!Kumar!et.!al.! (2006)!menar!att!
detta! beror! på! ett! ökat! tryck! från! kunder! och! att! få! ut! mer! kundvärde! från! inköpta!
produkter,! baserat! på! antingen! kvalitet,! snabba! leveranser! eller! låg! kostnad.! Ökat! tryck!
tillsammans! med! både! globalisering! och! mer! medvetna! kunder! har! påskyndat! olika!
ansträngningar! för! att! uppnå! högre! kvalitet! inom! vitt! skilda! sektorer! inom! samhället!
(Bergman! &! Klefsjö,! 2007;! Basu,! 2008).! Utifrån! sådana! ansträngningar! har! olika!
kvalitetsförbättringsmetodiker! utvecklats,! varav! två! av! de! mest! använda! metodikerna! är!
Lean!och!Sex!Sigma! (Salah!et.! al.,! 2010).!Med!olika!angreppssätt,!men!med! liknande! syfte!
angriper!de!båda!metodikerna!problem!och!utmaningar!på!olika!sätt!(Arnheiter!&!Maleyeff,!
2005).!!

Lean! utvecklades! av! fordonstillverkaren! Toyota! i! Japan! där! syftet!med! förbättringsarbetet!
var!att!eliminera!slöserier!och!åstadkomma!leveranser!i!rätt!tid!(Arnheiter!&!Maleyeff,!2005;!
Salah! et.! al.,! 2010).!Med! fokus! på! att! effektivisera! flöden! och! förbättra! produktivitet! har!
Lean! utvecklats! till! att! numera! vara! ett! förhållningssätt! och! en! strategi! för! hur! en!
verksamhet! ska! bedrivas,! som! innefattar! företagskultur,! värderingar,! grundläggande!
principer,!metoder,!ledarskap!och!medarbetarskap!(Peterson!et.!al.,!2009).!!

Sex!Sigma!grundades!av!energibolaget!Florida!Power!&!Light!Company! i!USA!för!att!sedan!
utvecklas!och!kommersialiseras!av! telekomföretaget!Motorola! (DahlgaardWPark,!2011).! Sex!
Sigma! syftar! till! att! förbättra!processkapacitet!och!minimera!defekta!produkter!genom!ett!
faktabaserat!och!analytiskt!arbetssätt! (Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Sex!Sigmas!amerikanska!
bakgrund! speglas! av! den! hierarkiska! organisatoriska! infrastruktur! och! rollstruktur! som!
metodiken!arbetar!med!(Sörqvist!&!Höglund,!2007;!Schön,!2006).!Denna!rollstruktur!innebär!
att!endast!en!utbildad!grupp!inom!företaget!jobbar!med!förbättringsprojekt!till!skillnad!från!
Lean! där! alla! medarbetare! är! delaktiga! i! förbättringsarbetet! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007;!
Peterson!et.!al.,!2009).!!

Sex!Sigmas!rollstruktur!gör!att!metodiken!lämpar!sig!bättre!för!större!projekt!då!metodikens!
projektform! konsumerar! stora! resurser! (Nonthaleerak! &! Hendry,! 2008).! Mindre!
förbättringar! och! projekt! kopplat! till! dessa! brukar! därför! negligeras! då! dessa! anses!
olönsamma! (ibid.).! Inom! Lean! finns! dock! arbetssätt! och! verktyg! som! kräver! små! resurser,!
vilket!gör!att!Lean!lämpar!sig!väl!till!mindre!problem!(Peterson!et.!al.,!2009;!Assarlind!et.!al.,!
2012).! Däremot! saknar! Lean! ett! tydligt! och! strukturerat! arbetssätt! för! att! lösa! större!
problem!vilket!Sex!Sigma!har!(Cudney!&!Fargher,!2005).!Följaktligen!finns!stora!skillnader! i!
metodikerna!som!trots!det!har!visat!sig!vara!framgångsrika!och!ge!goda!resultat!var!för!sig!
(Arnheiter!&!Maleyeff,!2005).!
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1.2 Problemställning&
Trots!att!båda!förbättringsmetodikerna!har!påvisats!ge!goda!resultat!är!det!vanligt!att!vissa!
företag! som! använder! Lean! eller! Sex! Sigma! når! en! punkt! då! avkastningen! avtar! från!
uppnådda! förbättringar! (Arnheiter!&!Maleyeff,! 2005).! Arnheiter!&!Maleyeff! (2005)!menar!
att!stagneringen!av!resultat!beror!på!att!förbättringar!främst!gällt!grundläggande!problem,!
och! när! dessa! problem! lösts! har! fortsatta! förbättringar! varit! svåra! att! uppnå.! Atamaca! &!
Girenes!(2011)!antyder!att!stagneringen!även!kan!bero!på!att!att!Sex!Sigma!fokuserar!på!att!
förbättra!produktkvalitet!och!minimera!enskilda!processvariationer!snarare!än!att!förbättra!
flöden,!medan!Lean!är!mer!effektivt!då!flöden!och!slöserier!står!i!centrum.!!

De!olika! styrkorna!och! svagheterna! inom!Lean! respektive!Sex!Sigma!gör!det! intressant!att!
studera!möjligheten!att!integrera!metodikerna.!Genom!en!integration!av!Lean!och!Sex!Sigma!
kan! förbättringsarbeten! fortsätta! genom! att! uppmärksamma! både! hög! kundnytta! (högre!
kvalitet)!och!låg!kostnad!(eliminering!av!slöserier),!samtidigt!som!arbetet!med!förbättringar!
fortsätter,! se! figur! 1! (Arnheiter! &! Maleyeff,! 2005).! Denna! integration! av! de! båda!
kvalitetsförbättringsmetodikerna! kallas! Lean! Sex! Sigma.! Ett! flertal! författare! har! utvecklat!
modeller!för!integreringen,!införandet!och!användandet!av!Lean!Sex!Sigma,!se!bland!andra:!
Arnheiter!&!Maleyeff!(2005),!Atamica!&!Girenes!(2011),!Cudney!&!Fargher!(2005),!Hilton!&!
Sholan!(2012)!och!Salah!et.!al!(2010).!!

!

Figur)1.)Visar) fördelen)med) integrationen)av)metodikerna)där)både)kundnyttan)och) lägre)
kostnader)uppmärksammas)(fritt)översatt)från)Arnheiter)&)Maleyeff,)2005).)

Diskussioner! kring!möjliga! synergieffekter! av! att! integrera! Lean! och! Sex! Sigma! har! hittills!
hållits!på!en!teoretisk!nivå!och!de!praktiska!exemplen!är!få!(Assarlind!et.!al.,!2012;!Bendell,!
2006).!Olika!modeller!ger!olika!förslag!på!hur!Lean!Sex!Sigma!kan!användas!i!praktiken,!men!
det! finns! liten! eller! ingen! samstämmighet! bland! förslagen.! Följaktligen! saknas! en!
standardmodell! för! Lean! Sex! Sigma! som! fortsatt! forskning! kan! bygga! på! (Kumar! et.! al.,!
2006).!!
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1.3 Syfte&
Syftet! med! detta! examensarbete! är! att! utveckla! en! modell! för! Lean! Sex! Sigma! utifrån!
befintlig!litteratur!samt!att!testa!modellen!i!praktiken.!

1.4 Rapportens&disposition&
Här!presenteras!rapportens!övergripande!disposition:!

Inledning:! Detta! kapitel! introducerar! läsaren! till! bakgrunden! och! problemställningen! för!
examensarbetet.! Därefter! presenteras! syftet! med! examensarbetet! och! dess! fortsatta!
disposition.!!

Metod:! I! detta! kapitel! presenteras! studiens! metod,! vilket! diskuterar! studien! ur! ett!
vetenskapligt! perspektiv! samtidigt! som! metodvalets! validitet! och! reliabilitet! kommer! att!
diskuteras.!Efter!att!ha!läst!det!här!kapitlet!kommer!läsaren!ha!ett!förståelse!för!den!valda!
forskningsstrategin,!hur!problemet!ska!lösas!och!hur!syftet!skall!nås.!!

Litteraturstudie:& I!detta!kapitel!ges!en! förklaring! till! varför!vissa!uppkommande!referenser!
har! valts! inom! varje! litteraturavsnitt.! Kapitlet! är! indelat! i! fem! delar,! där! de! två! första!
förklarar!hur!insamling!av!teori!har!genomförts!samt!struktur!för!litteraturstudien,!medan!de!
tre!sista!presenterar!litteraturen!för!Lean,!Sex!Sigma!och!Lean!Sex!Sigma.!De!sistkommande!
tre!delarna!presenteras!i!bilaga!A,!med!anledning!av!att!somliga!läsare!redan!har!förståelse!
kring!Lean,!Sex!Sigma!och!Lean!Sex!Sigma.!Avsikten!är!att!förenkla!rapportens!disposition!för!
läsaren,!som!själv!kan!välja!ifall!den!vill!fördjupa!sig!i!litteraturstudien.!!

Analys& av& litteraturstudie:!Detta!kapitel!analyseras!den!framtagna! litteraturenstudien!som!
genomförts! i! föregående! kapitel.! Lean!och! Sex! Sigma! kommer! att! jämföras! samtidigt! som!
likheter! och! skillnader! identifieras.! Därefter! utvecklas! en! modell! för! Lean! Sex! Sigma!
utgående! från! jämförelsen! av! metodikerna! samt! befintlig! litteratur.! Slutligen! föreslås! en!
modell!som!kan!användas!som!standardramverk!för!Lean!Sex!Sigma.!

Fallstudie:! I! detta! kapitel! exemplifieras! defineW,!measureW! och! analyzefasen! från!modellen!
för!Lean!Sex!Sigma,!som!utvecklades! i! föregående!kapitel,! för!att!påvisa!hur!modellen!kan!
användas!i!ett!praktiskt!fall.!

Resultat& och& slutsats:! Detta! kapitel! presenterar! studiens! resultat! och! slutsats! som!
författarna!kommit!fram!till.!Avsikten!är!att!besvara!på!studiens!syfte!och!problemställning.!

Diskussion:& Detta! kapitel! diskuterar! studiens! resultat.! Kapitlet! innehåller! även! en!
utvärdering! av! metodval! genom! en! diskussion! om! validitet! och! reliabilitet.! Slutligen! ges!
förslag!till!fortsatta!studier.!

Referenser:! I! detta! kapitel! presenteras!de! källor!och! referenser! som!ha!använts! i! studien,!
vilka!har!brutits!ner!till!artiklar,!böcker!samt!internetkällor.! !
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2. Metod&
I" detta" kapitel" presenteras" studiens" metod," vilket" diskuterar" studien" ur" ett" vetenskapligt"

perspektiv" samtidigt" som"studiens"validitet"och" reliabilitet"kommer"att"diskuteras."Efter"att"

hur"problemställningen"ska"tacklas"och"hur"syftet"skall"nås."

2.1 Vetenskapligt&syfte&
Enligt!Saunders!et.!al.!(2009)!kan!forskning!delas!in!i!tre!huvudsakliga!syften;!undersökande!
(exploratory),!beskrivande!(descriptive)!och!förklarande!(explanatory).!

Tabell)1.))Tre)olika)syften)med)forskning,)fritt)översatt)enligt)Saunders)et.)al.)(2009).)

Vetenskapligt&syfte& Mål& Frågeställningar&

Undersökande& & • Söka!nya!insikter!
• Bedöma!företeelser!i!

nytt!ljus!

• Varför?!
• Hur?!

Beskrivande& • Beskriva!exakta!
profiler!av!personer,!
evenemang!eller!
situationer.!

• Vad?!
• Vem?!

Förklarande& • Etablera!
orsakssamband!
mellan!variabler!

• Vad!händer!om?!

!

Det!kan!finnas!luckor!i!kunskap!kring!ett!visst!problemområde,!och!om!forskningen!syftar!till!
att! fylla! dessa! luckor! anses! forskningen! vara! undersökande! (Patel! &! Davidson,! 2011).!
Problemområdet!undersöks!då!ur!olika!perspektiv!för!att!finna!nya! insikter!samt!utvärdera!
företeelser!allsidigt!och!ur!ett!nytt!ljus!(Patel!&!Davidsson,!2011;!Saunders!et.!al.,!2009).!Den!
stora! fördelen! med! undersökande! studier! är! den! flexibilitet! och! anpassningsbarhet! som!
studien! har! (Saunders! et.! al.,! 2009).! Saunders! et.! al.! (2009)! nämner! att! författaren! för! en!
undersökande! studie! måste! vara! villig! att! ändra! riktningen! i! forskningen! utefter! den! nya!
information!och!insikt!som!tillkommer!under!studiens!gång!(ibid.).!

Ejvegård! (2009)! anser! att! beskrivande! studier! är! den! enklaste! det! enklaste! metodvalet.!
Redogörelser!för!exempelvis!hur!ett!land!ser!ut,!hur!det!styrs!eller!hur!skattesystemet!ser!ut!
är!några!exempel!på!beskrivande!studier!(ibid.).!Saunders!et.!al.!(2009)!menar!att!en!klar!bild!
kring!en!företeelse!redan!måste!finnas!för!att!datainsamlingen!kring!företeelsen!ska!kunna!
ske.!Samtidigt!begränsas!den!beskrivande!studien!till!att!endast!undersöka!några!få!aspekter!
av! de! företeelser! som! är! av! intresse! (Patel! &! Davidson,! 2011).! Oftast! används!metoden! i!
samband!med!en!undersökande!eller! förklarande!studie,!och!sällan!för!sig!självt! (Saunders!
et.!al.,!2009).!

Förklarande! studier,! även! kallat! hypotesprövande! studier,! bygger! på! att! antaganden!
genomförs!för!att!kunna!förklara!relationer!och!samband!samt!vilka!relationer!som!påverkar!
dessa! (Patel! &! Davidson,! 2011).! Att! kunna! undersöka! olika! antaganden! och! förklara!
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samband!förutsätter!att!det!finns!tillräcklig!kunskap! inom!ett!område,!där!antaganden!och!
förhållanden!kan!härledas! från!den!befintliga! teorin! (ibid.).! Ett! exempel!på!en! förklarande!
studie!kan!vara!att!förklara!varför!det!regnar.!

Denna!studie!syftar!till!att!utveckla!en!modell!för!Lean!Sex!Sigma!för!att!sedan!använda!och!
utvärdera!denna!modell! i!praktiken.!Då!få!modeller!och!praktiska!exempel!finns!kring!Lean!
Sex! Sigma! finns! en! kunskapslucka! som! behöver! fyllas.! Därmed! kommer! denna! studie! i!
huvudsak! att! vara! undersökande! i! sin! karaktär.! Modellen! kommer! att! utvecklas! utifrån!
befintlig! teori!och!en!del!av!detta!arbete!kommer!vara!att! förklara!Lean!Sex!Sigma!utifrån!
andra!studiers!resultat.!Därför!kommer!denna!studie!delvis!även!vara!beskrivande.!

2.2 Forskningsansats&
Forskningsansatsen! i! en! studie!beskriver! vilken! inriktning! som! forskningen!har.!Genom!att!
välja! forskningsansats! väljs! studiens! sätt! att! relatera! teori! till! den! verklighet! som! studeras!
(som!även!kallas!för!”empiri”)!(Patel!&!Davidson,!2011).!Författaren!har!då!tre!val!att!göra,!
vilka!beskrivs!nedan!tillsammans!med!en!förklaring!av!denna!studies!inriktning.!

2.2.1 Induktiv,&deduktiv&eller&abduktiv&ansats&
Genom! en! induktiv! ansats! används! empirisk! data! för! att! dra! slutsatser! och! utveckla! nya!
teorier! (Saunders! et.! al.,! 2009).! Patel!&!Davidson! (2011)! förklarar! att! forskaren! genom!en!
induktiv! studie! studerar! ett! forskningsobjekt! och! utifrån! den! insamlade! informationen,!
empirin,!formulerar!en!teori.!En!induktiv!ansats!syftar!alltså!till!att!skapa!nya!teorier!(Patel!&!
Davidson,!2011;!Saunders!et.!al.,!2009).!!

En! deduktiv! ansats! är! motsatsen! till! en! induktiv! ansats,! och! bygger! på! befintliga! teorier.!
Empirisk! data! används! då! för! att! testa! dessa! teorier! och! finna! sätt! att! utveckla! dessa!
ytterligare.!(Saunders!et.!al.,!2009).!Patel!&!Davidson!(2011)!förklarar!att!en!deduktiv!ansats!
brukar!användas!vid!de!tillfällen!då!forskaren!ur!befintlig!teori!härleder!hypoteser!som!sedan!
prövas! i! den! aktuella! studien.! En! deduktiv! ansats! syftar! alltså! till! att! använda! befintliga!
teorier! för! att! förklara! olika! företeelser,! samt! om! möjligt! bygga! på! den! redan! befintliga!
teorin!(Patel!&!Davidson,!2011;!Saunders!et.!al.,!2009).!!

En! abduktiv! ansats! är! en! kombination! av! de! två! tidigare! ansatserna.! En! abduktiv! ansats!
påbörjas!oftast!med!en! induktiv! inledning!och!avslutas! sedan!deduktivt.!Detta! innebär! att!
forskaren!först!formulerar!en!egen!teori!för!att!sedan!testa!denna!teori!för!att!utvidga!den!
och!göra!den!mer!generell.!(Patel!&!Davidson,!2011).!!

Kring!Lean!Sex!Sigma!finns!mycket!teori!skrivet!men!det!saknas!både!en!standardmodell!och!
praktiska!exempel.!Utifrån!befintlig!teori!kommer!en!modell!för!Lean!Sex!Sigma!att!utvecklas!
för!att!sedan!prövas.!Detta!innebär!att!en!deduktiv!ansats!kommer!att!användas.!

2.2.2 Kvantitativ&eller&kvalitativ&ansats&
Forskning!kan!utöver!att!vara!induktiv,!deduktiv!eller!abduktiv,!även!delas!in!i!kvalitativ!och!
kvantitativ.! Begreppen! ”kvalitativ”! och! ”kvantitativ”! syftar! på! hur! den! insamlade!
informationen!genereras,!bearbetas!och!analyseras!(Patel!&!Davidson,!2011).!!
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En! kvantitativ! ansats! resulterar! i! siffror! och! statistik! vilket! antas! vara!mätbara.! Statistiska!
verktyg!används!ofta!för!att!kunna!dra!slutsatser! från!empirisk!data.!Genom!en!kvantitativ!
ansats!blir!det!lättare!att!göra!breda!generaliseringar.!(Saunders!et.!al.,!2009).!

Den!kvalitativa!ansatsen!är!inte!fokuserad!på!att!göra!generaliseringar!utan!är!fokuserad!på!
att! få!en!djupare! förståelse! för!ett!ämne.!Vidare!är!denna!ansats!mindre! formaliserad!och!
slutsatserna!som!dras!från!resultatet!är!baserat!på!attityder!och!övertygelser.!(Saunders!et.!
al.,!2009).!

Då! modellen! tas! fram! i! denna! studie! kommer! en! kvalitativ! ansats! att! väljas! för! att! dra!
slutsatser!utifrån!befintlig!litteratur.!Detta!leder!till!att!djupare!förståelse!fås!inom!Lean!Sex!
Sigma!med!förhoppning!om!att!kunna!bidra!till!detta!forskningsområde.!

2.3 Forskningsstrategi&
En! forskningsstrategi! beskriver! hur! en! studie! avses! närmas! på! ett! vetenskapligt! sätt!
(Ejvegård,!2009).!För!att!sträva!efter!vetenskaplighet!är!därför!medvetenheten!i!strategivalet!
viktigt! och! ibland! är! det! klokt! att! använda! flera! strategier! (ibid.).! Några! av! de! vanligaste!
strategierna!beskrivs!i!tabell!2.!!

Tabell)2.)Olika)forskningsstrategier.)(Ejvegård,)2009))

Forskningsstrategi& Syfte&

Experiment& Studera!samband!mellan!
olika!variabler.!

Survey& Via!intervjuer/och!eller!
frågeformulär!samla!in!
information.!

Fallstudie& Undersökning! av! ett!
praktiskt!exempel!

Arkivstudie& Studera! administrativ! data!
och!dokument.!

Modellbildning& Metod!för!att!vidareutveckla!
teori.!

!

Patel!&!Davidson!(2011)!beskriver!experiment!som!beteckning!på!ett!undersökningsupplägg!
där! några! få! variabler! undersöks! samtidigt! som! andra! faktorer! som! kan! påverka! dessa!
variabler!kontrolleras.!Saunders!et.!al.!(2009)!fyller!i!och!nämner!att!ett!experiment!syftar!till!
att!studera!samband!mellan!olika!variabler!och!hur!en!ändring! i!ena!variabeln!påverkar!en!
annan!variabel.!!

En!survey!görs!på!en!större!avgränsad!grupp!med!hjälp!av!ett!frågeformulär,!en!intervju!eller!
andra!metoder! för!att!undersöka!gruppen.!Surveys!ger!både!möjlighet!att!samla! in!en!viss!
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mängd! information!om!ett!större!antal!variabler,!samtidigt!som!det!kan!samla! in!en!större!
mängd!information!om!ett!begränsat!antal!variabler.!(Patel!&!Davidson,!2011).!

Vid!en!fallstudie!görs!en!undersökning!på!en!mindre!avgränsad!grupp,!och!ett!”fall”!kan!då!
definieras! som! en! individ,! en! grupp! individer,! en! organisation! eller! en! situation! (Patel! &!
Davidson,!2011).!Vid!fallstudier!utgår!forskaren!från!ett!helhetsperspektiv!för!att!försöka!få!
så! täckande! information! som! möjligt.! Fallstudier! lämpar! sig! väl! när! processer! och!
förändringar!ska!studeras!(ibid.).!Datainsamlingsmetoderna!varierar!och!kan!även!användas!i!
kombination!med!varandra!för!att! få!ut!så!mycket!av! fallstudien!som!möjligt! (Saunders!et.!
al.,! 2009).! Två! viktiga!möjligheter! för! att! kunna! utföra! en! fallstudie! är! direkt! observation!
samt!möjligheten!att!utföra!intervjuer!med!personer!involverade!i!fallet!(Yin,!2009).!!

Vid! en! arkivstudie! används! administrativ! data! och! dokument! som! huvudkälla.! Både! ny,!
gammal! och! historisk! dokumentation! kan! användas.! Denna! information! samlas! in! för! att!
svara! på! forskningsfrågan! som! ställts! i! studien,! och! studien! brukar! oftast! fokusera! på! det!
förflutna!och!förändringar!över!tiden.!(Saunders!et.!al.,!2009).!

Ejvegård! (2009)! menar! att! modellbildning! är! en! metod! för! att! vidareutveckla! teori.!
Utmärkande!för!många!modeller!är!att!de!visar!hur!olika!delar!hänger! ihop.!Användningen!
av!modellen!avgör!hur!komplicerad!en!modell!ska!vara.!(Ejvegård,!2009).!!

Denna! studie! syftar! till! att! ta! fram!en!modell! för! Lean!Sex!Sigma! samt!att! använda!denna!
modell! i! praktiken.! Vid! uppbyggnaden! av! den! modellen! kommer! modellbildning! att!
användas! för! att! vidareutveckla! teorin! kring! Lean! Sex! Sigma.!Modellen! utvärderas! sedan! i!
praktiken!genom!en!fallstudie.!!

2.4 Datakällor&
Vid! insamling! av! data! finns! två! olika! typer! av! källor,! primärkällor! och! sekundärkällor.!
Primärkällor!är!den!typ!av!data!som!samlats!in!för!det!specifika!forskningsprojektet!medan!
sekundärkällor!är!den!typ!av!data!som!i!förstahand!samlats!in!för!andra!ändamål!(Saunders!
et.!al.,!2009).!PrimärW!och!sekundärkällor!brukar!även!kallas!primärW!och!sekundärdata.!

Enligt! Yin! (2009)! är! sekundärdata! ofta! mindre! kostsam! och! mindre! tidskrävande! än!
primärdata,!och!kan!vara!data!som!inte!helt!och!hållet!passar!in!för!att!besvara!de!frågor!och!
problemställningar! som! finns! tillhands.! Saunders! et.! al.! (2009)! anger! att! många!
forskningsfrågor!oftast!kräver!en!kombination!av!både!primärdata!och!sekundärdata,!samt!
att!det!i!många!fall!finns!stora!resursvinster!med!användandet!av!sekundärdata.!!

Riskerna!att!använda!sekundärdata!är!många,!bland!annat!att!access!till!sekundär!ibland!kan!
vara! kostsamt,! att! kvaliteten! över! den! insamlad! data! kan! vara! otillräcklig! samt! att!
sekundärdata!inte!passar!den!egna!studiens!ändamål!(Saunders!et.!al.,!2009).!!

För! att!minimera! riskerna!med! sekundärdata! brukar! triangulering! användas.! Triangulering!
innebär!att!data!samlas! in!från!olika,!oberoende!källor!för!att!säkerställa!att! insamlad!data!
återger!det!som!avses.!

Primärdata!kommer!vara!den!huvudsakliga!källan!för!fallstudien!med!syfte!att!säkerställa!att!
problemställningen!besvaras!på!ett!korrekt!sätt.!Sekundärdata!i!fallstudien!kommer!endast!
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användas! i! behov! och! i! samband! med! triangulering! för! att! säkerställa! att! insamlad! data!
passar!studiens!ändamål.!

För!modellbildningen!kommer!sekundärdata!att!användas,!då!primärdata!är!svårt!att!samla!
in!i!detta!skede.!Litteratur!och!teori!kring!Lean,!Sex!Sigma!samt!Lean!Sex!Sigma!kommer!att!
studeras!för!att!utveckla!modellen.!

2.5 Datainsamlingstekniker&
Det!är!inte!alltid!lätt!att!dra!en!gräns!mellan!forskningsstrategier!och!datasamlingstekniker.!
Medan! metoder! påverkar! och! genomsyrar! en! hel! studie,! innebär! tekniker! det! sätt! som!
insamling!av!data!sker.!(Ejvegård,!2009).!!

Datainsamling! kan! ske! via! flertal! olika! metoder,! som! från! arkiv,! via! litteratursökning,! via!
intervjuer,!via!direkta!observationer!samt!andra!metoder!(Yin,!2009;!Ejvegård!2009).!

Vissa! av! dessa! metoder! innebär! att! sekundärkällor! används,! som! arkivdokument,!
litteratursökning! och! dokumentation.! Andra! metoder! innebär! att! insamlingen! sker! via!
primärkällor,! som! intervjuer! och! direkt! observation.! Såsom! tidigare! nämnt! kan!
sekundärkällor!vara!bra!att!använda!av!olika!anledningar,!dock!är!triangulering!viktigt!för!att!
säkerställa!att!information!om!rätt!saker!fås.!(Saunders!et.!al.,!2009).!

I! denna! studie! kommer! direkta! observationer! samt! litteratursökning! primärt! att! användas!
som!datainsamlingsmetoder,!medan!dokumentation!och!arkiv!används!vid!behov!i!samband!
med!triangulering.!Detta!säkerställer!validiteten!i!studien!samtidigt!som!forskningsfrågorna!
besvaras!på!rätt!sätt.!

2.6 Trovärdighet&
För!forskning!är!det!viktigt!att!åstadkomma!en!hög!nivå!av!trovärdighet!för!det!resultat!som!
förs! till! ljuset! från! studien.! Hur! vet! vi! exempelvis! att! de! svar! som! fås! från! en! intervju! är!
trovärdig!och!sann?!Svaret!är!att!vi!inte!vet!det.!Saunders!et.!al.!(2009)!menar!att!forskning!
endast!kan!reducera!risken!att! få! fel!svar!och!genom!att!uppmärksamma!reliabiliteten!och!
validiteten!i!studien.!

Ejvegård! (2009)! menar! att! begreppen! reliabilitet! och! validitet! uppmärksammar! vilka!
metoder! och! tekniker! som! använts! i! forskningen! för! att! skapa! hög! trovärdighet.! De!
undersökningsmetoder!som!används!måste!därför!vara!reliabla!och!valida,!exempelvis!mått,!
parametrar!och!mätinstrument,!för!att!anses!som!lämpliga!eller!användbara.!Detta!är!även!
viktig! för! forskningsresultatet! och!dess! vetenskapliga! värde! (Ejvegård,! 2009).!God! validitet!
innebär! att! forskningen! undersökt! det! som! avses! att! undersöka.! Reliabilitet!
uppmärksammar! forskningens! tillförlitlighet! (Patel! &! Davidsson,! 2011).! Validitet! och!
reliabilitet!hör!delvis!ihop!eftersom!de!påverkar!forskningens!vetenskapliga!värde,!men!det!
behöver! inte! betyda! att! samband! finns! mellan! dessa.! Det! betyder! att! vid! hög! reliabilitet!
behöver!inte!forskningens!validitet!vara!hög,!däremot!är!hög!reliabilitet!en!förutsättning!för!
att!hög!validitet!(Patel!&!Davidsson,!2011).!
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2.6.1 Reliabilitet&
Reliabilitet!är!den!utsträckning!de!olika!teknikerna!för!datainsamling!och!analys!används!för!
att! presentera! konsekventa! forskningsresultat.! Saunders! et.! al.! (2009)! konstaterar! att!
tillförlitligheten!kan!bedömas!genom!att!svara!på!följande!frågor:!

• Kommer!mätningarna!resultera!i!samma!resultat!oavsett!tillfälle?!
• Kommer!andra!observatörer!nå!liknande!observationer?!
• Finns!insyn!i!hur!råmaterialet!analyserades!för!större!förståelse?!
!

Enligt! Yin! (2009)! uppnås! hög! reliabilitet! då! olika! oberoende! observationer! på! samma!
fenomen!ger!exakt!likadant!resultat.!!

Vid! litteraturstudien! och! observationer! är! det! den! utförande! personen! som! påverkar!
tillförligheten! av! studien.! Det! är! därför! viktigt! för! den! utförande! personen! att! beakta!
felbedömningar!som!kan!uppstå!vid!observationerna!samt!att!kritiskt!granska!och!utvärdera!
den!litteratur!som!står!till!grund!i!litteraturstudien.!Genom!att!minska!dessa!felbedömningar!
skapas!en!högre!grad!av!reliabilitet.!(Patel!&!Davidsson,!2011).!!

Detta! arbete! kommer!mestadels! baseras! på! litteratursökning! och! observationer! för! att! ta!
fram!en!modell!samt!använda!denna.!!

För!att!säkerställa!reliabiliteten!i!detta!arbete!kommer!noggrann!planering!ske!i!varje!skede!
av! arbetet.! För! att! bibehålla! hög! reliabilitet! kommer! observationer! registreras! av! två!
personer!på!enskilda!händelser.!Detta!för!att!se!på!samma!verklighet!genom!olika!perspektiv!
och!finna!den!förklaring!som!är!närmst!den!generella!verkligheten!och!för!att!säkerställa!att!
observationer!och!mätningar!resulterar!i!samma!resultat!oavsett!tillfälle.!

För!litteraturstudien!kommer!reliabiliteten!ske!genom!att!kritisk!granska!den!litteratur!som!
används! samt! utvärdera! litteraturen.! Den! kritiska! granskningen! kommer! ske! genom! att!
diskutera!befintlig! litteratur!och!förklara!varför!det!används!i!denna!studie.!Både!Lean,!Sex!
Sigma! och! Lean! Sex! Sigma! litteratur! kommer! granskas! och! presenteras! och! kopplas! mot!
analyserna!och!slutsatserna! i!denna!studie,!där! läsaren!förstår!de! idéer!och!slutsatser!som!
framkommer.! Utvärdering! av! litteratur! kommer! ske! genom! att! söka! aktuell! teori! inom!
forskningsområdet! och! undersöka! om! litteraturen! är! partisk! eller! felaktig! genom! att!
triangulering!av!litteraturen.!

2.6.2 Validitet&
Validitet!syftar!till!att!mäta!rätt,!vilket!innebär!att!mäta!det!som!avsetts!att!mäta!(Saunders!
et.! al.,! 2009).! Detta! innebär! att! låg! reliabilitet! även! bidrar! till! att! validiteten! blir! låg.! God!
reliabilitet!behöver!däremot!inte!betyda!hög!validitet!(Ejvegård,!2009).!

För! att! vara! säkra! på! att! rätt! saker!mäts! i! denna! studie! är! det! viktigt! att! tidigt! vara! inläst!
kring! ämnet! för! att! kunna! för! att! göra! rätt! tolkningar.! Detta! sker! genom! att! noggrant!
undersöka! litteratur! kring! de! områden! som! denna! studie! innefattar.! Innan! direkta!
observationer! sker! kommer! system!och!processer!noggrant! kartläggas!där! rätt! saker!mäts!
samt!rätt!resultat!fås!för!att!upprätthålla!en!hög!validitet!i!studien.!
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2.7 Sammanfattning&
Denna!studie!syftar!till!att!fylla!en!kunskapslucka!kring!området!Lean!Sex!Sigma!genom!att!ta!
fram! en!modell! samt! ge! ett! praktiskt! exempel! på! Lean! Sex! Sigma! genom! den! framtagna!
modellen.!Det! vetenskapliga! syftet!blir! därmed!dels!beskrivande,! för!modellen,! samt!även!
undersökande! för! det! praktiska! exemplet! som! kommer! utföras.! Ansatsen! är! deduktiv! då!
befintlig!teori!kommer!studeras!och!analyseras!för!att!förfina!forskning!inom!området.!

Både!en!kvalitativ!och!kvantitativ!ansats!kommer!användas;!kvantitativ!i!den!del!av!studien!
som! drar! slutsatser! från! befintlig! litteratur! och! kvantitativ! för! den! del! av! studien! som!
använder!sig!av!fakta!och!statistiska!metoder.!

Två!olika!forskningsmetoder!används;!modellbildning!för!att!ta!fram!en!modell!för!Lean!Sex!
Sigma! samt! fallstudie! för! att! använda! och! utvärdera! den! framtagna! modellen.! För!
modellbildningen!kommer!litteratursökning!primärt!att!användas!som!datainsamlingsteknik,!
och! litteraturen! som! framkommer! kan! ses! som! sekundärkällor.! Därför! sker! triangulering! i!
samband!med!litteratursökningen!för!att!minimera!de!risker!som!kommer!med!att!använda!
sekundärkällor.! För! fallstudien! kommer! direkta! observationer! vara! den! huvudsakliga!
datainsamlingstekniken!där!primärdata!kommer!vara!den!väsentliga!källan.!

För!att!uppnå!hög!reliabilitet!för!de!direkta!observationerna!kommer!noggrann!planering!att!
ske!samt!registreras!av!två!personer!på!enskilda!händelser.!Litteratursökningen!följs!av!både!
granskning!och!utvärdering! av! de! källor! som!används!och! källorna!presenteras! samtidigt! i!
studien.!Detta!för!att!läsaren!ska!kunna!följa!de!slutsatser!som!tagits!utifrån!litteraturen.!Då!
litteraturstudien!sker!via!sekundära!källor!kommer!triangulering!användas.!

För! att! uppnå! hög! validitet! kartläggs! system! och! processer! noggrant! innan! direkta!
observationer! sker.! I! litteraturstudien! kommer! olika! källor! användas! för! att! säkerställa! att!
rätt! saker! återges! i! denna! studie.! En! sammanfattning! av! de! metodval! som! kommer! att!
användas!i!denna!studie,!redovisas!i!figur!2.!!



!

! 11!

!

Figur) 2.) Sammanfattning) av) de) metodval) som) används) i) denna) studie) för) att) undersöka) kring)
området)Lean)Sex)Sigma.)

) )
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Undersökande! Beskrivande!
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3. Litteraturstudie&
I" detta" kapitel" ges" en" förklaring" till" varför" vissa" uppkommande" referenser" har" valts" inom"

varje" litteraturavsnitt." Avsnittet" är" uppdelat" i" fem" delar," där" de" två" första" förklarar" hur"

insamling" av" teori" har" skett" samt" struktur" för" litteraturstudien," medan" de" tre" sista"

presenterar"litteraturen"för"Lean,"Sex"Sigma"och"Lean"Sex"Sigma."Själva"litteraturstudien"går"

att"läsa"om"i"bilaga"A."

Teori!i! litteraturstudien!består!av!böcker!och!vetenskapliga!artiklar.!Två!olika!databaser!har!
använts! vid! sökning! av! artiklar,! och! Luleå! universitetsbibliotek! använts! som! databas! för!
böcker!(se!tabell!3).!

Tabell)3.)Använda)databaser,)sökord)samt)resultatet)av)sökning.)

Teoriområde& Databas& Sökord& Antal&träffar&

Lean& Luleå!
universitetsbibliotek!

Lean! 138!st!

Sex&Sigma& Luleå!
universitetsbibliotek!

• ”Sex!Sigma”!
• ”Six!Sigma”!

• 9!st!vid!sökning!av!
”Sex!Sigma”!

• 64!st!vid!sökning!
av!”Six!Sigma”!

Lean&Sex&Sigma& • Scopus!
• Web!of!Science!

• ”Lean!Six!Sigma”!
• ”Lean!Sigma”!

• 383!st!på!Scopus!
• 93!st!på!Web!of!

Science!

!

Vid! litteraturstudien! av! Lean! och! Sex! Sigma! har! huvudsakligen! böcker! använts! då! båda!
metodikerna!är!förhållandevis!gamla,!och!fullgod!information!av!metodikerna!finns!i!tryckta!
källor.!Vid!databassökning!av! tryckta!källor!har!orden!”Lean”,!”Sex!Sigma”!och!”Six!Sigma”!
använts.! Alla! böcker! som! varit! tillgängliga! på! Luleå! universitetsbibliotek! har! använts,!
samtidigt!som!elektroniska!resurser!har!valts!bort,!då!användning!av!dessa!skulle!resulterat!i!
för!lång!tidsåtgång!för!teoriinsamling.!!

För! insamling! av! teorier! för! litteraturstudien! kring! Lean! Sex! Sigma! har! artiklar! varit! den!
huvudsakliga!källan,!då!Lean!Sex!Sigma!är!så!pass!nytt!att!tryckta!källor!på!ett! fullgott!sätt!
inte!kan!beskriva!metodiken.!”Lean!Six!Sigma”!och!”Lean!Sigma”!har!använts!som!sökord.!De!
artiklar!som!innehållit!en!modell!för!Lean!Sex!Sigma!har!valts!och!analyserats.!

3.1 Struktur&
Hellsten!&!Klefsjö!(2000)!beskriver!TQM!som!ett!ledningssystem!som!består!av!värderingar,!
arbetssätt! och! verktyg,! där! värderingar! stödjs! av! arbetssätt! och! verktyg! för! att! skapa! en!
helhet.! Dessa! tre! komponenter! bygger! upp! även! både! Lean! och! Sex! Sigma! då! båda!
metodikerna! har! sina! rötter! i! TQM! (Salah! et.! al.,! 2010;! Pepper!&! Spedding,! 2010).! Denna!
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litteraturstudie! kommer! därför! att! presenteras! som! förbättringsmetodiker! som! bygger! på!
värderingar,!arbetssätt!och!verktyg.!!

Värderingar!anses!vara!de!sociala!principer,!mål!och!standarder!som!i!en!viss!kultur!anses!ha!
ett!inneboende!värde!och!definierar!vad!medlemmar!av!en!organisation!bryr!sig!om!(Hatch,!
2002).! Värderingar! blir! därmed! utgångspunkten! för! individers! beslut! och! handlingar!
(Bruzelius!&!Skärvad,!2011).!!

En! organisations! värderingar! speglar! följaktligen! deras! sätt! att! förhålla! sig! till! sina!
intressenter,! för! att! uppnå! målsättningar! och! för! att! uppnå! resultat.! Därmed! är!
värderingarna! viktiga! för! att! verksamheten! ska! sträva! i! samma! riktning! (Hatch,! 2002;!
Bruzelius!&!Skärvad,!2011).!

För!att!nå!värderingarna!används!olika!arbetssätt,!vilket!kan!ses!som!de!sätt!att!arbeta!inom!
en! organisation! och! består! av! ett! antal! aktiviteter! som! utförs! i! en! viss! ordning.! Inom!
arbetssätten! används! olika! verktyg! för! förenkla! både! datainsamling! och! arbetsgång.!
(Hellsten!&!Klefsjö,!2000).!!

I! denna! litteraturstudie! kommer! värderingar,! arbetssätt! och! verktyg! identifieras! och!
jämföras.!!

3.2 Lean&
Lean!är!ett!gemensamt!namn!för!ett!koncept,!metodik!och!filosofi!som!används!av!många!
företag! runt! om! i! världen! (Petersson! et.! al.,! 2009).! Det! var! Toyota! som! ursprungligen!
vidareutvecklade!den!amerikanska!masstillverkningen!på! Ford!och!modifierade!den! till! ett!
mer! resurseffektivare! produktionssystem! (Dennis,! 2007).! Skillnaden! mot! masstillverkning!
var!främst!att!metodiken!var!kundorderstyrd!och!flexibel!(Bicheno,!2011).!Lean!syftar!till!att!
att!producera!mer!resurseffektivt!och!eliminera!olika!former!av!slöseri,!för!att!på!så!sätt!öka!
lönsamheten!(Bicheno,!2011;!Womack!&!Jones,!1996).!

För! att! kunna! förklara! förbättringsmetodiken! Lean! på! ett! fullgott! sätt! samt! uppnå! hög!
validitet! har! fyra! olika! källor! primärt! använts.! Övriga! källor! som! hittades! på! Luleå!
universitetsbibliotek!bekräftar! informationen! i!de! fyra!primära!källorna,!och!har! i! vissa! fall!
använts!för!triangulering.!Den!övriga!litteraturen!presenteras!inte!närmare!i!studien.!

Dennis! (2007)! är! författaren! till! den! prisbelönta! boken! ”Lean! production! simplified”.!
Författaren!är!ingenjör!och!lärare!med!över!20!års!Leanerfarenhet,!samt!är!fakultetsmedlem!
i! Lean! Enterprise! Institute.! LeanWkunskaperna! har! utvecklats! via! arbete! på! Toyota! Motor!
Manufacturing! Company! Canada,! och! genom! att! arbeta!med! ”Leanmästare”! i! både! Japan!
och! Nordamerika.! Dennis! har! dessutom! varit! involverad! i! implementeringen! av! Lean! för!
ledande! internationella! företag! i! vitt! skilda! branscher,! som! hälsovårdsW,! fordonsW,! och!
processindustrin.!(Dennis,!2007;!Lean!Enterprise!Institute!A,!2012).!

Petersson! et.! al! (2009)! har! skrivit! boken! ”Lean! –! Gör! avvikelser! till! framgång”.! Boken!
förklarar!de!centrala!delarna!i!Lean!och!förklarar!praktiskt!och!konkret!de!krav!som!ställs!på!
en!organisation!i!dess!strävan!mot!Lean.!Boken!är!skriven!utifrån!ett!svenskt!perspektiv!och!
vänder!sig!till!både!utövare!och!de!som!söker!fördjupning!inom!metodiken.!Författarna!har!



!

! 14!

god!industriell!erfarenhet!av!Lean,!bland!annat!via!olika!företag!samt!via!centrala!roller!för!
utvecklingen!av! Lean! i! Sverige,! såsom!Dan!Blüchers! roll! som!ordförande! i! Lean!Forum.!De!
alla!ingår!även!i!Part!Development!AB!som!hjälper!till!att!implementera!och!utveckla!Lean!på!
olika! företag! runtom! i! Sverige.! Boken! används! dels! som! kurslitteratur! på! Luleå! tekniska!
universitet! (LTU)! och! Chalmers! samtidigt! som! den! rekommenderas! av! Plan,! som! är! en!
kunskapsorganisation! inom! Lean.! (Petersson! et.! al.,! 2009;! Part! Development,! 2012;!
Chalmers!professional!education,!2012;!LTU,!2012;!Plan,!2012).!

Bicheno!(2011)!har!skrivit!boken!”Verktygslåda!för!Lean”!vilket!är!en!omfattande!guide!som!
förklarar! Lean! på! ett! enkelt! och! praktiskt! sätt.! Författaren! är! grundar! och! direktör! för!
världens! första! masterprogram! inom! Lean! på! Lean! Enterprise! Research! Center,! Cardiff!
Business!School.!Han!har!en!gedigen!bakgrund!som!mentor!och!konsult!inom!Lean!för!flera!
internationella! storbolag! såsom! Jaguar,! Caterpillar,! British! Steel,! Rolls! Royce! och! Ford.!
(Bicheno,!2011;!PICSIE!Associates,!2012).!!

Liker! (2004)! har! skrivit! storsäljaren!och!prisbelönta! ”The!Toyota!Way”.! Boken! förklarar! de!
underliggande! filosofierna! och! principerna! som! utvecklade! Toyota! till! ett! världsledande!
företag! inom!fordonsindustrin.! Jeffrey!Liker!är!professor!på!University!of!Michigan!och!har!
producerat!över!75!artiklar!och!nio!böcker,!varav!många!av!dessa!är!prisbelönta.!(University!
of!Michigan,!2009).!!

3.3 Sex&Sigma&
Sörqvist!&!Höglund! (2007)!beskriver!att!Sex!Sigma!är!en! förbättringsmetodik!som!används!
för!att!kontinuerligt!förbättra!processer!och!produkter!inom!en!verksamhet.!Breyfogle!et.!al.!
(2000)! menar! att! Sex! Sigma! är! en! förbättringsmetodik! som! betonar! förbättringar! av!
processer!i!syfte!att!reducera!variation!och!att!åstadkomma!generella!förbättringar.!!

Grundläggande! inom! Sex! Sigma! är! att! det! är! faktabaserat! och! har! en! analytisk!
problemlösningsmetodik! (Breyfoge!et!al.,!2000;!Truscott,!2003;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!
Detta!med! tydlig! infrastruktur!med! väldefinierade! roller,! där! komplexa! problem! kan! lösas!
med! hjälp! av! förbättringsverktyg! och! statistisk! analys.! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007;!
Magnusson!et.!al.,!2003).!

För! att! förklara! Sex! Sigma! har! boken! med! samma! namn! från! Sörqvist! &! Höglund! (2007)!
använts.!Boken! inriktar! sig!på!att!ge! läsaren!grundläggande! förståelse!kring!Sex!Sigma!och!
hur!det!kan!tillämpas.!Författarna!har!bedrivit!sin!forskning!på!Kungliga!Tekniska!Högskolan!
samt! samlat! på! sig! erfarenheter! från! en! mängd! olika! företag.! Boken! är! skriven! ur! SKF:s!
synsätt!och!deras!implementering!av!Sex!Sigma.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

Kompletterande!information!kring!Sex!Sigma!har!bland!annat!hämtats!från!Breyfogle!et.!al.!
(2000)! Magnusson! et.! al.! (2003),! Truscott! (2007)! Montgomery! (2009)! samt! Bergman! &!
Klefsjö!(2007).!!

Breyfogle!et.!al.!(2000)!skriver!i!boken!”Managing!Six!Sigma”!om!användningen!av!Sex!Sigma!
verktyg,! samt! hur! implementeringen! av! Sex! Sigma! kan! gå! till! i! företag! samt! återger! olika!
fallstudier!som!hjälp!för!lärandet.!
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Magnusson!et.!al.!(2003)!presenterar!”Six!Sigma!–!The!pragmatic!approach”!där!författarna!
redogör! bakomliggande! historia,! olika! verktyg! och! exemplar! av! organisationer! som!
implementerat!Sex!Sigma.!Däremot!går!boken!inte!igenom!svagheter!eller!nackdelar.!!!

Truscott!(2007)!har!skrivit!boken!”6!sigma!–!continual!improvement!for!businesses”!där!han!
ger!praktisk!information!för!att!inrätta,!driva!och!utveckla!Sex!Sigma!i!olika!organisationer.!!

Bergman!&!Klefsjö!(2007)!har!skrivit!boken!”Kvalitet!–!från!behov!till!användning”!som!har!
syftet!att!ge!en!överblick!över!området!kvalitetsutveckling.!Bo!Bergman!stor!erfarenhet!från!
kvalitetsområdet!genom!både! industri!och!som! lärare.!Under! femton!år!var!han!dessutom!
professor! i! kvalitetsteknik! vid! Tekniska! Högskolan! i! Linköping.! Bengt! Klefsjö! har! även! han!
varit!professor! i!kvalitetsteknik,!på!Luleå!tekniska!universitet!och!har!många!gånger!vunnit!
priser!för!sin!pedagogik.!(Bergman!&!Klefsjö,!2007).!

Montgomery! (2009)! presenterar! ”Introduction! to! Statistical! Quality! Control”! i! vilken! han!
förklarar!användandet!av!moderna!statistiska!verktyg.!Författaren!är!professor!inom!statistik!
och!har!mångårig!erfarenhet!inom!kvalitetsområdet!samt!statistiska!verktyg.!(Montgomery,!
2009).!

Även!annan!litteratur!har!använts,!då!främst!i!kapitlet!om!Sex!Sigmas!styrkor!och!svagheter.!
Denna!litteratur!kommer!inte!presenteras!närmare!i!studien.!

3.4 Lean&Sex&Sigma&
Lean!Sex!Sigma!kan!definieras!som!en!förbättringsmetodik!som!utgår!från!att!använda!sig!av!
DMAICWcykeln! där! lämpliga! statistiska! verktyg! eller! Lean! verktyg! används! för! att! lösa!
problem,!eliminera!variationer!samt!eliminera!olika!former!av!slöseri!(Hilton!&!Sohal,!2012;!
Salah!et.! al.,! 2010;! Thomas!et.! al.,! 2009).!Metodiken! syftar! till! att! finna!alla!olika! typer! av!
förbättringsmöjligheter! inom! en! verksamhet,! där! alla!medarbetare! är! delaktiga! i! att! finna!
dessa!samt!utföra!förbättringar!(Pepper!&!Spedding,!2010).!Lean!Sex!Sigma!kan!även!bidra!
positivt!till!både!medarbetarnöjdhet!och!företagskultur!(Smith,!2003).!!

Framväxten!av!Lean!Sex!Sigma!började!runt!millennieskiftet!på! internationella!företag!som!
Caterpillar,! (Byrne! et.! al.,! 2007).! Sheridan! (2000)! skrev! tidigt! om!en! integration!mellan! de!
olika!metodikerna!med!fokus!att!öka!flöden,!eliminera!slöseri,!minimera!processvariationer!
och! säkra! ett! företags! framtid! i! branschen.! Även! Smith! (2003)! förklarade! tidigt! att! olika!
företag! funnit! att! en! kombination! av! Lean! och! Sex! Sigma! är! det!mest! effektiva! sättet! att!
eliminera! brister,! som! leder! till! defekter! och! omarbeten,! och! som! lägger! en! grund! till!
ständiga!förbättringar.!

Jämförelser!kring!Lean!och!Sex!Sigma!har!utförts!i!tidigare!litteratur.!Dessa!liknelser!brukar!
dock!inte!jämföra!värderingarna!inom!de!båda!metodikerna.!Oftast!jämförs!arbetssätten!och!
verktygen! för! att! föreslå! en! integrerad!metodik.! Litteraturstudien! kring! Lean! Sex! Sigma! är!
därför!utförd!på!dess!arbetssätt!och!verktyg,!och!inte!värderingar.! !
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4. Analys&av&litteraturstudie&
I" detta" kapitel"analyseras" litteraturen." Lean"och"Sex" Sigma"kommer"att" jämföras" samtidigt"

som" likheter" och" skillnader" identifieras." Därefter" utvecklas" en" modell" för" Lean" Sex" Sigma"

utgående" från" jämförelsen" av" metodikerna" samt" befintlig" litteratur" skriven" om" Lean" Sex"

Sigma."Slutligen,"i"kapitel"4,7,"föreslås"en"modell"som"kan"användas"som"standardmodell"för"

Lean"Sex"Sigma."

I!analysen!har!Lean!och!Sex!Sigmas!värderingar,!arbetssätt!och!verktyg!ställts!mot!varandra!
enligt!figur!3.!Efter!jämförelsen!av!båda!metodikerna,!har!befintlig!litteratur!kring!Lean!Sex!
Sigma!analyserats!tillsammans!med!jämförelsen!för!att!kunna!föreslå!en!integrerad!metodik!
som!följer!rekommendationerna!som!Salah!et.!al.!(2010)!identifierat.!

!

Figur) 3.) Metodikerna) Lean) och) Sex) Sigma) har) jämförts) med) varandra,) som) sedan) jämförts) med)
befintlig)litteratur)kring)Lean)Sex)Sigma,)för)att)kunna)föreslå)en)integrerad)metodik.)

4.1 Jämförelse&av&Lean&och&Sex&Sigmas&värderingar&
Lean! och! Sex! Sigma! har! olika! värderingar.! Dessa! värderingar! står! som! grund! för!
förbättringsmetodikerna,! och! en! jämförelse!mellan! dessa! synliggör! likheter! och! skillnader!
som!de! båda!modellerna! har.! Jämförelsen! har! skett! genom!att! stolpa! upp! varje!metodiks!
värderingar!och!analysera!dessa!genom!att!koppla!dem!mot!varandra,!enligt!figur!4.!I!figuren!
redovisas! likheter!mellan!de!olika!metodikernas! värderingar!med!heldragna! linjer,!och!där!
linjer!saknas!uppstår!skillnader.!!
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!

Figur)4.) Jämförelse)mellan)metodikernas)värderingar,)vilket)visar) likheter)och)skillnader)mellan)
dessa.)Likheter)har)kopplats)ihop)genom)heldragna)linjer)och)vid)skillnader)saknas)linjer.))

4.1.1 Likheter&mellan&värderingar&
Sex! likheter!mellan!Lean!och!Sex!Sigmas!modeller!har! identifierats.!Vissa!av! likheterna!kan!
även!vara!skillnader!vilket!främst!beror!på!att,!trots!grundläggande!likheter!i!värderingarna,!
som!kundfokusering!och! resultatinriktning,! så!kan!dessa!åstadkommas!på!olika! sätt.!Dessa!
har!sammanfattats!i!tabell!4,!som!förtydligar!likheter!mellan!metodikernas!värderingar.!!

4.1.1.1 Ledningens+förtroende+och+engagemang+

Grunden! i! Lean! är! bland! annat! ledningens! förtroende! och! engagemang,! vilket! kan!
karaktäriseras! som! ett! ”bygglov”! för! LeanWhuset! (Petersson! et.! al.,! 2009).! Samtidigt! är! en!
värdering!inom!Sex!Sigma!personligt!engagemang!och!deltagande!på!ledningsnivå!(Sörqvist!
&!Höglund,!2007).!!

En! gemensam! grund! för! bägge! förbättringsmetodikerna! är! följaktligen! ledningens!
förtroende! och! engagemang! för! förbättringsmetodikerna,! där! de! investerar! och! allokerar!
resurser! för! verksamhetens! utveckling.! Det! är! även! viktigt! att! ledningen! fattar! beslut! om,!
initierar! och! följer! upp! förbättringsarbetet! samt! fungerar! som! föredöme! för! hela!
verksamheten.!

4.1.1.2 Kundfokusering+

Gemensamt!för!Lean!och!Sex!Sigma!är!kundfokusering,!där!bägge!metodikerna! identifierar!
kundens! behov! och! förväntningar! för! att! därefter! tillfredsställa! dessa.! Båda! metodikerna!
identifierar!även!att!det!kan!finnas!olika!kunder,!både!internt!inom!ett!företag!och!externt,!
eller! rentav!nästa! företag! i! kedjan!eller!en! slutkund!som! får!produkten! i!hand.!Målet!med!



!

! 18!

kundfokusering! är! ökad! kundtillfredsställelse! och! ökad! konkurrenskraft.! (Bicheno,! 2011:!
Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

4.1.1.3 Resultatinriktning+

Gemensamt! för! bägge! koncept! är! resultatinriktning,! där! utmanande! men! realistiska! mål!
sätts!upp!och! som!eftersträvas! samt!går!enhetligt!med!organisationens! strategi!och!vision!
(Dennis,!2007;!Bicheno,!2011;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Fördelen!med!resultatinriktningen!
är! att! de! kan! uppvisa! effekterna! av! förbättringsarbetet! och! fastställa! besparingar! som!
uppnåtts!samt!utvärdera!ifall!förbättringar!har!bidragit!till!ökad!konkurrenskraft!eller!ej.!!

4.1.1.4 Processfokus+

Båda! metodikerna! fokuserar! på! processer! och! effektivisering! av! dessa.! Medan! det! i! Sex!
Sigma! finns!en! tydlig! fokuspunkt,! genomsyrar!processfokus! LeanWhuset! genom!värderingar!
som! ”standardiserat! arbetssätt”,! ”JIT”,! ”Jidoka”! samt! ”Rätt! process! kommer! att! generera!
rätt! beslut”.! Gemensamt! för! de! båda! metodikerna! är! även! att! processer! definieras,!
kartläggs,! analyseras! och! förbättras.! (Sörqvist!&!Höglund,! 2007;! Liker,! 2004;! Petersson! et.!
al.,!2009).!

4.1.1.5 Minimera+variationer+

Både!Lean!och!Sex!Sigma!fokuserar!på!att!minimera!variationer.!Lean!gör!detta!genom!att!
stabilisera!samt!standardisera!processer!och!flöden!(Bicheno,!2011).!Sex!Sigma!fokuserar!på!
att! minimera! alla! variationer! som! leder! till! ineffektiva! processer! eller! defekta! produkter!
(Magnusson! et.! al.,! 2003;! Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! Även! om! skillnader! finns! i! de!
variationer! som!minimeras,! är! dock! huvudfokus! att! uppnå! stabilitet! avseende! variationer!
(Sörqvist!&!Höglund,!2007;!Bicheno,!2011).!!!

4.1.1.6 Kompetensutveckling+

En!värdering!inom!Lean!är!utveckling!av!medarbetare!och!leverantörer!medan!Sex!Sigma!ser!
infrastruktur!och!kompetens!som!en!värdering.!Båda!värderingarna!syftar!till!att!bygga!upp!
och! utveckla! kompetens! inom! verksamheten,! kompetensutveckling! som! syftar! till! att!
accentuera! förbättringsarbetet! i! en! verksamhet.! (Dennis,! 2007;! Liker,! 2004;! Sörvist! &!
Höglund,!2007;!Magnusson!et.!al.,!2003)!

4.1.2 Skillnader&mellan&värderingar&
I!figur!4!syns!att!involvering!och!fokus!på!kroniska!problem!är!de!två!tydligaste!skillnaderna!i!
de!båda!metodikernas!värderingar.!Sammanlagt!har!sju!skillnader!har!identifierats,!se!tabell!
4.! Trots! att! kvalitetsförbättringar! är!målet! för! de! båda,! har!metodikerna! olika! sätt! att! nå!
förbättringar.!

4.1.2.1 Angreppssätt+för+att+uppnå+minimerad+variation+

Minimering! av! variationer! inom! Lean! sker! genom! stabilisering! och! standardisering,! och!
metoder!och!föreskrifter!görs!enligt!angivna!sätt.!Därmed!skapas!processer!och!procedurer!
som!upprepas!på!samma!sätt!gång!på!gång!och!resultatet!från!en!process!blir!likadan!gång!
på!gång!(Dennis,!2007;!Bicheno,!2011;!Petersson!et.!al.,!2009)!

Sex! Sigma! använder! ett! strukturerat! arbetssätt! för! att! undersöka! och! hitta! variationer! i!
produkter! och! processer,! bland! annat! genom! statistiska! metoder.! Dessa! variationer!
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elimineras! sedan.! Variationer! som! behandlas! är! både! processmässiga! variationer,!maskinW!
och! utrustningsvariation! samt! variationer! i! produkter.! När! processvariation! behandlas!
handlar! det! ofta! om! enskilda! processer! som! uppvisat! problematiska! tendenser! och! som!
leder!till!defekter!i!verksamheten.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007;!Magnusson!et.!al.,!2003)!

Följaktligen!minimerar!Lean!variationer,!vare!sig!de!har!uppvisat!sig!vara!problematiska!eller!
ej,! för! att! skapa! effektiva! flöden.! Samtidigt! fokuserar! inte! Sex! Sigma! på! att! minimera!
variationer! i! huvudprocesser! och! flöden,! utan! riktar! in! sig! på! huvudprocessernas!
delprocesser.! Sex! Sigma! letar! efter,! och! identifierar! variationer! för! att! sedan! hitta!
grundorsakerna!till!dessa!för!att!eliminera!dem.!

4.1.2.2 Problemlösning+och+kroniska+problem+

Medan! Lean! förlitar! sig! på! alla! medarbetarnas! engagemang! samt! dessa! personers!
kompetens!och!kunskap,!förlitar!sig!Sex!Sigma!på!användandet!av!statistiska!verktyg!till!att!
lösa!problem!(Dennis,!2007;!Petersson!et.!al.,!2009;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).! Inom!Lean!
uppmanas!medarbetarna! att! involveras,! där!medarbetarna! ska! reagera! på! verksamhetens!
problem! och! ge! förslag! på! förbättringar! (Dennis,! 2007;! Petersson! et.! al,! 2009).! Inom! Sex!
Sigma!används!främst!statistiska!verktyg,!som!identifierar!problem!och!avvikelser!som!inte!
syns!med!blotta! ögat! (Sörqvist!&!Höglund,! 2007).!Detta! innebär! att! kroniska!problem!kan!
identifieras,! vilket! inom! Lean! kan! negligeras.! Denna! negligering! kan! bero! på! att! kroniska!
problem,!dvs.!problem!som!företag!har!”lärt!sig!leva!med”!inte!upptäcks!om!inte!statistiska!
verktyg!används.!

Inom! Lean! sker! inte! förbättringsarbete! i! strukturerad! projektform!på! samma! sätt! som! för!
Sex! Sigma!med! sin!DMAICWcykel! (Bicheno,! 2011).! Det! finns! förbättringsprojekt! som!drivs! i!
KaizenWevents,! men! detta! sker! mer! sällan! och! är! inte! en! väsentlig! del! för! att! LeanW
förbättringar! ska! genomföras.! Förbättringsarbetet! sker! mestadels! genom! kaizen,! vilket!
innebär! att! små! och! ständiga! förbättringar! förekommer! över! lång! tid! och! utan! en!
arbetsgrupp!kopplad!till!dessa!förbättringar!(Petersson!et.!al.,!2009).!

4.1.2.3 Kartläggning+av+processer+

Lean! använder! värdeflödesanalys! som! en! del! i! kartläggning! av! processer! (Bicheno,! 2011).!
När! förbättringsmöjligheter! identifieras! sker! dessa! stegvis! i! små! steg,!med!enkla! lösningar!
och! över! längre! tid! (Nicolas!&! Soni,! 2006;! Petersson! et.! al.,! 2009).! För! Sex! Sigma! sker! en!
vanlig! processkartläggning! (Montgomery,! 2009).! Dessa! kan! resultera! till!
processförändringarna!som!är!stora!och!komplicerade.!!

Syftet!med!värdeflödesanalysen!inom!Lean!är!oftast!att!uppnå!JIT!med!en!kontinuerlig!och!
jämn!produktion!där!efterfrågan!styr!produktionen,!vilket!kan!nås!genom!bland!annat!Jidoka!
(Bicheno,!2011).!Samtidigt!undersöker!värdeflödesanalysen!verksamhetens!huvudprocesser.!
Syftet! med! processkartläggning! inom! Sex! Sigma! att! förstå! den! enskilda! processen! innan!
förbättringsarbetet!för!just!den!processen!påbörjas!(Montgomery,!2009).!Oftast!är!detta!en!
delprocess!för!huvudprocessen.!

4.1.2.4 Delaktighet+i+förbättringsarbetet+

I!LeanWhuset!finns!tydligt!formulerat!att!alla!medarbetare!bör!involveras!i!förbättringsarbetet!
på! verksamheten! (Petersson! et.! al.,! 2009).! I! Sex! Sigmas! värderingar! beskrivs! infrastruktur!
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och!kompetens,!där!arbete!i!projektgrupper!och!tydligt!definierade!roller!ligger!till!grund!för!
förbättringsarbete!i!ett!Sex!Sigma!företag!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Skillnaden!mellan!de!
olika! metodikerna! är! att! Lean! belyser! vikten! av! involvering! av! alla! medarbetare! i! en!
organisation,!medan!Sex!Sigma!bygger!på!en!hierarkisk!struktur!där!olika!medarbetare!har!
olika!roller!i!förbättringsarbetet!(Dennis,!2007;!Sörqvist!&!Höglund,!2007;!Magnusson!et.!al.,!
2003).!Samtidigt!involveras!inte!alla!medarbetare!i!förbättringsarbetet!i!en!verksamhet!inom!
Sex!Sigma,!utan!endast!av!en!utbildad!grupp!av!medarbetare!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

4.1.2.5 Angreppssätt+för+kundfokusering+

Inom! Lean! ligger! stor! fokus! på! att! identifiera! värdeskapandeW! och! ickeWvärdeskapande!
aktiviteter! (Bicheno,! 2011).! Detta! för! att! reducera! eller! eliminera! ickeWvärdeskapande!
aktiviteter!som!inte!tillför!något!värde!för!kunden!och!som!denna!inte!är!villig!att!betala!för!
(ibid.).!Kundfokuseringen!är!således!först!och!främst!fokuserad!på!interna!aktiviteter!för!att!
minimera! ickeWvärdeskapande! tid! utan! att! först! tillfrågat! kunden.! Inom! Sex! Sigma! är!
kundfokusering! en! väsentlig! del,! där! stor! fokus! ligger! i! att! tillhandahålla! kunden! det! de!
värdesätter!efter!undersökningar!om!kundönskemål!(Magnusson!et.!al,!2003).!Vid!olika!Sex!
SigmaWprojekt!väljs!förbättringsprojekt!utifrån!dess!betydelse!för!kunden!och!möjligheten!att!
öka!kundtillfredsställelsen!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

4.1.2.6 Rapportering+av+förbättringar+och+resultat+

Förbättringsarbete!inom!Sex!Sigma!sker!i!projektform,!med!en!tydlig!start!och!slut!(Sörqvist!
&!Höglund,!2007).!På!så!sätt!finns!möjligheten!att!uppvisa!resultat!till! ledning!och!kollegor!
från! Sex! SigmaWprojekt! samt! vilken!påverkan!de!haft! på! verksamheten.!Detta! kan! i! sin! tur!
påverka! resursallokeringen! för! framtida! Sex! SigmaWprojekt! (ibid.).! Inom! Lean! konstateras!
resultatet!allteftersom!kostnaderna!minskat!genom!att!verksamheten!blivit!mer!angelägen!
kring! sin! nuvarande! situation! och! därmed!mer! resurseffektiv! (Bicheno,! 2011).! Följaktligen!
konstateras!resursallokeringar!och!besparingar!med!Lean!på!längre!sikt.!!

4.1.2.7 Problemlösningsmetodik+

En! värdering! inom! Sex! Sigma! är! att! använda! sig! av! ett! systematiskt! arbetssätt! mot! olika!
problem! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! Sex! Sigmas! problemlösningsmetodik! bygger! på! en!
enhetlig! arbetsgång,! att! problemlösningen! är! faktabaserad! och! statistiska! verktyg!
(Montgomery,!2009;!Magnusson!et.!al.,!2003;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

Lean! saknar! ett! systematiskt! och! standardiserat! arbetssätt! som! liknar! Sex! Sigmas.! De!
organisationer! som! implementerar! Lean! använder! sig! av! det! arbetssätt! som! passar!
verksamheten,! företagskulturen! och! behovet! bäst.! KaizenWevent! och! kaikaku! är! två! olika!
arbetssätt! som! sker! i! projektform,! men! är! arbetssätt! som! inte! används! ofta! inom! LeanW
organisationer.!(Bicheno,!2011).!

Skillnaderna!mellan!Lean!och!Sex!Sigmas!arbetssätt!kommer!förklaras!mer! i!detalj! i!kapitel!
4.2.!!

!

!

!
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Tabell)4.)Sammanfattad)lista)över)likheter)och)skillnader)mellan)metodikernas)värderingar.)

Likheter& Skillnader&

Ledningens!förtroende!och!engagemang! Angreppssätt! för! att! uppnå! minimerad!
variation!

Kundfokusering! Problemlösning!och!kroniska!problem!

Resultatinriktning! Kartläggning!av!processer!

Processfokusering! Delaktighet!i!förbättringsarbetet!

Minimera!variationer! Angreppssätt!för!kundfokusering!

Kompetensutveckling! Rapportering!av!förbättringar!och!resultat!

& Problemlösningsmetodik!

4.2 Analys&av&arbetssätt&
De! arbetssätt! som! Lean! använder! sig! av! är! olika! och! enligt! Bicheno! (2011)! finns! ingen!
standardiserat! arbetssätt,! utan! det! beror! på! vad! som! bäst! passar! organisationen! samt! är!
enhetlighet! med! verksamhetens! behov! och! kultur.! Det! viktiga! är! att! verksamheten! kan!
implementera!Lean!på!ett!optimalt!sätt!och!att!de!strävar!mot!ständiga!förbättringar!(ibid.).!
Till!skillnad!från!Lean!använder!Sex!Sigma!ett!strukturerat!och!systematiskt!arbetssätt!enligt!
DMAICWcykeln.! Sex! Sigma! är! uppbyggd! kring! en! enhetlig! arbetssätt! eftersom! det! ökar!
effektiviteten! för! att! hantera! olika! problem! och! driver! förbättringsarbetet! i! rätt! riktning!
(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Inom!Lean!uppnås!ständiga!förbättringar!på!olika!sätt,!beroende!
på!organisationsfaktorer! som! storlek,! utveckling,! kultur! och! resursallokering! vilket! innebär!
att!metodiken!inte!är!beroende!av!ett!standardiserat!arbetssätt!(Bicheno,!2011).!

Skillnaden! mellan! Lean! och! Sex! Sigmas! arbetsmetoder! beror! på! att! Sex! Sigma! behandlar!
enskilda! problem! i! projektform,!medan! Lean! fokuserar! på! små! kontinuerliga! förbättringar!
genom!alla!medarbetares!engagemang,!se! tabell!5.!Likheten!mellan!koncepten!är!att!även!
LeanWorganisationer! kan! använda! sig! av! förbättringsWprojekt,! som! Kaikaku! där! radikal!
förändringar! genomförs! eller! KaizenWevents! vilket! är! intensiva! workshops,! där! ett! enskilt!
problem! fokuseras.! Likt! DMAIC! ska! inte! alla! involveras! i! KaizenWevent,! utan! detta! ska!
bedrivas!i!tvärfunktionella!grupper,!där!problemet!löses!då!samtliga!har!en!speciell!uppgift.!
Skillnaden! mellan! koncepten! uppstår! när! verksamheten! ska! arbeta! med! Kaizen,! vilket!
innebär!ständiga!förbättringar!och!kontinuerlig!förbättringsarbete.!Med!Kaizen!ska!alla!inom!
verksamheten!involveras,!oavsett!hierarkinivåer,!där!operatörer!och!chefer!ska!samverka!för!
att!hitta!bästa!möjliga!lösning.!

!

!
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Tabell)5.)Metodikernas)arbetssätt)och)vad)som)är)karaktäristisk)med)metodiken.)

& Arbetssätt& Karaktäristiska&egenskaper&

Sex&Sigma& • DMAIC! • Strukturerat!angreppssätt!
• Projektfokuserat!
• Projektgrupp!bestående!av!särskild!grupp!

inom!företaget!
• Större!utmaningar,!problem!och!

förbättringsåtgärder!

Lean& • Kaizen!
• KaizenWevent!
• Kaikaku!

• Alla!medarbetare!involverade!
• Små!förbättringar!som!sker!kontinuerligt!
• KaizenWevent! och! kaikaku! sker! i! intensiva!

workshops!

4.3 Analys&av&verktyg&
Lean!och!Sex!Sigma!använder!sig!av!verktyg! för!att!stödja!både!arbetssätt!och!värderingar!
som! varje! metodik! har.! Verktygen! inom! Lean! är! oftast! inriktade! på! att! skapa! flöden! och!
eliminera! slöserier,! och! är! tillräckligt! enkla! för! att! alla!medarbetare! i! en! verksamhet! skall!
kunna!använda!dem.!

Sex! Sigma!använder!ofta! statistiska! verktyg! som!möjliggör!datadrivna!analyser! (Sörqvist!&!
Höglund,! 2007).! Många! av! dessa! verktyg! är! för! komplexa! för! att! alla! medarbetare! i! en!
verksamhet! skall! kunna! använda! dem,! och! verktygen! finns! som! stöd! för! Sex! Sigmas!
projektdrivna!arbetssätt.!Trots!att!många!verktyg!skiljer!sig!mellan!metodikerna,!finns!även!
verktyg!som!används! inom!både!Lean!och!Sex!Sigma,!exempelvis!de!sju! ledningsverktygen!
(Kumar!et.!al.,!2006).!!

Viktigast! i! jämförelserna!av!verktyg! i!denna!studie,! samt! i!de! jämförelser! som!bland!annat!
Snee!(2005),!Kumar!et.!al.!(2006)!och!Salah!et.!al.!(2010)!har!utfört!är!att!inse!det!faktum!att!
alla!verktyg!som!används! inom!metodikerna! inte!uppfanns! inom!varje!metodik.! Istället!har!
verktygen! används! för! att! utforma! metodikerna! utifrån! de! värderingsgrunder! de! står! på!
(Salah!et.!al.,!2010).!!

Följaktligen!kan!verktygen!inom!Lean!anses!som!dess!verktygslåda!och!detsamma!gäller!Sex!
Sigma!(Salah!et.!al.,!2010).!Genom!att!integrera!alla!verktyg!som!de!båda!metodikerna!har!i!
sina!verktygslådor!kan!en!större!verktygslåda!skapas!för!att!hantera!olika!problem.!Det!finns!
ingen! anledning! till! att! endast! integrera! Lean! och! Sex! Sigmas! verktyg! för! en! integrerad!
metodik,!utan!verktyg!bör!kunna!inhämtas!från!olika!håll!och!användas!på!olika!problem!när!
det!krävs.!

4.4 Analys&av&Lean&och&Sex&Sigmas&styrkor&och&svagheter&
Flera! styrkor! identifieras! kring! Lean! och! Sex! Sigma! i! litteraturen.! Dessa! styrkor! är! direkt!
kopplat! till! förbättringsmetodikernas! värderingar! och! arbetssätt,! vilket! innebär! att! en!
jämförelse! av! Lean! och! Sex! Sigmas! styrkor! och! svagheter! vore! att! jämföra! de! olika!
metodikerna.!!
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Exemelvis!är!några!av!Leans! fördelar!att!medarbetare! involveras!och!att! ledtider! förkortas!
(Petersson! et.! al.,! 2009:! Chen! et.! al.,! 2010).! Dessa! är! ett! par! av! förbättringsmetodikens!
värderingar.! Ett! par! av! Sex! Sigmas! styrkor! är! att! beslut! baserade! på! fakta! och! dess!
problemlösningsmetodik! (Goh,! 2006),! vilket! är! en! värdering! och! arbetssättet! inom! Sex!
Sigma.!Båda!förbättringsmetodikerna!innehåller!dessutom!svagheter!som!är!direkt!kopplade!
till!värderingar!och!arbetssätt.!Exempelvis!har!Lean!en!svaghet!i!att!verksamheten!kan!bli!för!
resurssnål!medan!Sex!Sigma!i!sin!tur!kan!bli!för!besparingsivrigt!(Arnheiter!&!Maleyeff,!2005;!
Bergman!&!Klefsjö,!2007;!Goh,!2010).!Sex!Sigma!kan!bli!för!komplext!i!sitt!arbetssätt!medan!
Leans!arbetssätt!kan!leda!till!personalneddragningar!om!metodiken!används!fel!(Goh,!2010;!
Chen!et.!al.,!2010;!Petersson!et.!al.,!2009).!

Att! utföra! en! analys! av! Lean! och! Sex! Sigmas! styrkor! och! svagheter! skulle! följaktligen!
innebära!en!upprepning!av!de!analyser!som!redan!gjorts.!För!att!undvika!en!upprepning!av!
jämförelsen! mellan! de! två! förbättringsmetodikernas! värderingar! och! arbetssätt! har! en!
analys!av!förbättringsmetodikernas!styrkor!och!svagheter!inte!gjorts.!

Det! viktigaste! är! att! metodikernas! styrkor! bör! integreras! och! att! synergier! bör! skapas,!
samtidigt! som! båda! Lean! och! Sex! Sigmas! svagheter! bör! elimineras! i! en! Lean! Sex! Sigma!
modell.! Exempelvis! bör! komplexiteten! i! Sex! Sigmas! arbetssätt! minskas,! medan! risken! för!
resurssnålheten!som!kan!resultera!från!Lean!bör!elimineras.!!

4.5 Sammanfattning&av&jämförelse&mellan&Lean&och&Sex&Sigma&
Det! finns!både! likheter!och! skillnader! i! Lean!och!Sex! Sigmas! värderingar.! Fem! likheter!har!
identifierats.! Till! exempel! fokuserar! båda! förbättringsmetodikerna! på! processer! samtidigt!
som! kartläggningen! av! processer! och! angreppssätten! för! processfokuseringen! är! olika.!
Medan!Lean!kartlägger!via!värdeflödesanalys!och!strävar!efter!att! skapa!ett!effektivt! flöde!
för! huvudprocesser,! kartlägger! Sex! Sigma! via! processkartläggning! och! strävar! efter! att!
förbättra!enskilda!processer!utan!att!ha!helhetsfokus!kring!huvudprocessen.!

För! Lean! och! Sex! Sigma! finns! även! skillnader! i! arbetssätt.! Sex! Sigmas! strukturerade!
arbetssätt!genom!DMAIC!och!projektformeringar! saknas!hos!Lean.!Även!om!KaizenWevents!
och! Kaikaku! finns! inom! Lean! är! de! inte! strukturerade! arbetssätt! samtidigt! som! de! inte!
används!lika!ofta!som!DMAIC!används!inom!Sex!Sigma.!!

Varje!förbättringsmetodik!har!sin!verktygslåda!med!olika!verktyg.!Dessa!har!använts!för!att!
utforma! metodikerna! och! användas! inom! varje! metodiks! arbetssätt! för! att! följa!
värderingarna.! Genom! att! slå! ihop! verktygen! inom! Lean! och! Sex! Sigma,! kan! en! större!
verktygslåda! skapas,! samtidigt! som! många! andra! verktyg! utanför! metodikerna! kan!
integreras!i!en!eventuell!Lean!Sex!Sigma!metodik.!!

Både! Lean! och! Sex! Sigma! har! styrkor! och! svagheter! kopplat! till! metodikerna! dess!
värderingar,!arbetssätt!och!verktyg.!En!analys!av!svagheter!och!styrkor!hade!alltså!varit!en!
upprepning! av! analysen! för!metodikernas! värderingar,! arbetssätt! och! verktyg.! En! djupare!
analys!av!svagheterna!har!därför!inte!utförts.!
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4.6 Föreslagen&standardmodell&för&Lean&Sex&Sigma&
I!detta!kapitel!föreslås!en!modell!för!Lean!Sex!Sigma!med!värderingar!och!arbetssätt!för!en!
effektiv! integrering! av! Lean! och! Sex! Sigma.!Modellen! har! utvecklats! genom! att! utgå! från!
föreslagna!modeller! från! befintlig! litteratur! samt! en! analys! kring! litteraturstudien! i! denna!
rapport.!

4.6.1 Värderingar&
När!modellen!togs!fram!beaktades!både!skillnader!och!likheter!mellan!Lean!och!Sex!Sigma,!
med! hänsyn! till! rekommendationerna! från! Salah! et.! al.! (2010).! Utifrån! litteraturanalysen! i!
bilaga!A!har!därför!värderingar!för!en!integrerad!modell!tagits!fram.!!

4.6.1.1 Ledningens+förtroende+och+engagemang+

En! gemensam! grund! för! både! Lean! och! Sex! Sigma! är! ledningens! förtroende! och!
engagemang,! vilket! även! är! basen! i! en! integrerad! modell.! I! litteratur! kring! Lean! och! Sex!
Sigma!finns!förslag!på!hur!detta!bör!gå!till.!Främst!gäller!det!för!ledning!och!nyckelpersoner!
att! inse! förbättringspotentialen,! som! kan! uppstå!med! att! antingen! införa! Lean! Sex! Sigma!
som!förbättringsmetodik.!Eller!att!integrera!Lean!med!Sex!Sigma!om!en!organisation!redan!
har!den!ena!eller!den!andra!förbättringsmetodiken.!

4.6.1.2 Fokus+på+kunder+

Gemensamt! för!metodikerna! är! kundfokus,! även!om! fokuseringen! sker! på!olika! sätt.! Lean!
fokuserar! på! kunder! genom! att! eliminera! ickeWvärdeskapande! aktiviteter! (Bicheno,! 2010).!
Sex! Sigma! fokuserar! på! kunder! genom! att! identifiera! kundernas! behov! och! förväntningar!
och!kanalisera!dessa!till!förbättringar!inom!organisationer!(Magnusson!et.!al.,!2003).!Genom!
en! integrerad! modell! fokuseras! det! både! på! flöden,! ickeWvärdeskapande! aktiviteter,!
förbättrad!produktkvalitet!samt!tillfredställande!av!kundbehov.!!

4.6.1.3 Fokus+på+resultat+

Den! Lean! Sex! Sigma! modell! som! utvecklats! har! även! resultatfokus,! vilket! är! ännu! en!
gemensam!nämnare! för!de!båda!metodikerna.!Viktigt! är! att! redovisa! resultat! från!utförda!
projekt,!både!i!förbättringar!och!i!monetära!termer.!Detta!för!att!övertyga!verksamheten!att!
förbättringsmetodiken! är! bra! för! verksamheten! och! även! för! att! övertyga! ledning! och!
medarbetare! att! fortsätta! satsa! på! förbättringsarbetet! och! uppnå! ständiga! förbättringar.!
Följaktligen! bör! resultat! från! utförda! projekt! rapporteras,! samtidigt! som! en! verksamhet!
kontinuerligt!kan!se!resultatet!från!förbättringsmetodiken!på!längre!sikt.!

4.6.1.4 Användning+av+ett+strukturerat+arbetssätt+

Problemlösning!inom!Lean!Sex!Sigma!bör!fullbordas!genom!ett!strukturerat!arbetssätt!och!i!
projektform,!genom!DMAICWcykeln.!Varje!cykel!kan!ta!olika!lång!tid,!beroende!på!problemets!
natur! och! behov! av! resurser! i! form! av! tid! och! personal.! Tidsåtgången! för! projekten! bör!
variera!från!en!vecka,!som!är!vanlig!tidsåtgång!för!ett!kaizenprojekt!inom!Lean,!till!ett!halvår!
som!det! ibland!kan!ta! inom!Sex!Sigma!projekt.!Antalet!medarbetare! i!ett!projekt!bör!även!
variera!beroende!på!projektets!storlek.!Vikten!läggs!vid!att!arbeta!strukturerat!och!redovisa!
resultat!från!varje!projekt.!
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4.6.1.5 Kartläggning+av+processer+

Kartläggning! bör! ligga! till! grund! för! allt! förbättringsarbete.! Processer! och! dess!
förbättringspotential! bör! identifieras.! Detta! ligger! även! till! grund! till! både! Lean! och! Sex!
Sigma,! där! Sex! Sigma! ibland! nöjer! sig! med! en! enklare! kartläggning,! medan! Lean! brukar!
använda! sig! av! värdeflödesanalys! (Bicheno,! 2011;! Montgomery,! 2009;! Snee,! 2005).! Den!
kartläggningsmetod! som! används,! beror! på! vilka! problem! som! påträffas.! En!
rekommendation!är!dock!att!en!värdeflödesanalys!bör!genomföras,! för!att! verksamhetens!
processer!ska!sträva!efter!effektiva!och!stabila!flöden.!!

4.6.1.6 Medarbetarengagemang+

För! att! etablera! engagemang! hos! alla! medarbetare! inom! en! verksamhet! är! nyckeln! att!
involvera! dessa! i! förbättringsprojekten.! Det! gäller! att! alla! medarbetare! från!
produktionsarbetare! till! tjänstemän,! får!delta! i! olika!projektgrupper! som!syftar! till! att! lösa!
problem.!Detta!för!att!all!kunskap!och!kompetens!ska!komma!till!nytta!och!inte!slösas!bort.!
Samtidigt! bör! kunskapsnivån! i! en! verksamhet! kontinuerligt! höjas! genom!utbildning! av! alla!
medarbetare,! dels! för! att! skapa! engagemang! och! dels! för! att! medarbetare! med! högre!
kompetens!bättre!kan!bidra!till!förbättringsarbetet.!!

De!sex!olika!grunderna!som!den!föreslagna!modellen!för!Lean!Sex!Sigma!bygger!på!kan!ses!i!
figur!5.!

!

Figur)5.)Den)framtagna)Lean)Sex)Sigma)modell)bygger)på)sex)grundpelare)och)
skapar)tillsammans)Lean)Sex)Sigmas)värderingar.))

!

!
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4.6.1.7 Likheter+mellan+Lean+Sex+Sigmas+värderingar+och+hörnstenarna+i+TQM+

De!sex!värderingarna!för!Lean!Sex!Sigma!liknar!hörnstenarna!i!TQM;!

• båda! belyser! medarbetarengagemang! och!manar! till! att! skapa! förutsättningar! för!
delaktighet;!!

• båda!belyser!processfokuserat!arbete!och!kartläggning!av!processer;!!
• modellen!för!Lean!Sex!Sigma!uppmanar!till!användning!av!ett!strukturerat!arbetssätt!

vilket!kan!likna!offensiv!kvalitetsutvecklings!basera!beslut!på!fakta;!!
• båda!påpekar!att!förtroendet!och!engagemanget!från!ledningen!är!viktigt!
• båda!fokuserar!på!kunder!!
• modellen! för! Lean! Sex! Sigma! fokuserar! på! resultat,! vilket! skulle! kunna! liknas!med!

offensiv!kvalitetsutvecklings!syn!att!arbeta!med!ständiga!förbättringar.!

Både! Lean! och! Sex! Sigmas! rötter! kan! spåras! till! TQM! (Salah! et.! al.,! 2010;! Arnheiter! &!
Maleyeff,!2005;!Pepper!&!Spedding,!2010).!Detta!kan!vara!anledningen!till!att!Lean!och!Sex!
Sigmas! har! övergripande! likheter,! som! redovisas! i! denna! studie.! En! integration! av!
metodikernas! värderingar! borde! därmed! likna! TQMs! hörnstenar.! Följaktligen! skulle! de!
föreslagna! värderingarna! för! Lean! Sex! Sigma! kunna! likställas! en! modifierad! version! av!
hörnstenarna!i!offensiv!kvalitetsutveckling.!Verksamheter!som!framgångsrikt!implementerat!
TQM!eller!en!TQM!baserad!metodik!bör!alltså!enklare!kunna!införa!den!föreslagna!Lean!Sex!
Sigma!modellen,! då! verksamhetens! värderingar! i!mångt! och!mycket! redan! följer! Lean! Sex!
Sigmas!värderingar.!

4.6.2 Arbetssätt&
Arbetssätten! för! Lean! och! Sex! Sigma! integreras,! där! alla! projekt! följer! ett! strukturerat!
arbetssätt.! Samtidigt! varierar! resurserna! i! varje! projekt,! både! vad! gäller! antal!
projektmedlemmar! och! tidsåtgång! för! projektet.! Projektgruppen! bör! vara! tvärfunktionell!
och!innehålla!medarbetare!från!olika!delar!inom!verksamheten,!där!kunskapen!är!olika!och!
bred.! Samtidigt! bör! arbetssättet! stödja! värderingarna! genom! att! vara! kundfokuserad,!
resultatfokuserad!och!processfokuserad.!

Figur!6!illustrerar!hur!både!Lean!och!Sex!Sigma!kan!integreras!till!ett!gemensamt!arbetssätt,!
samtidigt! som! figur! 6! visar! hur! arbetssättet! följer! DMAICWcykeln! på! ett! övergripande! sätt.!
Förenklat!innebär!arbetssättet!att!DMAICWcykeln!utförs!dubbelt,!en!övergripande,!den!stora!
cykeln,!för!hela!verksamheten!för!att!planera!förbättringsarbetet!på!en!organisation,!och!en,!
den!lilla!cykeln,!för!specifika!förbättringsprojekt!som!tas!fram!från!den!övergripande!cykeln.!
De!fem!olika!faserna!i!det!övergripande!arbetssättet!förklaras!nedan.!
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Figur) 6.) Arbetssättet) för) Lean) Sex) Sigma) börjar)med) att) först) identifiera) omvärldskrav,) krav) från)
kunder) och) krav) från) andra) intressenter.) Dessa) krav) bryts) ner) till) hanterbara) projekt) som)
rangordnas) prioritetsmässigt) och) utförs) i) given) ordning.) Information) och) resultat) från) avslutade)
projekt)samlas)in)och)sammanställs)så)att)nyttan)från)Lean)Sex)Sigma)kan)identifieras.)

Define&
Det!första!steget!defineWfasen,!inbegriper!omvärldsbevakning!och!insamling!av!information,!
förslagsvis! krav,! önskemål! och! behov! från! intressenter! och! kunder.! Intressentanalys! kan!
användas!som!verktyg!i!detta!steg!så!att!alla!intressenters!önskemål!och!krav!kan!samlas!in!
och!beaktas.!Även!mål!och!strategier!för!företaget!kan!samlas!in!och!beaktas!här.!

Measure&
Andra! steget! measureWfasen,! bryts! den! insamlade! informationen! från! definefasen! ned! i!
konkreta! projekt.! Samtidigt! genomförs! en! värdeflödesanalys! på! huvudprocesser! inom!
företaget.! Ytterligare! nulägesanalys! kan! genomföras! genom! förslagsvis! de! sju!
ledningsverktygen! och! andra! metoder.! Dessa! nulägesanalyser! utförs! i! syfte! att! finna!
förbättringsmöjligheter.! Det! andra! steget! bör! utföras! av! medarbetare! under! ledningsnivå!
och! utföras! i! grupper,! förslagsvis! av! mellanchefer! och! ute! på! olika! funktioner! och!
avdelningar!i!verksamheten.!!

Analyze&
Tredje! steget! analyzeWfasen,! identifieras! projekt! utifrån! förbättringsmöjligheterna! i!
measurefasen.!Projektstorleken!bör!variera!mellan!projekten!då!vissa!projekt!kommer!kräva!
mer!tid!än!andra.!Detta!går!att!jämföra!med!den!tidsmässiga!skillnaden!mellan!kaizenprojekt!
och!Sex! Sigma!projekt.!Här!bör!även! förbättringspotentialen! för!projekten!bedömas.!Även!
en!prioriteringsordning! skapas!efter!vad! företaget!anser!är! lämpligt!mått.!Även!kopplingar!
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till!mål!och!strategier!bör!göras!för!projekten.!Detta!steg!görs!lämpligen!av!samma!personer!
och!samma!grupp!som!i!steg!2.!

Improve&
I! fjärde! steget! improveWfasen,! delas! projekt! ut! i! verksamheten.! Dessa! projekt! ska! lösas! i!
DMAICWform! för! att! problemlösningen! ska! ske! på! ett! strukturerat! sätt.! Då! olika! projekt!
kräver!olika!mycket!tid!och!resurser,!kan!projektgruppernas!storlek!variera.!Däremot!är!det!
viktigt! att! medlemmarna! i! en! projektgrupp! kommer! från! olika! delar! av! verksamheten,!
följaktligen! att! det! skapas! krossfunktionella! grupper.! Detta! bör! innebära! involvering! av!
operatörer! och! personal! längre! ner! i! en! företags! hierarki,! vilka! oftast! har! en! god! kunskap!
kring!de!processer!de!äger!och!arbetar!i.!!

Control&
I! femte! steget! controlWfasen,! rapporterats! projekten! till! ansvarig! funktion! eller! grupp! på!
företaget,!lämpligtvis!samma!grupp!som!förberedde!projekten!i!steg!3.!Det!är!här!viktigt!att!
följa!upp!vilka! förbättringar! som!har! skett!och!att!projektrapporter! sparas! i! en!gemensam!
databas! för! hela! verksamheten.!De!bästa! projekten!bör! föras! upp! till! ljuset! och! visas! som!
goda! exempel! på! väl! genomförda! projekt.! Om! företaget! beslutat! om! ett! belöningssystem!
bör!det! i! denna! fas!beslutas!om!vilken!belöning! som!projektgruppen! ska! få! för!genomfört!
projekt.!Alla!projekt!rapporteras!uppåt! i!verksamheten!där!fördelarna!med!Lean!Sex!Sigma!
kan! följas! upp! och! kontrolleras,! samt! uppföljning! kring! hur! projekten! har! gett! stöd! till! att!
uppnå!företagsmålen.!Följaktligen!innebär!det!femte!steget!avrapportering!av!projekt!samt!
att! information!slussas!uppåt! i! företagspyramiden.!En!sammanfattning!av!Lean!Sex!Sigmas!
fem!olika!faser!visas!i!figur!7.!

!

Figur)7.)Sammanfattning)av)Lean)Sex)Sigmas) fem)olika) faser,) som)visar)att)Lean)Sex)Sigma)
följer)ett)strukturerat)arbetssätt)enligt)DMAICacykeln.)

!
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För!att!de!fem!stegen!ska!ske!på!ett!strukturerat!sätt!bör!en!cykel!vara!tidsbestämd.!Tiden!
bestäms! för!vad! som!är! lämpligt! för! företaget,! samt! företagets! storlek.!Ett!mindre! företag!
skulle!kunna!gå!igenom!de!fem!stegen!på!ett!år!där!cykeln!återupprepas!varje!år,!medan!det!
för! större! företag!kan!vara! lämpligt!att!ha! större! tidsspann! för! cykeln.!För!varje!cykel! som!
genomförs!genom!de!fem!stegen!uppnås!ett!nytt!normalläge!och!framtida!tillstånd,!se!figur!
8.!

!

Figur) 8.) Genom) Lean) Sex) Sigmas) DMAICacykeln,) når)
verksamheten)ett)nytt)högre)normalläge)och)framtida)tillstånd.))

Ständiga! förbättringar! uppnås! genom! att! cykeln! återupprepas! gång! på! gång,! där!
verksamheten! blir! mer! och! mer! effektiv.! Figur! 9! visar! hur! varje! cykel! leder! till! ett! högre!
normalläge!och!i!sin!tur!en!effektivare!verksamhet.!!

!

Figur) 9.) Genom) att) upprepa) DMAICacykeln) uppnås) ständigt)
högre)normallägen)och)en)strävan)mot)ständiga)förbättringar.)

Modellen!kan!även!modifieras,!då!den!stora!DMAICWcykeln!kan!ersättas!med!en!PDCAWcykel,!
enligt! figur!10.!DefineW,!measureW!och!analyzefasen! i!den!stora!DMAICWcykeln!ersätts!då!av!
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PDCAWcykelns! ”Plan”,! improvefasen! ersätts! av! ”Do”.! Controlfasen! delas! upp! i! ”Check”! och!
”Act”,!där!”Check”!är!inriktat!på!att!följa!upp!de!olika!projekten!och!de!konsekvenser!som!de!
har! lett! till.! I! ”Act”! etableras! ett! nytt! normalläge,! belöningar! delas! ut! i! verksamheten! och!
informationen!kring!genomförda!projekt!sprids!i!verksamheten.!Denna!flexibilitet!i!modellen!
innebär!att!verksamheter!som!implementerat!PDCA!eller! infört!någon!cykel!som!bygger!på!
PDCAWstruktur,!enklare!kan!införa!arbetssättet!i!den!föreslagna!Lean!Sex!Sigma!modellen.!!

!

Figur)10.)Den)övergripande)DMAICacykeln)kan)bytas)ut)mot)en)PDCAacykel,)där)varje) fas) i)DMAICa
cykeln)har)sin)motsvarighet)i)PDCAacykeln.)

4.6.3 Verktyg&
Som! skrivet! i! kapitel! 4.3,! använder! sig! Lean! och! Sex! Sigma! av! olika! verktyg.! Genom! att!
integrera!båda!metodikernas!verktyg!kan!en!stor!verktygslåda!erhållas!som!används!vid!olika!
utmaningar!och!problem.!!

Verktygen!lärs!ut! inom!verksamheten!där!medarbetarna!lär!sig!hur!dessa!fungerar!och!hur!
de!bör!användas.!Desto!större!kunskap!som!fås!inom!hur!olika!verktyg!kan!användas!och!till!
vilka! problem! de! kan! appliceras,! desto! högre! nivå! av! problemlösning! kan! bedrivas.! Detta!
påvisar!ytterligare!hur!utbildning!av!medarbetare!är!viktigt.!

Utöver! de! verktyg! som! finns! inom! Lean! och! Sex! Sigma! bör! även! verktyg! utanför! dessa!
metodiker! inhämtas! och! utbildas! om! i! verksamheten.! Syftet! är! att! ständigt! finna! sätt! att!
förbättra!verksamheten!och!ständigt!hitta!verktyg!som!kan!stödja!arbetssättet.!Viktigast!är!
att!använda!rätt!verktyg!till!rätt!utmaning.!!
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4.6.4 Sammanfattning&
En! integrerad!modell! för! Lean!Sex!Sigma!har! föreslagits,!med! sex!grunder,! tre! värderingar!
och! ett! enhetligt! arbetssätt! för! hela! företaget! där! alla! medarbetare! involveras.!Modellen!
följer!många!av!de! rekommendationer!som!Salah!et.!al.! (2010)! föreslår,!medan!andra! inte!
har!följts!på!grund!av!svårigheter!att!integrera!dessa!i!modellen.!Tabell!6!illustrerar!de!delar!
av!rekommendationerna!från!Salah!et.!al.!(2010)!som!har!följts.!De!rekommendationer!som!
har!följts!har!en!vit!bakgrund,!och!de!med!grå!bakgrund!har!inte!integrerats.!

Tabell)6.)Många)av)rekommendationerna)från)Salah)et.)al.)(2010))har)följts,)förutom)två.)

Den&föreslagna&modellen&

är!holistisk! är!strategisk! är!verktygsbaserad!

innehåller!kriterier!för!
robusta!projektval!

utvidgas!till!leverantörer!
och!kunder!

använder!DMAICWcykeln!
som!stomme!

använder!Lean!och!Sex!
Sigma!simultant!och!inte!

parallellt!

använder!
värdeflödesanalys!som!
fokuserad!plattform!

tar!hänsyn!till!skillnader!
mellan!Lean!och!Sex!Sigma!

äger!egenskaperna!av!en!
effektiv!

förbättringsmetodik!

använder!en!infrastruktur!
av!väl!utbildad!personal!

från!alla!delar!av!
organisationen!

säkerställer!ledning!och!
nyckelpersoners!
engagemang!och!

anpassning!

har!en!stödjande!struktur!
av!olika!system,!så!som!

ledningsystem,!IT,!
försäljningssystem!etc.!

integrerar!Lean!och!Sex!
Sigma!utan!att!den!ena!är!
underordnad!och!den!
andra!är!överordnad!

innehar!belöningssystem,!
kommunikationssystem,!
finansiellt!ansvarstagande!

och!synlighet.!

är!resultatfokuserad!
undviker!suboptimerad!
processförbättring!

fokuserar!på!både!
transaktionellaW!och!
tillverkningsprocesser!

! !
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5. Fallstudie&
I"detta"kapitel"exemplifieras"defineF,"measureF"och"analyzefasen"från"modellen"för"Lean"Sex"

Sigma,"som"utvecklades"i"föregående"kapitel,"för"att"påvisa"hur"modellen"kan"användas"i"ett"

praktiskt"fall.""

5.1 Define&
I! avsnittet! define! har! önskemål! från! verksamheten! samlats! in,! samtidigt! som! mål! och!
strategier!presenteras.!Fallföretaget!och!fallprodukten!beskrivs!och!avgränsningar!redogörs.!

5.1.1 Fallföretag&
ABB!Composites! i!Piteå!är!ABB:s!största!tillverkare!av! isolationskomponenter!tillverkade!av!
polymera!kompositmaterial.!Företaget!grundades!av!pionjärer! inom!den!svenska!polymera!
industrin,! och! produktionen! av! elektriska! isolerande! material! startade! i! Västerås! 1918.!
Verksamheten!flyttades!till!Piteå!1967!och!idag!har!företaget!160!anställda!och!omsätter!ca!
300! miljoner! kronor.! Kärnkompetensen! i! verksamheten! består! utav! kunskapen! inom!
elektriska,!mekaniska!och! fysikaliska! kompositmaterial! och!även! förmågan!att! skapa!unika!
isolationslösningar! för! kunder.! Produktfloran! består! utav! tekniska! laminater,!
maskinbearbetade!kompositkomponenter,! fiberlindade!produkter!samt!kompositisolatorer.!
Den! största!delen!av!ABB!Composites! försäljning!består!av!kompositisolatorer! (hädanefter!
kallat!isolatorer),!vilket!är!produkten!i!fokus!under!examensarbetet.!

5.1.1.1 Fallprodukt+

Isolatorerna! består! utav! tre! komponenter;! en! glasfiberarmerad! epoxi! tub,! ett! isolerande!
silikonlager! samt! två! aluminiumflänsar,! en! i! varje! ände.! Storlekarna! på! isolatorerna! kan!
variera! från! ca! 0,5W11! meter,! diametern! varierar! från! cirka! 0,1W1! meter.! Dessutom! kan!
isolatorernas!form!skilja!sig,!där!vissa!är!koniska,!andra!cylindriska!medan!vissa!består!av!två!
sammankopplade! cylindriska! isolatorer.! Isolatorerna! produceras! för! utomhusbruk! och!
beräknas!att!ha!en!livslängd!på!minst!30!år.!Varje!isolator!är!skräddarsydd!och!anpassad!till!
kundernas!specifika!krav,!vilket!gör!varje!isolator!unik.!!

5.1.2 Strategi,&mission,&vision&och&kvalitetspolicy&för&företaget&
Då! mål! och! strategier! redan! är! formulerade! för! ABB’s! verksamhet! för! innehavande! år!
kommer! detta! inte! göras! igen! i! denna! fallstudie.! Strategi,! mission! och! kvalitetspolicy!
presenteras!nedan.!!

5.1.2.1 Strategi+

ABB’s!strategi!är!enligt!deras!egen!hemsida!(ABB,!2012):!

”Utifrån" ABB:s" tekniska" ledarskap," globala" närvaro," tillämpningskunnande" och" lokala"

expertis" erbjuder" vi" produkter," system," lösningar" och" tjänster" som"gör" det"möjligt" för" våra"

kunder" att" förbättra" sin" verksamhet," vare" sig" det" gäller" att" öka"pålitligheten" i" ett" kraftnät"

eller"höja"produktiviteten"i"en"industrianläggning."

"

Genom" att" fokusera" på" våra" styrkor" inom" kraftF" och" automationsteknik" strävar" vi" efter"

organisk"lönsam"tillväxt."Vår"globala"tillverkningsbas"säkerställer"genomgående"hög"kvalitet"

på" produkter" och" system" för" kunder" över" hela" världen." Våra" kunder" har" snabb" och" enkel"
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tillgång" till" våra" erbjudanden," antingen" de" köper" av" oss" direkt" eller" genom" distributörer,"

grossister,"systemintegratörer"eller"andra"samarbetspartner."

Våra"medarbetare"arbetar" tillsammans,"gränsöverskridande," för"att" leverera"mervärden" till"

våra" kunder." Vårt" sätt" att" göra" affärer" är" värdebaserat," ledarskapsdrivet" och"

resultatorienterat.”"

5.1.2.2 Mission+och+vision+

Visionen!för!ABB’s!verksamhet!är!(ABB,!2011a):!

”" Som" ett" av" världens" ledande" teknikföretag" hjälper" vi" våra" energi" och" industrikunder" att"

använda" elkraft" på" ett" effektivt" sätt," öka"produktiviteten"och"minska"miljöpåverkan"på" ett"

hållbart"sätt.+Power+and+productivity+for+a+better+world”"

Missionen!för!ABB’s!verksamhet!är!(ABB,!2011a):!

• “Förbättra+ för+ våra+ kunder:" ABB" hjälper" kunderna" att" förbättra" sin" verksamhets"

produktivitet" och" nättillgänglighet" och" sparar" därmed" energi" och" minskar"

miljöpåverkan.”"

• “Driva+innovation:"Innovation"och"kvalitet"är"kännetecken"för"våra"produktF,"systemF,"och"

serviceerbjudanden”"

• “Vara+en+attraktiv+arbetsgivare:"ABB"satsar"på"att"attrahera"och"behålla"engagerade"och"
kompetenta"människor"och"erbjuda"medarbetarna"en"attraktiv,"global"arbetsmiljö.”"

• “Agera+ ansvarsfullt:" Hållbar" utveckling," minskad" miljöpåverkan" och" affärsetik" är"

kärnområden"för"våra"marknadserbjudanden"och"vår"egen"verksamhet.”"

5.1.2.3 Kvalitetspolicy+

ABB! Sverige! har! utvecklat! en! kvalitetspolicy! som! gäller! hela! företaget! och! lyder! (ABB,!
2011b):!

”Följande" sju" mål" speglar" de" ansvar" och" förpliktelser" vi" alla" har" gentemot" våra" kunder,"

medarbetare,"leverantörer"och"aktieägare:"

• Leverera"produkter,"system"och"tjänster"av"hög"kvalitet"i"tid"där"de"uppfyller"eller"

överträffar"kundernas"förväntningar.!
• Identifiera"och"förstå"kundernas"förväntningar,"mäta"kundernas"uppfattningar"om"

oss"och"vidta"förbättringsåtgärder"som"ökar"kundtillfredsställelsen.!
• Entusiasmera"och"möjliggöra"för"våra"medarbetare"på"alla"nivåer"att"ständigt"driva"

verksamhetsförbättringar"längs"hela"värdekedjan"från"leverantör"till"kund.!
• Öka"motivationen"och"kompetensen"hos"våra"medarbetare"att"skapa"mervärde"för"

våra"kunder"och"i"våra"verksamheter,"genom"fortlöpande"utbildning"och"

medarbetarutveckling.!
• Nyttja"styrkan"hos"våra"partners"och"leverantörer"för"att"förbättra"våra"produkter"

och"verksamheter"från"utveckling"genom"produktion"till"installation"och"drift."

• Bygga"in"och"förankra"socialt"ansvar"och"affärsetik"i"våra"affärsmetoder."

• Kontinuerligt"förbättra"miljö,"hälsoF"och"säkerhetsprestanda"i"alla"produkter,"

verksamheter,"system"och"tjänster”.!

5.1.2.4 Sammanfattning+

Företagets! strategi! är! att! öka! produktiviteten! för! företag! samt! öka! pålitligheten! i! kraftnät!
genom! att! ta! tillvara! på! de! styrkor! företaget! har.! Kvalitet! är! viktigt! inom! företaget,!



!

! 34!

tillsammans! med! att! arbeta! värdeskapande,! ledarskapsdrivet! och! resultatorienterat.!
Kvalitet,!värdeskapande,!ledarskap!och!resultat!är!alla!parametrar!i!den!framtagna!Lean!Sex!
Sigma! modellen,! vilket! innebär! att! förbättringsarbete! enligt! modellen! kommer! följa!
företagets!strategier.!

Missionen! säger! att! kundfokus,! innovation! och! kvalitet,! attraktivitet! hos!medarbetare! och!
ansvarsfullt! agerande! är! delar! av! företagets! livsuppgift.! Kundfokus,! kvalitet! och!
medarbetarfokus!är!alla!delar!utav! Lean!Sex!Sigmas!värderingar!utifrån! framtagen!modell,!
och!ansvarsfullt!agerande!säkerställs!genom!modellens!arbetssätt,!där!information!inhämtas!
från!omvärlden.!Detta!innebär!att!arbete!utifrån!den!framtagna!modellen!kommer!att!följa!
företagets!mission.!

De! fyra! första! punkterna! i! kvalitetspolicyn! är! även! delar! som! är! gemensamma! med! den!
föreslagna!Lean!Sex!Sigma!modellen,!medan!de!tre!sista!punkterna!bör!strävas!mot!i!ABB’s!
arbete!med!den!framtagna!modellen.!!

Strategin,! missionen! och! kvalitetspolicyn! kan! alltså! uppfyllas! genom! att! arbeta! med! den!
föreslagna!Lean!Sex!Sigma!modellen,!och!förbättringsarbetet!kommer!att!vara!kopplat!mot!
företagets!strategi,!mission!och!kvalitetspolicy!om!modellen!följs.!

5.1.3 Verksamhetens&önskemål&
För! att! skapa! en! djupare! förståelse! kring! isolatortillverkningen! och! värdeflödet! inom!
organisationen,! samt! identifiera! styrkor! och! svagheter! i! tillverkningsprocessen,! är! ett!
önskemål! från! ABB! Composites! att! examensarbetet! ska! inkludera! en! processkartläggning!
och!en!värdeflödesanalys!över!isolatortillverkningen.!Dessutom!önskas!en!identifiering!av!de!
parametrar!som!varierar!i!processen,!och!därmed!kan!påverka!processutfallet,!samt!förslag!
på! hur! tillverkningen! kan! styras! i! framtiden.! På! så! sätt! skapas! möjligheter! för!
processuppföljning! och! förslag! på! hur! kartläggning! samt! styrning! kan! införas! i! resterande!
verksamhet.!Sammanfattningsvis!ska!denna!fallstudie!ge!svar!på!följande:!

- Kartlägga!isolatortillverkningen.!!
- Identifiera! de! parametrar! som! varierar! i! processen! och! därmed! kan! påverka!

processutfallet.!!
- Ge! olika! förbättringsförslag! som! kan! genomföras! för! att! förbättra!

isolatortillverkningen.!!

5.1.4 Avgränsningar&
Avgränsningarna!för!detta!examensarbete!har!skapats! i!samråd!med!uppdragsgivaren,!ABB!
Composites.! Dessa! är! nödvändiga! för! att! kunna! bedriva! problemlösning! enligt! Lean! Sex!
Sigma!metodiken!samt! lämpad!till!den!tidsbegränsning,!på!20!veckor!som!examensarbetet!
omfattar.!De!avgränsningar!som!examensarbetet!innefattar!är:!

• Fallstudien! ska! endast! fokusera! på! isolatortillverkningsprocessen! och! ingen! annan!
process!i!verksamheten.!

• Fallstudien! ska! endast! fokusera! på! den! produktionslina! som! är! i! drift! i! dagsläget,!
vilket!innebär!att!studien!inte!riktar!sig!på!den!nya!produktionslinan!som!sätts!i!bruk!
under!examensarbetets!gång.!!
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• Fallstudien! ska! endast! fokusera! på! defineW,! measureW! och! analyzefasen! från!
modellen.! På! grund! av! tidsbegränsningen! på! 20! veckor! kommer! inte! improve! och!
controlfasen!att!hinnas!med!eller!att!göras.!

5.2 Measure&&
I! avsnittet! measure! identifieras! nuläge! genom! tre! olika! verktyg! och! förbättringspotential!
urskiljs.! Teori! kring! de! tre! olika! verktygen! presenteras! och! utförandet! på! verksamheten!
beskrivs.!!

5.2.1 Identifiering&av&nuläget&
För! att! undersöka! och! identifiera! verksamhetens! nuläge,! kan! olika! metoder! och! verktyg!
användas.! I! samråd!med!ABB!Composites! bestämdes! att! en!processkartläggning! är! en!bra!
metod! för! att! identifiera! nuläget! samt! för! att! författarna! ska! få! en! inblick! i!
isolatortillverkningsprocessen.! Som! ett! komplement! till! processkartläggningen! bestämdes!
att! även! göra! en! värdeflödesanalys,! på! grund! av! att! det! beaktar! flöden! i! produktionen.!
Tillsammans! skapar! de! en! övergripande! bild! hela! isolatortillverkningen! och! kompletterar!
varandra! då! processkartläggningen! fokuseras! på! arbetsspecifikationer! och!
värdeflödesanalysen!fokuseras!på!flöden!och!genomloppstiden!i!tillverkningsprocessen.!!

Vidare! valdes! att! skapa! en! workshop! för! att! utveckla! ett! släktskapsdiagram,! dels! för! att!
belysa!medarbetarnas!åsikter!och!dels!för!att!involvera!dessa!i!förbättringsarbetet.!!

5.2.2 Processkartläggning&
En!processkartläggning!kan!definieras!som!en!metod!för!att!grafiskt!beskriva!en!existerande!
process!eller!en!föreslagen!ny!process!genom!att!använda!enkla!symboler,!linjer!och!ord!för!
att!bildmässigt!uppvisa!de!aktiviteter!och!sekvenser!som!processen! innehåller! (Harrington,!
1991;!Galloway,!1994).!Anjard!(1998)!kompletterar!denna!definition!genom!att!föreslå!att!en!
processkartläggning!även!innebär!att!identifiera,!analysera!och!utveckla!processer.!!

Processkartan!för!med!sig!många!fördelar.!Medlemmarna! i!processen!förstår!den!ofta! inte!
förrän!de!ser!eller!ritar!upp!ett!flödesschema!över!processen,!och!genom!att!identifiera!dess!
flöde!bidrar!det!till!och!förenkla!för!medarbetarna!att!identifiera!sin!roll!i!processen!och!sina!
bidrag! (Harrington,! 1991).! Genom! att! jämföra! nuvarande! karta! och! nuvarande!
processaktiviteter! med! ett! framtida! mål! över! processen! kan! förbättringsområden!
identifieras,! som! problemområden,! dubbelarbete,! svårigheter! och! onödiga! aktiviteter.!
(Harrington,1991;!Galloway,!1994).!!

En!kartläggning!kan!ha!olika!detaljnivåer.!Den!blir! tydligast!desto!mindre! information! som!
används,!men!detta!begränsar!dock!användbarheten!och!försvårar!djupare!analyser.!Det!är!
därför!viktigt!att!bryta!ner!en!övergripande!kartläggning!i!mer!detaljerade!beskrivningar!av!
varje!delprocess.!Varje!process!och!delprocess!beskriver!därmed!vad!som!startar!processen,!
vilka! aktiviteter! som!utförs! i! processen! och! vilken! output! som! respektive! aktivitet! skapar.!
(Ljungberg!&!Larsson,!2001).!De! symboler! som!kan!användas! i! en!processkartläggning!kan!
ses!i!figur!11.!
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!

Figur) 11.) Vanligt) förekommande) symboler) vid) en) processkartläggning) och) en) beskrivning) i) vad)
symbolerna)betyder,)(Harrington,)1991).))

5.2.2.1 Utförande+

Första!steget!var!att!undersöka!samt!och!förstå!de!arbetsspecifikationer!som!framställts!av!
ABB! Composites.! Dessa! visar! vad! som! ska! göras,! det! vill! säga! vilka! aktiviteter! som! ingår! i!
varje!processteg!vid!isolatortillverkningen.!Tanken!var!att!granska!och!förstå!vad!som!skulle!
genomföras! vid! varje! processteg! och! därmed! jämföra! teorin! mot! det! praktiska! arbetet.!
Syftet!med!arbetsspecifikationerna!är!att!isolatortillverkningen!ska!bedrivas!på!samma!sätt,!
enligt!ett!standardiserat!arbetssätt,!där!alla!operatörer!följer!specifikationerna!steg!för!steg.!
Dessutom! ska! de! vara! till! för! att! lära! upp! ny! personal! och! på! så! sätt! fungera! som! i!
upplärningssyfte.!Dock!var!arbetsspecifikationerna!väldigt!opedagogiska!och!svårförståeliga,!
med!väldigt!få!bilder!och!visualiseringar.!!

Vidare! observerades! varje! processteg! i! produktionen,! där! anteckningar! gjordes! för! varje!
aktivitet! och! vad! som! pågick! samt! varför.!Mycket! uppmärksamhet! lades! på! att! observera!
ifall! arbetsspecifikationerna! skiljde! sig! mot! det! som! praktiserades! i! verkligheten.!
Genomförandet!bestod!av!att! följa! isolatorer! i! varje!processteg,!observera! varje! aktivitet! i!
produktionen!samt!lyssna!på!operatörernas!åsikter!och!meningar!och!på!så!sätt!få!en!större!
inblick! i! och! förståelse! för! processtegen.! Anteckningarna! omvandlades! därefter! till!
elektronisk! form.! På! grund! av! sekretess! kommer! inte! någon! processkarta! att! redovisas! i!
denna!studie.!!
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5.2.3 Värdeflödesanalys&
Värdeflödesanalys! har! till! syfte! att! kartlägga! och! identifiera! verksamhetens! nuvarande!
tillstånd! för! att! vidare! effektivisera! flödet! och! skapa! ett! optimal! framtida! tillstånd.! Detta!
möjliggör! att! undersöka! och! analysera! en! verksamhets! produktionssystem! och! skapa! en!
övergripande!bild!över!material!och!informationsflöden.!(Rother!&!Shook,!2004).!

Värdeflödet!kan!delas!in!i!två!delar,!värdeskapande!tid!och!ickeWvärdeskapande!tid.!Genom!
att!göra!en!värdeflödesanalys,!identifieras!de!aktiviteter!som!skapar!mervärde!för!produkten!
produkten! förädlas.! Därmed! kan! identifieras! hur! stor! andel! av! genomloppstiden! som! är!
värdeskapande!tid,!då!produkten!faktiskt!har!förädlats.!Vissa!aktiviteter!inom!tillverkningen!
skapar!dock! inte!värde!för!produkten,!men!är!nödvändiga!aktiviteter!för!att!produkten!ska!
kunna!förädlas.!Detta!innebär!allting!från!råmaterial!till!dess!att!produkten!är!mottagen!av!
kunden,! men! även! tillverkningsprocessen! och! produktutvecklingsprocessen! (Petersson! et.!
al.,! 2009).! Genom! att! kartlägga! och! analysera! flöden! i! verksamheten! kan! effektivisering!
uppnås,! om! aktiviteter! optimeras! och! utförs! snabbare! och! mer! resurssnålt.! Genom!
kartläggning!av!flöden!blir!det!lättare!för!de!delaktiga!i!verksamheten!att!visuellt!följa!flöden!
och!förstå!de!inblandade!aktiviteter.!En!kartläggning!kan!följaktligen!bidra!till!reducering!av!
icke!värdeskapande!aktiviteter!som!inte!tillför!kunden!någon!nytta.!(Rother!&!Shook,!2004).!!

En! värdeflödesanalys! kan! bestå! av! olika! detaljeringsnivåer! och! därför! är! det! viktigt! att!
besluta! om! detta! innan! analysen! påbörjas.! Detaljeringsnivån! kan! exempelvis! behandla! en!
delprocess,!en!enskild!fabrik,!flera!fabriker!eller!mellan!och!genom!flera!företag.!Vidare!när!
värdeflödesanalysen! ska! uträttas! bör! detta! ske! i! fyra! steg,! se! figur! 12.! (Rother! &! Shook,!
2004).!

!

Figur) 12.) Värdeflödesanalys) består) av) fyra) steg.) Första) steget) är) att) identifiera) en) produktfamilj,)
andra) steget) består) av) att) kartlägga) nuvarande) tillstånd,) tredje) steget) innebär) att) kartlägga) det)
framtida)tillstånd)som)önskas)uppnås,)varav)fjärde)steget)går)ut)på)att)genomföra)det)handlingsplan)
som)skapats)för)att)uppnå)det)framtida)tillståndet)(Rother)&)Shook,)2004).)

!
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5.2.3.1 Utförande+

ABB! Composites! tillverkar! väldigt!många! olika! varianter! av! isolatorer! vad! gäller! längd! och!
omkrets,!vilket!påverkar!tidsåtgången!vid!produktionen.!Anledningen!till!detta!beror!på!att!
varje! isolator! anpassas! till! varje! enskild! kund! och! därmed! kan! isolatorerna! skilja! sig!
väsentligt.! Vid! val! av! produktfamilj! hade! examensförfattarna! incitamentet! att! välja! en!
mellanstorlek,! som! kunde! ge! en! approximation! i! tidsåtgången.! I! samråd! med! ABB!
Composites,!valdes!en!lämplig!isolatormodell.!

Isolatormodellen! följdes! genom! varje! processteg! i! produktionen,! där! tidmätningar!
genomfördes!på!alla!aktiviteter!inom!varje!processteg.!Syftet!var!att!kunna!vid!senare!skede!
analysera!flödet,!undersöka!och!identifiera!vilka!aktiviteter!som!är!värdeskapande!och!vilka!
som!är! ickeWvärdeskapande.!Dessutom!var!en!önskan!från!ABB!Composites!att!fastställa!en!
genomloppstid,! som! tidigare! saknades.! Dock! förekommer! stora! skillnader! av!
genomloppstiden! mellan! olika! isolatormodeller.! Detta! beror! på! att! isolatorerna! varierar! i!
storlek,! från! 0,5W11! meter,! vilket! påverkar! operatörernas! arbetssätt! och! därmed!
tidsåtgången.! Värdeflödesanalysen! presenteras! ej! i! denna! studie! med! hänvisning! till!
sekretess.!

5.2.4 Släktskapsdiagram&
De" sju" ledningsverktygen! uppkom! under!mitten! av! 1970Wtalet! och! används! främst! för! att!
förbättra! vår! förmåga! att! hantera! verbal! information.! Den! information! som! inhämtas! kan!
därefter! struktureras! och! analyseras.! De! sju! ledningsverktygen! kan! antingen! användas!
enskilt! och! var! för! sig,! men! också! en! kombination! av! vissa! verktyg! som! kompletterar!
varandra.!Ett!av!dessa!sju!ledningsverktyg!är!släktskapsdiagram!som!används!när!stor!mängd!
information! som! idéer! och! åsikter! ska! struktureras! och! analyseras.! Verktyget! kan! även!
användas! för! att! identifiera! bakomliggande! orsaker! till! problem.! Ett! övergripande! resultat!
från! släktskapsdiagrammet! innebär! att! gruppmedlemmar! och! medarbetare! får! en!
samstämmighet! och! större! förståelse! kring! organisationens! problem.! Dessa! problem! kan!
därefter! sorteras! för! att! göra! det! enklare! för! andra! följa! och! prioritera.! Vidare! innebär!
släktskapsdiagram!att!gruppen!byter!idéer!och!lösningar!med!varandra,!vilket!utlöser!att!en!
handlingsplan!genomförs.!För!att!verktyget!fungerar!är!det!viktigt!att!antal!deltagare!inte!är!
för!många,!och!att!alla!får!komma!till!tals!och!framföra!sin!åsikt.!(Klefsjö!et.!al.,!1999)!

Ett! släktskapsdiagram!börjar!med! en! generell! huvudfråga! som! ska! ställas! av!workshopens!
deltagare.!Denna!huvudfråga! ska! sedan!besvaras! av! samtliga!deltagare,! vilket! görs! genom!
att! svaren! i! tysthet! skrivs!ned!på! lappar.!Det! finns! inget! rätt!eller! fel,! utan!alla!åsikter! ska!
beaktas.!När! lapparna! skrivits,! ska! dessa! gås! igenom,! där! dubbletter! tas! bort! och!otydliga!
lappar!ska!definieras,!där!alla!deltagare!förstår!innebörden!av!lappen.!Nästa!steg!är!att!para!
ihop! lapparna! som! anses! relatera! med! varandra,! antingen! i! par! eller! tre! och! tre.! När!
lapparna!är!sammankopplade,!ska!en!rubrik!skrivas!på!en!annan!lapp!med!annan!färg,!som!
ska!sammanfatta!underliggande!lappar.!Detta!kan!göras!ytterligare!ett!steg,!där!rubrikerna!
paras! ihop! och! sammanfattas!med! en! rubrik.! Vidare! ska!mellanrubrikerna! poängsättas! av!
deltagarna,!för!att!identifiera!prioriteringsordningen!på!det!problem!ska!lösas!först.!(Klefsjö!
et.!al.,!1999)!
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5.2.4.1 Utförande+

Släktskapsdiagrammet! planerades! och! utfördes! under! en! eftermiddag! där! sju! tjänstemän!
från!ABB!Composites!deltog.!Första!steget!var!att! lyfta!fram!ett!generellt!och!övergripande!
problem!som!sedan!skulle!besvaras!genom!att!brytas!ned!och!besvaras.!!

Genom!att!undersöka!bakomliggande!faktorer!till!grundproblemet!identifieras!problem!och!
dessa! kan! därmed! beaktas! för! att! senare! lösas.! På! så! sätt! får! ABB! Composites! en!
övergripande!bild!över!det!problem!som!gruppen!enats!att!arbeta!kring.!Detta!kan!användas!
för!att!besvara!på!den!tredje!problemställningen,!det!vill!säga!identifiera!både!konkreta!och!
övergripande! förbättringsförslag.! En! stor! fördel! var! diskussionerna! kring! de! problem! som!
lyftes,!där!deltagarna!hade!skilja!meningar!och!åsikter.!Genom!att!byta!idéer!och!åsikter!kan!
problem! identifieras! och! beaktas! på! ett! annat! sätt! än! det! som! förespåtts! tidigare.! ! Den!
övergripande!problemställning!som!ställdes!lyder!enligt!följande:!

”Vilka"fel"och"brister"finns"i"isolatortillverkningen?”"

Huvudproblemet! bröts! ned! för! att! identifiera! grundorsaker! till! problemet! samt! hur! dessa!
förhåller!sig!till!varandra.!En!omröstning!genomfördes!inte!på!grund!av!tidsbrist,!men!detta!
kan!göras!i!efterhand!av!ABB!Composites.!Resultatet!av!släktskapsdiagrammet!redovisas!ej!i!
rapporten!med!hänvisning!till!sekretess.!

5.3 Analyze&&
Avsnittet!för!analys!presenteras!ej!i!denna!rapport!med!hänvisning!till!sekretess.!

5.4 Slutsats&
Målet! med! fallstudien! var! att! för! ABB! kartlägga! isolatortillverkningen,! identifiera! kritiska!
parametrar!och!ge! förbättringsmöjligheter.!Dessutom!har! fallstudien! illustrerat!hur!Define,!
Measure!och!Analyze!ur! Lean! Sex! Sigma!modellen! kan!utföras!och! resultatet! av!dessa! tre!
faser.! Tre! olika! verktyg! har! använts! för! att! illustrera! hur! ett! Lean! Sex! Sigma! projekt! kan!
generera!resultat;!processkartläggning,!värdeflödesanalys!och!släktskapsdiagram.!

En! processkartläggning! har! legat! till! grunden! för! att! dels! förstå! de! olika! delprocesserna! i!
huvudprocessen,!samt!för!att!identifiera!förbättringsmöjligheter.!Värdeflödesanalysen!ligger!
till! grund! för! att! förstå! flödet! i! huvudprocessen! och! därigenom! identifiera! områden! där!
förbättringar! kan! ske.! I! framtiden! kan! dessa! två! kartläggningar! ligga! till! grund! för!
förbättringsarbetet!på!ABB!Composites!och!för!att!uppnå!ständiga!förbättringar.!

Släktskapsdiagrammet!har!utifrån!en!problemställning!kunnat!bryta!ner!verbal! information!
till!fakta!och!förbättringsmöjligheter.!Medarbetare!i!verksamheten!har!involverats!i!arbetet!
och! de! nedbryta! förbättringsområden! som! släktskapsdiagrammet! resulterat! i! har! därmed!
kommit!från!medarbetarinvolvering!där!alla!kommit!till!tals.!

Dessa! tre! verktyg! resulterade! 30! olika! förbättringsmöjligheter! för! att! stabilisera!
isolatortillverkningsprocessen! och! öka! produktiviteten.! Utöver! dessa! 30!
förbättringsmöjligheter! identifierades! 40! olika! variationsbidragande! parametrar.!
Huvudsakligen! behövs! ett! fokus! på! de! processer,! flöden! och! förbättringsmöjligheter! som!
identifierats.!För!att!få!tillstånd!förändringar!i!tillverkningsprocessen!behöver!projektgrupper!
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tillsättas! som! arbetar! strukturerat! och! tvärfunktionellt! för! att! lösa! de! problem! som!
identifierats!i!produktionen.!

5.5 Diskussion&
För! att! säkerställa! hög! reliabilitet! och! validitet! har! de! observationer! som! skett! ute! i!
produktionen!registrerats!av! två!olika!personer!på!enskilda!händelser.!Därmed!har!samma!
verklighet! setts! genom! två! olika! perspektiv! för! att! finna! de! närmast! möjliga! generella!
verkligheten.! Trots!detta! kan!det! finnas! fel! och!brister! som!bidrar! till! lägre! reliabilitet! och!
validitet!än!önskat,!och!är!något!som!är!ofrånkomligt.!Två!begränsningar!uppkom!vid!arbetet!
med!fallstudien,!båda!kopplade!till!värdeflödesanalysen.!!

Den! första! begränsningen! uppkom! kring! generaliserbarheten! av! värdeflödesanalysen,! där!
värdeflödesanalysen! inte! korrekt! beskriver! värdeflödet! för! alla! isolatortyper.! Varje!
isolatortyp!är!unik!och!kundanpassad.! Isolatorerna!kan!vara!upp!till!11!meter! långa!och!ha!
olika!cylindriska!former.!Processkartläggningen!och!värdeflödesanalysen!har!gjorts!på!en!och!
samma!isolatortyp!vilket!innebär!att!kartläggningar!av!andra!isolatortyper!kommer!att!skilja!
sig!från!de!utförda!kartläggningarna.!!

Den!andra!begränsningen!berör!lagernivåer!i!värdeflödesanalysen.!När!värdeflödesanalysen!
utfördes!kunde!inte!lagernivåer!och!tid!i!lager!identifieras!på!ett!lämpligt!sätt.!Dels!på!grund!
av!hur! lager!registreras!av!verksamheten!och!dels!att!olika!produkttyper! ligger! i! lager!olika!
tider!beroende!på!hur!akut!tillverkningen!av!dessa!produkttyper!är.!Att!mäta!tidsåtgången!i!
lager!för!dessa!hade!tagit!för!lång!tid!för!vad!som!skulle!hinnas!med.! !
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6. Resultat&och&slutsats&
Detta" kapitel" presenterar" studiens" resultat" och" slutsats" som" författarna" kommit" fram" till."

Avsikten"är"att"besvara"rapportens"syfte"och"problemställning."

Syftet!med!examensarbetet!var!att!utveckla!en!modell! för!Lean!Sex!Sigma!utifrån!befintlig!
litteratur! samt!använda!modellen!på!ett!praktiskt!exempel.! En! Lean!Sex!Sigma!modell!har!
således! tagits! fram! utifrån! befintlig! teori! kring! Lean,! Sex! Sigma! samt! Lean! Sex! Sigma.!
Modellen!har!flera!egenskaper!som!efterfrågats!om!i!tidigare!litteratur,!där!modellen:!!

• är!holistisk!
• är!strategisk!
• är!verktygsbaserad!
• kan!utvidgas!till!leverantörer!och!kunder!
• använder!DMAICWcykeln!som!stomme!
• använder!Lean!och!Sex!Sigma!simultant!
• använder!värdeflödesanalys!som!fokuserad!plattform!
• tar!hänsyn!till!skillnader!mellan!Lean!och!Sex!Sigma!
• äger!egenskaperna!av!en!effektiv!förbättringsmetodik!
• använder!infrastruktur!av!väl!utbildad!personal!från!alla!delar!av!organisationen!
• säkerställer!ledning!och!nyckelpersoners!engagemang!och!anpassning!
• integrerar!Lean!och!Sex!Sigma!utan!att!den!ena!är!underordnad!och!den!andra!är!

överordnad!
• möjliggör!belöningssystem,!kommunikationssystem!och!finansiellt!ansvarstagande!

och!synlighet!
• är!resultatfokuserad!
• undviker!suboptimerad!processförbättring!
• fokuserar!på!både!transaktionellaW!och!tillverkningsprocesser!

!
Vidare!bygger!modellen!på!värderingar,!arbetssätt!och!verktyg,!där!värderingarna!(se!figur!5!
är!lika,!men!inte!samma,!som!de!värderingar!som!bygger!upp!TQM!enligt!Bergman!&!Klefsjö!
(2007).!!

Arbetssättet! bygger! på! DMAICWcykeln! (se! figur! 6! och! 7)! där! företagsledning! och! styrelse!
initierar! förbättringsarbetet!utefter!olika!omvärldsfaktorer!och!krav!på! företaget! från!olika!
intressenter.! Samtidigt! möjliggör! modellen! användning! av! alla! olika! verktyg! som! kan!
behövas! i! förbättringsarbetet,! och! begränsar! inte! verktygsval! till! något! specifikt!
ämnesområde.! Verktyg! kan! följaktligen! väljas! utifrån! Lean,! Sex! Sigma,! övriga!
förbättringsmetodiker! samt! övriga! ämnesområden,! som! företagsekonomi! och! psykologi.!
Viktigast!i!val!av!verktyg!är!dock!att!det!passar!projektets!syfte!och!mål.!!

Ett!praktiskt!exempel!av!modellen!har!påvisats!genom!en!fallstudie.!Fallstudien!visar!på!hur!
DefineW,! MeasureW! och! AnalyzeWfasen! kan! utföras! på! ett! enkelt! sätt! enligt! den! framtagna!
modellen.! Gällande! improveW! och! ControlWfaserna! tror! inte! författarna! att! de! behöver!
exemplifieras!mer!än!vad!som!står!skrivet!om!i!litteratur!kring!Sex!Sigma!och!DMAICWcykeln.!
Slutsatser!från!fallstudien!går!att!läsa!mer!om!i!kapitel!5.4.!
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Lewin!påstod!en!gång!att!”det!inte!finns!något!så!praktiskt!som!en!bra!teori”!(Hatch,!2002).!
Ytterligare! validering! och! möjlig! modifiering! av! modellen! kan! komma! att! behöva! göras!
genom!fortsatt!forskning.!!

Verksamheter! som! vill! implementera! modellen! bör! integrera! denna!med! företagets! olika!
system! och! principer! och! skapa! en! företagskultur! som! tillåter! modellen! att! verka! på! ett!
effektivt! sätt.! Studien! har! bevisat! att! verksamheter! och! organisationer! som! framgångsrikt!
implementerat! TQM,! eller! någon! annan! metodik! som! bygger! på! TQM,! enklare! kan!
implementera! den! föreslagna! modellen! då! värderingarna! redan! finns! på! plats.! Även!
verksamheter!och!organisationer! som!använder! sig!av!PDCA,!eller!någon!annan!cykel! som!
bygger! på! PDCA,! kan! enklare! implementera! den! föreslagna! modellen! då! en! del! av!
arbetssättet!redan!finns!på!plats.!Följaktligen!kan!flera! företag!som!infört!TQM!eller!TQMW
liknande! metodiker,! samt! PDCA! eller! PDCAWliknande! arbetssätt,! på! ett! mer! effektivt! sätt!
införa!och!implementera!Lean!Sex!Sigma.! !
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7. Diskussion&
I" detta" kapitel" diskuteras" studiens" resultat." Kapitlet" innehåller" även" en" utvärdering" av"

metodval"genom"en"diskussion"om"validitet"och"reliabilitet."Slutligen"ges"förslag"till"fortsatta"

studier."

Resultatet!från!studien!har!bidragit!till!att!en!Lean!Sex!Sigma!modell!har!utvecklats!och!ett!
förslag! på! standardramverk! har! lagts! fram.! Modellen! går! att! användas! brett! och!
generalisering! kan! utföras! inom! olika! organisationer! och! branscher,! dock! behövs! vidare!
forskning! kring! detta.! Det! behövs! dessutom! fler! praktiska! exempel! för! att! kunna! validera!
resultatet! från! studien,!där!modellen! justeras!och! finslipas.! Samtidigt!bör! fortsatta! studier!
undersöka! hur! kriterier! för! robusta! projektval! kan! integreras! i! modellen! samt! hur! en!
stödjande!struktur!av!olika!system,!som!ledningsW,!IT!och!försäljningssystem!kan!integreras!i!
modellen.!Studien!har!dessutom!betydelse!för!den!framtida!forskningen!inom!området,!och!
bidrar!till!den!knapphändiga!litteratur!som!finns!kring!en!integrering!av!Lean!och!Sex!Sigma.!!

7.1 Besvarad&problemställning&och&uppnått&syfte&
Syftet!och!problemställningen! för! studien!har!besvarats!men!givetvis! finns!begränsningar! i!
resultatet.! Studien! har! inriktat! sig! på! att! ta! fram! en! modell! för! Lean! Sex! Sigma,! där!
anmärkningar! skulle! kunna! uppkomma! kring! valda! källor! och! hur! information! har! tolkats.!
Värderingarna! för! Lean! Sex! Sigma! har! föreslagits! från! de! källor! som! den! valda! databasen!
kunnat!generera.!Det!finns!dock!mer!litteratur!och!fler!databaser!att!beakta,!vilket!bidrar!till!
att!värderingarna!för!Lean!Sex!Sigma!kan!behöva!modifieras!i!framtiden!utifrån!information!
från!andra!källor.!!

Befintlig! litteratur!har! föreslagit! olika!modeller! för! Lean! Sex! Sigmas! arbetssätt,! vilket! även!
denna! studie! har! föreslagit.! En! standardmodell! för! Lean! Sex! Sigma! bör! fastställas! och!
konsensus!behöver!nås!kring!vilken!modell!som!är!lämplig!att!bygga!vidare!på.!Styrkan!med!
den!föreslagna!standardmodellen!är!att!den!bygger!på!befintliga!föreslagna!modeller!samt!
att!dessutom!beaktar!de!värderingar!som!ligger!till!grund!för!både!Lean!och!Sex!Sigma.!!

För! fallstudien! har! inte! någon! improveW! och! controlfas! kunnat! presenteras.! Dessutom! har!
analyefasen! inte!kunnat! resultera! i! att! skapa!projekt!och! skapa!en!prioriteringsordning! för!
dessa.!Denna!begränsning! i!exemplifieringen!av!modellen!är!en!svaghet!vilket!bör!beaktas,!
samt!som!kan!ligga!till!grund!för!framtida!forskning.!

7.1.1 Reliabilitet&
Reliabiliteten!för!fallstudien!står!beskrivet!i!kapitel!5.5.!För!litteraturstudien!har!granskning!
genomförts!av!den!litteratur!som!har!använts.!Hur!de!tryckta!källorna!har!hittats!beskrivs! i!
kapitel!3,!och!en!beskrivning!av!de!använda!tryckta!källorna!har!även!givits!i!kapitel!3.2!för!
Lean!och!kapitel!3.3!för!Sex!Sigma.!!

Svårigheter!har!varit!att!finna!artiklar!och!befintlig!litteratur!kring!Lean!Sex!Sigma.!Flertalet!
av! de! tryckta! källorna! var! oanvändbara! eftersom! artiklarna! ej! innehöll! en! Lean! Sex! Sigma!
modell.! Det! strukturerade! arbetssättet! för! litteratursökning! har! bidragit! till! den! höga!
reliabiliteten!i!studien.!
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7.1.2 Validitet&
Validiteten! för! fallstudien! står! beskriven! i! kapitel! 5.5.! Litteraturstudien! har! baserats! på!
kvalitativ! data! som! analyserats! av! två! författare.! Diskussioner! har! förts! med! studiens!
handledare! kring! tillvägagångssätt! och! användning! av! källor,! där! diskussionen! mellan! tre!
personer! höjer! validiteten! och! säkerställer! att! rätt! saker! har! undersökt.! Att! endast! en!
fallstudie!har!genomförts!för!att!testa!modellen!medför!att!validiteten!för!modellen!inte!helt!
kan! säkerställas.! Därmed! bör! fler! praktiska! exempel! göras! för! att! säkerställa! modellens!
validitet.!!!

7.1.3 Framtida&forskning&
Framtida!forskning!bör!inriktas!på!att!göra!modellen!mer!fullständig!genom!att!integrera!två!
av!rekommendationerna!från!Salah!et.!al.!(2010)!som!inte!har!integrerats!i!modellen.!Dessa!
två!rekommendationer!är:!!

• Kriterier!för!robusta!projektval!
• Integrera!en!stödjande!struktur!av!olika!system,!som!ledningsW,!IT!och!

försäljningssystem.!!
!
Forskningen!kan!fortskridas!genom!exempelvis!ytterligare!examensarbeten!som!inriktas!att!
fylla! de! hål! som! modellen! innehåller! i! detta! avseende.! Utöver! att! integrera!
rekommendationerna! behövs! fler! fallstudier! för! att! validera! modellen! och! fastställa! dess!
nytta! i! olika! sammanhang.! Ytterligare! fallstudier! leder! även! till! att! generalisering! av!
modellen!kan!ske!genom!deduktiva!studier.!Validerande!studier!kan!dessutom!göras!för!att!
fastställa!modellen!som!faktisk!och!sann,!eller!kritiserande!studier!för!att!ytterligare!utveckla!
den!framtagna!modellen.!

! &
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Bilaga&A&–&Litteraturstudie&
A.1 Lean&
Lean!är!ett!gemensamt!namn!för!ett!koncept,!metodik!och!filosofi!som!används!av!många!

företag! runt! om! i! världen! (Petersson! et.! al.,! 2009).! Det! var! Toyota! som! ursprungligen!

vidareutvecklade!den!amerikanska!masstillverkningen!på! Ford!och!modifierade!den! till! ett!

mer! resurseffektivare! produktionssystem! (Dennis,! 2007).! Skillnaden! mot! masstillverkning!

var!främst!att!metodiken!var!kundorderstyrd!och!flexibel!(Bicheno,!2011).!Lean!syftar!till!att!

att!producera!mer!resurseffektivt!och!eliminera!olika!former!av!slöseri,!för!att!på!så!sätt!öka!

lönsamheten!(Bicheno,!2011;!Womack!&!Jones,!1996).!

A.1.1 Värderingar&
Inom! Lean! eftersträvas! att! styra! efter! gemensamma! värderingar! där! medarbetare! kan! ta!

egna!beslut!som!går! i!samma!riktning!och!enligt!organisationens!värderingar!(Petterson!et.!

al.,! 2009).! Två! olika! modeller! beskriver! Leans! värderingar,! den! första! är! LeanRhuset! som!

Petterson!et.!al.!(2009)!förklarar!och!den!andra!är!Toyotas!4!P:n!som!Liker!(2004)!beskriver!

och!Bicheno!(2011)!refererar!till.!

A.1.1.1 Lean(huset-
Lean%huset*är!en!värderingsmodell!som!illustrerar!Lean!och!dess!uppbyggnad,!nerifrån!och!

uppåt,!se!figur!A.1.!Första!steget!är!att!ansöka!om!bygglov,!vilket!speglar!att!organisationens!

ledning! tror! på! och! vill! implementera! Lean.! Nästkommandesteg! är! att! bygga! en! grund,!

väggar!och!slutligen!ett!tak.!(Petersson!et.!al.,!2009).!

!

Figur& A.1.& Lean.huset,& illustrerar& Leans& värderingar& och&
fokusområden,& nerifrån& och& uppåt.& Modellen& bygger& på& en&
stark&grund&med&stabilitet&och&standardisering,&följt&av&pelarna&
JIT& och& Jidoka& samt& involvering& av& medarbetare.& Hustaket&
belyser&kunden&som&fokus&(Dennis,&2007).&

!
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Stabilitet&är!så!pass!viktigt! i!Lean!att!det!vore!oerhört!svårt!att! införa!förbättringar!om!det!

inte!finns!(Dennis,!2007).!Med!stabilitet!menas!att!skapa!ett!normalläge!där!verksamheten!

ska!bygga!sina!förbättringar!från,!där!förbättringarna!leder!till!ett!högre!framtida!normalläge!

(ibid.).!Genom!att!införa!visuell!styrning,!5S!och!olika!kvalitetsverktyg!påbörjas!arbetet!mot!

stabilisering! (Dennis,! 2007;! Bicheno,! 2011).! Petersson! et.! al.! (2009)! integrerar! de! två!

grundstenarna!i!LeanRhuset,!stabilitet!och!standardisering,!till!något!de!kallar!utjämning.!!

Standardiserat& arbetssätt! kan! uppnås! först! då! organisationen! åstadkommit! stabilitet.! Att!

standardisera! innebär! att! arbetsmetoder! görs! enligt! föreskrivna! rutiner! (Nicholas! &! Soni,!

2006),! vilket! är! viktigt! i! större! organisationer! (Dennis,! 2007).! Syftet! är! att! införa!metoder!

som! är! optimala! och! som! utförs! enligt! ”bestRpractice”,! dvs! bästa! kända! sättet! (Dennis,!

2007).!Bicheno!(2011)!beskriver!standardiserat!arbete!som!strävan!att!skapa!processer!och!

procedurer! som!kan!upprepas,! är! pålitliga!och! kapabla.! Petersson!et.! al.! (2009)!menar! att!

standardisering!innebär!ökad!förutsägbarhet!med!avseende!på!tid!och!kvalitet.!

Med!Just8In8Time!(JIT),!produceras!rätt!produkt!i!rätt!kvantitet!och!i!rätt!tid!(Nicholas!&!Soni,!
2006).! Produktionen! är! därmed! kundorderstyrd! och! kunden! bestämmer! vad! som! ska!

produceras! och! när! (Womack! &! Jones,! 1996).! Syftet! är! att! skapa! låga! lagernivåer! och!

därmed!minska!kapitalbindning!(Dennis,!2007).!Bicheno!(2011)!menar!att!JIT!handlar!om!att!

eliminera! olika! former! av! slöseri,! variationer! och! överbelastning,! där! ett! jämnt! och!

kontinuerligt! flöde! eftersträvas,! samtidigt! som! produktionen! effektiviseras.! För! att! JIT! ska!

vara!effektiv! ska! takttider,!kontinuerligt! flöde!samt!dragande!system!appliceras! (Petersson!

et.!al,!2009).!Medan!takten!sätter!pulsen!i!ett!flöde,!innebär!kontinuerligt!flöde!att!material!

och!produkter!är!i!konstant!rörelse!genom!att!åstadkomma!kort!avstånd!mellan!operatörer,!

små!buffertar,!små!förpackningsenheter!samt!frekventa!transporter!(ibid.).!Dragande!system!

innebär! att! produktionen! startas! först! när! en! efterföljande! process! i! flödet! signalerar! ett!

behov,! vilket! följaktligen! innebär! att! produktionen! är! kundorderstyrd! (Womack! &! Jones,!

1996).!

Ordet! Jidoka! är! japanskt! och! betyder! att* automatisera* med* en* mänsklig* hjärna.! Baudin!

(2007)!menar!att!Jidoka!innebär!att!arbeta!med!maskiner.!Dennis!(2007)!menar!att!det!kan!

tolkas!som!smarta!lösningar,!där!människor!använder!innovativa!maskiner!för!att!producera!

och!effektivisera!processer!(Dennis,!2007).!Jidoka! innebär!följaktligen!att!kvalitet!byggs! in! i!

produkten! genom! att! säkerställa! att! allt! görs! rätt! från! början! och! att! processer! stoppas!

direkt! om! något! skulle! gå! fel! (Womack! &! Jones,! 1996;! Petersson! et.! al.,! 2009;! Bicheno,!

2011).!!

Att! involvera! är! en! vital! del! av! Lean,! där! människor! och! kollegor! involveras! inom!

verksamheten!för!att!tillsammans!åstadkomma!ständiga!förbättringar!(Dennis,!2007).!Detta!

eftersom! varje! enskild! person! ofta! vet! något! unikt! inom! verksamheten! som! annars! går!

förlorad! om! denna! inte! rådfrågas! (ibid.).! Petersson! et.! al.! (2009)! menar! att! en! grupp! är!

starkare!än!summan!av! individerna! i!den,!och!av!denna!anledning!är!viktigt!att!organisera!

medarbetarna! i! förbättringsgrupper.! Dessa! förbättringsgrupper! tar! över! ägandet! för! en!

process,!och!har!två!arbetsuppgifter,!att!producera!samt!att!förbättra!verksamheten!(ibid.).!
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Kundfokusering& och& målsättning,! överst! på! LeanRhuset,! är! metoder! för! att! uppnå!

målsättningen! och! fokus! på! kunden.! Det! innebär! att! identifiera! kundens! behov! och!

förväntningar!för!att!sedan!tillfredsställa!dessa.!(Dennis,!2007).!

Petersson! et.! al.! (2009)! menar! att! traditionella! målsättningar! inom! företagsekonomi! som!

kostnadskalkylering,!ekonomistyrning!samt! finansiell!prestationsmätning! tenderar!att!driva!

organisationer!mot!beslut! som! inte!är!effektiva!ur!ett!helhetsperspektiv!och!bör! revideras!

om.!Bicheno!(2011)!menar!att!målnedbrytning!ur!ett!LeanRperspektiv!är!en!bra!revidering!av!

företagsekonomiska! målsättningar.! Genom! att! identifiera! aktiviteter! med! tillhörande!

nyckeltal,! låta!medarbetarna!diskutera!och! fastställa!dessa! samt!att! varje! funktion! får!den!

del! av! målen! som! är! av! relevans! för! funktionen! uppnås! ständiga! förbättringar! (Bicheno,!

2011).!!!

Enligt!Dennis!(2007)!är!direkta!målsättningar!inom!Lean:!!

• Högt!resursutnyttjande!och!produktivitet!

• Hög!kvalitet!

• Låga!kostnader!

• Korta!leveranstider!

• Säkerhet!och!miljömedvetenhet!

• Moralkultur!

A.1.1.2 Toyotas-4p-
Jeffrey!Liker!har!identifierat!14!principer!som!delats!in!i!fyra!delar,!kallat!Toyotas!4P.!Toyotas!

4P!är!en!modell!bestående!av!en!pyramid!som!beskriver!The!Toyota!Way!och!deras!metoder!

för! att! implementera! och! arbeta! med! Lean,! se! figur! A.2.! Dessa! har! sedan! betraktas! som!

värderingar! inom! Lean,! där! de! fyra! huvudteserna! och! 14! principerna! används! för! att!

förändra!företagskulturen!i!en!verksamhet.!(Liker,!2004).!!

De!14!principerna!och!kopplingen!till!de!fyra!huvudteserna!förklaras!i!korthet!nedan!och!är!

hämtat!ur!Liker!(2004).!
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!

Figur&A.2.&Toyotas&14&principer&som&delats& in& i& fyra&delar,&kallat&Toyotas&4P&
pyramid,& illustrerar& Leans& värderingar& och& principer& för& att& använda& och&
implementera&Lean&på&ett&optimalt&sätt&(Liker,&2004).&

Långsiktig&filosofi!
1. Olika!beslut!baseras!på!långsiktighet,!även!på!bekostnad!av!kortsiktiga!ekonomiska!

mål.!&
!

Processer&och&eliminering&av&slöserier&kommer&att&generera&rätt&beslut&
2. Skapa!kontinuerligt!processflöde!för!att!alstra!problemen!till!ytan.!!&
3. Använd!ett!dragande!system!för!att!undvika!överproduktion.!&
4. Utjämna!arbetsbelastningen!på!alla!processer!(gäller!för!människor!och!maskiner).!&
5. Förändra!företagskulturen!från!att!problem!inte!fixas,!till!att!saker!görs!rätt!från!

början.!Detta!innebär!att!produktionen!ska!stoppas!när!problem,!felaktigheter!och!

avvikelser!identifierats,!för!att!lösa!dessa!innan!arbete!kan!fortsätta.!&
6. Införa!standardiserat!arbete!och!involvera!medarbetarna,!vilket!är!två!av!

grundstenarna!för!ständiga!förbättringar!inom!Lean.!&
7. Visualisera!inom!verksamheten,!vilket!förenklar!tillvaron!för!anställda!och!att!

problem!inte!förblir!dolda.!&
8. Använd!pålitlig!och!noggrant!testad!teknologi,!som!behagar!anställda!och!processer.!

Vid!användning!av!ny!teknologi,!skall!anställda!utbildas!där!de!har!chans!att!testa!

och!prova!tekniken.!&
!

Människor&och&partners&
9. Utveckla!ledare!som!noggrant!förstår!organisationen!och!arbetet,!verksamhetens!

filosofi!och!lär!andra!inom!verksamheten.!&
10. Utveckla!medarbetare!och!arbetslag!som!följer!verksamhetens!filosofi.!Skapa!en!

stark!företagskultur!inom!verksamheten,!som!förstår!företagets!värderingar!och!

principer.!!!&
11. Respektera!leverantörer!och!partners!genom!att!utmana!och!hjälpa!de!att!utvecklas.!&

!

&
&
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Problemlösning&och&ständiga&förbättringar&
12. Gå!ut!i!produktionen!och!se!processer!och!detaljer!av!verksamheten!med!egna!

ögon,!vilket!leder!till!en!bättre!förståelse!av!situationen.!&
13. Förbered!olika!beslut!och!undersök!alla!möjligheter!grundligt!innan!de!verkställs.!

Detta!kan!ske!genom!att!analysera,!diskutera!och!skapa!ett!samförstånd!och!

enhetlighet!inom!verksamheten.!Verkställ!sedan!de!besluten.!&
14. Bli!en!lärande!organisation!genom!att!reflektera!och!åstadkomma!kontinuerliga!

förbättringar.!(Liker,!2004).!&

A.1.2 Arbetssätt&
Enligt! Bicheno! (2011)! finns! ingen! standardiserat! arbetssätt! inom! Lean! som! exempelvis!

DMAIC! för! Sex! Sigma.! De! organisationer! som! implementerar! Lean! använder! sig! av! den!

metod! som! bäst! passar! verksamheten,! företagskulturen! samt! behovet.! Dock! påverkas!

metodvalet!av!organisationens!storlek!och!bransch!(Bicheno,!2011).!Tabell!A.1!visar!exempel!

på!Leans!arbetssätt!enligt!Bicheno!(2011).!!!

Tabell&A.1.&Lean&arbetssätt,&enligt&Bicheno&(2011).&

1& Identifiera!slöseri!samt!kartlägg!nuläget.!

2& Träffa!managementteam!och!de!delaktiga!av!förbättringsarbetet.!!

3& Identifiera!syfte,!förstå!kunden!samt!dess!behov!och!analysera!efterfrågan.!!

4& Analysera!styrkor!och!svagheter.!!

5& Kartlägga,!implementera!kaizen!events.!!

!

Enligt!Bendell! (2006)! finns! fem!nyckelprinciper! för!att!arbeta!och! implementera!Lean,!som!

inspirerats! av! Toyotas.! Womack! &! Jones! (1996)! presenterar! samma! fem! nyckelprinciper.!

Första! steget! är! att! eliminera! olika! former! av! slöseri! (muda),! för! att! minska! de! största!

kostnaderna! inom! verksamheten.! Andra! steget! är! att! utföra! en! värdeflödesanalys,! för! att!

kartlägga! nuläget,! och! då! uppmärksammar! problem! och! förbättringsmöjligheter! inom!

verksamheten.! Tredje! steget! är! att! skapa! ett! optimalt! och! jämt! flöde,! där! efterfrågan!

studeras!och!leverantörer!beaktas.! I!fjärde!steget!skall!flödet!struktureras!enligt!JIT!och!ett!

dragande!system,!med!pullRsignaler!som!är!synkroniserat!med!efterfrågan.!Femte!steget!ska!

en!kontinuitet!ske!mot!perfektionism,!där!detaljer!justeras!och!förbättras.!(Bendell,!2006).!!

Kaizen!är!ett!ord!som!ofta! förknippas!med!Lean!och!betyder!ständiga!förbättringar!genom!

tålmodig!och!aldrig!sinande!progression!av!små!inkrementella!förbättringar!(Nicolas!&!Soni,!

2006).!Inom!tillverkande!industrier!används!ofta!ord!som!processkaizen!som!fokuserar!på!att!

förbättra!en!specifik!process,!och! flödeskaizen! som!fokuserar!på!att! förbättra! flöde!mellan!

processerna!(Womack!&!Jones!1996;!Petterson!et.!al.,!2009).!Andra!ord!som!förknippas!med!

förbättringar!i!den!operativa!verksamheten,!visas!i!figur!A.3.!”Kaizen*event”,!som!är!en!form!

av!förbättringsarbetssätt!där!intressenter!samlas!under!några!dagar!för!att!lösa!ett!specifikt!

problem! under! workshopliknande! former! (Nicholas! &! Soni,! 2006).! Även! Kaikaku,! som!
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betyder!”radikala!förbättringar”,!är!ett!förbättringsarbetssätt!som!bedrivs!i!projektform,!där!

stora! förändringar!genomförs!vilket!ofta! tar! längre! tid! (Womack!&! Jones,!1996).!KaikakusR

projekt!kan!exempelvis!vara!att! implementera!ett!nytt!produktionsupplägg,!där! styrningen!

av! flödet! optimeras! för! att! reducera! ledtider,! minska! bundet! kapital! och! uppnå! högre!

leveranssäkerhet.!(Petterson!et.!al.,!2009).!!

!

Figur&A.3.&De& olika& formerna& av& förbättringsarbete& har& olika& funktioner&
och&tidsperspektiv&för&att&sträva&mot&en&bättre&verksamhet&(Petterson&et.&
al.,&2009).&

Kaizen!event!och!Kaikaku!är!mer!verkningsfulla!förbättringsmetoder!för!att!hantera!och!lösa!

komplicerade!problem,!och!ska!fungera!som!ett!komplement!till!Kaizen.!Kaizen!bedöms!vara!

en!förbättringsarbetesätt!som!sker!kontinuerligt,!som!skall!ingå!i!det!vardagliga!arbetet!där!

så!många!som!möjligt!ska!vara!involverade.!Det!viktiga!med!Kaizen!är!att!förbättringsarbete!

inriktar! sig! på! detaljer,! där! både!mindre! problem! hanteras! och! förbättras,! vilket! påverkar!

kvaliteten.!(Petterson!et.!al.,!2009).!

A.1.3 Verktyg&
Inom! Lean! används! flera! olika! verktyg! som! stöd! för! förbättringar! och! som! utgår! från!

metodikens! värderingar.! Olika! verktyg! inom! Lean! är! bland! annat! efterfrågeutjämning,!

totalproduktivt! underhåll,! takttid,! 5S,! visuell! styrning,! standardiserat! arbete! och!

värdeflödesanalys.!Dessa!verktyg!används!främst!för!att!skapa!flöden!och!uppnå!målet!med!

Lean.!(Bicheno,!2011;!Womack!&!Jones,!1996;!Liker,!2004;!Dennis,!2007).!

Även!andra!kvalitetstekniska!verktyg!används!inom!Lean,!som!brainstorming,!orsaksRverkan!

diagram,!paretoanalys!och!histogram! (Kumar!et.! al.,! 2006;!Salah!et.! al.,! 2010).! Följaktligen!

har! inte! alla! verktyg! som! används! inom! Lean! skapats! av! metodiken,! vissa! verktyg! som!

utvecklats!utanför!metodiken!har!integrerats!för!att!underlätta!för!arbetet!med!att!uppnå!de!

mål!som!Lean!strävar!efter!(Salah!et.!al.,!2010).!

!
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A.1.4 Styrkor&med&Lean&&
Att! implementera! Lean! framgångsrikt! påverkar! många! parametrar! inom! en! verksamhet!

positivt.!Enligt!Petersson!et.!al.,!(2009)!påverkas!parametrar!som:!

• Kvalitet!

• Kostnad!

• Flexibilitet!

• Leveranssäkerhet!

• Leveranstid!

Andra!fördelar!med!att!implementera!Lean!i!en!verksamhet!är!att!medarbetarna!involveras!

vilket!bidrar!till!ökad!motivation!och!drivkraft.!Andra!effekter!av!medarbetarnas!involvering!

är! bland! annat! minskade! stressnivåer,! ökad! kompetens,! säkrare! arbetsplats,! bättre!

samarbete!och!kommunikation.!(Petersson!et.!al.,!2009;!Chen!et.!al.,!2010).!

En!annan! styrka!är!att! slöserier!uppmärksammas!och!visualiseras.!Vid!korrekt! identifiering!

och!eliminering!av!olika!former!av!slöseri!leder!det!till!minskade!tillverkningskostnader,!ökad!

produktkvalitet,!ökad!kundtillfredsställelse!samt!ökade!vinster.!(Chen!et.!al.,!2010).!

Chen! et.! al.! (2010)! nämner! att! Lean! föredrar! att! vara! smidig! och! en! del! av! detta! är! att!

outsourca!vissa!delar!av!en!verksamhet.!Detta!främst!om!det!innebär!större!flexibilitet!och!

större!fokus!på!att!utveckla!en!produkt!samt!fokusera!på!att!endast!montera!ihop!produkten!

(ibid.).!!

Minimal! lagerföring! och! kapitalbindning! är! ytterligare! en! styrka! inom! Lean.!Detta! då! Lean!

fokuserar! på! att! ha! så! små! och! effektiva! lager! som! möjligt,! vilket! minimerar! överdriven!

lagerföring!av!produkter,!vilket!innebär!lägre!kapitalbindning.!(Chen!et.!al.,!2010).!

A.1.5 Svagheter&med&Lean&
Enligt! Petersson! et! al.! (2009)! finns! två! nackdelar!med! Lean! som!bör! undvikas.&Den! första!
nackdelen! uppstår! om! verksamheten! utmanas! för! mycket! –! det! är! stor! skillnad! mellan!

resurseffektiv!och!resurssnål.!En!verksamhet!är!effektiv!när!den!har!tillgång!till!rätt!resurser!i!

rätt!mängd.!En!verksamhet!som!har!för! lite!resurser,!och!är!för!resurssnål!kan!bidra!till!att!

medarbetarnas! missnöje! samt! att! de! känner! stress! från! verksamheten.! Överdriven!

eliminering! av! slöseri! kan! följaktligen! leda! till! att! saker! som! egentligen! är! slöserier!

elimineras.!(Petersson!et.!al.,!2009;!Arnheiter!&!Maleyeff,!2005;!Chen!et.!al.,!2010).!&

Den!andra!nackdelen!är!att!effektiviseringsvinster!kan!tas!tillvara!på!fel!sätt.!Exempelvis!när!

verksamheter!använder!personalneddragningar!som!en!anledning!för!att!minska!kostnader!

och! hänvisar! därmed! detta! till! att! minska! slöseri,! vilket! bidrar! det! till! en! svaghet! med!

förbättringsmetodiken.!Effektiviseringar!kan!även!ske!genom!att!en!person!i!en!organisation!

får! fler! uppgifter! på! sitt! bord.! Detta! kan! leda! till! att! personen! tappar! fokus! eller! inte! kan!

fokusera!på!sin!expertis!inom!ett!specialområde.!(Petersson!et.!al.,!2009;!Chen!et.!al.,!2010).!!

Dessutom!beskriver!Bicheno!(2011)!en!skillnad!i!tankesätt!mellan!traditionellt!tänkande!och!

LeanRtänkande! gällande! redovisning! och! ekonomistyrning! i! verksamheter.! När! dessa!

skillnader! uppstår! i! en! verksamhet,! innebär! det! en! nackdel! för! organisationen.! Bicheno!

(2011)! menar! bland! annat! att! traditionalister! anser! lager! som! en! tillgång! i! redovisningen!
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vilket! är!positivt,!medan! LeanRtänkare!anser! att!minimering!av! lagervärden!är!positivt! och!

skillnaden!i!tankesätt!lägger!grunden!för!missförståelse!och!konflikter..!

Skillnaden!i!tankesätt!mellan!LeanRtänkande!och!traditionellt!tänkande!exemplifieras!bäst!av!

överproduktion.!Lean!anser!detta!som!en!form!av!slöseri.!Dock!kan!överproduktion!och!lager!

av!färdigvaror!vara!positivt!att!tillhandahålla,!som!i!de!fall!då!störningar!i!produktionen!sker.!

Om!produktionsstörningar!sker!i!en!LeanRverksamhet!kan!detta!innebära!att!kunder!inte!får!

sina!beställningar!i!tid.!(Bicheno,!2011;!Chen!et.!al.,!2010).!!

Ännu!en!kollision! i! tänkande!mellan! traditionalister!och!LeanRtänkare!uppstår!när!material!

kan! införskaffas! till! ett! rabatterat! pris! om! större! batcher! köps.! Att! köpa!mindre! batcher,!

enligt!JustRInRTime,!kan!då!innebära!att!inköpskostnader!och!ställkostnader!ökar,!vilket!är!en!

nackdel!med!Lean.!(Bicheno,!2011)!

Om!flexibilitet!försöker!uppnås!genom!outsourcing!kan!nackdelar!uppstå.!Risken!finns!att!ett!

företag!förlorar!förmågan!att!utveckla,!felsäkra!samt!förbättra!produktionen!av!outsourcade!

produkter.!Samtidigt!förlorar!verksamheten!kompetensen!kring!produkttekniska!egenskaper!

för!outsourcade!produkter.!(Chen!et.!al.,!2010).!

A.2 Sex&Sigma&
Sörqvist!&!Höglund! (2007)!beskriver!att!Sex!Sigma!är!en! förbättringsmetodik!som!används!

för!att!kontinuerligt!förbättra!processer!och!produkter!inom!en!verksamhet.!Breyfogle!et.!al.!

(2000)! menar! att! Sex! Sigma! är! en! förbättringsmetodik! som! betonar! förbättringar! av!

processer!i!syfte!att!reducera!variation!och!att!åstadkomma!generella!förbättringar.!!

Grundläggande! inom! Sex! Sigma! är! att! det! är! faktabaserat! och! har! en! analytisk!

problemlösningsmetodik! (Breyfoge!et!al.,!2000;!Truscott,!2003;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

Detta!med! tydlig! infrastruktur!med! väldefinierade! roller,! där! komplexa! problem! kan! lösas!

med! hjälp! av! förbättringsverktyg! och! statistisk! analys.! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007;!

Magnusson!et.!al.,!2003).!

A.2.1 Värderingar&
Sex!Sigma!skiljer!sig!mot!andra!metodiker!genom!att!erkänna!variation!som!en!stor! fiende!

och! tydligt! styra! variationsreduktion! tillsammans! med! andra! förbättringar! (Sörqvist! &!

Höglund,! 2007).! Utöver! variationer! finns! fyra! andra! fokusområden! som! utgör! basen! för!

förbättringsarbetet,! samt! tre! huvudkomponenter! som! ligger! till! grund! för!

förbättringsmetodiken!och!som!tillsammans!kan!anses!vara!Sex!Sigmas!sju!värderingar.!

A.2.1.1 Fem-fokusområden-
Fem!fokuserade!områden!utgör!basen!för!förbättringsarbetet!(Sörqvist!&!Höglund,!2007):!

• Fokus!på!variation!!

• Fokus!på!kunder!

• Fokus!på!processer!!

• Fokus!på!kroniska!problem!!

• Fokus!på!resultat!!

&
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Fokus&på&variation&
Alla!avvikelser!kostar!pengar!och!variation!är!egentligen!den!huvudsakliga!källan!till!många!

avvikelser! i! olika! företag! enligt! Magnusson! et.! al.! (2003).! Mycket! av! det! som! utförs! i! en!

organisation!kan!beskrivas!som!en!process! (Egnell,!1999),!och!allmänt!för!alla!processer!är!

att!de!innehåller!en!viss!naturlig!variation,!oberoende!på!hur!väl!och!noggrant!processen!är!

utformad! (Montgomery,! 2009).! Genom! att! förstå! parametrar! och! grundorsakerna! till!

variationer!kan!dessa!reduceras!och!skapa!en!grund!för!orsaksanalys!och!problemlösning,!se!

figur! A.4! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! Enligt! Bergman! &! Klefsjö! (2007)! innebär! reducerad!

variation!förbättringar!i!leveranssäkerhet!och!processutbyte.!!

&

!

Figur&A.4.&Systemvariationer&som&uppstår&när& ingående&faktorer&består&av&variation,&vilket&
leder& till& att& outputen& även& kan& bestå& av& variationer.& (modifierad& från& Magnusson& et.& al.,&
2003).&

Fokus&på&kroniska&problem&
Naturlig! variation! kan! benämnas! som! kroniska! problem! och! onaturlig! variation! kan!

benämnas!akuta!problem,!se!figur!A.5.!De!kroniska!problemen!kan!definieras!som!problem!

företag!har!”lärt!sig!leva!med”!som!ingen!reagerar!på!medan!de!akuta!problemen!utgörs!av!

alla!de!avvikelser!och!störningar!som!accepteras!som!avvikelser! i!en!verksamhet!utifrån!en!

accepterad!problemnivå.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

Onaturlig! variation! kan! bero! på! flera! olika! saker,! oftast! på! att! produktionsmaskiner! är!

felinställda,!operatörsmisstag!samt!defekt!ingångsmaterial.!(Montgomery,!2009).!Genom!att!

lägga! ner! tid! på! ett! planerat! förbättringsarbete! kan! de! kroniska! och! akuta! problemen!

identifieras!och!minimeras!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

!
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!

Figur&A.5.&Akuta&problem&består&av&tillfälliga&störningar&och&avvikelser&
som& dagligen& uppstår& inom& verksamheten,& men& som& ändå& ses& som&
acceptabla.& Kroniska& problem& består& av& problem& som& verksamheten&
”lärt&sig&att&leva&med”&och&inte&reagerar&på.&&(Sörqvist&&&Höglund,&2007).&

Fokus&på&kunder&
Centralt!för!kvalitetsutveckling!är!att!identifiera!och!förstå!kunders!behov!och!förväntningar!

samt!förmågan!att!tillhandahålla!kunden!det!som!de!värdesätter!(Bergman!&!Klefsjö,!2007).!

Detta! är! ett! fokusområde! inom! Sex! Sigma! eftersom! förbättringsprojekt! väljs! utifrån! dess!

betydelse! för! kunden! och!möjligheten! att! öka! kundtillfredsställelsen! (Sörqvist! &! Höglund,!

2007).! Vissa! Sex! SigmaRprojekt! väljer! därför! att! involvera! kunder! för! att! identifiera!

kundernas!behov!och!förväntningar,!dels!genom!intervjuer!och!dels!av!enkätundersökningar!

(Magnusson!et.!al.,!2003).!

Fokus&på&processer&
Arbetsmoment! och! aktiviteter! samlas! ihop! till! processer! som! bedrivs! i! verksamheten! till!

tvärfunktionella! flöden.! Genom! att! identifiera,! kartlägga! och! undersöka! processer! kan!

förbättringar! uppnås! i! de! aktuella! processerna.!Det! är! enklare! att! förbättra! enskilda! delar!

inom! en! verksamhet! och! därmed! avgränsa! sig! än! att! applicera! förändringar! över! hela!

verksamheten!samtidigt.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

Fokus&på&resultat&
Inom!Sex! Sigma!är! resultat! viktigt!och! framgångsrika!projekt!mäts! i!monetära!besparingar!

och! ökad! kundtillfredsställelse.! Samtidigt! som! fokus! ligger! på! resultatet! är! det! viktigt! att!

verksamhetens! mål! och! strategier! är! synkroniserade! med! förbättringsarbetet.! Genom! att!

sätta! upp! tuffa! men! realistiska! mål,! som! följs! upp! och! dokumenteras,! påvisas! vad! som!

uträttas!med!hjälp!av!förbättringsmetodiken.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

Enligt! Bergman! &! Klefsjö! (2007)! är! resultatorienteringen! en! stor! faktor! varför! olika! Sex!

SigmaRprojekt! startas! där! stor! besparingspotential! identifieras! i! verksamheten.! Ibland!
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involveras! ekonomiavdelningen! för! att! göra! en! objektiv! bedömning! kring! besparingens!

storlek!(Bergman!&!Klefsjö,!2007).!

A.2.1.2 Tre-huvudkomponenter--
Sex! Sigmas! värderingar! bygger,! förutom! fem! fokusområden,! på! tre! huvudkomponenter,!

(figur! A.6)! som! tillsammans! skapar! de! förutsättningar! som! behövs! för! ett! framgångsrikt!

förbättringsarbete.!(Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

!

Figur&A.6.& Sex& Sigmas&bygger& på& tre& huvudkomponenter& som& tillsammans&
skapar& förutsättningar& för& ett& förbättringsarbete.& Dessa& tre&
huvudkomponenter& kan& i& sin& tur& brytas& ned& i& ett& antal& delkomponenter,&
som&i&sin&tur&utgör&Sex&Sigmas.&(Sörqvist&&&Höglund,&2007).&

Resultatorienterat& ledarskap! innebär! att! resultat! från! förbättringsmetodiken! redovisas,!

främst! för! att! visa! förbättringsarbetets! påverkan.! De! parametrar! som! är! viktiga! i! denna!

komponent!är!(Sörqvist!&!Höglund,!2007):!!!

• Personligt*engagemang*och*deltagande,!där!framgångsrika!Sex!Sigma!projekt!blivit!

framgångsrika! eftersom! ledare! på! högre! nivåer! personligen! engagerat! sig! och!

deltagit!i!förbättringsarbetet.!!

• Höga*ambitioner,!där!tuffa!men!realistiska!mål!sätts.!!

• Tydliga*mål*och*koppling*till*strategiarbetet,!är!väsentlig!då!förbättringsarbetet!skall!

ha!koppling!till!företagets!policy,!strategi!och!affärsplaner.!

• Systematisk*uppföljning,!är!viktigt!för!att!förbättringsprojekt!ska!uppnå!sitt!mål!och!

inte!ska!”rinna!ut!i!sanden”.!!

Återkoppling* till* resultatet,! där! uppnådda! resultat! ska! dokumenteras,! återkopplas! och!

spridas! vidare! i! verksamheten.! Genom! att! redovisa! goda! resultat,!motiveras!medarbetare!

och!chefer.!Detta!kan!i!sin!tur!leda!till!utökade!resurser!för!ytterligare!förbättringsprojekt.!

Infrastruktur& och& kompetens! bygger! på! att! verksamheten! är! motiverad! att! inrätta! ett!

förbättringsarbete! och! att! nödvändiga! resurser! tillhandahålls! (Magnusson! et.! al.,! 2003;!

Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Denna!huvudkomponent!bygger!på!(Sörqvist!&!Höglund,!2007):!

• Projektorganisation* för* ständiga* förbättringar,! där! Sex! Sigma! bygger! på! att!

förbättringsarbetet! sker! i! projektform! där! det! finns! en! tydlig! start! och! slut! på!

projektet,!vilket!sedan!kan!redovisas.!!
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• Tydliga*roller*och*ansvarsområden*skall! inom!Sex!Sigma!vara!väldefinierade,!där!de!

delaktiga!vet!vad!som!förväntas!av!dem.!Likaså!har!chefer! tydliga!ansvarsområden!

och!skall!kunna!uppvisa!vad!de!uppnått.!!!

• Resursallokering* fördelar! resurser! till! olika! projekt! inom! en! verksamhet! för! att!

förbättringsarbetet!skall!kunna!fortgå.!!

• Omfattande* kompetensutveckling,! där! de! delaktiga! inom! förbättringsarbetet! fått!

utbildning!för!sitt!ansvarsområde!och!sin!roll.!!

Problemlösningsmetodik! innebär! systematisk!arbetssätt!mot!olika!problem.!DMAIC!är! Sex!

Sigmas! arbetsmetodik,! läs! mer! i! kapitel! 1.2.2.! Problemlösningsmetodiken! bygger! på!

(Sörqvist!&!Höglund,!2007):!

• Enhetlig*arbetsgång,*vilket!förenklar!för!delaktiga!medarbetare!genom!att!skapa!ett!

gemensamt! och! strukturerat! språk! samt! arbetssätt.! Ofta! är! många! problem!

komplexa!och!behöver!därför!en!tydlig!struktur.!!

• Problemlösningen* är* faktabaserad,! där! data! inhämtats! genom! mätningar! eller!

undersökningar.! Fördelen! med! faktabaserade! problemlösning! är! att! det! ofta!

accepteras!inom!verksamheten!då!beslut!baserats!på!fakta!och!resultatet!!

• Verkningsfulla* verktyg,* möjliggör! att! inhämtat! data! eller! komplexa! problem! kan!

analyseras!och!eventuellt!lösas.!!

A.2.2 Arbetssätt&
I!många!fall!löses!ett!problems!symptom!istället!för!att!gå!till!botten!med!dess!orsaker!och!

lösningar!söks!på!ett!planlöst!sätt.!För!att!öka!effektiviteten!gällande!problemlösning!krävs!

ett! systematiskt! arbetssätt! som! hjälper! deltagarna! i! ett! projekt! att! driva! arbetet! i! rätt!

riktning.!Ett!skäl!för!att!använda!ett!standardiserat!och!systematiskt!arbetssätt!är!att!skapa!

ett!enhetligt!sätt!att!arbeta!med!förbättringar!över!hela!verksamheten.!(Sörqvist!&!Höglund,!

2007).!

Sex! Sigma! bygger,! jämfört!med! andra! förbättringsarbeten,! på! ett! tydligt! och! systematiskt!

arbetssätt!Sörqvist!&!Höglund!(2007).!DMAIC!är!ett!arbetssätt!som!grundar!sig!på!fem!faser;!

definiera! (define),! mäta! (measure),! analysera! (analyze),! förbättra! (improve)! och! styra!

(control)! (Breyfogle! et.! al.,! 2000;! Truscott,! 2003;!Magnusson! et.! al.,! 2003).! Dessa! beskrivs!

nedan,!går!att!se!i!figur!A.7!och!en!sammanställning!finns!att!skåda!i!tabell!A.2.!!

!

Figur&A.7.&De&fem&faserna&inom&DMAIC.cykeln,&består&av&definiera,&mäta,&analysera,&förbättra&
och&styra&(Översatt&och&modifierad&från&Magnusson&et.&al.,&(2003).&

!
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Definiera-
Definieringsfasen!går!ut!på!att!identifiera!ett!problem,!beräkna!den!möjliga!avkastningen!för!

projektet,! identifiera! kundvärdet! och! välja! rätt! personer! som! ska! ingå! i! projektgruppen!

(Sörqvist! &! Höglund,! 2007;! Magnusson! et! al.,! 2003).! Samtidigt! är! det! viktigt! och! av! stor!

relevans! att! koppla! förbättringsarbetets! betydelse! och! knyta! samman! detta! med!

verksamhetens! strategier,! affärsplaner! och! viktiga! mål! för! att! tydligt! kunna! uppvisa!

fördelarna!med!arbetet!(Truscott,!2003;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!!

Mäta-
I! mätfasen! använder! arbetsgruppen! olika! verktyg! för! att! bestämma! informationsbehovet,!

identifiera! viktiga! mått,! välja! mätmetoder! utifrån! problemet! samt! genomföra! mätningar!

(Sörqvist!&!Höglund,! 2007).!Magnusson! et.! al.! (2003)!menar! att!mätfasen! handlar! om! att!

identifiera!påverkande!faktorer!som!kan!påverka!en!process!eller!produkts!slutresultat,!och!

sedan!finna!sätt!att!mäta!dessa.!

Analysera-
I! analysfasen! analyseras! det! insamlade! mätdatat! från! mätfasen! med! avsikt! att! uppnå!

förståelse!för!de!faktorer!och!grundorsaker!som!påverkar!produkten!eller!processens!utfall!

(Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! Analysen! sker! genom! väl! utvalda! analysverktyg! och! tekniker!

(Breyfogle!et.!al.,!2000),!och!förbättringsmöjligheter!identifieras!(Magnusson!et.!al.,!2003).!!

Förbättra-
Utifrån!grundorsakerna!som!analyserades!i!föregående!fas,!identifierar!projektgruppen!olika!

lösningar,! väljer! en! lösning! och! testar! denna! i! verksamheten! (Magnusson! et.! al.,! 2003;!

Sörqvist!&!Höglund,!2007).!Det!är!viktigt!att!projektgruppen!identifierar!flera!lösningar,!men!

väljer!den!bästa!samt!att!planera!genomförandet!av!implementeringen!och!hantera!de!olika!

förändringsmotstånd! som! kan! dyka! upp! (Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! Uppföljning! av! den!

testade!lösningen!sker!för!att!undersöka!om!lösningen!lett!till!de!förbättringar!som!den!var!

ämnad!för!(Magnusson!et.!al.,!2003).!

Styra-
I! styrfasen! standardiseras! processen! och! arbetssättet! utifrån! den! lösning! som!

implementerats! i! förbättringsfasen! och! det! gäller! här! att! utforma! och! planera! styrningen!

(Sörqvist! &! Höglund,! 2007).! När! sedan! projektet! leder! mot! sitt! slut,! sker! en! slutlig!

uppföljning! och! slutrapportering! till! projektets! uppdragsgivare! samt! en! verifiering! att!

förbättringar!har!uppnåtts!(Magnusson!et.!al.,!2003;!Sörqvist!&!Höglund,!2007).!

!

!

!

!

!
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Tabell&A.2.&En&sammanställning&över&DMAIC.cykelns&faser.&(fritt&översatt&från&Montogmery,&2009.)&

Define& Measure& Analyse& Improve& Control&

Upprätta!

problemformulering!

Bestäm!vad!

som!ska!

mätas!

Analysera!data!

&!skapa!

förståelse!för!

variationer!

Identifiera!

möjliga!

lösningar!

Standardisera!

processen!eller!

arbetssättet!

Bestäm!avkastning!

och!projektets!

betydelse!

Samla!in!

data!

Identifiera!

rotorsaker!till!

variation!

Välj!lösning! Utforma!&!

planera!

styrningen!

Identifiera!kunder!&!

deras!behov!

Utvärdera!

mätsystemet!

Testa!

orsakshypoteser!

Testa!lösning! Slutgiltig!

uppföljning!&!

verifiering!

Ta!fram!

övergripande!

flödesschema!

Definiera!

nuläget!

Bestäm!

problemets!

rotorsaker!

Verifiera!

resultatet!

Slutrapportering!

&!överlämnande!

Planera!

projektarbetet!

!! !! !! !!

!

A.2.3 Verktyg&
Inom!kvalitetsteknik! finns! flera! olika! verktyg! som!kan! användas! för! problemlösning,! bland!

annat! inom!Sex!Sigma!och!genom!DMAICRcykeln! (Montgomery,!2009).!Bland!dessa!nämns!

statistisk! processtyrning,! histogram,! paretodiagram,! ishikawaRdiagram,! processkartläggning!

(Montgomery,! 2009),! FMEA! (Failure! Modes! and! Effect! Analysis),! brainstorming! samt!

benchmarking! (Breyfogle,! 2003).! Beroende! på! det! underliggande! problemet! brukar!

varierande! verktyg! användas! och! olika! uppdrag! kräver! annorlunda! tillvägagångssätt! samt!

verktyg!(Montgomery,!2009).!

Enligt! Bergman!&! Klefsjö! (2007)! kan! verktyg! som! de! sju! förbättringsverktygen! och! de! sju!

ledningsverktygen! användas! för! att! följa! Sex! Sigmas! problemlösningsmetodik! där! beslut!

baseras!på!fakta.!

Till! de! sju! förbättringsverktygen! räknas! styrdiagram,! paretodiagram,! sambandsdiagram,!

uppdelning,! orsakRverkanRdiagram,! histogram! och! datainsamling.! Dessa! verktyg! används!

främst! för! att! strukturera! och! analysera! numerisk! information.! (Klefsjö! et.! al.,! 1999;!

Montgomery,!2009).!!

Med!de!sju!ledningsverktygen,!(se!figur!A.8)!möjliggörs!att!effektivt!och!systematiskt!sortera!

ostrukturerat! verbal! information,! identifiera! bakomliggande! problem! samt! planera!

genomförande! av! en! lösning.! Ofta! kan! en! del! av! problemet! vara! att! information! är!

ostrukturerad.!Med!hjälp!av!dessa!verktyg!möjliggörs!en!gemensam!bild!över!verksamheten!

och!problemen!för!att!sedan!lösa!dessa!tillsammans.!(Klefsjö!et.!al.,!1999).!!
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!

Figur&A.8.&De&sju& ledningsverktygen,&möjliggör&att&effektivt&och&systematiskt& sortera&ostrukturerat&
verbal& information,& samt& att& identifiera& problem& och& planera& genomförandet& av& olika& lösningar&
(Klefsjö&et.&al.,&1999).&

A.2.4 Styrkor&med&Sex&Sigma&
Goh!(2006)!har!gjort!en!SWOTRanalys!på!Sex!Sigma!och!menar!att!Sex!Sigmas!styrkor!är:!

• Fokus!på!kunder!–!som!bidrar!till!att!öka!kundtillfredsställelsen!och!därmed!öka!

kvaliteten!på!produkter!och!tjänster.!Förbättringar!åstadkoms!genom!Sex!Sigmas!

systematiska!arbetssätt!och!dess!verktyg.!!

• Sex!Sigma!är!baserad!på!fakta!och!statistiska!problemlösningar.!!

• Styrd!uppifrån!nedåt!i!hierarkin,!där!de!delaktiga!känner!stöd!från!ledningen.!!

• Projektbaserad!förbättringsmetodik!som!leder!till!konkreta!resultat.!!

• Väl!definierade!infrastruktur,!där!de!inblandande!har!tydliga!roller!och!

ansvarsområden.!!

• Projekten!är!knutna!till!verksamhetsmål,!affärsstrategi!och!slutresultat.!

Dessutom!har!Schön!(2006)! i! sin!studie!analyserat! fem!olika! författare!och!undersökt!vilka!

som!är!Sex!Sigmas!framgångsfaktorer,!där!de!tre!viktigaste!framgångsfaktorerna!är:!

• Stöd!och!engagemang!från!ledningen.!!

• Möjligheter!till!utbildning.!!

• Koppla!Sex!Sigma!till!kunden,!mänskliga!resurser!och!leverantörer.!!
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Andra!fördelar!är!enligt!Goh!(2010)!att!Sex!Sigma!ger!gemensamma!och!realistiska!mått!för!

kvalitetsbedömning! för! att! på! så! sätt! utvecklas! ytterligare.! Till! skillnad!mot! många! andra!

förbättringsmetoder! har! Sex! Sigma! tydliga! roller! och! ansvarsområden,! vilket! gör! att! olika!

förbättringsprojekt! kan! granskas,! följas! upp! och! utvecklas.! En! anledning! till! Sex! Sigmas!

framgång!är!att!den!kom!i!rätt!tidpunkt,!då!tekniken!fanns!tillgänglig!och!där!statistik!kunde!

användas!och!bearbetas.!(Goh,!2010).!!

Enligt!Antony!et.!al.! (2007)!är!Sex!Sigmas!styrkor!reducerande!variation,!ökade! lönsamhet,!

minskade! operationella! kostnader! och! förbättrad! produktkvalitet.! I! genomsnitt! upplever!

företag!som!implementerat!Sex!Sigma!fördelar! i! sina!processer.!Sörqvist!&!Höglund!(2007)!

menar!även!att!ökad!kundtillfredsställelse!och! lönsam!tillväxt!är!de!starkaste!drivkrafterna!

till!att!företag!implementerar!Sex!Sigma.!!!

A.2.5 Svagheter&med&Sex&Sigma&
En! svaghet! med! Sex! Sigma! är! att! personliga! intressen! kan! kollidera! med! organisationens!

intressen.!Det! kan!uppstå!när! chefer!och!de!delaktiga! vill! uppnå! så!höga!besparingar! som!

möjligt,! vilket! kan! vara! positivt! för! organisationen! på! kort! sikt,!men!där! långsiktiga!målen!

försummas.! En! stor! del! inom! Sex! Sigma! är! olika! projekt! ska! visa! upp! besparingar! som!

uppnåtts,! vilket! kan! påverka! medarbetare! att! prioritera! projektets! besparingar! före!

organisationens!långsiktiga!målsättningar!och!vision.!(Goh,!2010).!!

Ibland!uppstår!även!situationer!där!alla!framgångar! inom!en!organisation!sägs!bero!på!Sex!

Sigma.! Denna! uppståndelse! uppstår! speciellt! av! chefer! och! ledare! som! vill! ha! äran! av!

verksamhetens!framgångar.!Goh,!(2010)!menar!att!en!verksamhets!framgångar!kan!bero!på!

flertal! andra! faktorer! än! ett! Sex! Sigma! program,! exempelvis! marknadskonjunkturen.!

Följaktligen!kan!en!blåögdhet!uppstå!av!Sex!Sigma.!(Goh,!2010).!!!!

Dessutom! anses! ibland! Sex! Sigma! komplicerad! och! svårhanterlig.! Detta! har!

uppmärksammats!när!Sex!SigmaRprojekt!har!misslyckats,!då!verksamheten!endast!fokuserat!

på!arbetsstrukturen!DMAIC,!och!glömt!kvantitativ!data!och!statistiken.!Risken!finns!att!även!

motsatsen!uppstår!när! statistiken!dokumenteras,!men!används! inte!på! rätt! sätt.!Därför! är!

det! viktigt! med! utbilda! Sex! Sigma! inom! organisationen,! där! de! delaktiga! förstår! och! kan!

bedriva!förbättringsmetodiken!(Goh,!2010).!!

Kortfattat!kan!ytterligare!svagheter!som!relateras!med!Sex!Sigma!vara!(Goh,!2006):!

• Höga!investeringar!krävs!för!att!implementera!Sex!Sigma,!där!personalen!behöver!

utbildas.!Det!tar!även!lång!tid!innan!Sex!Sigma!visar!resultat.!!

• Starkt!beroende!av!företagskulturen,!där!möjligheterna!till!att!lyckas!beror!mycket!

på!företagets!ledning!och!hängivenhet!till!förbättringsmetodiken.!!

• Det!finns!inget!certifikat!för!Sex!Sigma!och!därmed!ingen!standard!för!att!

implementera!Sex!Sigma.!!

• Att!minska!variationen!till!optimal!Sex!SigmaRnivå!med!3,4!defekter!per!miljon!

producerade!enheter,!kan!vara!svårt!och!komplex!att!mäta,!de!gångerna!Sex!SigmaR

nivå!är!målet.!!
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Bergman!&!Klefsjö!(2007)!menar!dessutom!att!det!kan!uppstå!risker!att!misslyckas!med!Sex!

Sigma,!hänförligt!till!att:!

• Börja!med!för!många!projekt!samtidigt!och!börja!med!det!svåraste!problemet!först.!!

• Involvera!personer!som!inte!har!tid,!motivation!eller!drivkraft.!!

• Fokusering!sker!enbart!på!att!utbilda!personal,!där!förbättringsmetodiken!inte!

genomförs!praktiskt.!Sex!Sigma!blir!därmed!en!förbättringskampanj.!!

• Stor!fokus!läggs!på!kostnadsbesparingar!istället!för!möjligheter.!!

A.3 Lean&Sex&Sigma&
Lean!Sex!Sigma!kan!definieras!som!en!förbättringsmetodik!som!utgår!från!att!använda!sig!av!

DMAICRcykeln! där! lämpliga! statistiska! verktyg! eller! Lean! verktyg! används! för! att! lösa!

problem,!eliminera!variationer!samt!eliminera!olika!former!av!slöseri!(Hilton!&!Sohal,!2012;!

Salah!et.!al.,!2010;!Thomas!et.!al.,!2009).!Lean!Sex!Sigma!syftar!till!att!finna!alla!olika!typer!av!

förbättringsmöjligheter! inom! en! verksamhet,! där! alla!medarbetare! är! delaktiga! i! att! finna!

dessa! samt! utföra! förbättringar! (Pepper! &! Spedding,! 2010).! Metodiken! kan! även! bidra!

positivt!till!både!medarbetarnöjdhet!och!företagskultur!(Smith,!2003).!!

Jämförelser!kring!Lean!och!Sex!Sigma!har!utförts!i!befintlig!litteratur.!Dessa!liknelser!brukar!

dock!inte!jämföra!värderingarna!inom!de!båda!metodikerna.!Oftast!jämförs!arbetssätten!och!

verktygen! för! att! föreslå! en! integrerad!metodik.! Litteraturstudien! kring! Lean! Sex! Sigma! är!

därför!utförd!på!dess!arbetssätt!och!verktyg,!och!inte!värderingar.!

A.3.1 Olika&förslag&på&ett&Lean&Sex&Sigma&arbetssätt&
Sedan! Sheridan! (2000)! införde! begreppet! ”Lean! Sigma”! har! flera! olika! författare! försökt!

utveckla! teoretiska!modeller!kring!Lean!Sex!Sigma.!Syftet!med!denna!del!av! studien!är!att!

presentera!studierna!och!återge!de!olika!modeller!som!har! föreslagits! för!att! få!en!klarare!

syn!kring!tidigare!litteratur!om!metodiken.!

A.3.1.1 Statistiska-verktyg-som-stöd-för-Kaizenprojekt-
Sheridan! (2000)! beskrev! hur! ett! företag! integrerade! Lean! och! Sex! Sigma,! genom! att! först!

använda! sig! av! Lean! för! att! införa! taktdrivna! produktionsceller! genom! kaizenprojekt.!

Samtidigt!utbildades!en!grupp!på!företaget!i!statistiska!verktyg,!vilka!stödde!kaizenprojekten!

när! dessa! stötte! på! tekniska! problem! som! krävde! datadriven! ingenjörsanalys.!

Kaizenförbättringar! kunde! uppnås! inom! en! veckas! tid!medan! tog! Sex! Sigma! förbättringar!

kunde! ta! fyra! till! sex! månader! att! genomföra.! Genom! att! låta! kaizengrupper! jobba! med!

flöden! samt!produktivitet! och! ta! hjälp! av! Sex! Sigma! vid! behov! kunde! Lean!och! Sex! Sigma!

integreras!på!ett!tillfredställande!sätt.!(Sheridan,!2000).!

A.3.1.2 Sex-Sigma-som-en-del-av-Lean(arbetet-på-företag-
Smith!(2003)!återger!i!ett!par!casestudier!hur!Lean!Sex!Sigma!kan!kombineras!på!olika!sätt.!

Antingen!kan!LeanRarbete!ligga!i!grunden!för!förbättringar!på!företag!genom!kaizenprojekt.!

När!dessa!kaizenprojekt!stöter!på!problem,!som!Lean!med!dess!arbetssätt!och!verktyg!inte!

kan! lösa,! grupperas! en! Sex! Sigma! grupp! som! hanterar! problemet.! Det! andra! sättet! att!

kombinera!metodikerna!är! att! använda! Lean!och! Sex! Sigma! tekniker!och! verktyg! i! projekt!

mot! ett! specifikt! problem! inom! en! verksamhet,! dock! utan! att! gå! igenom! DMAICRcykeln.!

Smith! (2003)!beskriver! följaktligen! två!olika!modeller,! där! Lean!är!huvudmetodiken! i! båda!
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och!Sex!Sigma!kompletterar!på!två!olika!sätt!genom!att! fylla! i! tomrum!som!saknas! i!Leans!

metodik.!(Smith,!2003).!

A.3.1.3 Kartläggning-som-grund-för-Lean-Sex-Sigma-
Bendell! (2006)!beskriver! i! sin!artikel!om!både!Lean!och!Sex!Sigma,! samt!deras! styrkor!och!

svagheter.!Samtidigt!beklagar!han!den!knapphändiga!litteratur!som!finns!i!området!kring!en!

gemensam!Lean! Sex! SigmaRmetodik.!Att! använda!en! av! Lean!eller! Sex! Sigma!metodikerna!

som! överordnad,! och! en! som! underordnad! anser! inte! Bendell! (2006)! vara! ett! bra!

tillvägagångssätt!för!en!integration.!Han!menar!att!unika!egenskaper!och!fördelar!från!båda!

metodikerna!bättre!kan!nås!genom!en!mer!effektiv!integrering.!Ett!förslag!som!läggs!fram!är!

att!påbörja!förbättringsarbete!med!en!processkartläggning!för!att!sedan!definiera!vilken!väg!

som!ska!tas!utifrån!vilka!problem!som!framkommer!genom!kartläggningen.!Om!problemen!

beror! på! kroniska! slöserier! används! Lean,! om! variation! ligger! till! grund! för! problemen!

används! Sex! Sigma,! om! marknadstryck! ligger! till! grund! för! problem! används! ISOR

certifieringsverktyg! och! om! det! rör! sig! om! medarbetarproblem! bör! det! investeras! mer! i!

medarbetarnöjdhet! (se! figur! A.9).! Bendell! (2006)! menar! att! den! holistiska! modell! han!

föreslår! bör! kompletteras! med! flera! olika! egenskaper! som! är! fördelaktiga! från! båda!

förbättringsmetodikerna,!bland!annat!att!en! integrerad!modell!bör!vara! resultatfokuserad,!

mätningR! och! verktygsbaserad! samt! integrerad! med! träning! av! medarbetare.! (Bendell,!

2006).!

!

Figur&A.9.&Ett& förslag&på&hur&kartläggning&kan& ligga& till& grund& för& förbättringsarbete&på&ett& företag&
(modifierad&från&Bendell,&2006).&

A.3.1.4 Lean-Sex-Sigma-modell-för-små-företag-
Thomas! et.! al.! (2009)! föreslår! en!modell! som! syftar! till! att! hjälpa! små! ingenjörsbaserade!

företag! att! implementera! en! integrerad! modell! som! tar! tillvara! styrkorna! med! båda!

förbättringsmetodikerna.!Modellen!består!av!tio!steg,!där!de!fem!första!stegen!baseras!på!

de! fem! stegen! i! en! DMAICRcykel,! och! de! fem! efterföljande! stegen! baserar! sig! på! LeanR

verktyg,! bland! annat! 5S! och! värdeflödesanalys.! Den! framtagna!modellen! appliceras! sedan!



! 67!

genom! en! fallstudie! på! ett! företag! med! goda! resultat! och! besparingar.! (Thomas! et.! al.,!

2009).!

A.3.1.5 En-holistisk-modell-för-Lean-Sex-Sigma-
Salah!et.!al.! (2010)!sammanfattar!sex!olika!modeller! för!Lean!Sex!Sigma!som!de!funnit!hos!

företag!och!i!befintlig!litteratur.!I!de!två!första!modellerna!används!ena!metodiken!som!ett!

verktyg!i!den!andra,!följaktligen!att!när!Sex!Sigma!och!DMAIC!används!som!ett!verktyg!inom!

Lean!eller!att! LeanRverktyg!används! i!DMAICRprojekt.!På!detta!sätt!blir! således!en!metodik!

överordnad!och!en!underordnad.!I!den!tredje!modellen!används!Lean!och!Sex!Sigma!för!att!

tackla!olika!problem!inom!ett!företag,!där!val!av!metodiken!sker!utefter!vilket!problem!som!

ligger! i! grunden,! i! enlighet! med! förslag! från! Bendell! (2006).! Om! flöden! och! andra!

Leanutmaningar! tas! an! väljs! Lean! som! metodik! att! lösa! problemet,! och! om!

produktionseffektivitet!eller!andra!Sex!Sigma!utmaningar!tas!an!väljs!Sex!Sigmas!metodik.!I!

den!fjärde!modellen!används!båda!metodikerna!parallellt!för!att!lösa!samma!problem,!och!i!

den!femte!modellen!används!metodikerna!i!serie!efter!varandra,!som!föreslaget!av!Thomas!

et.!al!(2009).!I!den!sjätte!modellen!används!båda!metodikerna!simultant.!Salah!et.!al.!(2010)!

anser! inte!någon!av!de!sex!funna!modellerna!som!tillräckliga.!De!summerar!samtidigt!flera!

viktiga! rekommendationer! för! en! integration! mellan! Lean! och! Sex! Sigma,! där! några! av!

rekommendationerna!är!att!använda!DMAIC!som!ramverk!eller!kärnstrukturen!för!modellen,!

att! den! är! holistisk! och! strategisk! länkad,! att! den! använder! värdeflödesanalys! som! en!

plattform! samt! att! de! båda!metodikerna! integreras! balanserat! utan! att! ha! en! överordnad!

och!underordnad!metodik.!(Salah!et.!al.,!2010).!

Utifrån! befintlig! litteratur! samt! från! viktiga! rekommendationer! om! en! integrerad! modell!

föreslår!Salah!et.!al.!(2010)!en!holistisk!modell!som!utgår!från!DMAICRcykeln!och!integrerar!

Lean! (se! figur! A.10).! I! första! steget,! defineRfasen,! skapas! en! förståelse! för! vad! som! är! av!

värde! för! kunden.! I! ett! andra! och! tredje! steg! sker! kartläggning! i! vad! som! i! DMAICRcykeln!

kallas!measure!och!analyze.!Kartläggningen!är!av!vikt!för!att!förstå!flödet!samt!för!att!få!fram!

idéer!på!förbättringsförslag.!I!improveRfasen!justeras!processen!för!att!förbättra!värdeflödet!

och!för!att!introducera!ett!dragandeRkoncept!i!processen.!I!controllRfasen!skapas!perfektion!

för! processen! genom! att! introducera! kontroller! och! procedurer! som! ser! till! att!

förbättringarna! inte! bara! förblir,! utan! utvecklas! och! revideras! kontinuerligt.! Varje! fas! i!

DMAICRcykeln!inom!Lean!Sex!Sigma!behöver!inte!vara!en!milstolpe,!då!vissa!projekt!syftar!på!

olika! mål.! Ibland! fokuseras! mycket! på! measureRfasen! och! knappt! något! på! analyze,! om!

problemet! så! kräver.!Baserat!på!problem!kan!olika! verktyg!användas.!Varje!projekt! kräver!

inte!heller! flera!månaders! arbete,! vissa!DMAICRcyklar! inom!Lean!Sex! Sigma!kan! ta! kortare!

tid,! liksom! kaizenprojekt! som! kan! ta! upp! till! ett! par! veckor! att! genomföra.! (Salah! et.! al.,!

2010).!
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!

Figur& A.10.& Bilden& visar& relationerna&mellan& Lean&
och&Sex&Sigma&(modifierad&från&Salah&et.&al.,&2010).&

A.3.1.6 Lean-som-grund-och-Sex-Sigma-som-problemlösare-
Pepper!&!Spedding!(2010)!föreslår!en!modell!där!LeanRtänkande!ligger!till!grund!för!Lean!Sex!

SigmaRmetodiken.! Lean! förser! då! verksamheten!med! strategisk! riktning! och! en! grund! för!

förbättringar! genom! att! kartlägga! nuvarande! och! framtida! tillstånd! i! verksamheten.! Från!

detta! LeanRtänkande! upptäcks! problem! och! förbättringsmöjligheter! som! Sex! Sigma!

fokuserar!på!att!lösa.!När!Sex!Sigma!sedan!åstadkommit!förbättringar!börjar!cykeln!om!och!

nya!förbättringsmöjligheter!tas!fram!(se!figur!A.11).!(Pepper!&!Spedding,!2010).!!

!

Figur&A.11.& Lean&metodik& används& som& strategisk&bas&medan& Sex&
Sigma&används&för&att&lösa&enskilda&problem&(Pepper&&&Spedding,&
2010).&

!
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A.3.2 Verktyg&inom&Lean&Sex&Sigma&
Snee! (2005)!presenterar!hur!Sex!Sigma!och!Lean!verktyg!kan!användas! i!de!olika! faserna! i!

DMAICRcykeln.!Detta!visar!hur!Lean!och!Sex!Sigma!verktyg!kan!samverka!i!förbättringsarbete!

i! olika! verksamheter.! Snee! (2005)! föreslår! bland! annat! värdeflödesanalys,!

processkartläggning,! orsakRverkan! matris,! mätsystemanalys,! standardisering! och! 5S! som!

verktyg!i!en!integrerad!metodik.!!

Kumar!et.!al.!(2006)!undersöker!befintlig!litteratur!och!jämför!verktygen!inom!Lean!och!Sex!

Sigma!och! finner!både! likheter!och!skillnader! (se! figur!A.12).!Deras! jämförelse!visar!att!då!

många! verktyg! endast! används! inom! den! ena! eller! andra! metodiken,! finns! verktyg! som!

används!inom!båda.!

!

Figur& A.12.& Jämförelse& av& verktygen& mellan& Lean& och& Sex& Sigma,& där& likheter& och&
skillnader&redovisas&(Kumar&et.&al.,&2006).&

Även!Salah!et.!al.! (2010)!har! jämfört!de!båda!metodikernas!verktyg!och!funnit! likheter!och!

skillnader,!se!figur!A.13.!!

!

Figur&A.13.&Jämförelse&av&metodikernas&verktyg,&enligt&Salah&et.&al.&(2010).&

!
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A.3.3 Styrkor&med&Lean&Sex&Sigma&
Integrationen!mellan!Lean!och!Sex!Sigma!anses!vara!lösningen!till!att!överkomma!de!brister!

som!båda!metodikerna!har!eftersom!de!kompletterar!varandra.!Detta!är!en!viktig!styrka!då!

många! företag! idag!använder!sig!av!antingen!den!ena!eller!andra!metodiken!utan!att!veta!

vilka! stora! fördelar! som! finns! i! den!metodiken! som! företaget! inte! använder.! Arnheiter! &!

Maleyeff! (2005)! nämner! bland! annat! att! Lean! organisationer! kan! dra! fördel! av! Sex! Sigma!

genom! att! använda! sig! av! datadriven! analys! och! beslutfattande! samt! det! strukturerade!

arbetet!som!DMAICRcykeln!bidrar!med.!Arnheiter!&!Maleyeff!(2005)!nämner!vidare!att!Sex!

Sigma! organisationer! kan! dra! fördel! av! Lean! genom! att! använda! sig! av! LeanRmetoder! att!

reducera! tillverkningsledtider,! skapa! bättre! flöden! och! erbjuda! snabbare! leveranser! till!

kunder.!(Salah!et.!al.,!2010).!

För!att!effektivt! kunna!hantera!olika!problem!som!dyker!upp! i! en!verksamhet!är!det!även!

viktigt!med! en! gemensam!uppsättning! av! problemlösningsverktyg.!Genom! integration! kan!

verktyg!från!både!Lean!och!Sex!Sigma!kombineras!i!en!verktygslåda!som!lämpar!sig!till!olika!

verksamhetsförutsättningar.!(Salah!et.!al.,!2010).!

Istället!för!att!applicera!två!olika!metodiker! inom!ett!företag,!kan!en!samstämmig!metodik!

användas,!nämligen!Lean!Sex!Sigma.!Detta!förhindrar!problem!som!en!verksamhet!stöter!på!

när! Lean! och! Sex! Sigma! båda! används! inom! ett! företag,! som! brukar! innebära! kamp! om!

resurser!av!olika!slag.!(Salah!et.!al.,!2010).!

A.3.4 Svagheter&med&Lean&Sex&Sigma&
Enligt!Bendell!(2006)!är!inte!ett!bra!tillvägagångssätt!för!en!integrerad!metodik!att!använda!

den!ena!av!Lean!och!Sex!Sigma!som!överordnad!metod,!och!den!andra!som!underordnad.!

Detta!då!fördelarna!från!de!båda!förbättringsmetodikerna!inte!kommer!kunna!utnyttjas!fullt!

ut.! Följaktligen! innebär!en!dåligt! integrerad!metod!att! Lean!Sex!Sigma! inte!kommer!ge!de!

fördelar!ett!företag!hoppats!på.!(Bendell,!2006).!

Ingen! standardmodell! finns! för! Lean! Sex! Sigma! (Kumar! et.! al.,! 2006).! Företag! som! vill!

implementera!metodiken!kan!därför!stöta!på!svårigheter! i!hur!de!ska!gå!tillväga.!Eftersom!

det! saknas! ett! större! antal! praktiska! exempel! på! implementering,! innebär! det! att! god!

vägledning!saknas.!Detta!betyder!i!sin!tur!att!det!saknas!en!klar!förståelse!kring!användning!

av!verktyg!inom!Lean!Sex!Sigma!projekt!(Pepper!&!Spedding,!2010).!!!

I!brist!på!ett!standardramverk!och!praktiska!exempel!har!även!en!utvärdering!på!praktiska!

styrkor! och! svagheter! med! Lean! Sex! Sigma! uteblivit.! Det! går! därför! inte! att! klargöra!

detaljerat! vilka! fördelar! och! brister! ett! Lean! Sex! Sigma! initiativ! kan! ha.! Slutligen! menar!

Kumar! et.! al.! (2006)! att! det! saknas! vägledning! kring! hur! ett! Lean! Sex! Sigma! projekt! bör!

påbörjas,!och!vad!som!bör!göras!i!de!tidigare!stegen!i!ett!Lean!Sex!Sigma!initiativ.!

A.3.5 Rekommendationer&för&utvecklandet&av&en&Lean&Sex&Sigma&modell&&
Salah! et.! al.! (2010)! har! utifrån! en! litteraturstudie! sammanställt! en! lista! på! viktiga!

rekommendationer! att! ha! i! åtanke! då! en! Lean! Sex! Sigma! modell! ska! utvecklas.! Dessa!

sammanfattas!i!tabell!A.3!
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Tabell&A.3.&Rekommendationer&enligt&Saleh&et.&al.,&(2010)&vid&utveckling&av&en&Lean&Sex&Sigma&.
modell.&

En!Lean!Sex!Sigma!modell!behöver:!

vara!holistisk! vara!strategisk! vara!verktygsbaserad!

innehålla!kriterier!för!

robusta!projektval!

utvidgas!till!leverantörer!

och!kunder!

använda!DMAICRcykeln!som!

stomme!

använda!Lean!och!Sex!

Sigma!simultant!och!inte!

parallellt!

använda!värdeflödesanalys!

som!fokuserad!plattform!

ta!hänsyn!till!skillnader!

mellan!Lean!och!Sex!Sigma!

äga!egenskaperna!av!en!

effektiv!

förbättringsmetodik!

använda!en!infrastruktur!

av!väl!utbildad!personal!

från!alla!delar!av!

organisationen!

säkerställa!ledning!och!

nyckelpersoners!

engagemang!och!

anpassning!

ha!en!stödjande!struktur!av!

olika!system,!som!

ledningsystem,!IT,!

försäljningssystem!etc.!

integrera!Lean!och!Sex!

Sigma!utan!att!den!ena!är!

underordnad!och!den!

andra!är!överordnad!

inneha!belöningssystem,!

kommunikationssystem,!

finansiellt!ansvarstagande!

och!synlighet.!

vara!resultatfokuserad!
undvika!suboptimerad!

processförbättring!

fokusera!på!både!

transaktionellaR!och!

tillverkningsprocesser!

A.3.5.1 Holistisk--
Salah!et.!al.!(2010)!menar!att!en!Lean!Sex!Sigma!modell!måste!vara!holistisk,!att!helheten!av!

Lean!Sex!Sigma!ska!vara!en!självständig!enhet!och!inte!endast!ett!resultat!av!att!addera!ihop!

Lean!och! Sex! Sigma.! Samtidigt! innebär!denna!holism!att!modellen! ska! kunna!omfatta!och!

fungera! i! en! mängd! olika! kulturer.! Då! DMAICRcykeln! kan! användas! som! en! holistisk!

arbetssätt!bör!modellen!använda!DMAIC!som!stomme.!(Salah!et.!al.,!2010).!

A.3.5.2 Verktygsbaserad-
En! Lean! Sex! Sigma! modell! bör! även! vara! verktygsbaserad! där! förbättringsverktyg! väljs!

utefter!vilka!problem!som!stöts!på.!Verktygen!som!används! i! Lean!och!Sex!Sigma!har! inte!

utvecklats!specifikt!för!varje!metodik,!utan!har!plockats!in!för!att!forma!metodikerna.!Därför!

kan!verktygen!ur!de!båda!metodikerna!användas!som!en!verktygslåda!där!vissa!verktyg!är!

mer!lämpliga!än!andra!beroende!på!vilket!problem!som!ligger!till!grund.!Ett!Lean!Sex!SigmaR

angreppssätt!bör!därmed!möjliggöra!att!projektmedlemmar!kan!använda!rätt!verktyg!för!att!
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lösa! olika! problem.! Eftersom! DMAIC! lämnar! fritt! spelutrymme! åt! vilka! verktyg! som! kan!

användas! i! arbetsmetodens! olika! faser,! tydliggör! det! ytterligare! varför! DMAIC! är! en! bra!

stomme!för!en!Lean!Sex!Sigma!modell.!(Salah!et.!al.,!2010).!!

A.3.5.3 Simultan-användning-av-Lean-och-Sex-Sigma,-utan-över-och-underordning-
Bendell!(2005)!menar!att!en!effektiv!integration!av!Lean!och!Sex!Sigma!innebär!att!ingen!av!

metodikerna!är!överordnad!eller!underordnad!då!båda!metodikerna!har!unika!egenskaper!

och! fördelar! som! endast! kan! fås! av! en! effektiv! kombination.! Salah! et.! al.! (2010)! skriver!

samtidigt!att!en!integrerad!modell!inte!bör!vara!uppdelad!i!två!angreppssätt,!där!ett!företag!

använder!antingen!Lean!eller!Sex!Sigma!på!olika!förbättringsprojekt!beroende!på!projektets!

natur.! Därför! bör! en! integrerad! modell! använda! båda! metodikerna! simultant! och! inte!

parallellt! eller! i! serie! efter! varandra,! samtidigt! som! överordning! och! underordning! inte!

existerar!(Bendell,!2005;!Salah!et.!al.,2010).!

A.3.5.4 Värdeflödesanalys-som-fokuserad-plattform-
Bendell!(2005)!menar!samtidigt!att!en!naturlig!utgångspunkt!för!många!företag!är!en!enklare!

kartläggning.! Salah! et.! al.! (2010)! går! djupare! och! menar! att! en! värdeflödesanalys! bör!

användas! som! en! fokuserad! plattform! för! en! integrerad! modell! för! Lean! Sex! Sigma.!

Meningen!med!både! en! grundläggande! kartläggning! eller! en! djupare! värdeflödesanalys! är!

att! få! en! helhet! kring! förståelsen! för! ett! företags! processer.! En! viktig! rekommendation! är!

alltså! att! ha! kartläggningen! som! en! grund! för! Lean! Sex! Sigma,! förslagsvis! en!

värdeflödesanalys.!!

A.3.5.5 Ta-tillvara-på-skillnader-mellan-Lean-och-Sex-Sigma-
En!integrerad!modell!bör!även!ta!tillvara!på!skillnaderna!mellan!de!två!metodikerna,!då!varje!

metodik! har! fördelar! som! den! andra!metodiken! inte! har! (Salah! et.! al.,! 2010).! Genom! att!

integrera!skillnaderna!kan!synergier! skapas!som! innebär!att!en!Lean!Sex!Sigma!modell!blir!

starkare!än!Lean!och!Sex!Sigma!var!för!sig.!

A.3.5.6 Ta-tillvara-på-Sex-Sigma-och-Leans-fördelar-
En! Lean! Sex! Sigma! modell! behöver! ta! tillvara! på! Sex! Sigma! och! Leans! fördelar,! som!

strategiska! egenskaper,! integrering! mellan! människor! och! system,! engagemang! och!

delaktighet,! ansvariga! för! utdelning! av! projekt,! resultatfokus! samt! träning.! (Salah! et.! al.,!

2010).!


