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Sammanfattning 
Företag har under historiens gång kommit att förstå vikten av kvalitetsarbete för 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Processutveckling är en naturlig del 

av kvalitetsarbete och det finns olika filosofier och verktyg tillgängliga för än-

damålet, exempelvis Lean Production (Lean) och Sex Sigma. Forskningsläget 

av dessa program är välstuderade, men kunskapen om kombinationen av Lean 

och Sex Sigmas arbetsmetodologi Define-Measure-Analyze-Improve-Control 

(DMAIC) är lägre. Målet med undersökning är därför att integrera Lean med 

DMAIC och syftet är att utreda huruvida DMAIC är konsistent1 med teorier om 

Lean. Studiens frågeställning har varit hur Lean-DMAIC kan användas för att 

minimera avvikelser i informationsflöden i ett globalt produktionsföretag. Syf-

tet uppnås med hjälp av en litteraturstudie, frågeställningen besvaras med hjälp 

av en fallstudie och målet med en kombination av studierna. Fallstudiens ar-

betssätt baseras på DMAIC som metodologi för arbetets struktur, medan Leans 

filosofi genomsyrar arbetet samtidigt som dess verktyg utnyttjas. Resultatet 

visade att Lean-DMAIC fungerar simultant2, både teoretiskt och praktiskt, för 

att upptäcka avvikelser i informationsflöden. Därmed har undersökningens mål 

uppfyllts. Efter studien gick det att konstatera huruvida en bättre frågeställning 

hade varit hur Sex Sigma är konsistent med Lean, eftersom DMAIC är en me-

tod framför filosofi. DMAIC gav steg-för-steg metoden för hur arbeten utfor-

mades och processen undersöktes, medan Lean gav verktyg och rätt tankesätt 

för att lyckas. Detta resulterade i förbättringsåtgärder åt företaget där fallstudien 

genomfördes. 

Nyckelord: Lean Production, Value Stream Mapping, Sex Sigma, DMAIC, 

Kvalitetsteknik 

                                                 
1 Motsägelsefri, konsekvent 
2 Gemensamt, samtidigt 
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Abstract 
Throughout history companies have come to realize the importance of work 

revolving quality in order to remain competitive on the market. Process devel-

opment is a natural part of quality management. There exists several different 

philosophies and tools to make use of in this work, examples are Lean Produc-

tion and Six Sigma. The state of research of the programs are well studied, but 

the combination of Lean and Six Sigma's work methodology DMAIC has many 

unknowns. The objective with this study has been to integrate Lean with 

DMAIC. The study's purpose has been to investigate whether DMAIC is con-

sistent with theories about Lean. The question this study tried to answer is how 

Lean-DMAIC can be used to minimize inconsistencies in flow of information 

in a global production company. The purpose of this paper has mainly been an-

swered with the aid of the literature study. The question at issue has mainly 

been answered by the case study. The objective has been answered with a com-

bination of the case- and literature study. The work procedure is based on 

DMAIC´s methodology, while Lean provided the tools for success in combina-

tion with the philosophy´s train of thought that permeate the work. The results 

of the study illuminated that Lean-DMAIC works in a simultaneous fashion in 

order to find inconsistencies in existing flows of information; with these results 

the study's question has been answered. By the end of the study it was possible 

to ascertain that a better question for this particular study would have been how 

Six Sigma is consistent with Lean, as DMAIC is a method, thus they cannot be 

directly compared. In this study, DMAIC provided the step-for-step method for 

how to model the work and in what manner the process was examined. Lean on 

the other hand provided the right tools and the train of thought in order to suc-

ceed. This culminated in that several improvement measures could be produced 

based on the study's results. 

Keywords: Lean Production, Value Stream Mapping, Sex Sigma, DMAIC, 

Quality management 
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Terminologi 
Nedan presenteras vanligt förekommande förkortningar och begrepp. Förkort-

ningarna förekommer i resultatdelen, medan begreppen används genomgående i 

rapporten. 

Förkortningar 

OS Orderspecifikation 

DS 

 

TPM 

 

DP 

 

DL 

Designspecifikation 

 

Time Plane Management, tidsplan 

 

Deliver Project, namnet för ett gränssnitt 

 

Deadline 

 

Begrepp 

Muda Slöseri på japanska 

Produktkonfigurator 

 

 

 

Ett IT-system som kopplar samman komplexa 

produkter till specialanpassade produkter med hjälp 

av regelverk 
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1 Introduktion 
Kapitel 1.1 behandlar studiens bakgrund och problemmotivering. Kapitel 1.2 tar 

upp mål och syfte. Avgränsningar presenteras i kapitel 1.3. En verksamhetsbe-

skrivning ges i kapitel 1.4 och författarnas bidrag i kapitel 1.5. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Företag har under historiens gång kommit att förstå vikten av kvalitetsarbete för 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Införandet av kvalitetsfilosofier och 

diverse verktyg har varit nyckelfaktorer till bland annat Toyotas och Motorolas 

framgångar. Dessa växte fram i takt med att slöseri i form av tid och resurser 

blev allt mer kostsamma. Nästa steg i utvecklingen kan endast spekuleras i, men 

vikten av kvalitetsarbete hos företag är väsentlig för att bibehålla marknadsan-

delar. Om kvalitetsarbetet uteblir, eller misslyckas, kan det få förödande konse-

kvenser för företaget och därmed gynna konkurrenter som lyckas bättre. Detta 

har lett till en ökad satsning på kvalitet, både på företagsnivå men även på fors-

karnivå. 

 

Toyota såg möjligheterna och framgången i att vara först med kvalitetstänk och 

eliminera de aktiviteter som inte bidrar med värde åt slutkunden. Detta ledde till 

Lean Productions uppkomst och har sedan dess varit en filosofi som hjälpt före-

tag att minska på slöserier. Motorola förstod däremot vikten av att minska på 

variation i olika sammanhang och skapa en standardiserad arbetsplats. Därige-

nom blev det möjligt att snabbt upptäcka avvikelser i produktionen, och utifrån 

detta perspektiv utvecklades Sex Sigma. 

 

Ett flertal studier argumenterar för båda filosofer och påpekar att de är använd-

bara vid effektivisering av företag. Fredj-Ben Alaya har i en artikel utfört en 

fallstudie på hur Leans verktyg Value-Stream-Mapping (VSM) appliceras i en 

fabrik som producerar bildelar. Bakgrunden till undersökningen är bland annat 

att visa medarbetarna hur VSM metodiskt appliceras genom ett tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt. Resultatet av undersökningen visar på att VSM är ett kraft-

fullt verktyg om målet är att minimera slöserier. (Fredj-Ben Alaya, 2016)  

 

Kaushik och Khanduja har i en annan fallstudie studerat implementationen av 

Sex Sigma i ett värmekraftverk. Författarna nämner hur konkurrensen blir tuf-

fare och att företag ligger under konstant press att kontrollera kostnader, leve-

rera hög kvalitet samt leva upp till kundernas förväntningar. Metodiken som 

Kaushik och Khanduja använde startar med en grundlig litteraturstudie för att 

förankra beslut i teori. Utfallet av implementationen resulterade i att kompen-

sationen av vatten i kokprocessen nästan halverades, vilket tyder på att Sex 

Sigma varit effektivt när målet är att standardisera arbetsprocessen. (Kaushik & 

Khanduja, 2009) 

 

Ytterligare har en studie undersökt hur integrationen mellan VSM och Sex 

Sigmas Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) metodologi fun-

gerar tillsammans. Genom att utföra en fallstudie på ett företag med målet att 

minimera förlusterna i manuell montering kunde författaren presentera en me-
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tod för hur verktygen kunde kombineras och användas tillsammans. Studien 

resulterade i slutsatsen att VSM fungerade att använda i DMAIC-metodologin. 

Han menar att VSM gav ett bredare perspektiv, medan DMAIC gav djupare 

förståelse över problemet. (Gremlin, 2016) 

 

Forskningsläget gällande Lean, VSM och DMAIC är väl utforskat globalt. Där-

emot är mängden forskning om integrationen av dessa kvalitetsprogram begrän-

sad, och det finns goda forskningsmöjligheter om hur dessa praktiskt fungerar 

ihop. Intentionen med studien är därför att integrera Leans filosofi och verktyg 

med Sex Sigmas metodologi DMAIC och utreda huruvida kombinationen är 

användbar vid processutveckling. 

1.2 Mål och syfte 

Målet med studien är att integrera Lean med DMAIC. Syftet är att utreda 

huruvida DMAIC är konsistent med teorier om Lean.  

 

Följande fråga ska besvaras genom undersökningen:  

1. Hur kan Lean-DMAIC användas för att minimera avvikelser i informat-

ionsflöden i ett globalt produktionsföretag? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att omfatta en studie om Leans teorier och Sex 

Sigmas metodologi DMAIC. Lean avgränsas till att omfatta delar av filosofin. 

Vidare avgränsas studien till en fallstudie på ett specifikt företag där en mindre 

process undersöks med fokus på informationshantering. 

1.4 Verksamhetsbeskrivning 

Företaget fallstudien utförs på är ett globalt företag som arbetar med utveckling 

och leveranser av teknik, automation och service inom skogsindustrin. Företa-

gets produktutbud inkluderar bland annat maskiner som bearbetar massa, pap-

per och energi.  

 

Teknikutbudet på företaget inkluderar färdiga massafabriker och produktions-

linjer för en rad olika produkter. De vanligaste produkterna är mjukpapper, kar-

tong och sedvanligt papper. En ytterligare kategori i nuvarande utbud är kraft-

verk för produktion av bioenergi. Automationslösningar varierar i storlek, från 

små enkla mätningar till fullskaliga automationsprojekt ämnade för fabriker. 

Aktuell service inkluderar bland annat outsourcing av underhåll till reservdelar 

och förbättringar av anläggningar. 

1.5 Författarnas bidrag 

Författarna till undersökningen har varit lika delaktiga vid insamling av data, 

studiens undersökning och sammanställningen av arbetet.  

 

Arbetsbördan har fördelats jämnt och båda har läst igenom samt renskrivit slut-

giltiga versionen tillsammans. 
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2 Teori 
Kapitel 2.1 behandlar Lean Production. I kapitel 2.2 presenteras teori kring Sex 

Sigma, följt av Lean Sex Sigma i kapitel 2.3. Kapitel 2.4  behandlar teori gäl-

lande processutveckling. Vidare presenteras teori om Value Stream Mapping i 

2.5, processanalys i 2.6 och avslutas med kapitel 2.7 gällande tidigare forskning 

i ämnet och studiens forskningsorientering. Figur 1 visar hur teorin är länkad. 

 

Figur 1 – Litteraturkarta för hur teoriavsnittet hänger samman 

2.1 Lean Production 

Under massproduktionsepoken var högkvalitets varor dyra att producera, ma-

skiner var påkostade medan arbetskraft och lokaler var billiga. Tillverkningssy-

stem var på den tiden designade för att utnyttja stor arbetskraft och tog samti-

digt upp stora ytor. Med åren blev samtliga faktorer allt dyrare vilket även re-

sulterade i att produkter blev mer kostsamma att framställa. I början av 1960-

talet började det japanska företaget Toyota tillverka bilar med fokus på effekti-

vare produktion och mål att reducera slöserier i form av tid och resurser. Detta 

resulterade i produkter av högre kvalité samtidigt som kostnaderna minskade. 

Uppsättningen av metoder och principer kom senare att döpas till Lean Product-

ion. (Koren, 2010) Lean är en filosofi som strävar efter att uppnå ekonomiska 

förbättringar genom att specifikt fokusera på eliminering av muda (Daahlgard 

& Daahlgard-Park, 2006). 
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Taiichi Ohno, en av grundarna, beskriver Lean och menar att allt de egentligen 

gör är att se över tidsperioden från stunden då kunden ger en order tills betal-

ningen finns till hands, och reducera alla icke-värdeskapande aktiviteter där 

emellan. (Bergman & Klefsjö, 2012) Sedan konceptet muda introducerades har 

det kommit att spela stor roll inom kvalitetsutveckling och fått välspridd upp-

märksamhet, både i litteratur och praktik. Lean Production är idag den ledande 

strategin inom produktionssystem. (Karlsson & Åhlström, 1996) 

 

Målet med Lean Production är att reducera alla former av slöseri i produktions-

system och syftet är att sänka kostnader samt skapa mervärde för kunden (Ko-

ren, 2010) (Karlsson & Åhlström, 1996) (Bergman & Klefsjö, 2012). Dess filo-

sofi bygger på att blanda samman de fundamentala delarna, vilka är arbetarna, 

material samt utrustning för att maximera vinsten (Akinlawon, u.å.). Implemen-

tation av Lean leder vanligtvis till två utfall i ett företag; reducerade kostnader 

och förbättrad kvalité. (Koren, 2010)  

 

Lean Production utesluter inga processgrupper - det tar inte bara upp hur pro-

duktionen bör fungera, men även hur stödaktiviteter ska hanteras. (Karlsson & 

Åhlström, 1996) Filosofin inkluderar även produktion vid relativt låga volymer, 

och kan användas till att förbättra kvalitén i dessa. (Koren, 2010) Inom Lean är 

det viktigt att förstå vad som är värdeskapande och hur slöseri identifieras och 

reduceras. (Bergman & Klefsjö, 2012) Slöseri är inget kunden är villig att be-

tala för och ska därför elimineras. (Karlsson & Åhlström, 1996) 

2.1.1 Kanban 

Kanban härstammar från Toyotas egna produktionssystem (TPS) och syftar till 

att hålla igång ett system med tomt lager. Målet med ett sådant system är att ha 

produkter redo endast när det finns ett behov. För att enstycksflöden ska fungera 

måste processerna vara Leana och kompletteras med ett rent flöde. Det betyder 

att avståndet mellan processerna och cykeltiderna inte får vara för stora eller ha 

för stor variation. Kanban är ett system som används för att signalera det tidi-

gare steget i processen när delar till produkten behöver påfyllning. Det är även 

ett sätt att visualisera planeringen och orientera arbetet. Detta delas in i ett en-

kelt schema för djupare förståelse. De delar som ska vara med är vad som ska 

göras, när det ska göras och hur mycket som ska produceras i varje sektion, se 

figur 2. (Liker, 2013)  

 

Figur 2 - beskriver ett enkelt kanbansystem som visar vad som ska göras, vad 

som görs och vad som är klart 
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2.1.2 Just in time  

Just in time (JIT) är en uppsättning principer, verktyg och tekniker för att före-

tag ska kunna producera och ge ut produkter i små kvantiteter, med korta ledti-

der samt kunna tillhandahålla specifika krav på produkten. Målet med JIT är att 

leverera i rätt produkt i rätt tid och till rätt mängd. Förutsättningarna för att JIT 

ska fungera och vara tillämpbart är (Liker, 2013) 

 

 Kontinuerliga flöden. Material och produkter i ständig rörelse, stopp i 

flödet innebär slöseri 

 Kunden styr efterfrågan. Kundens efterfrågan drar och styr produkten 

samt produktion sker endast efter behov 

 Korta takttider. Hastigheten i flödet bestäms av efterfrågan hos kunden. 

Detta beräknas genom arbetstiden dividerat på kundens efterfrågan. 

2.1.3  Muda 

Slöseri kan definieras som allt utöver minimum av mängden utrustning, materi-

al, delar, ytor och arbetstid som är nödvändig för att tillföra värde åt produkten. 

Eliminering av slöseri är en avgörande faktor för att öka vinsterna och (Koren, 

2010) aktiviteter som inte tillför extra värde till produkten ses som slöseri. Slö-

seri kan vara t.ex. korrektion, överproduktion, flytt av material, rörelse, väntan, 

lager och bearbetning. (Bergman & Klefsjö, 2012) (Akinlawon, u.å.) Slöseri 

kan minskas genom att förbättra materialflödet och anpassa dess hastighet efter 

kundens behov (Akinlawon, u.å.). 

Enligt Koren, Bergman och Klefsjö finns det 8 klassiska källor till slöseri (Ko-

ren, 2010) (Bergman & Klefsjö, 2012), dessa är 

1. Överproduktion. Att tillverka mer än efterfrågan och börja tillverka tidigare 

eller snabbare än vad som behövs. Överproduktion är den värsta sortens slöseri 

eftersom det bidrar till större lager och andra kostnader. 

2. Defekter. Producera defekta produkter. Detta bidrar till många icke-

värdeskapande aktiviteter, bland annat fördröjda flöden. 

3. Lager. Överskott av produkter ”ifall” något blir fel, eller ett resultat av över-

produktion skapar lager. Enligt Lean ska lager hållas på minimum. 

4. Transporter. Långa och komplicerade transportrutter mellan arbeten. 

5. Onödiga rörelser. Att flytta delar på produktionsgolvet när behov inte finns 

tillför inget värde. Rörelser ska begränsas till händelser som ger värde. 

6. Väntan. Delar som väntar på bearbetning eller maskiner som väntar på delar. 

Även arbetare som väntar på nästa arbetscykel. 

7. Oengagerade medarbetare/outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. 

Medarbetare som inte presterar efter deras förmåga och kunskap. Förlust av tid 

och pengar eftersom medarbetarna inte bjuds in till ständiga förbättringar och 

deras potential inte tas tillvara. 
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8. Ineffektiva processer. Arbeten som behöver extra arbetskraft på grund av 

dåligt underhåll eller onödiga steg i processen. 

2.1.4 Värdeflöden 

För att uppnå reducering av slöserier sker arbetet i olika flöden, även kallade 

värdeflöden och fokus ska ligga på att effektivisera dessa. (Bergman & Klefsjö, 

2012) Rother och Shook förklarar att värdeflöden är alla åtgärder som krävs för 

att få en produkt att flöda genom huvudflödet. Att arbeta utifrån ett värdeflö-

desperspektiv innebär att arbeta med hela företag och inte enbart några få pro-

cesser. Förbättringar ska göras inom hela organisationen och inte enbart i delar 

av den. (Shook & Rother, 2003)  

Flödestillverkning är en tidsbaserad process som drar material genom ett pro-

duktionssystem utan avbrott och är en grundläggande princip inom Lean Manu-

facturing. Konceptet till denna process uppnås genom snabba flöden från råvara 

till färdig produkt och där företaget systematiskt balanserar människa och ma-

skin efter kundens behov. Det ultimata målet är ett system som har ett jämnt 

flöde med maximalt tillagt värde av de aktiviteter operatören utför (Akinlawon, 

u.å.). 

2.2 Sex Sigma 

Sex Sigma utvecklades av Motorola under 80-talet med syftet att hantera defek-

ter i produktionsprocesser. Målet var att tillverka produkter helt utan defekter. 

(Skjøtt-Larsen, Shary, Mikkola & Kotzab, 2011) (Carter, 2010) Sex Sigma syf-

tar till att eliminera allt som inte tillfredsställer kundens krav. Det påstås ofta att 

processägaren vet vad kunden önskar, men i verkligheten är detta inte sant och 

därför är en av uppgifterna att fastställa vad som är viktigt för kunden (Carter, 

2010). Författarna påpekar vikten av högsta ledningens engagemang och att god 

kunskap finns hos ledningen för ett lyckat Sex Sigma projekt. Det finns många 

exempel på misslyckade projekt där Sex Sigma implementerats på halvfart och 

med otillräcklig kunskap (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Enligt Carter används Sex Sigma huvudsakligen för att eliminera defekter i 

produktionsprocesser. Författaren menar att med minskad variation kan kun-

dernas tillfredsställelse förbättras samtidigt som kostnader sänks. (Carter, 2010) 

Namnet Sex Sigma och ”Sigma” härstammar från beteckningen för standardav-

vikelse. ‘Sex’ härstammar från att produktionen kan ses i jämvikt om avståndet 

från genomsnittsvärdet till toleransgränsen är åtminstone sex gånger standard-

avvikelsen, Vilket resulterar i namnet ‘Sex Sigma’. Verktyget har tagit bältes-

system från karate som ska symbolisera nivån av kunskap som individen be-

mästrar (Bergman & Klefjsö, 2012). 

 

Verktyget bygger på statistiska processkontrolltekniker som kan vara väldigt 

komplexa. På senare tid har Sex Sigma även börjat användas inom andra områ-

den, såsom produktutveckling, HR och service.  Det finns två utvecklingar av 

verktyget, som kombinerats med Lean och kallas för Lean Sigma eller Fit 

Sigma. (Skjøtt-Larsen, Shary, Mikkola & Kotzab, 2011) 
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I Sex Sigma finns två metodologier, Define-Measure-Analyze-Improve-Control 

(DMAIC) och Define-Measure-Analyze-Design-Verify (DMADV), att ta hjälp 

av vid processutveckling. DMAIC består av fem steg och används till att för-

bättra befintliga processer. DMADV används när nya processer behövs. Förfat-

tarna nämner vikten av att arbeta kundcentrerat och att tillgång finns till ett fler-

tal verktyg att använda i den cykliska arbetsgången. (Carter, 2010) (Bergman & 

Klefjsö, 2012) 

2.2.1 DMAIC 

Sex Sigma använder gedigna statistiska metoder och principer inom kvalitets-

styrning till att förbättra processer och produkter via DMAIC. Arbetet pågår 

under varje enskilt projekt för att kontinuerligt möta kundernas behov och 

krav.( Kumar, Wolfe & Wolfe, 2008) 

 

Konkurrensen på marknaden blir tuffare och företag ligger under konstant press 

att kontrollera kostnader, leverera hög kvalitet samt leva upp till kundernas för-

väntningar.(Kaushik & Khanduja, 2009) Genom fortsatt användning av 

DMAIC kan processer analyseras statistiskt för att precisera vilka områden som 

är mest lönsamma för företaget att förbättra. (Tang, Goh, Lam, Zhaang, Lu & 

Xie, 2007) 

 

DMAIC är en stängd itererad process vars fokus är att eliminera icke-

produktiva steg. Fokus ligger på nya sätt att mäta samt användning av ny tek-

nik. (Ming-Hsien, Abbas & Yang, 2008)(Young & Anbari, 2006) 

 

2.2.1.1 Define 
När en process med förbättringsmöjligheter har identifierats är nästa steg att 

hitta medarbetare med rätt kunskap om elementen i processen. Därefter tas ett 

team ut och projektet definieras. Det är viktigt att kunden identifieras, för att 

fokusera på rätt problem måste hela teamet förstå kundens förväntningar och 

behov. Utan bra översyn över kundens krav och värderingar kan arbetet miss-

lyckas. Det kan även vara till fördel att identifiera mätbara kvantiteter för att 

möjliggöra jämförelser. (Carter, 2010) Sedan är det viktigt att identifiera varför 

projektet behövs, och ta fram hur stort projektet är planerat att bli. (Sokovic, 

Pavletic & Kern Pipan, 2010). 

 

2.2.1.2 Measure 
Nästa steg är att undersöka problemet i detalj och samla in data. Exakt data är 

nödvändig eftersom det används som beslutsunderlag vid förändring. Informat-

ionen samlas från olika håll, antingen från kunden eller individer som är invol-

verade i processen. Informationen bör samlas under tillräckligt lång tid för att få 

exakt representation av processen som undersöks. En kartläggning av processen 

är till fördel för att identifiera varje steg i processen. Om datan inte reflekterar 

problemet samlas teamet igen för att diskutera förändringar i arbetet. (Carter, 

2010) 

 

Det är viktigt att ta fram och bestämma vilken statistik som är viktig för pro-

jektet. Sedan undersöka om statistiken är mätbar och om den går att använda. 

Till sist ska ett affärsfall tas fram som grundligt förklarar varför processen ska 

utföras. (Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010) 
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2.2.1.3 Analyze 
I analysfasen ska teamet bearbeta och förstå informationen. I denna fas är pro-

blemet väl identifierat och bekräftat. Teamet letar efter trender och mönster ba-

serat på informationen samt identifierar problemens grund. Teamet ska stödja 

besluten på fakta, och inte på egna åsikter. (Carter, 2010) Viktiga delar som 

måste med i denna fas är till en början en identifiering av vad som saknas i den 

nuvarande processen samt orsaken till detta. Sedan är det viktigt att identifiera 

vilka resurser som är tillgängliga och hinder som finns (Sokovic, Pavletic & 

Kern Pipan, 2010). 

 

2.2.1.4 Improve 
I förbättringsfasen identifieras och implementeras lösningar. Förhoppningen är 

att dessa lösningar ska eliminera orsaken till problemen. I den här fasen krävs 

god kreativitet eftersom nya tillvägagångssätt ska tas fram, alternativt leda im-

plementationen av redan välkända metoder. När de nya strategierna är identifie-

rade påbörjas en planering av hur implementationen ska ske. Vid implementat-

ion av den nya strategin kan övriga processer påverkas, i detta fall ska även 

dessa inspekteras. (Carter, 2010) Specifika frågor som företaget bör inrikta sig 

på i denna fas är (Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010). 

 

 Vilka huvuduppgifter finns det för att implementera förändringarna? 

 Producerar förändringarna resultat? 

 Är projektet inbäddat i planeringen? 

 

2.2.1.5 Control 
I sista fasen utgörs kontroller för att förhindra att problemet återuppstår och 

försäkra att förbättringarna bibehålls över tid. (Carter, 2010) För att utvärdera 

projektet bör följande frågor ställas (Sokovic, Pavletic & Kern Pipan, 2010) 

 

       Har en kontroll utförts av risker, storlek samt planering? 

       Har en avslutningsrapport utförts? 

       Har god praxis utnyttjats? 

2.3 Lean Sex Sigma 

Fokus i Lean är att identifiera slöserier medan Sex Sigma fokuserar på kvali-

tetsförbättring. Resultatet av att reducera slöseri är snabbare processer, som i 

sin tur resulterar i högre kvalité på produkter till ett lägre pris. (Modi & Doyle, 

2012)Integrationen av filosoferna Lean och Sex Sigma, även kallad Lean Sex 

Sigma (Pepper & Spedding, 2012) eller Lean-Sigma (Modi & Doyle, 2012), är 

en metodik för att förbättra företag genom att kombinera programmen. (Modi & 

Doyle, 2012) Denna integration syftar till att rikta alla möjligheter till förbätt-

ring inom organisationen. (Pepper & Spedding, 2012) 

 

Sex Sigma kompletterar Leans filosofi med verktyg och metoder hur specifika 

problem kan lösas samt fokuserar på att identifiera variation från standardise-

rade lägen. Detta är mer kostnadsreducerande åtgärder och saknar kundfokus, 

därför är komplettering med Lean viktigt för att alltid hålla kunden i fokus. Sex 

Sigma kan även förse Lean med vetenskapliga metoder (Pepper & Spedding, 

2012) 
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Medan Sex Sigma enbart genomförs av ett fåtal individer i organisationen, in-

volverar Lean alla medarbetare för att identifiera och eliminera icke-

värdeskapande aktiviteter. Integrationen mellan dessa två metodologier ger be-

myndigande även i mer avancerade analyser, så att medarbetare har äganderätt 

på processer. Om båda implementeras isolerat kan resultatet bli att inget verk-

tyg når sin fulla potential och det blir istället två subkulturer som arbetar mot 

varandra. (Pepper & Spedding, 2012) 

 

Genom att kombinera programmen är det möjligt att tillverka produkter med 

högre kvalité på kortare tid. Enligt Lean finns det alltid slöseri som kan elimine-

ras från värdeströmmar, medan Sex Sigma fokuserar på specifika delar i värde-

strömmen. (Pepper & Spedding, 2012) Den kontinuerliga elimineringen av slö-

seri från värdeströmmen hjälper företag att öka fokus på specifika områden i 

värdeströmmen. (Modi & Doyle, 2012) 

 

Både Lean och Sex Sigma strävar efter att förbättra kvalitén. De är båda effek-

tiva var för sig, men när organisationen noterat sina första förbättringar och nått 

en konstant nivå, märker de att det blir svårt att skapa en kontinuerlig kultur av 

ständiga förbättringar. För att överkomma detta problem måste Lean utnyttja 

informationen på ett bättre sätt för att göra beslut samt adaptera mer vetenskap-

liga genomföranden. Sex Sigma däremot behöver adaptera ett bredare genomfö-

rande med hänsyn till slöseri. (Pepper & Spedding, 2012) 

 

Leans filosofi grundar sig i att ta fram strategiska riktningar och arbeta med 

kontinuerliga förbättringar. Enligt Modi och Doyle finns en konceptuell metod 

att arbeta med Lean Sex Sigma, se figur 3. Figuren visar att Lean används till 

att kartlägga det nuvarande läget, som sedan används till att ta fram beslutsun-

derlag för ett framtida läge, och där Sex Sigma används som verktyg för att 

uppnå detta. (Modi & Doyle, 2012) 

 

 

Figur 3 - arbetssätt för Lean Sex Sigma enligt Mody och Doyle 

Det finns viss kritik till att använda Lean och Sex Sigma tillsammans. Ett ex-

empel är att Sex Sigma inte fungerar alls för medarbetarna på golvet, medan 

Lean involverar alla. Ytterligare kritik ges till att det kan vara tidskrävande och 

det blir därmed inte ett effektivt arbetssätt.  (Pepper & Spedding, 2012) Grun-

den för en lyckad implementation av Lean Sigma ligger i förberedelse och kun-

skap. Företag måste ha tydliga mål för organisationen och medarbetarna måste 

känna till dessa. (Modi & Doyle, 2012) 
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Resultatet av tidigare forskningar kring Lean Sex Sigma tyder på att integre-

ringen lyckas med förbättringar inom många organisationer. Detta har skett 

genom att kombinera Leans förbättringsfilosofi och Sex Sigmas vetenskapliga 

paradigm. Att använda Leans kulturella aspekter med Sex Sigmas datadrivna 

undersökningar ger stor potential för processförbättringar. Om Lean används 

utan Sex Sigma går företaget miste om dess verktyg. (Pepper & Spedding, 

2012)  

 

Det bästa sättet att utföra ett kvalitativt projekt som ger goda resultat är att ut-

föra projektet i enlighet med metodiken från DMAIC och sedan använda verk-

tyg från Lean Sex Sigma. Dessa verktyg väljs i enlighet med vilken problemtyp 

som ska undersökas. Det finns sex olika sätt Lean Production och Sex Sigma 

kan kombineras. (Souraaj & Abdur, 2010) 

 

 Sex Sigma kan användas som en del i Lean Production. 

 Lean Production kan användas som en del i Sex Sigma. 

 Lean Production och Sex Sigma används separat för olika problem. 

 Lean Production och Sex Sigma används tillsammans för att lösa ett 

problem. 

 Lean Production och Sex Sigma kan användas i en sekvens. 

 Lean Production och Sex Sigma används simultant. 

2.4 Processutveckling 

Ljungberg och Larsson förklarar begreppet process på tre olika sätt. (Ljungberg 

& Larsson, 2011) 

 

En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar en input för att 

skapa en output. 

 

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för kunden 

 

En process är ett repetitiv använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt 

ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov. 

 

Processer och tillhörande aktiviteter är ofta relaterade med varandra och dessa 

är i sin tur kopplade med aktiviteter från övriga processer. En process börjar när 

ett kundbehov uppdagats och slutar när kunden fått produkten levererad och är 

tillfredsställd. Det är viktigt att veta vad ett företags processer är för att lyckas 

med verksamhetsutvecklingen i riktningen som önskas. Det finns tre olika typer 

av processer, dessa är (Ljungberg & Larsson, 2011): 

·          

 Huvudprocesser. Dessa processer är de som ger överblick över verk-

samheten och hjälper till att förstå de viktigaste delarna.       

 Stödprocesser. Förklaras som nödvändiga för att verksamheten ska 

lyckas, men inte kritiska för att spela roll i verksamhetens välgång. 

 Ledningsprocesser. Dessa processer är de som koordinerar verksamhet-

en 
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Processkartläggning används huvudsakligen till att ge en enkel och överskådlig 

bild av verksamheten, vilket även inkluderar kundens roll i beskrivningen på ett 

naturligt sätt. En kartläggning förtydligar vad som skapar värde för kunden 

samt möjliggör processanalyser samt övriga förbättringar. (Ljungberg & Lars-

son, 2011) 

 

En process består av fem delar (Ljungberg & Larsson, 2011) 

 Objekt in – krävs för att starta processen, objektet är en generell be-

skrivning av produkten 

 Aktiviteter- det som förbättrar objekten eller följd av handlingar 

 Resurser – eller material, nödvändigt för att driva processen 

 Information – ger stöd och styr processen 

 Objekt ut – processen slut/resultatet av processen 

2.5 Value Stream Mapping (VSM) 

Värdeflödesanalys, eller Value Stream Mapping, skapades av Lean Production-

rörelsen för att designa om produktionssystemen (Lasa Serrano, Ochoa Laburu 

& de Castro Vila, 2008) VSM är en systematisk metodologi för att identifiera 

slöseri av tid och handlingar i produktionsprocesser. Konceptet i VSM är att 

identifiera processen och vad som är slöseri, vad som menas med flöde samt 

vad som är- och inte är värdeskapande (Sondalini, u.å.). 

 

Det kan även ses som ett verktyg som ger överblick och förståelse för flöden av 

material och information om produktens väg genom värdeflöden. Genom att 

följa produktens väg, från kund till leverantör, och noggrant rita upp varje flöde 

och dess steg i processen går det att ta fram ett önskvärt läge för hur en effekti-

vare process bör vara (Shook & Rother, 2003). VSM används huvudsakligen 

till att undersöka och förbättra processer (Sondalini, u.å.). 

 

Det finns två typer av flöden; materiella- och informationsflöden, de kan förkla-

ras som produktens väg genom fabriken respektive information om vad som 

sker härnäst. Dessa flöden är relaterade med varandra och båda måste kartläg-

gas. (Shook & Rother, 2003) 

 

Det finns både för- och nackdelar med VSM. Fördelarna är exempelvis att 

VSM integrerar materiella- och informationsflöden, relaterar produktionspro-

cessen till värdekedjan, förser företaget med “blueprint” för strategisk planering 

för implementering av Lean principer med mera. Nackdelar är att kartläggning-

ar inte går för flera produkter på en gång om de inte har identiska flöden, miss-

lyckas att relatera transporten med fördröjningar på grund av väntan, misslyck-

as att överväga fördelningar av viktiga resurser med mera. (Management 

Systems Inc, 2006) 

 

VSM kan vara allt från ett kommunikationsverktyg, till att vara ett verktyg som 

förändrar processer. Verktyget är i huvudsak ett språk, och precis som att lära 

sig nya språk, är bästa inlärningen vid utövande. Målet med VSM är att intro-

ducera och skapa ett värdeflöde för Lean. Det önskvärda läget tas fram genom 

att betrakta nuvarande läge som beslutsunderlag, vilket betyder att identifiering 
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av nuvarande läge är av yttersta vikt för att lyckas med VSM. (Shook & Rother, 

2003) 

 

VSM sker i fem faser (Lasa Serrano, Ochoa Laburu & de Castro Vila, 2008), 

vilka är 

1.      Bestämma en produktfamilj. 

2.      Kartläggning av nuläget. 

3.      Kartläggning av önskvärda läget. 

4.      Ta fram arbetssätt. 

5.      Implementera arbetssättet. 

Att bestämma en produktfamilj är viktigt för att veta vad fokus ska ligga på, 

eftersom kunden enbart är intresserad av deras produkt, och har minimalt in-

tresse för övriga produkter. VSM används till att rita upp produktfamiljens steg 

genom en process. (Shook & Rother, 2003) 

När en produktfamilj blivit identifierad ska nuvarande läget identifieras. Detta 

förser utövarna med beslutsunderlag inför framtagningen av det önskvärda lä-

get. (Shook & Rother, 2003) Vid kartläggningen av nuläget finns det riktlinjer 

att följa, dessa summeras som följande (Lasa Serrano, Ochoa Laburu & de 

Castro Vila, 2008) 

 

 Produktionstakten måste styras av kundbehovet. Takttiden är den tid 

som reflekterar den takten. 

 Etablera kontinuerligt flöde där det är möjligt. 

 Endast en process ska styra produktionen av olika delar. Denna process 

sätter takten för hela värdeflödet. Längre ner i flödet ska objekt flöda 

sekventiellt. 

 Projekt med fokus på arbetsmetoder, cykeltider eller generella föränd-

ringar bör startas av ett etablerat VSM-team. 

När kartläggningen av nuläget är klart kan det önskvärda läget tas fram. Första 

steget till framtagningen av önskvärda läget är att kartlägga nuläget. Detta för-

ser användaren med information för att framtagningen av önskvärda läget. Idéer 

till hur önskvärda läget kommer se ut fås vid kartläggningen av nuläget. Sista 

steget är att förbereda och påbörja en implementeringsplan som beskriver hur 

det önskvärda läget kan nås.  När önskvärda läget är kartlagt ska ett arbetssätt 

tas fram, för att sedan implementeras. När det önskvärda läget uppnåtts ska ett 

nytt önskvärt läge framställas, för att hela tiden hålla igång ett arbete med stän-

diga förbättringar. (Shook & Rother, 2003) 

2.5.1 Framtagning av nuvarande läge 

Författarna till Learning to See illustrerar med exempel hur kartläggningen av 

det nuvarande läget går till. I kartläggningen används symboler och ikoner som 

representerar processer och flöden. Det finns inga krav på hur symbolerna ska 

se ut, men de rekommenderar att vara konsekvent för kartläggningen ska vara 

enkel att förstå. Arbetet påbörjas med att i stora drag gå igenom företagets pro-

cesser. (Shook & Rother, 2003)  

 

Därefter undersöks kundens krav. Kunden i kartan presenteras som en fabriks-

ikon och undertill samlas informationen. Det påpekas att kundens krav är ytterst 

viktiga att ta med i förbättringsarbetet och noggrant förstå vad som tillför värde 
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till slutkunden. Annars finns risken att utvecklingen av värdeflödet resulterar i 

en produkt slutkunden inte önskar (Shook & Rother, 2003) Värde ska ses från 

kundens perspektiv, där kunden är den person som använder den slutgiltiga 

produkten. Värdeskapande aktiviteter är de resurser som tillför värde åt kunden. 

Icke-värdeskapande aktiviteter är allt som görs i processen som inte bidrar till 

värde åt kunden men måste betala för när de köper produkten (Sondalini, u.å.). 

 

Nästa steg i kartläggningen är att rita upp processerna som utgör grunden för 

produktionen, och till dessa brukas symboler som processboxar. Notera att pro-

cesserna symboliserar ett område vid detta stadie för att ge överblick över verk-

samheten och går inte in på detaljnivå för respektive process. Under process-

boxen samlas information om t.ex. cykeltider, antal personer som behövs för att 

driva processen, arbetstid per skift, maskintid med mera. Denna information 

används senare som beslutsunderlag vid framtagning av det önskvärda läget. 

Vid kartläggningen kommer utövarna att stöta på punkter som sinkar flödet, i 

form av väntan och lager. Detta ska symboliseras med varningstrianglar. In-

formation om frakt och leveranser tas även med i kartläggningen. (Shook & 

Rother, 2003)  

 

Underst på kartan ska det finnas en tidslinje som ska symbolisera tiden för pro-

dukten att ta sig igenom processen. Slutligen summeras tiderna ihop för att ge 

överblick av den totala tiden för produkten att ta sig igenom processen. Både 

värdeskapande- och den faktiska tiden ska med i kartläggningen. (Shook & 

Rother, 2003) När de mätbara variablerna är noterade används all information 

till att rita ett flödesdiagram för att ge överblick över verksamhetens processer 

(Sondalini, u.å.). 

 

När kartläggningen är klar ska den analyseras, och det första som ska göras är 

att beräkna förhållandet mellan kundnyttan och den totala processtiden för att se 

kundeffektiviteten. Till hjälp finns ett antal olika statistiska tekniker som kan 

användas till analysen. Scatter plots, pareto charts, orsak- och verkandiagram är 

några exempel på enkla verktyg och metoder att använda vid analys av data för 

att upptäcka gömd information. Problemen som identifieras i processen mäts i 

termer av kostnader och tid. Möjligheter till förbättringar dyker automatiskt upp 

vid analysfasen. Andra viktiga faktorer att identifiera är variationen mellan bra 

och dåliga prestationer i varje processteg samt tiden då produkten står still och 

väntar i lager. (Sondalini, u.å.) 

 

Nedan illustreras ett exempel på hur kartläggningen kan se ut, se figur 4.  Illust-

rationen visar hur processboxarna används för att samla relevant information 

om varje steg. Trianglarna med ”I” i mitten presenterar lagerrörelser och under 

triangeln finns en tid på tiden det tar för produkten i lagret. Längst ner finns 

tidsspannet för värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter. Det nuva-

rande läget granskas steg för steg för att identifiera vilka aktiviteter som bidrar 

med värde till kunden och vilka som inte gör det. De icke-värdeskapande akti-

viteterna analyseras för att se vilka åtgärder som kan implementeras för att dra 

ner dessa tider. En ytterligare fördel med att notera tiderna är att flaskhalsar 

uppenbaras. (Sondalini, u.å.) Se bilaga A för tydligare bild.   
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Figur 4 - exempel på hur en kartläggning av nuvarande läge kan se ut 

2.6 Processanalys 

Processanalys används bland annat vid problem i processen men också om före-

taget nyligen implementerat en processbaserad verksamhet och förbättringar 

behöver göras. Processanalys är beroende av situationen och vad som önskas 

förbättras i processen.  (Ljungberg & Larsson, 2011) 

 

I kapitel 2.6.1 presenteras värdeanalys och i kapitel 2.6.2 ledtidsanalys samt 

2.6.3 fem-varför-analys. 

2.6.1 Värdeanalys 

Det finns tre olika kategorier för aktiviteter (Ljungberg & Larsson, 2011), vilka 

är 

 

 Värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som direkt bidrar till värde 

på slutprodukten sett ur kundens perspektiv och vad kunden är villig att 

betala för. 

 Icke-värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som inte skapar värde 

för kunden, men ändå är nödvändig för att processen ska fungera. 

 Spill. De aktiviteter som inte skapar värde för kunden, verksamheten el-

ler någon individ. 

 

De värdeskapande aktiviteterna ska utvecklas, icke-värdeskapande aktiviteterna 

ska reduceras och spill ska elimineras. (Ljungberg & Larsson, 2011) 

2.6.2 Ledtidsanalys 

Att fokusera på tiden ger flera fördelar. I och med tidminskningar kan ett högre 

pris tas ut på ett objekt, kostnader kan sänkas och kvalitén stiger. Notera att det 

är processer som ska mätas och inte enskilda medarbetare. Ett gynnsamt verk-

tyg som ökar förståelse av ledtiderna är att ställa tiderna i ett diagram med skal-

enlig tidsaxel. (Ljungberg & Larsson, 2011) 

 



Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde 

Markus Saarela, Mats Bäckman 2017-06-07 

 

15 

 

Nedan presenteras två olika tidsbegrepp. 

 

 Ledtid. Den totala tiden som behövs för att tillverka ett objekt. Detta in-

kluderar även förberedelser, kötider, drifttid, flyttid, inspektion med 

mera. För en specialbeställd order är det tiden från att ordern görs tills 

produktionen är klar och objektet fraktas. (Business Dictionary, u.å.)  

 Cykeltid. Tiden det tar mellan att en produkt är klar till att nästa produkt 

är klar. (Shook & Rother, 2003) 

2.6.3 Fem-varför analys 

Att ställa frågor kan vara ett effektivt sätt att lära sig, antingen hur saker funge-

rar eller hur problem uppstår. Det äldst kända systemet för hur frågor ska form-

uleras är de sju frågorna: vem, vad, när, var, varför, på vilket sätt och genom 

vilka medel. I en fem-varför analys är tanken att fem kontinuerliga frågor upp-

rättas, där en fråga anknyter till den tidigare frågans svar. Frågan till varför 

någonting utförs ska besvaras upp till fem gånger. Därigenom ska grundpro-

blemet gå att se. Hur frågorna upprättas är upp till användaren själv. Ett sätt att 

utföra en fem-varför analys är att ställa frågan varför? fem gånger för att an-

gripa och få förståelse över grundorsaken till problemet, se figur 5. (Mys-

zewski, 2013) 

 
Figur 5 – illustration över fem-varför analys med endast ”Varför?” 

 

Andra exempel på hur fem-varför analys kan användas är att ställa följande 

frågor, se figur 6. Frågorna är hur problemet uppom, varför-, var-, och när 

hände det, samt vem var inblandad. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

 

 
Figur 6 – illustration över fem-varför analys med olika frågor 
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2.7 Tidigare forskning 

Fredj-Ben Alaya har i en artikel gjort en fallstudie på hur VSM appliceras i en 

fabrik där bildelar tillverkas. Bakgrunden till undersökningen är bland annat att 

visa medarbetarna hur VSM metodiskt appliceras genom att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet. Inledningsvis ges en förklaring av VSM som svarar på vad 

verktyget är, hur, och till vad det används.  Därefter kartläggs produktionspro-

cessen i stora drag, slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter identifie-

ras.  Undersökningen har tagit hänsyn till både informations- och materiella 

flöden. Därefter bearbetas det önskvärda läget genom att använda dagsläget 

som beslutsunderlag och identifiera vad som bör ändras. Resultatet från appli-

ceringen av VSM tyder på att det är ett kraftfullt verktyg som hjälpt företaget 

att minska sina slöserier. (Fredj-Ben Alaya, 2016) 

 

Måttet författarna har använt i undersökningen är ledtider och målet har varit att 

minska på dessa för att effektivisera processer. Hur den mätbara enheten påver-

kas av VSM framgår däremot inte, och om resultatet skulle bli detsamma om de 

istället fokuserat på minskade kostnader eller produktion av rätt material i rätt 

tid. De har visat hur de applicerat VSM i ett fall, däremot framgår det inte om 

upplägget av appliceringen alltid är lika för respektive process, eller om det 

finns generella beskrivningar om hur VSM bör appliceras. De har heller inte 

förklarat tillvägagångssättet för respektive fas i VSM.  

 

Venkataraman m.fl. skapade en fallstudie som försöker förklara den lyckade 

implementationen av Lean Manufacturings verktyg och tekniker. De förklarar 

även hur de har gått tillväga i utvecklingen och implementationen av ett nytt 

system som skapats för tillverkning av vevaxlar. Med hjälp av VSM och Lean 

ökade fabriken värdet på produktionen och eliminerade stora delar av slöseriet. 

De lyckades standardisera produktens flöde, samt eliminera slöseriet som sked-

de kring icke-värdeskapande aktiviteter. Tillslut lyckades de även möta kundens 

krav på kvalitet, kostnad och specifika leveranskrav. I detta fall uppnås 

detta genom att kartlägga den nuvarande processen samt det önskade läget. När 

detta har genomförts utfördes en analys på processerna och det beslutades ifall 

de kunde elimineras eller kombineras för ökad effektivitet. Processen imple-

menterades genom att optimera och ta i beaktning de relevanta parametrarna. 

Sista steget var att se över produktionsmetoden och se över möjliga förändring-

ar i metodval kring produktionen. (Venkataraman, Ramnath, Kumar & Elan-

chezhian, 2014) 

 

Författarna ger bristfällig information i rapporten för att någon utomstående ska 

kunna utföra samma beräkningar. De beskriver inte heller varför vissa metodval 

har gjorts och det saknas metoddiskussion, reflektioner och analys.  

 

Kaushik och Khanduja har i en fallstudie försökt förklara hur implementationen 

av Sex Sigma gått till i ett värmekraftverk. Författarna nämner hur konkurren-

sen blir tuffare och att företag ligger under konstant press att kontrollera kost-

nader, leverera hög kvalitet samt leva upp till kundernas förväntningar. De tar 

även upp hur detta har lett till att en ny kapsel inom Sex Sigma vuxit fram som 

har skapats för att uppnå utmärkta processer. Det generella målet i Sex Sigma är 

standardisering, därför har en omfattande metod anammats och använts för att 
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kunna upptäcka källor till problem och hinder under processens gång. Metodi-

ken som använts startar med en grundlig litteraturstudie för att förankra kun-

skap inom relevant teori. Därefter utförs en fallstudie inom processindustrin och 

vidare ligger fokus på att reda ut var problemet finns i processen. Sedan samlas 

data in för att användas i DMAIC, sedan mäts förbättringen av resultatet och en 

slutsats dras. Slutligen tas kunskapen tillvara för användning i kommande pro-

jekt, samtidigt påbörjas planeringen av arbete på en ny process. (Kaushik & 

Khanduja, 2009) 

 

Artikeln tar upp hur Sex Sigma ses som ett revolutionärt tillvägagångssätt för 

att kontinuerligt förbättra processer genom effektiv användning av statistiska 

verktyg och tekniker. Studien tar upp hur företaget lyckats dra ner konsumtion-

en av vatten i uppvärmnings-processen och har såvida lyckats effektivisera den 

övergripande processen samt minskat på oönskade slöserier. 

 

I en fallstudie av Stewart och Spencer ta de upp användningsområdet av Sex 

Sigma som strategi för att förbättra en konstruktionsprocess, där de använt en 

fallstudie som underlag för undersökningen. Studien visar appliceringen av Sex 

Sigma i ett industribaserat fall för att illustrera dess användbarhet i komplexa 

miljöer. Genom att presentera befintliga tekniker för förbättringar i processen, 

kan fenomenet förklaras för hur det används som strategi generellt. Metoden 

har varit att följa Sex Sigmas DMAIC, resultatet av undersökningen tyder på att 

Sex Sigma fungerar som kvalitetsprogram inom konstruktionsbranschen. (Ste-

wart & Spencer, 2010) 

 

Gremlin har undersökt hur VSM kan integreras med DMAIC. Genom att utföra 

en fallstudie på ett företag där målet var att minimera förlusterna i manuell 

montering kunde det presenteras ett sätt hur verktygen kunde kombineras och 

användas tillsammans. Studien resulterade i slutsatsen att VSM fungerade bra 

att använda i DMAIC-metodologin. Han menar att VSM gav ett bredare per-

spektiv medan DMAIC gav djupare förståelse över problemet. (Gremlin, 2016) 

De tidigare studierna som presenterats har i sitt genomförande fokuserat främst 

på ett kvalitetsprogram åt gången, jämfört med denna studie som fokuserar på 

en kombination. Undantaget är Gremlins studie där han undersökt integreringen 

av VSM-DMAIC och är snarlik denna studie. Skillnaden är att fler delar av 

Lean inkluderats jämfört med Gremlin som enbart använt VSM. Det finns idag 

ett forskningsgap av en fullskalig integration av Lean-DMAIC. Denna studie 

ämnar sig åt att påbörja forskningen inom gapet. 
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3 Metod 
I kapitlen nedan presenteras metodavsnittet. I kapitel 3.1 presenteras den över-

gripande metoden följt av DMAIC som arbetssätt i kapitel 3.2. Kapitel 3.3 be-

lyser hur metoden för analysen har gått till. Kapitel 3.4 behandlar studiens me-

tod- och processmotivering. Kapitel 3.5 beskriver metoden för insamlingen av 

information och data. I kapitel 3.6 och 3.7 behandlas studiens reliabilitet och 

validitet. Slutligen behandlar kapitel 3.8 etiska problem vid fallstudien och ka-

pitel 3.9 ger förklaringar till använda symboler vid processkartläggningen. 

3.1 Övergripande metod 

Undersökningens övergripande metod baseras på en litteraturstudie samt fall-

studie hos ett företag med målet att besvara frågeställningen. En fallstudie är en 

forskningsstrategi där dokumentation i studien baseras på verkliga händelser 

eller påhittade scenarier. Utövarna av studien behöver analysera föreskrivna fall 

och presentera egna tolkningar och lösningar med stöd från beräkningar samt 

antaganden som gjorts. (Business Dictionary, u.å.) 

 

Litteraturstudien bygger på en grundlig kvalitativ undersökning kring relevant 

teori och tidigare forskning, och används för att uppnå målet samt syftet. För att 

lyckas med fallstudien har ett arbetssätt tagits fram baserat på erhållen teori, se 

figur 7. Övergripande arbetssätt har baserats på metodologin DMAIC. Verktyg 

från Lean har använts i olika faser i DMAIC där syftet med varje verktyg är 

konsekvent med syftet i DMAIC:s olika steg. Leans filosofi har genomsyrat 

arbetet, där begrepp som Kanban, JIT och ständiga förbättringar varit närva-

rande.  

 

Figur 7 - fallstudiens arbetssätt 
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Studien har två separata analyser; det är viktigt att skilja på dessa eftersom de 

omfattar olika områden. I Analyze, kapitel 4.3, analyseras endast resultatet ur 

Define- och measurefasen och syftar sig till fallstudien. Analysen i kapitel 5 

syftar till att analysera den övergripande studien. Analysen utförs genom 

jämförelser över hur rapportens delar förhåller sig till varandra. 

3.2 DMAIC som arbetssätt 

Fallstudiens arbetsgång har inspirerats av DMAIC:s beskrivning, se kapitel 

2.2.1. De fem stegen i VSM har avgränsas till de första tre. Anledningen är att 

stegen ta fram och implementera arbetssätt måste utföras av företaget. De tre 

faserna från VSM har tagits med i passande faser i DMAIC. Samtliga analys-

verktyg har använts i fasen Analyze. Arbetssättet har inspirerats av teoriavsnit-

tet och förklaringar till hur och varför arbetssättet ser ut som de gör är teoretiskt 

förankrat.  

 

Produktutbudet definierades genom intervjuer med medarbetare. Undersök-

ningen har fokuserat på en generell kund och deras krav. Källan till kundens 

krav har presenterats från företagets säljare. Anledningen till att intervjuer med 

företagen uteblev eftersom kunderna varierar och möjligheter till intervjuer inte 

fanns. Företagets försäljare har kunskap kring de krav den generella kunden 

har, vilket resulterade i att försäljarens beskrivning fick reflektera kundens krav.  

 

Visualiseringen av processen och processbeskrivningen baseras på intervjuer, 

observationer och analys av dokumenterade standarder. Vid undersökningen 

kunde det konstateras att inga värdeskapande aktiviteter finns i den observerade 

processen, därför lades fokus istället kring processtid och den totala ledtiden. 

Kartläggning av nuläget baseras på intervjuer och framförallt den framtagna 

visualiseringen i föregående fas. Processtider baseras på medelvärden från mät-

ningar. Målet med kartläggningen var att skapa överblick över nuvarande läge 

och lyfta fram processtiderna. Förenklingar och generaliseringar av orderkedjan 

har gjorts i kartläggningen eftersom arbetet främst har begränsats till att djupare 

undersöka processen gällande framtagning av OS. Hela orderkedjan, från order 

till leverans, har dock kartlagts för ökad förståelse av sammanhanget.  

 

Processtidernas mätningar baseras på tidpunkten när en order ankommit i mail-

korgen och när kvittens erhållits från den interna kunden. Önskvärt hade varit 

att se på när OS faktiskt skickats. Detta kunde inte göras eftersom beställning-

arna skickades via en privat mail, och projektgruppen nekades åtkomst från 

ledningen, detta diskuteras ytterligare i kapitel 3.8. Erhållen information- och 

data sammanställdes i diagram och figurer.  

 

Innan analysverktygen användes utfördes en övergripande analys för att skapa 

överblick över eventuella fel. Därefter gjordes en analys av slöserier genom att 

jämföra erhållen data mot slöserier som presenteras i kapitel 2.1.3. Problemana-

lysen i kapitel 4.3.2 framställdes genom att följa modellen för en fem-varför 

analys som beskrivs i kapitel 2.6.3. Sedan utfördes en värdeanalys, som inspire-

rats från kapitel 2.6.1 och aktiviteterna i processen kunde kategoriseras. Mät-

ningarna analyserades utifrån diagrammen. Sedan diskuterades trovärdigheten 

och tolkningar av resultatet. 
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Det önskvärda läget togs fram när analyserna var klara, och representerar ett 

realistiskt mål för processen. Därefter konstruerades en uppgiftslista med moti-

veringar för hur målet ska uppnås. De tidigare faserna sammanfattades, och 

eventuella förbättringsåtgärder kunde utifrån detta tas fram. 

3.3 Analysmetod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för analysen i kapitel 5. 

 

Analysen påbörjas med att jämföra frågeställningen med studiens resultat. Det 

reflekteras över huruvida frågan har besvarats, och diskuteras över hur 

resultatet skiljt sig om undersökningen skett med andra förutsättningar. Vidare 

analyseras huruvida arbetssättets faser inkluderar det nödvändiga för att lyckas 

med processutveckling.  

 

Sedan jämförs Lean-DMAIC med respektive arbetssätt separat, där styrkor och 

svagheter av integreringen kunnat fastställas. Därpå analyseras resultatets för-

hållande mot subjektiva och objektiva bedömningar. En jämförelse har gjorts 

genom att ställa erhållen fakta mot påhittade scenarier. Slutligen utvärderas stu-

diens förhållande till det nuvarande forskningsgapet gällande Lean Sex Sigma. 

Genom att jämföra hur denna studie förhåller sig mot snarlika studier har lik-

heter och skillnader i resultat samt slutsatser fastställts 

3.4 Metod- och processmotivering 

Arbetssättet grundar sig i teorin som visade att det fanns sex olika sätt att kom-

binera Lean med Sex Sigma. Motiveringen till arbetssättets struktur baseras på 

undersökningens mål, vilket var att integrera Lean med DMAIC. Genom att 

studera erhållen teori kunde både Lean och DMAIC:s för- och nackdelar fast-

ställas, vilket etablerade grunden för arbetssättet.  

 

Litteraturstudien visade att Lean har en mängd olika verktyg och tankesätt att 

utnyttja vid processutveckling, men saknar en tydlig arbetsgång. Detta resulte-

rade i utnyttjande av DMAIC som arbetsmetodologi, där varje fas komplettera-

des med verktyg från Lean. Lean används i större omfång än Sex Sigma i ar-

betssättet eftersom studiens mål var att integrera Lean med specifikt DMAIC. 

Ytterligare motivering till att inkludera mer av Lean är att företaget börjat ut-

bilda personal inom filosofin. Detta betyder även att företaget kan använda stu-

dien som inspiration. Alla fem faser i DMAIC och VSM har dock inte utförts i 

studien eftersom de senare faserna är företagets ansvar. Notera att inget kvali-

tetsprogram har implementerats i organisationen via fallstudien. Syftet har varit 

att använda dessa som stöd vid processutveckling. 

 

Analysen har utformats efter undersökningens arbetssätt och fokuserar på dess 

funktion, samt tidigare forskning. För att kunna bedöma integreringen analyse-

ras huruvida integreringen fungerat ihop, dess styrkor och svagheter, och om 

arbetssättet inkluderat vad som krävs för processutveckling. Analysen fokuserar 

även på hur studien förhåller sig till annan forskning, för att bedöma nyhetsvär-

det i undersökningen.  
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Valet av process för fallstudien baseras bland annat på projektets storlek. Pro-

cessen som valts var relativt liten i förhållande till orderkedjan, vilket passade 

studiens storlek. Processvalet baserades även på hur forskningsfrågan kunde 

besvaras, därför valdes en process med informationsflöde i fokus.  

3.5 Information och datainsamling 

Insamlingen av litteraturstudiens information har huvudsakligen skett via veten-

skapliga artiklar och facklitteratur. De vetenskapliga artiklarna och facklittera-

turen har varit till nytta främst för att skapa djupare förståelse om bland annat 

processutveckling, Lean, Sex Sigma och hur de fungerar teoretiskt, men även 

hur de praktiskt används i verksamheter. Webbaserade källor har använts som 

komplement när informationen varit tvetydig.  

 

Fallstudiens information har samlats in främst genom intervjuer av medarbe-

tare, men även observationer och granskning av dokumenterade standarder. 

Genom att kombinera datan från samtliga källor, och ställa dessa mot varandra 

har en jämförelse kunnat göras. Detta har skapat en trovärdig och verklighets-

förankrad bild av organisationens processer.  

 

Datan som samlats in till resultatkapitlet Mätningar har hämtats från beställ-

ningarnas inkorg samt från interna system med existerande dokumentation. Det 

förstnämnda inkluderar mätningar gällande processtider, medan det sistnämnda 

antalet orderspecifikationer (OS). 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet är pålitligheten i en studie, där kunskapen som tillämpas i studien är 

framtagen på ett beprövat sätt så att okontrollerade fel inte förekommer. (Info-

voice, 2002) Reliabiliteten i en kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ. I 

en kvalitativ studie mäts reliabiliteten efter hur intresseväckande, trovärdig och 

lättförståelig tillvägagångsättet och analysen av datainsamlingen varit. (Mälar-

dalens högskola, Eskilstuna Västerås, 2012) Reliabilitet handlar även om 

huruvida resultatet blir detsamma om studien görs på nytt. (Specialpedagogiska 

institutionen, 2016) 

 

För att stärka reliabiliteten är studien väl förankrad i etablerad teori. Lean Pro-

duction är en stor filosofi som inkluderar många verktyg och delar vid effektivi-

seringsarbeten.  Undersökningen har avgränsats till att omfatta delar av filoso-

fin, vilket innebär att andra föll bort. De delar som kvarstår är de som är mest 

förekommande i den etablerade teorin. Detta betyder att undersökningen är väl-

digt beroende av källorna, samt hur studiens forskare bedömer vad som är det 

mest förekommande inom Lean vilket sänker reliabiliteten.  

 

Det är viktigt att skilja på resultatet för fallstudien och undersökningens resul-

tat. Fallstudiens resultat grundar sig i huruvida förbättringsåtgärder kunde tas 

fram, medan undersökningens resultat är hur Lean-DMAIC fungerar ihop. 

Även om resultatet i fallstudien varit annorlunda, hade detta troligtvis inte för-

ändrat undersökningens resultat. Det går alltså att konstatera att resultatdelen är 

beroende av arbetssättet, men nödvändigtvis inte studiens resultat, vilket ökar 

reliabiliteten.  
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I fallstudien exkluderades även fasen Control från DMAIC. Detta förändrar 

fallstudiens resultat, men har ingen inverkan på studiens resultat och slutsats. 

Resultatet från controlfasen hade inte påverkat huruvida Lean-DMAIC fungerat 

som arbetssätt. Därför har utelämnandet av Control nödvändigtvis inte påverkat 

rapportens reliabilitet. 

 

Vidare har studiens metoder beskrivits väl för att öka reliabiliteten, samt strävat 

efter objektivitet före subjektivitet 

3.7 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ studie mäts efter hur systematisk studiens utförande 

har varit och hur öppet tillvägagångssättet och avvägningar som har skett är 

redovisade. Validitet mäts efter hur forskarna lagt upp forskningen och dess 

interna process. Validitet handlar även om hur generellt arbetet är, om det går att 

använda och överföra resultatet till andra undersökningar och situationer. 

(Mälardalens högskola, Eskilstuna Västerås, 2012) 

 

För att öka validiteten har undersökningen strävat efter att beskriva 

tillvägagångsätten detaljerat och baserat beslut på etablerad fakta. 

Undersökningens upplägg följer en röd tråd och har strävat efter att inkludera 

och presentera relevant teori för att lyckas med fallstudien.   

 

Rapporten har utformats med väsentliga och trovärdiga källor för ökad validitet. 

Den stärks ytterligare av att etablerade källor som exempelvis Rother och 

Shooks Learning to See har använts som bas vid kartläggningen av nuläget. 

Utnyttjandet av ett flertal källor är även viktigt för validiteten, eftersom 

information har kunnat jämföras mot varandra. Det finns dock exempel där 

källor ger olika påståenden; Bergman och Klefsjö (2011) talar om vikten av 

kundfokus i Sex Sigma medan Pepper och Spedding (2010) påstår att Sex 

Sigma behöver kompletteras med Lean för kundfokus. 

 

För att redogöra forskarnas förståelse i studiens ämne analyseras och diskuteras 

alla resultat ur olika perspektiv, och tolkningar baseras i möjligast mån på 

objektiv fakta.  

3.8 Etiska problem vid fallstudie 

I och med storleken på processen och att framtagningen av OS görs till största 

del av en person innebär det att också att det är mer eller mindre arbetarens pre-

station som mäts. Ljungberg och Larsson menar i sin litteratur att processer ska 

mätas, och inte enskilda medarbetare. (Ljungberg & Larsson, 2011) Ett problem 

som uppdagades vid insamlingen av data anknyter till ett etiskt dilemma.  

Undersökningen efterfrågade exakt data, men detta var inte möjligt eftersom det 

i vissa moment hade inneburit integritetskränkande handlingar. Därför nöjde sig 

projektgruppen med mindre exakta mätningar i vissa avseenden. 
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3.9 Använda symboler i kartläggningen 

Alla symboler har valts ut subjektivt eftersom det inte fanns några krav eller 

riktlinjer på hur de skulle se ut, se kapitel 2.5.1. 
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 Symbol för leverans av material och resurser. 

 

 

 

 

 

Symbol för kommunikation, kommunikationen 

sker mellan avdelningar. 

 

 

 

 

Symbol för orderns gång från order till färdig 

produkt vid leverans. 

 

 

 

Symbol för processens väg, kommunikation och 

att OS går fram och tillbaka. 

 

 

 

Den undersökta processens gång. 

 

 

 

Symbol för leverans av färdig produkt. 
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Symbol för tidslinje. 

 

 

 

 

 

Symbol för Kanban, var det behövs och mellan 

vilka aktörer. 

 

 

 

Symbol för processbox inom den undersökta 

processen. 

Den övre texten förklarar aktiviteten, den nedre 

texten förklarar mängden arbetare, skift tid och 

arbete per aktivitet. 

 

 

 

 

 

Symbol för produktkonfigurator. 

 

 

 

 

 

Symbol för leverantörer 
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4 Resultat 
Resultatdelen behandlar undersökningens fallstudie. Resultatet presenteras i 

kapitel 4.1–4.4.2. I kapitel 4.1 - 4.4 presenteras de undersökta faserna, i respek-

tive ordningsföljd med Define inledningsvis och Improve avslutningsvis. 

4.1 Define 

I kapitel 4.1.1–4.1.6 presenteras företagets produktutbud, en beskrivning på den 

generella kunden samt deras krav, en förklaring till varför projektet behövs och 

en visualisering av processen. Dessa avsnitt tar även upp processbeskrivningen, 

hur framtagningen av orderspecifikation sker samt vilka mätbara kvantiteter 

som finns. 

4.1.1 Produktutbud 

Vid avdelningen där undersökningen utförts roterar arbetet kring två generella 

produktgrupper som kallas Pulp Washing Machinery och Fiberline Process 

Machinery. Dessa maskiner bearbetar huvudsakligen massa och flis, från kok-

ning till färdigbearbetad massa. I dessa maskiner framställs och bearbetas me-

kanisk samt kemisk massa.  

 

Vid processens start finns alltid en grund för hur produkterna tillverkas, men 

det finns möjligheter för kunden att komma med önskemål om förändringar. 

Bilden nedan representerar den generella kunden för företaget och dess pro-

duktionsflöde. De generella kunderna är huvudsakligen verksamma inom 

skogsindustrin. Uppsättningen av maskiner inom den svarta cirkeln symbolise-

rar typen av maskiner företaget producerar, se figur 8. 

 

Figur 8 - företagets generella kund och visar maskinutbudet som säljs 
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4.1.2 Kunder 

Vid identifiering av kunder gick det att konstatera att det finns två olika; den 

interna kunden, verkstaden, och de externa kunderna som oftast varierar. I och 

med att den externa kunden varierar kommer en generell kunds krav att beskri-

vas. Enligt kapitel 2.5 är det viktigt att den slutgiltiga kundens krav finns med i 

förbättringsarbetet. För att ge resten av företaget rätt förutsättningar att uppnå 

dessa krav kommer studiens process att formas efter dem. 

4.1.2.1 Externa kunders krav 

De externa kunderna ställer oftast höga krav och har höga förväntningar. Kra-

ven summeras nedan. Kundernas krav har representerats av en försäljare på 

företaget. 

 

 Företaget förväntas vara goda samarbetspartners 

 Leveranserna förväntas alltid vara i tid 

 Alltid leverera hög kvalité 

 Garantier - håller vad som lovas 

 Tydlig kommunikation 

 Kontinuitet - rätt personer kan nås och de ska vara pålästa 

 Hjälp vid problem 

 Höga miljökrav 

4.1.3 Projektbehov 

Företaget är medvetna om brister i nuvarande process och önskar reducera 

dessa. Bristerna medför fördröjningar både internt samt externt, vilket resulterar 

i störningar längs orderkedjan och inte enbart i den undersökta processen. Med 

en effektivare process kan besparingar göras på tid, pengar och övriga resurser, 

därmed finns ett legitimt behov av projektet. 

4.1.4 Visualiserad process 

Avdelningen studien genomförs på arbetar främst med framställning av order-

specifikationer och utveckling av maskiner. Studien kommer att fokusera främst 

på processen för framtagningen av OS. Figuren nedan presenterar arbetssättet 

för hur framtagningen av OS bör ske efter dokumenterad standard. Övergri-

pande sker processen i sex steg och startar när input fås (Designspecifikation 

(DS), A-data och TPM) och avslutas när OS är framställd. Däremellan går OS 

fram och tillbaka mellan avdelningarna och fylls på allteftersom B-data kom-

mer in från kunden, se figur 9. Se bilaga B för tydligare bild. 
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Figur 9 - visar hur processen ska fungera 

I figur 10 presenteras hur processen faktiskt fungerar enligt de anställda. De grå 

boxarna symboliserar händelser, där processen påbörjas med att DS innehål-

lande kritisk data och tidsplan kommer som order. DS visade sig innehålla olika 

typer av data, och inte enbart A-data. Ett val utfördes här att istället kalla A-data 

för kritisk data, därefter fylls OS ut med övrig data allteftersom kunden skickar 

detta. Den kritiska datan inkluderar vad som är nödvändigt för processens på-

början. 

 

De gröna bubblorna symboliserar aktiviteter som sker på avdelningen. OS tas 

oftast fram av en anställd, som sedan skickar vidare den till en kontroll som 

utförs av ytterligare en medarbetare. OS utformas efter designspecifikationen, 

och efter kontrollen skickas OS till den interna kunden. När den externa kunden 

delger mer information skapas en ny order till avdelningen och en utökning på 

OS sker. Sedan kontrolleras den återigen, för att skickas tillbaka till verkstaden. 

Detta sker i en itererad process tills OS är fullständig. 

 

Deliver Project (DP) är ett gränssnitt mellan avdelningarna, och viss kontakt 

sker däremellan. Beställningar och leveranser av OS sker dock via mail mellan 

de påverkade aktörerna 
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Figur 10 - hur processen ser ut baserat på intervjuer 

4.1.5 Framtagning av orderspecifikation och kontroll 

Kunden beställer oftast ett projekt som innehåller flera olika maskiner, där varje 

maskin behöver en egen orderspecifikation. Datan som kunden fyller i har olika 

klassificeringar, A-data, B-data och C-data där de rangordnas efter det mest 

kritiska för att påbörja produktionen. Anledningen till att datan kommer olika 

tidpunkter beror främst på att flertal möten hålls mellan säljarna och kunderna, 

och försäljningen av projektet anses viktigare än att alla detaljer är fastställda 

direkt. 

 

Översättningen från DS till OS utförs manuellt. Specifika delar till vad som 

utgör ID för Item och Drawing hämtas från en pärm innehållande mer informat-

ion om delar och produkter. Delarna måste kombineras på rätt sätt, då alla delar 

inte passar alla maskiner och tvärtom. Vana och god kunskap krävs hos arbeta-

ren för att utföra arbetet effektivt. 

 

I figur 11 visas strukturen för en DS. Kunderna kryssar i nödvändig information 

samt anger tidsplan. Se bilaga C för tydligare bild. 
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Figur 11 - visar hur DS ser ut 

Efter informationen är översatt från DS till OS ser det ut som följer, se figur 12. 

I OS finns itemnummer som är ett unikt produktnummer, drawingnumret 

hänvisar till ritningen, Description beskriver produkten. Vidare finns det plats 

för ytterligare information om exempelvis antal som behövs med mera. Se 

bilaga D för tydligare bild.  
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Figur 12 - exempel på hur OS ser ut 

Slutligen görs kontrollen innan den skickas vidare. Kontrollen är en enkel 

process, men kräver vana, och görs genom att jämföra OS med DS och 

säkerställa att översättningen blivit korrekt. 

4.1.6 Mätbara kvantiteter 

Processen kommer mätas i processtid och ledtider. Målet är att identifiera avvi-

kelser och hitta förbättringsförslag till dessa, för att minska på den totala ledti-

den. 

4.2 Measure 

Nedan presenteras measurefasen där kartläggning av nuvarande läge presente-

ras i kapitel 4.2.1. I kapitel 4.2.2 utförs en kartläggning av problemen. Avslut-

ningsvis presenteras utförda mätningar i kapitel 4.2.3. 

4.2.1 Kartläggning av nuläge 

Det nuvarande läget presenteras i figuren nedan, se figur 13. Kartläggningen 

visar i stora drag den övergripande processen, från order av projekt till leverans 

av produkt. En djupare beskrivning utförs av den observerade processen. I pro-

cessboxarna finns nödvändig information som sedan används i analysen. Kartan 

baseras på intervjuer, observationer och dokumenterad information om proces-

sen. Symbolbeskrivningar finns tillgängliga i kapitel 3.9. Se bilaga E för tydli-

gare bild. 
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Figur 13 - kartläggning av nuvarande läge 

4.2.2 Kartläggning av problem 

Med kartläggning och förståelse över processen har en djupare undersökning 

om förekommande problem genomförts. Nedan summeras vanligt förekom-

mande avvikelser. 

 

1. Ibland kommer DS med ofullständig data vilket innebär att OS inte kan 

påbörjas och skickas därför tillbaka.  

2. Kontrollerna utförs inte alltid direkt när de fås vilket innebär väntan. Det 

betyder även att kontrollanten störs i sitt övriga arbete för att genomföra 

kontrollen. 

3. Beställningarna och leveranserna sker via mail, vilket innebär att det är 

svårt att få en överblick över vad som ska göras, vad som görs och vad 

som är klart. Detta betyder att det är svårt att hålla koll på viktiga tids-

ramar. Det medför även svårigheter att föra statistik.  

4. OS kan skickas fram och tillbaka flera gånger och måste utökas.  

5. OS görs ibland av två anställda. 

4.2.3 Mätningar 

Nedan presenteras processtidens mätningar. Figur 14 visar processtiden mellan 

inkommen order till skickad OS, vid första framtagningen. Tabell 15 visar tiden 

från inkommen order till skickad, vid första utökningen av OS. Slutligen visar 

tabell 16 tiden för verkstaden att behandla OS för att sedan skicka tillbaka för 

första utökning. Framtagningen av diagrammen presenteras i bilaga F och G. 
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Figur 14 visar tiderna som kunde identifieras från inkommen order till skickad 

och inkommen kvittens. Resultatet visar att den totala processtiden varierade 

från 9 timmar till 115 timmar. Medelvärdet är 62 timmar. 

 

Figur 14 - processtider att framställa OS med kritisk data 

I figur 15 presenteras tiden från inkommen order till skickad, med första utök-

ning av OS. Endast två tider kunde identifieras som visar 6 timmar och 14 tim-

mar. Medelvärdet blir 10 timmar. 

 

Figur 15 - processtiden att utöka OS med övrig data, första utökningen 

Processtiden för att utöka OS en andra gång kunde inte identifieras. 
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Figur 16 visar tiden för verkstaden/projektledaren att få mer information från 

kunden för att utöka OS. Två tider kunde identifieras, 19 timmar respektive 

198. 

 

Figur 16 - processtiden hos verkstaden 

Tiden för verkstaden mellan utökning två och tre kunde inte identifieras. 

I figur 17 presenteras antalet OS som behandlats mellan åren 2006 till 2016. 

Totalt har 2065 stycken gjorts, och totala arbetstiden på 10 år varit 7228 timmar. 

Antalet OS har varierat från 70 st. (2013) till 363 st. (2006). Resultatet har inte 

tagit hänsyn till storleken på respektive projekt, utan visar endast totalen. 

 

Figur 17 - visar hur många OS behandlats respektive år 
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Figur 18 visar mängden arbetstid spenderat på att framställa OS. Antaganden 

som skett i detta steg är att det tar totalt 3,5 timmar att framställa en OS. 

 

Figur 18 - visar totalt arbetade arbetstimmar, med antagande att det läggs i 

genomsnitt 3,5 totalt per orderspecifikation med framtagning, utökningar och 

kontroller. 

4.3 Analyze 

Genom en övergripande analys av processen kan det konstateras att processen 

har förbättringspotential. Upprepningar och överarbete förekommer, och kan 

åtgärdas genom implementation av en produktkonfigurator för att digitalisera 

arbetet. Enligt den dokumenterade standarden påstås det att A-data är först in 

och därefter B-data. Detta visade sig dock inte vara sant, utan B- och C-data 

kunde även komma in med första DS.  

Framtagningen av OS var oberoende av produkttyp. Vid analys av kunders krav 

gick det att konstatera hur den observerade processen ska utformas för att ge 

resten av företaget goda möjligheter att leva upp till externa kunders krav. 

Dessa summeras nedan. 

 Leverans alltid i rätt tid 

 Alltid leverera rätt saker – hög kvalité 

Nedan presenteras de olika analyserna som gjorts på processen i kapitel 4.3.1 - 

4.3.4. Avslutningsvis presenteras det önskvärda läget i kapitel 4.3.5. 

4.3.1 Analys av slöserier 

Av de åtta slöserierna som beskrivs i kapitel 2.1.3 har följande slöserier identi-

fierats i nuvarande process. 

 

 Ineffektiv process. Framtagningen av OS görs av en anställd vilket ses 

som slöseri eftersom arbetet kan digitaliseras och bör ske automatiskt. 

Ytterligare ineffektivitet är att OS skickas fram och tillbaka flera 
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gånger. Detta kan dock vara en nödvändighet för att verkstaden ska 

kunna beställa in material i tid. Önskvärt är en minskning av iterationen. 

 

 Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. I och med att framtagningen av 

OS inte är digitaliserad innebär det att en medarbetare måste arbeta med 

framtagningen. Hade processen digitaliserats hade det också inneburit 

att redan tillgängliga resurser kan omfördelas och utnyttjas på ett bättre 

sätt. Det finns inte heller några kontinuerliga förbättringsarbeten efter 

varje avslutat projekt och därmed tas det inte tillvara på medarbetarnas 

kreativitet.  

 Väntan. Till viss mån, då OS hamnar i väntan före, mellan och efter 

framtagningen och kontrollerna. Slöseriet kring väntan handlar främst 

om materiella flöden. Väntan i informationsflöden kan dock innebära 

störningar i det övergripande flödet vilket inte är önskvärt. 

4.3.2 Analys av problem 

För att utreda grundorsaken till problemen i kapitel 4.2.2 har en fem-varför ana-

lys används som beskrivs i teoriavsnittet, kapitel 2.6.3.  

 

1. Ibland kommer DS med ofullständig data vilket innebär att OS inte kan 

påbörjas och skickas därför tillbaka.  

     

Detta beror på att kunden inte angivit tillräcklig information i sin beställning, 

eftersom det inte finns tydliga krav på designspecifikationens innehåll. En an-

nan anledning är att försäljningen av projekt är högre prioriterat än projektets 

kravspecifikation. En ytterligare orsak är brist på förståelse över vad som ska 

inkluderas i DS.  

     

2. Kontrollerna utförs inte alltid direkt när de fås, detta innebär att det 

finns en väntan och att det ofta innebär att kontrollanten störs i sitt öv-

riga arbete. 

 

Detta beror på att övrigt arbete prioriteras högre och är de anställdas huvudsak-

liga arbetsuppgifter. Kontrollerna sker för sällan för att en anställd ska arbeta 

med det på heltid.  

 

3. Beställningar sker via mail, vilket innebär att det är svårt att få en över-

blick över vad som ska göras, vad som görs och vad som är klart, samt 

svårt att hålla koll på viktiga tidsramar. 

 

Anledningen till att varje order sker via mail är oklart, det började så och har 

fortsatt. Det har inte skett någon utvärdering på en alternativ metod. 

 

4. OS kan skickas fram och tillbaka flera gånger och måste utökas. 

 

Detta kan bero på att kunden inte alltid har kunskap om vad som är kritisk data 

för att företaget kan påbörja produktionen. En annan anledning är att försälj-

ningsavdelningen kan skicka inkomplett DS. Fullständiga krav och detaljer 

fastställs under arbetets gång. 
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5. OS görs ibland av två arbetare. 

Antalet beställningar som kommer in är inte konsekvent och varierar kraftigt 

från period till period.  Det går inte att förutse när en order är på väg in och dess 

tidsram. Ett ytterligare problem uppstår när personen som normalt arbetar med 

framställd av OS blir sjuk. Vanan och kunskapen brister hos övriga medarbetare 

att utföra arbetet lika effektivt. 

4.3.3 Värdeanalys 

Processen som undersökts är en relativt liten process i förhållande till den över-

gripande processen från beställning till leverans. Framställningen av orderspeci-

fikationen ger inget värde åt slutkunden, men är nödvändig för en fungerande 

process. Bedömningen är att alla aktiviteter i processen är icke-värdeskapande 

eller spill. I kapitel 2.6.1 beskrivs definitionerna om en aktivitet är värdeskap-

ande eller inte. I tabell 19 presenteras aktiviteterna samt värdet av dem. Alla 

aktiviteter visades vara icke-värdeskapande och ska därför minimeras. 

 

Figur 19 - tabell över aktiviteterna och deras värde 

4.3.4 Analys av mätningar 

Processtidernas mätningar i figur 14, 15 och 16 kan anses vara mindre pålitliga 

eftersom lite information kunde fastställas. Mätningarna ger dock en indikation 

på hur processtiderna kan variera. Om dessa mätningar är unika eller om det 

finns mer standardiserade tider kan endast spekuleras i. Slutsatsen är att tiderna 

varierar kraftigt eftersom alla OS har olika tidsramar och är av olika storlek, 

figur 14 och 15 visar detta.  

 

Kritik från projektgruppen riktas även mot pålitligheten för huruvida de upp-

mätta tiderna faktiskt reflekterar verkligheten. I och med att projektgruppen 

tvingats undersöka kvittenser från verkstaden då ordern mottagits av dem, och 

inte den faktiska tiden då mailet skickats, sänks trovärdigheten. Alla beställ-

ningar fick heller ingen kvittens, vilket var en stor anledning till de bristfälliga 

mätningarna.  

 

Ytterligare svårigheter för fastställning av mätningarna var att mailboxen var 

fylld med autosvar och annan icke-relevant mail i projektmapparna. I de flesta 

fall gick det inte heller att urskilja vad som var utökningar av OS. Lyckligtvis 

kunde två utökningar för första rundan identifieras. Tiderna för verkstaden att få 

ny data från kunden kunde fastställas mellan framtagning av OS och första ut-

ökningen då två tider identifierades. Mellan första utökningen och andra utök-
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ningen gick dock inte att fastställa eftersom kvittenserna endast skickats på fär-

dig OS. För att kunna stärka motiveringar till förbättringsåtgärder i framtiden 

behöver företaget se över nuvarande order- och leveranssystem och göra det 

mer statistikvänligt. 

 

Datan gällande figur 17 har hämtats från ett internt system med sammanställ-

ningar av alla projekt som gjorts genom åren. Dock saknas årtal på vissa pro-

jekt, vilket minskar pålitligheten. Däremot har avdelningens medarbetare skick-

at egna siffror på behandlade OS, och med unika ID som jämförts mot samman-

ställningarna, för att inkludera de som saknade årtal. Statistiken bör reflektera 

antalet bearbetade beställningar någorlunda, med liten felmarginal. 

 

Figur 17 visar hur antalet ordrar varierar år för år, och en smått negativ trend 

går att urskilja inom de observerade årtalen. Beskådas de tre senaste åren går 

det dock att se en kraftig ökning av antalet ordrar. Beställningarna verkar vara 

känsliga mot lågkonjunktur vilket kan konstateras mellan åren 2008 och 2009. 

Låg- eller högkonjunktur kommer alltid i omgångar, och bör inte vara en avgö-

rande faktor för att investera i ett bättre system, i slutändan är behovet att ta 

fram OS för varje projekt nödvändigt.  

 

Figur 20 visar mängden tid som lagts på arbetet med OS och med ett medel-

värde på 723 arbetstimmar eller 90 dagar per år. Genom att digitalisera arbetet 

kan tiden reduceras. För att förtydliga omfattningen av nuvarande slöseri har 

den totala kostnaden per år för företaget beräknats. Den främsta kostnaden för 

processen är löner, och genom att beakta timkostnaden per anställd har figur 20 

kunnat framställas, se bilaga G för beräkningar. Genom att använda medellönen 

för en ingenjör och beräkna timkostnaden för företaget kunde den totala kost-

naden presenteras. Med en kostnad på 421 kr/h är det slutgiltiga beloppet cirka 

tre miljoner kronor på tio år. Andra kostnader har inte inkluderats i beräkning-

arna, vilket betyder att kostnaderna kan vara ännu högre än vad som presente-

rats. 

 

Figur 20 - tabell över antalet OS som gjorts respektive år, totala arbetstimmar, 

totala arbetsdagar och kostnaden/anställd 
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Kostnaden och slöseriet av tid per år presenteras i figur 21. Arbetet på OS kos-

tar genomsnittligt 304 481 kronor per år. Detta motsvarar 723 arbetstimmar 

eller 90 dagar per år. Se bilaga G för beräkningar. Tabellen nedan visar slöseriet 

i kostnader, timmar och dagar. 

 

Figur 21 - beräknad kostnad, timmar och dagar per år 

4.3.5 Kartläggning av önskvärt läge 

Det önskvärda läget presenteras i figur 22. I det önskvärda läget sker 

framtagningen av OS digitalt och kontrollerna ska ske vid två separata 

tillfällen. Motivering till hur detta uppnås beskrivs nedan. Se bilaga H för 

tydligare bild. 

 

Figur 22 - kartläggning av önskvärt läge 

För att reducera slöserierna som identifierats i kapitel 4.3.1 ska bland annat 

framtagningen av OS ske digitalt med hjälp av en produktkonfigurator. En 

minskning av iterationerna ska ske genom att se över vad som är kritisk data 

och övrig data, samt tydliggöra detta för kunden. Målet är att OS endast ska 

utökas en gång, istället för ett flertal gånger som det görs i dagsläget. Kritisk 

data bör inkludera vad som är nödvändigt för påbörjan av projektet, och pro-

dukter med lång frakttid så beställningar kan ske i god tid.  I det önskvärda lä-

get sker endast kontroller på OS med en maximal väntan på sju arbetstimmar. 
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Givetvis går det att låta den satta tidsramen för respektive OS bestämma när 

kontrollen utförs. Däremot kan avdelningen med föreslagna åtgärder erbjuda 

snabbare leverans av OS, vilket även skulle standardisera arbetet.  

 

Vid förbättringar av orderkedjan kan ledtiderna minskas, därigenom går det att 

sätta en kortare tidsram för projektet. Detta är möjligt för avdelningen eftersom 

framtagningen av OS utförs digitalt. Slöseriet av outnyttjad kreativitet hos med-

arbetarna försvinner genom digitaliseringen, och resurserna kan omfördelas på 

ett bättre sätt. Den medarbetare som i dagsläget arbetar med OS kan istället 

fokusera på utveckling av maskiner, samt ta en del av ansvaret för kontrollerna.  

 

Problemen i kapitel 4.3.2 ska elimineras genom en rad olika lösningar. Som det 

tidigare nämnts bör företaget se över kritisk data och tydliggöra detta för kun-

den. Denna åtgärd skulle innebära eliminering av problem 1 och 4. Genom att 

införa ett system, med hänsyn till Kanban, kan problem 2 och 5 minskas och 

problem 3 elimineras. Detta skulle även innebära möjligheter till bättre plane-

ring med bättre översikt. Effektivare informationshantering möjliggör bättre 

statistikhantering, och förbättringsåtgärder kan enklare motiveras med exakt 

data.  

 

Väntan för att OS behandlas ska vara sju timmar beroende på beställningens 

tidpunkt. En åtgärd är att skapa rutin, och varje dag avsätta en timme till att 

utföra kontrollen. Genom att skapa ett kanbansystem går det att förbättra plane-

ringen och skapa översikt över antalet ordrar som förväntas ankomma. I sin tur 

resulterar detta i mindre väntan för kontrollen på OS och ett bättre flyt i flödet. 

 

Just in time föll bort ur det önskvärda läget i och med att den observerade pro-

cessen hade behövt ha beslutsunderlag från närliggande processer. För att möj-

liggöra JIT hade orderkedjan behövts undersökas noggrannare. Framtagningen 

av OS är beroende av tidsramen, och i dagsläget finns inte ett behov av att ut-

föra kontrollen på OS direkt vid order. Vid framtida effektivisering av order-

kedjan rekommenderas dock att JIT är med i utvecklingsarbetet. Vid implemen-

tering av JIT i organisationen kommer även den undersökta processen att berö-

ras, vilket betyder att processen måste undersökas på nytt.  

 

Generella åtgärder för förbättring av avdelningens arbete, med hänsyn till Lean, 

är att införa förbättringsmöten. Medarbetarna får tillsammans med ledningen, 

diskutera och reflektera kring vad som fungerar bra, och vad som kan förbätt-

ras.  

 

Genom att implementera föreslagna åtgärder kan de totala ledtiderna minskas 

från 182 h till 125 h, samt processtiderna från 73 h till 16 h. I ett perfekt läge 

hade inte kontrollen varit nödvändig, dock är tiden för kontrollerna i nuläget 

liten, och varje sålt projekt en stor inkomst, vilket resulterar i bedömningen att 

kontrollen är en nödvändig aktivitet. Vid implementationen av produktkonfigu-

ratorn bör statistik dokumenteras för att se hur ofta det blir fel. Detta för att un-

dersöka om det går att avskaffa kontrollerna i framtiden för ett ännu effektivare 

flöde. 
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4.4 Improve 

Kapitel 4.4.1 presenterar den sammanställda uppgiftslistan som undersökningen 

resulterat i, där varje förbättringsåtgärd förklaras och ger exempel på hur de ska 

genomföras.  

4.4.1 Uppgiftslista 

För att summera förändringsåtgärderna och uppnå det önskvärda läget har föl-

jande lista sammanställts.  

1. Digitalisera arbetet genom en produktkonfigurator. Digitaliseringen är 

grundstommen i det önskvärda läget och har utifrån undersökningens 

resultat störst förbättringspotential då detta kan medföra en stor reduce-

ring i processtiden. Hänvisning till hur processen sker idag beskrivs i 

kapitel 4.1.5, och har varit grunden för hur detta exempel kan genomfö-

ras. I stora drag ska input, vilket är DS, som innehåller kritisk data samt 

tidsplan göras om i produktkonfiguratorn till en färdig OS.  

Det ska vara möjligt att lagra information om alla maskiner och dess de-

lar i en databas där alla kombinationer för varje maskin finns tillgänglig 

där varje del har en unik identitet. Dessa ska vara möjliga att kombinera 

genom databasen och skapa varje enskild maskin, standard eller unik.  

Databasen måste följa en linjär gång där varje steg filtrerar ut eller in-

kluderar delar, baserat på tidigare val, där endast de kompatibla delarna 

finns tillgängliga i kommande steg. Varje OS ska ha en färdig mall där 

varje unik identitet fylls i, alltifrån färg till motorval. Det är även viktigt 

att produktkonfiguratorn har ett användarvänligt gränssnitt för att skapa 

översyn och enkelt upptäcka användarmisstag. När transformationen är 

klar skickas en färdig OS till kontrollanten som utför den rutinmässiga 

kontrollen innan OS går vidare till verkstaden.  

I figur 23 ges exempel på hur kunden kan fylla i sina val. När kunden 

utför det första valet, som i detta exempel är maskin, filtreras det näst-

kommande valet till de delar som är kompatibla med maskinen. 

 

Figur 23 - visualisering av gränssnittet ur kundens perspektiv 



Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde 

Markus Saarela, Mats Bäckman 2017-06-07 

 

42 

 

Figur 24 visar hur produktkonfiguratorn kan fungera. När kunden har 

gjort sina val gör produktkonfiguratorn om det till en orderspecifikation. 

Det ska finnas en mall för hur OS ska se ut, samt förprogrammerade 

texter där valen hamnar, exempelvis maskin, färg och liknande. Därefter 

gör produktkonfiguratorn om informationen från DS och fyller ut med 

typ av maskin, färg, rotor med mera innan den fyller ut OS. Därefter 

hämtas information om respektive val från en databas med 

drawingnummer och itemnummer. 

 

Figur 24 - visualisering av produktkonfiguratorn som visar hur överförandet av 

information kan fungera 

2. Införa ett kanbansystem som styr informationshanteringen och är gräns-

snittet mellan avdelningen, verkstaden och projektledaren. Det finns två 

tillvägagångssätt, antingen att utveckla det befintliga gränssnittet DP el-

ler skapa ett helt nytt system. Att utnyttja det befintliga systemet re-

kommenderas för att hålla antalet system minimalt. Problemet uppdaga-

des i kapitel 4.3.5 då det saknades en bra översikt över alla projekt. 

Undersökningen har visat att dagens system har brister i hur översiktliga 

de är. Det är svårt att urskilja vad som behöver göras, vad som görs och 

vad som är klart i varje projekt. Genom att implementera Kanban med 

målet att skapa översikt kan anställda enkelt gå in i varje individuellt 

projekt och se hur det ligger till. Även här är det viktigt att en klar och 

simpel mall skapas. 

Figur 25 beskriver övergripande hur systemet kan se ut. För bättre över-

blick ska det finnas med vad som behöver kontrolleras, vad som kon-

trolleras, vad är under arbete hos verkstaden samt vad som är klart. I ti-

teln Under arbete hos kontrollen ges inga exempel på information som 

kan lagras, eftersom att det ska visa verkstaden att ordern är under ar-

bete. 

 

Figur 25 - exempel på kanbansystem för bättre översikt 
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Under titeln Att kontrollera visas de ordrar som står i kö för kontroll, 

och symboliserar i olika färger beroende på när DL är på kontrollen, se 

figur 26. När orderns bakgrundsfärg lyser rött börjar DL blir kritisk, gult 

är ett mellansteg och grönt innebär god tidsram. Information som lagras 

i ordrarna kan exempelvis vara tidsramen och hur mycket tid som är 

kvar tills DL. 

 

 

Figur 26 - exempel på information som kan lagras i "Att kontrollera" 

I titeln “Hos verkstaden” kan information lagras om när ny data 

förväntas komma från kunden, vilket skede processen är i och 

nuvarande status, se figur 27. 

 

Figur 27 - exempel på information som kan lagras i "Hos verkstaden" 

I titeln “Klart” ska alla ordrar sammanställas och statistik föras. 

Exempel kan vara hur många som gjorts totalt, hur många ordrar som 

utförs per år samt processtider, se figur 28. 

 

Figur 28 - exempel på information som kan lagras i "Klart" 

I spalten ska det finnas information om varje färdig order. Exempel på 

information som kan lagras är processtider, samt skede i processen, se 

figur 29. 
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Figur 29 - exempel på information som kan lagras i spalten under "Klart” 

 

3. Skapa rutin. Problemet tas upp i kapitel 4.3.5 där det idag saknas rutin i 

arbetet. Syftet är att minimera störningar i övrigt arbete. Möjlighet finns 

att reducera leveranstiden och skapa ett effektivare flöde genom 

företaget. Målet är att skapa stadga i arbetarens vardag samt säkerhet 

och vana. Det är viktigt att sätta en ram för hur arbetet ska utföras 

stegvis för att skapa en så effektiv process som möjligt. 

 

4. Se över vad som är kritisk data och övrig data samt tydliggöra detta för 

kunden. Som det nämns i kapitel 4.3.5 bör kritisk data inkludera det 

nödvändiga för projektets påbörjan, och produkter med lång frakttid. 

Syftet är att öka förståelse hos kunden och fastställa korrektheten i in-

formationen. Målet med åtgärderna är att försöka reducera antalet 

gånger ny data kommer in och OS blir justerad.  

I kapitel 4.3.2 beskrivs orsaken till varför felaktig data kommer in. Detta 

åtgärdas genom att implementera ett översiktligt system. Vidare är det 

viktigt att personalen har god kunskap om vad som är kritisk data, samt 

hur det nya systemet fungerar. Lönsamheten i denna åtgärd är dock inte 

undersökt.  Det rekommenderas att företaget gör egna undersökningar 

om huruvida informationen bör komma in en gång, två gånger eller fler 

gånger.  

5. I dagsläget saknas kontinuerligt förbättringsarbete på processnivå.  Som 

det beskrivs i kapitel 4.3.1 finns det förbättringspotential i att ta tillvara 

på medarbetarnas kreativitet. Detta är en viktig och outnyttjad resurs 

som finns tillgänglig i dagsläget. Detta kan uppnås genom att sche-

malägga möten där fokus ligger på att diskutera vad som fungerar bra, 

och vad som kan förbättras. Ledningen ska ta tillvara på medarbetarnas 

erfarenheter och åsikter. Detta har inte tagits med i det önskvärda läget 

eftersom det är en aktivitet utanför den observerade processen. 
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5 Analys  
Undersökningens frågeställning har varit att undersöka hur Lean-DMAIC kan 

användas för att minimera avvikelser i informationsflöden i ett globalt produkt-

ionsföretag. Genom att göra en grundlig litteraturstudie och basera arbetet på 

den erhållna informationen kunde ett arbetssätt tas fram. Detta lade grunden för 

fallstudien, vilket kan ses som den huvudsakliga uppgiften för att besvara fråge-

ställningen. Undersökningens resultat har besvarat frågeställningen genom det 

erhållna arbetssättet Lean-DMAIC och hur projektgruppen lyckades identifiera 

avvikelser och problem. Detta har i sin tur resulterat i att förbättringsåtgärder 

kunde tas fram. Därigenom visade sig metoden fungera i ett informationsflöde 

hos ett globalt produktionsföretag. Huruvida resultatet skiljt sig i materiella 

flöden eller om undersökningen skett på ett företag inom en annan bransch är 

oklart. Arbetssättet är dock mer generella riktlinjer för processutveckling, sna-

rare än bestämda tillvägagångssätt. Litteraturstudien pekar mot att detta arbets-

sätt bör fungera i samtliga processer, oberoende av flöde eller typ av företag. 

 

Arbetssättet Lean-DMAIC inkluderade det nödvändiga för att lyckas med pro-

cessutveckling och kombinationen gav ett strukturerat tillvägagångssätt. I och 

med uppsättningen av metoder och verktyg i respektive fas kunde avgörande 

data samlas in för att motivera och ta fram förbättringsåtgärder. I jämförelse 

med denna studie hade det varit intressant att undersöka hur samma integration 

av programmen hade fungerat i ett materiellt flöde eller annat typ av företag. 

Därefter hade det varit intressant att iaktta om någon fas hade brustit eller om 

justeringar hade varit nödvändiga. 

 

Styrkor med fallstudiens arbetssätt har varit en strukturerad arbetsgång och till-

gången till många användbara verktyg. En svaghet däremot är att varje fas 

måste avslutas innan nästa fas kan påbörjas, vilket kan fördröja arbetet. Detta 

beror på att varje fas lägger grunden för hur nästa fas ska genomföras.  

 

En annan faktor som kan bedöma huruvida undersökningen uppfyllt målet kan 

ses ur resultatdelens perspektiv, mer specifikt om förbättringsåtgärder inte hade 

kunnat framställas. Om den undersökta processen visat sig vara optimal, och 

inga förbättringsförslag hade kunnat tas fram, hade slutsatsen skiljt sig? Möj-

ligtvis ur en subjektiv bedömning. Ur en objektiv bedömning bör detta inte på-

verka undersökningens slutsats, utan endast resultatdelens utslag. Även om inga 

åtgärder varit möjliga att fastställa, behöver det inte betyda att integrationen av 

programmen misslyckats.  

 

Fördelen med en integrering av Lean och Sex Sigma är att företag kan imple-

mentera de delar från programmen som lämpligast uppfyller företagets behov. 

Detta betyder alltså att de inte måste implementeras fullt ut, eller implementeras 

överhuvudtaget. 
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Studiens relation med annan forskning 

Metoden för integrationen av Lean-DMAIC och hur det kan användas som pro-

cessutvecklingsmetod i ett informationsflöde i ett globalt produktionsföretag är 

outforskat. Detta betyder att ny forskningsmark brutits. Det finns exempel på 

annan forskning där Lean och Sex Sigma integreras, med varierande resultat. 

Pepper och Spedding (2012) har i en undersökning kompletterat Leans filosofi 

med vetenskapliga metoder och verktyg från Sex Sigma. Skillnaden mellan 

Pepper och Speddings undersökning jämfört med denna studie är att endast  

DMAIC utnyttjas från Sex Sigma, och varit komplement till Lean. Båda studier 

har använt kombinationen av programmen på liknande vis, detta tyder på att det 

finns olika sätt att integrera Lean och Sex Sigma simultant.  

 

Pepper och Spedding kritiserar Sex Sigma och påstår att det inte fungerar för 

medarbetarna på golvet, medan Lean skapar en förändringskultur och involve-

rar dem. I motsats till denna undersökning har avsikten inte varit att implemen-

tera endera Lean eller Sex Sigma i företaget, utan endast använda dem som 

verktyg för processutveckling. Resultatet tyder på att åtminstone en del av Sex 

Sigma, DMAIC, kan användas av medarbetarna på golvet, då det ger riktlinjer 

för hur problem och processer ska bearbetas. Detta kan utnyttjas av medarbetare 

på golvet som är i behov av en problemlösningsstrategi, annars är det mer läm-

pat för ledningen.  

 

Enligt Souraaj & Abdjur (2010) är det bästa sättet att utföra ett kvalitativt pro-

jekt genom att använda metodiken från DMAIC tillsammans med verktyg från 

Lean Sex Sigma. Undersökningens fallstudie har inspirerats av denna integre-

ring, och kan styrka att metoden fungerar väl, även som processutvecklingsme-

tod.  

 

Gremlins (2016) undersökning om integration av VSM och DMAIC är snarlik 

denna studie. Hans slutsats är att VSM ger ett bredare perspektiv och DMAIC 

ger djupare förståelse. Jämförelsevis har Gremlin i sin studie enbart använt 

VSM och DMAIC, medan denna studie inkluderat fler delar från Lean. Slutsat-

sen från båda studierna är snarlika; DMAIC ger djupare förståelse över hur pro-

cesser undersöks och förbättras, medan Lean gav visualisering och förståelse 

för vad som är viktigt vid processutveckling. 

 

 

 



Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde 

Markus Saarela, Mats Bäckman 2017-06-07 

 

47 

 

6 Slutsats 
Målet med undersökningen har varit att integrera Lean med DMAIC. Resultatet 

tyder på att en integration av Lean-DMAIC fungerar som processutvecklings-

verktyg för informationsflöden i ett globalt produktionsföretag. Litteraturstu-

dien visade att Lean och DMAIC inte är motsägelsefulla, vilket betyder att de är 

konsistenta och fungerar tillsammans teoretiskt. Fallstudien bevisade den prak-

tiska funktionaliteten och målet har därmed uppfyllts. Ett intressant forsknings-

område hade varit om en identisk undersökning utförts på samma företag, men 

enbart inkluderat antingen Lean eller Sex Sigma, och undersökt hur resultatde-

len hade skiljt sig från denna studie.  

 

Syftet med undersökningen har varit att utreda huruvida DMAIC är konsistent 

med teorier om Lean. Litteraturstudien, se kapitel 2, tyder på att Leans filosofi 

har stort fokus på att reducera och eliminera slöserier med kunden i fokus, me-

dan Sex Sigmas DMAIC generellt används som problemlösningsmetod. Efter 

studiens slut går det att konstatera att en bättre frågeställning hade varit hur Sex 

Sigma är konsistent med Lean, i och med att DMAIC är en metod snarare än en 

filosofi. En direkt jämförelse är därför inte möjlig. Undersökningens litteratur-

studie tyder på att Lean saknar en tydlig arbetsmetod vid problemlösning, vilket 

gör DMAIC till ett utmärkt komplement.  

 

Arbetscykeln DMAIC var till hjälp för att hantera processens arbetsgång. Leans 

filosofi var till praktisk hjälp för att skapa överblick och förståelse för hur pro-

cessen bör utformas för att minimera slöserier. DMAIC är en steg-för-steg me-

tod för processutveckling, jämfört med Lean som är en källa till kunskap om det 

viktigaste inom kvalitetsutveckling.  

 

Undersökningen har delvis besvarat frågeställningen hur Lean-DMAIC kan 

användas för att minimera avvikelser i informationsflöden i ett globalt produkt-

ionsföretag. Arbetssättet som anammats i studien visade sig fungera, och är ett 

exempel på hur Lean-DMAIC fungerar praktiskt vid processutveckling. Det 

finns dock flera olika sätt att integrera dessa som tidigare nämnts i rapporten, 

och som troligtvis skulle fungera praktiskt vid utveckling av informationsflö-

den. Undersökningen har alltså kunnat ge ett exempel på hur Lean-DMAIC kan 

användas, men kan inte svara på frågeställningen fullt ut i och med att alla in-

tegrationer hade behövts undersökas.  

 

Genom att först kunna definiera och kartlägga processen har avvikelser kunnat 

upptäckas. Detta har utförts med VSM från Lean samt riktlinjer från DMAIC. 

Därefter har mätningar kunnat göras för att bestämma var avvikelserna sker, för 

att sedan analyseras med hjälp av kompletterande analysverktyg. Slutligen har 

förbättringsåtgärder tagits fram och genom dessa kan avvikelserna minimeras. 

Slutsatsen är alltså att Lean-DMAIC kan användas enligt fallstudiens metod för 

att minimera avvikelser i informationsflöden hos ett globalt produktionsföretag.  

 

Metoden som använts har styrt resultatdelen, och hade Lean-DMAIC integre-

rats på ett annat sätt, hade resultatdelen troligtvis varit annorlunda. Om samma 

metod hade utförts av en annan projektgrupp hade de tre första faserna Define, 
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Measure och Analyze (DMA) troligtvis resulterat i liknande svar. Improve-

fasen hade möjligtvis skiljt sig, i och med att förbättringsåtgärderna inte har 

några tydliga riktlinjer utan baseras på forskarnas kreativitet. DMA är alltså ett 

objektivt tillvägagångssätt, medan Improve-fasen snarare är subjektiv. 

 

Potentiell förbättring i studien hade varit att inkludera alla fem faser i DMAIC, 

då Control uteblev. Hur det skulle påverka undersökningen kan endast 

spekuleras i, men bör inte vara en avgörande faktor för att bedöma om 

integrationen misslyckats. Ett ytterligare förbättringsområde hade varit att 

inkludera fler delar av Leans filosofi, och på så vis sträva efter en fullskalig 

integration av Lean-DMAIC. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Lean 

och DMAIC kompletterar varandra väl.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka de övriga fem sätten att integrera 

Lean-DMAIC, se kapitel 2.3. Ett intressant forskningsområde hade varit hur 

undersökningens integrering hade fungerat i ett materiellt flöde, och om 

justeringar i de olika faserna varit nödvändiga. 

Slutsatser rörande fallstudien 

Fallstudiens resultat tyder på att förbättringsmöjligheter finns inom flera områ-

den och befintliga processtider kan reduceras. Undersökningen visade den nu-

varande dokumentationens brister. Detta resulterade i svaga mätningar och 

sänkte studiens trovärdighet. Om liknande arbeten ska utföras i framtiden är 

vikten av god dokumentationshantering essentiell. I och med processtidernas 

variation har det inte varit möjligt att framställa en exakt representation av det 

nuvarande läget.  

 

Om företaget önskar implementera förbättringsåtgärderna som presenteras i 

kapitel 4.4 rekommenderas vidare utveckling av förslagen. De är endast exem-

pel på hur förbättringar kan utföras. En av förbättringsåtgärderna som gruppen 

vill frambringa ytterligare är att företaget bör se över nuvarande dokumentation. 

Detta är viktigt om företaget ska fortsätta med utvecklingsarbeten i framtiden 

eftersom det möjliggör bättre beslutsunderlag som är förankrade i verkligheten. 

Vid implementation av förbättringsåtgärder föreslår projektgruppen att multi-

kriterieanalys eller liknande beslutsverktyg utnyttjas för att avväga för- och 

nackdelar med de olika alternativen, och bedöma om investeringar är lön-

samma.  
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Bilaga F 
Nedan presenteras hur diagrammen tagits fram. Processtiderna som hämtats 

från mailen har sammanställts i tabellerna nedan i ett exceldokument. A-Data 

IN reflekterar när ordern kommit in och visar datum samt tidsstämpel. A-Data 

UT visar när kvittens tillhandahållits från verkstaden då de mottagit OS. Mellan 

den blåa och gula tabellen har det gått att urskilja verkstadens tider, och B-data 

IN symboliserar när OS kommit tillbaka till avdelningen för utökning. Den 

gröna tabellen visar den andra utökningen där endast en kunde urskiljas. 
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Nedan presenteras antal arbetsdagar för processtiderna. Arbetsdagarna 

uppmättes med hjälp av en kalender, vilket betyder att helger och röda dagar 

uteslutits. Ett antagande har gjorts att varje arbetsdag är åtta arbetstimmar. 

Sedan har antal timmar och minuter studerats noggrannare, för att sedan 

sammanställas i den totala arbetstiden. Dessa tabeller utgör figur 12, 13 och 14. 

Tabellen Project (c-data) ID sammanställdes aldrig till diagram i och med att 

endast en tid kunde urskiljas. Siffran har tagits med i kartläggningen av nuläget. 
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Bilaga G 
OS har framtagits från dokumentationen. Totala arbetstimmar har beräknats 

genom att ta antalet OS multiplicerat med 3,5 h som var genomsnittliga 

processtiden av totalt arbetet per OS, se kapitel 4.2.3. Totala arbetsdagar har 

beräknats genom att dividera mängden arbetstimmar med åtta. Kostnad per 

anställd har beräknats genom att se över medellönen för ingenjörer i Sverige 

(http://www.sverigesingenjorer.se/rattlon), sedan beräknas kostnaden för en 

anställd med en ingenjörs månadslön (http://www.driva-eget.se/kalkyler/vad-

kostar-en-anstalld).  

 

Sedan har beräkningarna utgått från att varje månad består av 160 h i 

genomsnitt. Den totala timkostnaden beräknas genom att dividera kostnad per 

månad med totala arbetstiden per månad. Kostnad/anställd har beräknats genom 

att multiplicera timkostnaden med totala arbetstimmar respektive år. Totalen 

längs ner i tabellen har summerat kolumnens totala värde.  

 

 
 

 
 

Nedan är beräkningar på genomsnittlig kostnad per år. Detta utfördes genom att 

dividera totalen i tabellen ovan med antal observerade år.  
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Bilaga H 

 


