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SAMMANFATTNING 
Bakgrunden till examensarbetet är en tidigare genomförd kartläggning av 
företagets kvalitetsbristkostnader som belyst ett flertal problemområden och 
skapat ett behov av att stärka och effektivisera kvalitetsutvecklingsarbetet. 
 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera praktisk användning av kvalitets-
utvecklingsmetoden Sex Sigma och undersöka behovet av en förbättrad metod 
för kvalitetsutveckling vid företaget. Författarna avser att presentera en 
rekommendation för om och hur metoden kan införas och användas. 
 
Resultatet av det genomförda arbetet visar tydliga brister i det utvecklande 
kvalitetsarbetet vid ABB Robotics inom områden rörande resurser, kompetens 
och kvalitetsstrategi. De slutsatser som dras är att ABB Robotics på ett tydligt 
sätt kan dra nytta av Sex Sigma för att åtgärda de funna bristerna. 
 
Författarna rekommenderar ett införande av Sex Sigma i tillverkningen och 
därefter ett stegvist utvidgande av arbetssättet för att involvera övriga delar av 
företaget. För att initiera ett arbete med Sex Sigma i leveransprocessen krävs en 
grupp av förbättringsledare som kontinuerligt driver tvärfunktionella och 
gränsöverskridande förbättringsprojekt samt en metodansvarig som ansvarar 
för metodiken. Gruppen ska också ansvara för stöd och utbildning till övriga 
delar av organisationen för att möjliggöra drivandet av effektiva och 
strukturerade förbättringsprojekt. 
 
Två förslag på fortsatt arbete lämnas, det första rörande omkonstruktions-
processen och svårigheter att motivera omkonstruktioner av befintliga 
produkter. Det andra förslaget rör problem med mätetal och dess användning 
som mått på levererad kvalitet. 
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ABSTRACT 
This paper originated from a previously conducted mapping of the company’s 
cost of poor quality which has highlighted multiple problem areas and created a 
need to strengthen and increase the effectiveness of quality development 
activities. 
 
The objective of this paper is to evaluate practical use of Six Sigma at ABB 
Robotics and to investigate the need for an enhanced method for quality 
development. The authors intend to present a recommendation regarding if and 
how the method can be introduced and adopted by the company. 
 
The result of the conducted work shows distinct proof of shortages in the work 
of quality development at ABB Robotics in areas such as resources, 
competence and strategies for quality related work. The conclusions made by 
the authors are that ABB Robotics in a clear manner can make use of Six 
Sigma to take measures against these shortages. 
 
The authors recommend an introduction of the method in manufacturing areas 
and a stepwise expansion of the initiative to other parts of the company. A 
group of improvement leaders and a person responsible for the methodology is 
required to initiate the use of Six Sigma in manufacturing areas. The group 
shall continuously run cross-functional and inter-departmental improvement 
projects. The group shall also be responsible for support and training of other 
parts of the organisation to facilitate an efficient and structured way of 
working. 
 
Two proposals for further investigation have been presented. The first proposal 
regards the process of redesigning and the difficulties in motivating redesigns 
of existing products. The second proposal regards problems with process 
measurements and their use as indicators of delivered quality. 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och 
avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 
De senaste årens ekonomiska nedgång har tvingat företag världen över att 
kraftigt minska kostnaden för produktion av varor och tjänster. Kostnads-
reducering är numera en vardagssyssla vid de flesta företag och metoderna som 
används är många. Ofta är svaret kraftiga personalneddragningar vilket är ett 
snabbt och enkelt val när förutsättningarna är de rätta. Ett mer framsynt sätt att 
förbättra verksamheten kan vara att identifiera kvalitetsbristkostnader och att 
genom riktade förbättringsinsatser minska dessa och samtidigt uppnå en 
förbättring av arbetsmetoder och processer. Detta ger inte bara en kostnads-
reducering utan ökar även företagets konkurrenskraft genom förbättrad kvalitet 
och ökad produktivitet. 
 
En metod för kvalitetsutveckling som vuxit sig allt starkare sedan början av 
1980-talet, och framför allt det senaste decenniet är Sex Sigma. Sex Sigma är 
ett statistikbaserat arbetssätt för både utveckling av nya och förbättring av 
befintliga produkter och processer. Grundtanken är att all variation orsakar 
onödiga kvalitetsbristkostnader varför Sex Sigma syftar till att reducera 
variationen för att skapa stabila processer och därmed en jämnare slutprodukt. 
En anledning till metodens frammarsch kan vara dess fokus på 
kostnadsreduceringar och förbättring av kundnytta vilket stämmer väl överens 
med villkoren i dagens ekonomiska klimat.  
 
ABB har som många andra globala aktörer drabbats hårt av de senaste årens 
hårda affärsklimat och har genomfört stora neddragningar och effektiviseringar 
för att överleva. ABB Robotics har klarat nedgången förhållandevis bra genom 
måttliga personalneddragningar samt initiering av en rad förbättringsinitiativ 
som syftat till att minska företagets kostnader. Som ett led i detta arbete 
kartlades företagets kvalitetsbristkostnader för att kunna fokusera 
förbättringsinsatser till rätt område. Ett av de områdena, dit stora 
kvalitetsbristkostnader kunde kopplas, var tillverkningen av styrskåp till 
robotsystem. 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Ett styrskåp innehåller en mängd elektronisk utrustning som sammankopplas 
med kablage. Styrskåpet innehåller ungefär 80 kontakter som alla måste vara 
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anslutna och låsta för att man från företagets sida ska kunna säkerställa 
funktionsdugligheten hos robotsystemet. En stor andel av robotsystemen går till 
produktionslinjer inom bilindustrin där ett funktionsfel hos ett styrskåp kan 
medföra ett produktionsstopp för hela linjen. 
 
Den interna produktrevisionen vid ABB Robotics kontrollerar dagligen den 
levererade kvaliteten genom stickprov på de tillverkade styrskåpen. Ur 
revisionsstatistiken kan utläsas att olåsta kontakter står för närmare hälften av 
de allvarliga anmärkningarna under 2002. Med tanke på de möjliga 
konsekvenserna för kunderna är detta ett högt prioriterat problem. Till detta 
tillkommer utvecklingen av en ny generation styrskåp där strävan är att redan 
på konstruktionsstadiet kunna undvika de problem som konstaterats i de 
befintliga styrskåpen.  

1.3 SYFTE 
Examensarbetet syftar till att utvärdera användning av arbetssättet Sex Sigma 
vid ABB Robotics i Västerås. Syftet är att ge en rekommendation hur företaget 
kan använda Sex Sigma i kvalitetsutvecklingsarbetet samt hur en anpassning 
bör göras till den nuvarande kvalitetsorganisationen.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet kommer inte att utvärdera användning av Sex Sigma-metodik 
vid utveckling av nya produkter eller processer utan avgränsas till användande 
av Sex Sigma metodik för förbättring av befintliga produkter och processer. 
Avgränsningen görs för att förenkla arbetet då en utvärdering av båda 
inriktningarna i ett och samma arbete är ett alltför omfattande område för 
arbetet. 
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Detta kapitel avser att beskriva ABB Robotics organisation och verksamhet 
samt ge en bild av kvalitetsarbetet vid företaget. 

2.1 ABB 
Koncernen ABB är världsledande inom automations- & kraftteknik. ABB 
levererar produkter och tjänster över hela världen och omsatte under 2002 drygt 
18 miljarder dollar. Koncernen har i skrivande stund 120.000 anställda och är 
verksamma i över 100 länder. 

2.2 ABB ROBOTICS 
ABB Robotics ingår i divisionen Automation Technologies och affärsområdet 
Robotics & Manufacturing, se figur 1 nedan. Affärsområdet har 7.000 anställda 
varav cirka 600 i Västerås. ABB Robotics erbjuder automationslösningar i form 
av system innehållande robotar, styrskåp och kringutrustning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Koncernens uppbyggnad och ABB Robotics placering i koncernen 

ABB Robotics har ett processorienterat synsätt, se teoriavsnitt 4.2, där företaget 
inriktats efter tre huvudprocesser: leverans, utveckling och eftermarknad. 
Kunden fungerar som både utgångspunkt och mål för de tre huvudprocesserna. 
Till detta kommer ett flertal stödprocesser som syftar till att skapa möjligheter 
för huvudprocesserna att leverera de önskade resultaten. 

2.3 LEVERANSPROCESSEN 
Leveransprocessen börjar i mottagandet av kundorder och fortsätter med olika 
planeringsfunktioner, materialanskaffning och produktion för att slutligen 
avslutas med leverans till kund. ABB Robotics har valt att enbart fokusera på 
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utveckling och montering av robotar och styrskåp vilket medför att det inte 
förekommer någon egen tillverkning eller bearbetning av ingående detaljer. 
Monteringshallen i Västerås är indelad i fem produktverkstäder varav fyra står 
för montering av robotar och styrskåp samt en verkstad där roboten förses med 
de av kunden önskade funktionerna, exempelvis kablage för svetsning, 
tryckluft och andra medier.  

2.3.1 STYRSKÅPSMONTERINGEN 
Styrskåpen är en central del av varje robotsystem då det är den intelligenta 
styrningen som gör roboten anpassningsbar och flexibel. Monteringen av 
styrskåp sker enligt produktionsmetoden Demand Flow Technology, DFT. 
Enligt Costanza (1996) skapar DFT ett produktionsflöde med sugande 
tillverkning vars primära mål är att producera en högkvalitativ produkt på 
kortast möjliga tid och till minsta möjliga kostnad. 
 
Verkstaden är uppbyggd som ett taktat flöde där monteringsoperationerna tar 
åtta eller sexton minuter att utföra, se figur 2 nedan. Monteringen sker helt 
manuellt och skåpet genomgår ett funktionstest efter den sista monterings-
operationen innan det färdigställs för leverans till kund. 
 
 
 
 
 

Figur 2. Principiell skiss av flödet i styrskåpsmonteringen 

Genom att varje operation inleds med en kontroll av den föregående 
operationen byggs en allkontroll in i produktionsflödet. Dagligen görs ett 
slumpmässigt urval av två leveransfärdiga styrskåp som tas till produktrevision 
för att granskas utifrån kundens synvinkel. Produktrevisionen är fristående från 
tillverkningen och ger vanligtvis återkoppling av de brister som hittas redan 
samma dag som kontrollen skett. 

2.4 KVALITETSARBETE VID ABB ROBOTICS 
Företagets kvalitetspolicy beskriver kvalitet som en strategisk fråga som är en 
självklar del i hela verksamheten och avgörande för företagets framgång. 
Måttet på kvalitet är nöjda kunder och genom ständiga förbättringar och 
förebyggande åtgärder ska kundernas förtroende kontinuerligt stärkas. Kvalitet 
skapas av varje medarbetare.  
 
ABB Robotics är kvalitets- & miljöcertifierat enligt ISO 9001 & 14001, se 
teoriavsnitt 4.3. Det företagsövergripande ledningssystemet innehåller 

Op.1 Op.15 Test Packning Leverans Op.2Ingående 
material 

Produkt-
revision 
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instruktioner och beskrivningar för företagets verksamhet. I ledningsgruppen 
finns en ansvarig för kvalitets- & processutveckling som underordnat har en 
kvalitetssamordnare per produktionsverkstad. Kvalitetssamordnarna driver det 
dagliga kvalitetsarbetet vid den egna avdelningen. Större och mer produktions-
relaterade frågor drivs av företagets produktionsutvecklingsavdelning. 
 
Då ABB Robotics enbart monterar delar från underleverantörer eftersträvas att 
allt material ska vara kvalitetssäkrat hos leverantören och att det därmed inte 
krävs någon ankomstkontroll. I tabell 2:1 återfinns en kort förklaring av de tre 
viktigaste kvalitetsrelaterade mätetalen som används vid ABB Robotics. 
 
Tabell 2:1. De tre dominerande mätetalen vid ABB Robotics 

Zero Defects 
Säljbolag kontrollerar och återrapporterar kvaliteten på de 
levererade systemen. Speglar framförallt leveransprecision men 
även allmän kvalitet. 

Produktrevision 
Revision av leveransfärdiga produkter, 5% av det levererade, för 
att upptäcka systematiska avvikelser med kort tid till återkoppling. 
Speglar både monterings-, konstruktions- & leverantörskvalitet. 

Fel i process Mätning direkt i monteringsprocessen där fel upptäckta i kontroll-
momenten registreras och åtgärdas. Speglar monteringskvalitet. 
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3 METOD 

Detta kapitel beskriver de metoder som avser användas under examensarbetet. 
Slutligen diskuteras skapandet av validitet och reliabilitet i arbetet.  

3.1 METODVAL 
Oavsett vilken typ av forskning som bedrivs ska syfte formuleras, information 
analyseras och slutsatser dras. Det är således viktigt att noggrant planera arbetet 
innan det sätts i rullning. Det finns fem strategier definierade av Yin (1994):  
 

 Enkätundersökning  
 Fallstudie  
 Experiment  
 Historikstudie 
 Analys av arkivdata  

 
Denna studie syftar till att undersöka användning av Sex Sigma på ABB 
Robotics och ge rekommendationer för fortsatt användning av metoden. För att 
kunna göra detta krävs en bra förståelse för företagets uppbyggnad och 
arbetssätt idag och det är mot bakgrund av detta har författarna valt att 
genomföra en fallstudie av Sex Sigma vid företaget. Ett naturligt sätt att 
använda en fallstudie på är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) för att 
ge undersökaren en djup förståelse för organisationen och dess aktörer, 
exempelvis vid organisationsförändringar. 

3.1.1 INDUKTIV OCH DEDUKTIV ANSATS 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul finns det två sätt att dra slutsatser i en 
fallstudie, induktivt eller deduktivt. I en induktiv ansats utgår undersökaren från 
verkliga observationer för att skapa generella modeller. Denna rapport 
använder sig av en deduktiv ansats där befintliga teorier studeras för att sedan 
appliceras i det verkliga fallet. (ibid) 

3.2 KVANTITATIV OCH KVALITATIV STUDIE 
Johansson (1995) definierar en studie som antingen kvantitativ eller kvalitativ. 
En kvantitativ studie bygger mestadels på hård data och kännetecknas av 
experiment och statistiska analyser. I motsats består en kvalitativ studie av 
värderingar och åsikter som insamlats genom exempelvis intervjuer och 
undersökningar. Enligt Johansson blir studien ofta en kombination, exempelvis 
en kvantitativ studie som kompletteras med kvalitativ information. 
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3.3 DATAINSAMLINGSMETOD 
Denna studie använder både kvantitativ och kvalitativ data. I grunden används 
statistik från processen som kompletteras med synpunkter och idéer från 
berörda och insatta personer, antingen om problemet med olåsta kontakter eller 
om användandet av Sex Sigma. Det finns olika insamlingstekniker för att få 
svar på dessa frågeställningar. Vilken teknik som används beror, enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), på vad informationen ska svara på samt 
vilka resurser som finns att tillgå.  
 
Hur datainsamlingen har gått till påverkar den data som erhålls. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul definierar två typer, primär- och sekundärdata. Primärdata är 
insamlad av undersökaren själv medan sekundärdata ofta är insamlad av någon 
annan i ett annat syfte. Det är viktigt att kritiskt granska sekundärdata eftersom 
den samlats in av en annan undersökare. (ibid) 

3.3.1 STATISTIK 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul kan statistik vara antingen en primär eller 
en sekundär källa beroende på om undersökaren använder befintlig data eller 
genomför egna mätningar. Genom att vrida och vända på rådata kan 
undersökaren få en klar bild av det som undersöks (ibid). 

3.3.2 INTERVJUER 
All information finns inte dokumenterad. Ofta vänder man sig då till kunniga 
personer i eller utanför organisationen. Andersson (1985) beskriver två typer av 
intervjutekniker, strukturerade och ostrukturerade. En strukturerad intervju är 
enkel att genomföra men kan kännas hämmande både för intervjuaren och den 
intervjuade. En ostrukturerad intervju är å andra sidan mer öppen vilket kan 
leda till att intervjuaren missar viktiga frågeställningar då intervjun lätt viker av 
mot andra ämnen. Ett naturligt alternativ är således att hålla intervjun mellan 
dessa extremer, en intervju med ett öppet format men att i förhand bestämma 
ett antal frågeställningar som ska besvaras. (ibid) 

3.3.3 OBSERVATIONER 
Enligt Befring (1994) är observationer ett enkelt sätt för undersökaren att öka 
sin förståelse för det studerade företaget. De småsaker som undersökaren 
observerar under studien kan ge en bättre förståelse för företaget och underlätta 
analyser och rekommendationer. I observationer är undersökaren själv 
insamlare och tolkare av data och observationer blir därmed en primär 
datakälla. Observationer kan användas genom hela studien. (ibid) 
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3.4 PROJEKTGENOMFÖRANDE 
En vanlig arbetsgång vid genomförandet av ett Sex Sigma projekt är DMAIC-
cykeln. Projektet kommer följa den mall som presenteras i Magnusson, Kroslid 
& Bergman (2003), se avsnitt 4.4.1 för beskrivning av de fem ingående stegen. 
Några av de verktyg som författarna avser använda beskrivs nedan. 

3.4.1  ISHIKAWADIAGRAM 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är ett Ishikawadiagram, se figur 3, även 
kallat fiskbensdiagram, ett enkelt verktyg för att finna orsaker till variation. 
Genom att bena ut orsakerna till ett problem kan lämpliga förbättringsåtgärder 
identifieras och genomföras. (ibid)  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Principen för ett Ishikawadiagram, fritt efter Bergman & Klefsjö 
(2001, s 229) 

3.4.2 PARETODIAGRAM 
Ett Paretodiagram beskriver Bergman & Klefsjö (2001) som ett effektivt 
hjälpmedel för att rangordna valda problem efter dess olika effekter. Ett 
Paretodiagram visar ofta att en stor andel av felen kommer från en liten andel 
av orsakerna vilket populärt benämns som 80/20 regeln. Genom att angripa den 
största orsaken till problem kan stora förbättringar åstadkommas genom små 
och välinriktade insatser. (ibid) 

3.4.3 BRAINSTORMING 
Brainstorming är ett effektivt verktyg för att generera idéer runt ett problem. 
Genom att samla personer och låta dem spåna fritt, utan censur eller kritik, fås 
en stor mängd idéer som sedan kan vidareförädlas. (Nationalencyklopedin, 
2002) Brainstorming är lämpligt att använda för att hitta förbättringsområden 
och skapa lösningsförslag.  

3.4.4 BENCHMARKING 
Benchmarking, eller processjämförelse som det också kallas, är ett effektivt sätt 
att jämföra sig med andra företag, exempelvis när det gäller införande av Sex 
Sigma i en organisation. Bergman & Klefsjö (2001) menar att ett företag kan 
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identifiera förbättringsmöjligheter i den egna organisationen genom att jämföra 
sina processer med andra företags i samma eller liknande bransch. 

3.5 LITTERATURSTUDIER 
Böcker, tidskrifter, avhandlingar och andra tryckta källor är utgångspunkten i 
en fallstudie. Målet med litteratursökningen är att ta fram information som är 
direkt relevant för undersökningen. Det låter som en självklarhet men Bell 
(2000) betonar vikten av att vara kritisk när källor väljs ut och tar upp ett antal 
punkter att fundera över. Hur långt tillbaka ska sökningen sträcka sig, ska 
litteratur bara sökas i nationella databaser och så vidare.  

3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Oavsett metodval måste den information som samlats in och de slutsatser som 
dragits värderas. Undersöker studien det den avsåg och är den framtagna 
informationen tillförlitlig och giltig. Det talas om en studies validitet och 
reliabilitet, se figur 4 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Schematiskt bild av en studie, fritt efter Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2001, s 16) 

Bell (2000) definierar validitet som ett mått på om studien mäter eller beskriver 
det den avser. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) skiljer på inre och yttre 
validitet. Med inre validitet menas hur väl de mätbara definitionerna 
överensstämmer med de begrepp studien undersöker. Yttre validitet är hur väl 
de uppmätta värdena stämmer överens med den verkliga situationen. Samlas 
data in på ett felaktigt sätt hjälper det inte att den inre validiteten är hög. (ibid) 
Författarna har för avsikt att ha en kontinuerlig dialog med handledaren på 
ABB Robotics för att försäkra sig om att studien går i rätt riktning och att 
resultaten ger en rättvisande bild av verkligheten. Dessutom kommer 
regelbundna leveranser till arbetets styrgrupp att ge en naturlig återkoppling av 
tagna beslut. På detta sätt anser författarna att både den inre och yttre 
validiteten kan stärkas genom att arbetet får externa granskare som 
kontinuerligt konsulteras i svåra frågor. Handledaren medverkar även i arbetet 
med att granska de uppmätta effekterna och därigenom verifiera korrekthet i 
resultaten.  

Slutsatser

Direkta 
observationer 

Indirekta 
observationer 

Mätning/ 
tolkning 

Är de giltiga (valida)? 

Är de tillförlitliga (reliabla)? 

Är de användbara (relevanta)? 
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Reliabilitet definierar Bell som ett mått på i vilken utsträckning en annan studie 
skulle ge samma resultat under liknande förutsättningar. Enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2001) har en kvalitativ studie större problem med 
reliabilitet eftersom den är mer öppen för personliga tolkningar. Faktabaserade 
beslut är en central del av Sex Sigma vilket hjälper till att skapa en hög 
reliabilitet i fallstudien. Utvärderingen av Sex Sigma vid ABB Robotics 
kommer att baseras på relevant litteratur, benchmarking hos andra företag samt 
författarnas egna uppfattningar och värderingar. Genom intervjuer kommer 
nyckelpersoners åsikter att tas in för att ytterligare stödja anpassningen till 
företagets situation. Författarna anser att användningen av DMAIC-strukturen 
bör medföra att varje taget steg i projektgenomförandet har ett syfte och att alla 
delar av projektet strävar mot samma mål. Detta borgar för att inga stickspår tas 
från den utstakade vägen och att detta i sin tur hjälper arbetet att uppnå de 
resultat som avses. 
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4 TEORI 

Detta kapitel beskriver de teorier som använts under projektets genomförande 
samt för utvärderingen av ABB Robotics kvalitetsarbete. 

4.1 KVALITET & KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE 
Kvalitet är enligt Bergman & Klefsjö (2001) ett numera välbrukat men även 
missbrukat uttryck. Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som betyder 
beskaffenhet. Det finns åtskilliga definitioner på begreppet kvalitet utifrån ett 
producent-, konsument- eller samhällsperspektiv. (ibid) Författarna har valt att 
använda definitionen som presenteras av just Bergman & Klefsjö (2001, s 24): 
 
”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar”. 
 
Ur definitionen av kvalitet följer att kundbegreppet är centralt inom kvalitet. 
Bergman & Klefsjö (2001) beskriver kunden som de personer eller 
organisationer som verksamheten är till för, det vill säga de intressenter som 
företaget skapar värde åt. Bergman & Klefsjö beskriver kundtillfredsställelse 
som det slutliga måttet på kvalitet och kan delas upp i intern och extern 
kundtillfredsställelse. De menar att externa kunder är de som upplever 
kvaliteten på den slutliga produkten medan interna kunder upplever kvaliteten i 
processerna där produkten skapas.  

4.2 PROCESSER & PROCESSORIENTERING 
En process beskrivs ofta som en kedja av aktiviteter, med tydlig början och 
slut, som upprepas i tiden för att uppnå ett önskat resultat. I Ljungberg & 
Larsson (2001, s. 44) definieras processer enligt följande: 
 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter 
som använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till 
”objekt ut”, från identifiering till tillfredställelse av kundens behov”. 
 
Enligt Ljungberg & Larsson (2001) syftar processorientering av en verksamhet 
till att flytta fokus mot kundens behov och hur dessa uppfylls. I en 
processorienterad organisation är verksamhetens fokus på att uppnå någon form 
av slutmål för varje process. I detta slutmål bör alltid kunden stå i centrum. En 
pådrivande faktor i denna utveckling är sannolikt den nya versionen av 
kvalitetsledningssystemet ISO9000 där processorientering är en central del. 
(ibid) 
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4.3 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM, ISO 9000:2000 
Ett kvalitetsledningssystem är enligt Bergman & Klefsjö (2001) den del av 
företagets ledningssystem som är inriktat på att uppnå de kvalitetsmål som 
krävs för att uppfylla kundernas krav. De säger också att en integrering av 
företagets olika ledningssystem till ett sammanhållande system kan underlätta 
planering, fördelning av resurser och därmed organisationens totala effektivitet. 
Detta stöds även av Ljungberg & Larsson (2001) som menar att en organisation 
kan skapa ett system för dokumentation och därmed förutsättningar för säkring 
av rutiner genom införandet av ett kvalitetsledningssystem.  
 
I den nya versionen av serien ISO 9000 finns enligt Ljungberg & Larsson en 
tydlig fokusering på processer och ständiga förbättringar. Bergman & Klefsjö 
menar även de att den nya versionen har ett ledningsperspektiv och en 
helhetsbild som tidigare saknats. De menar att med den tonvikt på ledarskap, 
kundfokusering och förbättringsarbete som återfinns i ISO 9000:2000 finns 
förutsättningar för att systemet kan lägga grund för ett offensivt kvalitetsarbete. 

4.4 SEX SIGMA 
Eckes (2001) beskriver hur Sex Sigma utvecklades i slutet av 80-talet av en 
ingenjör vid Motorola. Målet var att utveckla en mer strukturerad metod för att 
mäta avvikelser i processers utfall. Genom att öka fokuseringen på en statistisk 
grund skapas förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbetet där 
rotorsakerna kan utredas. Målet var att varje process skulle ha sådan precision 
att resultatet kunde avvika med sex standardavvikelser från medelvärdet, innan 
det överskred toleransgränserna. Därav namnet Sex Sigma. (ibid)  
 
Ur Magnusson et al (2003, s 27) hämtas en definition av Sex Sigma. 
Definitionen är fritt översatt av författarna. 
 
”Sex Sigma är en affärsprocess som tillåter företag att drastiskt förbättra 
resultatet genom att konstruera och övervaka vardagliga affärsaktiviteter på ett 
sätt som minimerar slöseri och resurser samtidigt som kundtillfredsställelsen 
ökar” 
 
En definition som tilltalar författarna mer än den ovan har presenterats av Folke 
Höglund (2002) vid Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. 
 
”Sex Sigma är ett systematiskt och disciplinerat arbetssätt för att åstadkomma 
radikala förbättringar genom reducerad variation inom såväl varu- som 
tjänsteprocesser med kundnytta och ökad effektivitet som främsta drivkrafter”. 
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Dagens användning av Sex Sigma skiljer sig, enligt Pyzdek (2003), från det 
Motorola utvecklade. Han menar att Sex Sigma idag används framförallt för att 
förmedla företagets strategier och leda förbättringsarbetet. Pyzdek säger även 
att Sex Sigma utvecklats från att enbart förbättra existerande processer till att 
även innefatta utveckling av nya processer och produkter där en lansering kan 
ske med Sex Sigma kvalitet från första dagen. Denna gren av Sex Sigma kallas 
Design For Six Sigma, DFSS, och syftar till att reducera den i konstruktions- 
och utvecklingsstadiet inbyggda variationen (ibid). För djupare studier i DFSS 
metodik och arbetssätt hänvisar författarna till Creveling, Slutsky & Antis 
(2003) eller Pyzdek (2003). 

4.4.1 METODIK 
Vid förbättring av befintliga processer kallas, enligt Magnusson et al (2003), 
den vanligaste projektstrukturen DMAIC, se figur 5. En välstrukturerad metod 
ger, enligt Magnusson et al, förbättringsprojektet både styrning och ett tydligt 
driv framåt. Den logiska grunden och den faktabaserade beslutsgången medför 
att förbättringsförslag kan motiveras med en stadig grund och tydlig 
kostnadsfokusering (ibid). 
 

Define 
- Identifiera problemområdet 
- Fastställ mål för förbättringsprojektet 
- Definiera projektets ramar 
Measure 
- Studera befintliga mätetal 
- Kartlägg tänkbara variationsorsaker 
- Skapa plan för genomförandet av mätningar 
- Genomför mätningar 
Analyse 
- Skapa korrekt bild av processens nuläge 
- Kartlägg orsaker till variation  
- Beräkna kostnader som problemet orsakar 
- Fastställ förbättringsmål 
Improve 
- Skapa förbättringsförslag 
- Beräkna alternativens lönsamhet 
- Implementera bästa lösningar 
Control 
- Kontrollera förbättringarnas effekt 
- Beräkna kostnadsbesparingen 
- Förankra och dokumentera 
- Kommunicera och visualisera uppnådda resultat 

Figur 5. Arbetsgången i DMAIC, fritt efter Magnusson et al (2003, s 152) 

4.4.2 ORGANISATION 
En förutsättning för användning av Sex Sigma är, enligt Magnusson et al, 
skapandet av en projektorganisation i den befintliga organisationen. De som 
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utbildats inom Sex Sigma bildar en egen virtuell organisation som svarar för 
initiering och rapportering av genomförda förbättringsprojekt. Sex Sigma  
organisationen bör även användas som kanal för spridning av tankegångar och 
som interna utbildare inom Sex Sigma. Många företag använder sig av 
rankingsystemet inom kampsport, färgade bälten, för att beteckna dessa nivåer, 
se figur 6 nedan. (ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Uppbyggnad av en Sex Sigma organisation, fritt efter  
Magnusson et al (2003, s 39) 

4.4.3 INFÖRANDE  
Magnusson et al (2003) presenterar en modell för införande av Sex Sigma, se 
figur 7 nedan. Denna modell stöds ytterligare av en implementeringsstrategi i 
fyra steg presenterad i en artikel av Sörqvist (2001). Båda källorna tar upp 
vikten av ett stegvis tillvägagångssätt för att säkerställa ett lyckat införande av 
Sex Sigma metodiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Exempel på stegvis införande av Sex Sigma hämtat från  
Magnusson et al (2003, s 133) 

Roll: Ansvarsområde:
Champion 

Master Black Belt 

Black Belt 

Green Belt 

White Belt 

Medlem i ledningsgruppen, eldsjäl och drivare 

Metodexpert, lärare och coach på heltid 

Specialist och projektledare på heltid 

Projektledare och projektmedlem på deltid 

Projektdeltagare på deltid

Övertygad företagsledare 
En stark pådrivare 

Hela ledningsgruppen 

Förankring i företagsstrategin
Urval till kurser 

Kurser 
Första resultaten 

Mätning och värdering 
Sätta mål 

Starkt tryck på resultat 

Uthållighet 
Uthållighet 

Start 

Utbildning 

Mätning 

Kontinuerliga 
förbättringar 

Uthållighet 
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4.4.4 ANVÄNDNING  
Kärnan i Sex Sigma är enligt Magnusson et al (2003) det arbetssätt som 
används i förbättringsprojekten. Arbetssättet används för att förbättra befintliga 
produkter och processer eller vid utvecklande av nya. Projekten utgör grunden i 
det ramverk Magnusson et al presenterar, se figur 8 nedan. 

Figur 8. Ramverket i Sex Sigma innehållande de byggstenar som krävs för att 
stödja förbättringsarbete i projektform, fritt efter Magnusson et al (2003, s 33) 

Magnusson et al påpekar att det är projekten som genererar resultat och att de 
övriga delarna i ramverket ska ses som stödjande delar som skapar värde endast 
då de underlättar genomförandet av projekt. De menar att ett helhjärtat 
engagemang från ledningens sida och involveringen av intressenter är 
grundläggande förutsättningar för ett drivande av förbättringsprojekt med Sex 
Sigma. Ett utvecklat mätsystem, se figur 9, där processers utfall kan övervakas 
har enligt Pande (2000) stor betydelse för skapandet av ett företags-
övergripande mått på hur väl processer fungerar. Han menar att först när alla 
processer jämförs i samma skala kan de allvarligaste problemen identifieras och 
en korrekt uppföljning av insatta åtgärder kan göras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Mätsystemets uppbyggnad, fritt efter Magnusson et al (2003, s 51) 

Den sista av de fyra förutsättningarna är en utbildningsmodell vilket kan 
kopplas till organisationen beskriven i teoriavsnitt 4.4.2. Spridandet av kunskap 
och återkoppling av erfarenheter ger stöd till användningen av Sex Sigma. 

Ledningens engagemang 
Utbildningsmodell 

Mätsystem 
Involvering av intressenter 

Förbättringsprojekt 

dpmo egenskap 1
dpmo egenskap 2
dpmo egenskap 3
dpmo egenskap 4
dpmo egenskap 5
dpmo egenskap 6
dpmo egenskap 7
dpmo egenskap 8
dpmo egenskap 9

dpmo varor

dpmo tjänster
…. 
…. 

dpmo projekt

dpmo process

…. 
…. 

dpmo egenskap 79
….  ….  

dpmo egenskap 80

dpmo företag
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5 FALLSTUDIEN 

Detta kapitel beskriver det förbättringsprojekt där Sex Sigma metodiken testats 
och som utgör grunden till utvärderingen av Sex Sigma metodikens lämplighet 
vid ABB Robotics. Kapitlet ersätter de traditionella empiri- och analyskapitlen.  

Presentationen av fallstudien följer DMAIC strukturen, se teoriavsnitt 4.4.1. 
Detta syftar till att ge en naturlig koppling till det genomförda arbetet och en 
enkel struktur för läsaren att följa. 

5.1 DEFINE 
 Val av problemområde 
 Fastställande av projektets ramar 
 Identifiering av kritiska kvalitetsfaktorer, CTQ’s 
 Val av utfallsvariabel 

5.1.1 VAL AV PROBLEMOMRÅDE 
Projektet inleddes med att författarna tillsammans med kvalitetschef, 
produktionschef och handledare utvärderade vilket problemområde som var 
bäst lämpat för arbetet. Hänsyn togs till problemets omfattning, möjligheterna 
till förbättring samt lämplighet som pilotprojekt för Sex Sigma vid ABB 
Robotics. Redan i ett tidigare skede hade styrskåpsmonteringen, PV3, valts ut 
som den del av företaget där pilotprojektet skulle genomföras. I och med detta 
kunde sex veckors praktik vid PV3 planeras innan projektets startdatum.  
 
Det område som valdes för projektet var problemet med olåsta kontakter. 
Problemet uppmärksammas genom höga felpoäng vid produktrevision av 
leveransfärdiga styrskåp. Olåsta kontakter står för knappt hälften av de 
allvarliga fel som hittats i produktrevision. Inom företaget finns en stark 
fokusering på kvalitetsbristkostnader efter en tidigare studie av Dahl & Raunio 
(2003). Olåsta kontakter anses bidra till dessa kostnader och dessutom utgöra 
en risk för funktionsfel hos kund vilket kan medföra stora konsekvenser genom 
exempelvis utebliven produktion. 

5.1.2 FASTSTÄLLANDE AV PROJEKTETS RAMAR 
När problemområdet valts fortsatte arbetet med att fastställa de ramar som 
utgör grunden i projektet. Författarna formulerade tillsammans med handledare 
en projektbeskrivning, se bilaga 1.  
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De områden som behandlas i dokumentet återfinns nedan. 
 

 Problemformulering 
 Syfte & målsättning 
 Projektorganisation 
 Leveranspunkter 
 Resurser 

 
Till projektet utsågs i samråd med handledare och initiativtagare en styrgrupp, 
se figur 10, som under projektet sammankallades vid varje leveranspunkt. 
Syftet med leveranspunkterna var att fungera som delmål och kontrollpunkter 
där styrgruppen gavs djupare inblick i arbetet. Styrgruppen bestod av de 
nyckelpersoner, i form av processägare och beslutsfattare, som var närmast 
problemet och hade störst intresse av arbetets resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.  Projektorganisationens uppbyggnad 

5.1.3 IDENTIFIERING AV KRITISKA KVALITETSFAKTORER 
För att få en överblick av problemområdet genomförde författarna en 
kartläggning av de kritiska kvalitetsfaktorerna. Genom att identifiera de 
faktorer som påverkar kvaliteten sett utifrån kunden, processens utfall och de 
av företaget uppsatta kraven skapas en gedigen förståelse för problemet. 
Samtidigt skapas en grund för det fortsatta arbetet som gör att inblandade parter 
är överens om vad som är viktigt hos produkten och för kunden. 
Kartläggningen presenteras i tabell 5:1 nedan. 
 
Tabell 5:1. Kartläggning av kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiskt för kunden Kritiskt för processen Kritiskt för kravuppfyllande  
- Full funktion 
- Låst och säkrad 
- Snabb och enkel service 
- Reservdelsmarknad 

- Enkel montering  
- Visuell & audiell låsningsbekräftelse
- Möjlighet till enkel felsökning 
- Rätt från leverantör 

- Klara krav på elsäkerhet 
- Uppfylla specifikationskrav 

Kai Wärn, VD 

Ivan Obrovac, P 

Mats Åhgren, PA

C
hefsnivåer

Styrgrupp: 
- Thord Porsander, Chef manipulatorutveckling 
- Ivan Obrovac, Produktionschef 
- Ulf-Göran Norefors, Chef för kvalitets- och 

processutveckling. 
- Henrik Larsson, Chef för skåpmonteringen 
- Mats Åhgren, Chef för produktionsutvecklings 
- Mats Jackson, handledare/ansvarig för projekt- 

och verksamhetsutveckling  

Initiativtagare: 
Thord Porsander 
Ivan Obrovac 

Handledare: 
Mats Jackson 

Projektledare: 
Daniel Andersson 
Jonas Hedlund
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5.1.4 VAL AV UTFALLSVARIABEL 
Valet av utfallsvariabel inleddes med att definiera hur och i vilka lägen en 
kontakt ska anses vara olåst. Att mäta graden av låsning innebar praktiska 
svårigheter vilket ledde till att bedömningen av en kontakts låsning delades in i 
två möjliga lägen. En kontakt ska enligt kraven vara korrekt låst och monterad 
då den levereras till kunden, i alla lägen som är avvikande från detta ska 
därmed kontakten klassas som olåst, se figur 11 nedan. 

Figur 11. Illustration av de två möjliga lägen för en kontakts låsning 

Den utfallsvariabel som valdes var antalet olåsta kontakter, definierat enligt 
ovan, i leveransfärdiga styrskåp. Olåsta kontakter som hittas under 
monteringen, inom företaget kallat ”fel i process”, ingår inte eftersom dessa fel 
korrigeras innan styrskåpet levereras till kunden. 

5.2 MEASURE 
 Identifiering av potentiella variationsorsaker 
 Insamling av mätdata 
 Identifiering av risker 

5.2.1 IDENTIFIERING AV POTENTIELLA VARIATIONSORSAKER 
Mätetalet ska kunna användas för att kvantifiera problemet men även 
möjliggöra identifiering av potentiella variationsorsaker. Mätfasen inleddes 
med att kartlägga vilka faktorer som kan påverka låsningen av en kontakt. Idéer 
och synpunkter, som framkommit under inledande intervjuer och i diskussioner 
med berörda vid företaget, användes för att ta fram ett Ishikawadiagram, se 
metodavsnitt 3.4.1. Resultatet presenteras utförligt i bilaga 2. Genom att 
gruppera och rationalisera Ishikawadiagrammet erhölls en förenklad bild där 
fem övergripande variationsorsaker kunde urskiljas, se figur 12.  
 

Hane Hona 

Olåst kontakt 

Hane Hona 

Låst kontakt 
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Figur 12. Potentiella orsaker som påverkar låsning av en kontakt  

Dessa fem variationsorsaker anses bidra till en stor del av den totala 
variationen. Genom att använda denna, delvis förenklade, bild av verkligheten 
kunde problemfokuseringen underlättas avsevärt. 

5.2.2 INSAMLING AV MÄTDATA 
Efter att de fem huvudorsakerna till variation identifierats följde arbetet med att 
söka data som kunde beskriva styrskåpmonteringsprocessen och dess utfall. De 
krav som ställdes på data var att den skulle medge både spårbarhet och 
analysmöjligheter. De två alternativ som fanns tillgängliga var att använda 
befintlig data från produktrevision, se avsnitt 2.3.1, eller att genomföra nya 
mätningar. Data från produktrevision sträcker sig från maj 1998 vilket är klart 
tillräckligt. Utfallet från produktrevision är ett inom företaget erkänt mått på 
den levererade kvalitetsnivån och samtidigt finns det en acceptans och 
förståelse för vad produktrevisionerna innebär. Efter diskussion med berörda 
beslutades att datamaterialet från produktrevision ger en rättvis bild av 
processens utfall och därmed kan användas som grund för datainsamlingen. 
 
Syftet med datainsamlingen var att utreda hur de identifierade variations-
orsakerna påverkar utfallsvariabeln, låsning av kontakt. Den variation som är 
beroende av montörer och leverantörskvalitet ansågs tidigt vara svår att 
kvantifiera vilket medförde att arbetet inriktades mot att kartlägga de 
återstående punkterna, operation, kontakttyp och placering. Provgrupps-
storleken valdes till en veckas revisionsutfall, se tabell 5:2.  

Kontakttyp 

     Montering av styrskåp 

Leverantörs-
kvalitet 

Operations-
uppdelning

Placering 
 i skåpet 

Montör 

Låsning av kontakt 
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Tabell 5:2. Antal reviderade kontakter per provgrupp och spridning mellan 
provgruppernas storlek. 

Kategori: 
Antal reviderade 

kontakter per provgrupp 
Medelvärde: 570 
Standardavvikelse: 140 
Minsta provgrupp: 240 
Största provgrupp: 800 
Median: 560 

5.2.3 IDENTIFIERING AV RISKER 
Författarna analyserade följderna av den valda datainsamlingsmetoden för att 
säkerställa att en korrekt bild av problemet skapades. Produktrevisionen 
reviderar med ett slumpmässigt urval ungefär fem procent av de leverans-
färdiga styrskåpen. Det faktum att revisionerna pågått under lång tid och att 
kvantitet och metoder för urvalet ansågs korrekta medförde att författarna och 
styrgruppen ansåg datamaterialet som säkert att arbeta vidare med. 

5.3 ANALYSE 
 Beräkning av processutfall 
 Beräkning av kostnadskalkyl  
 Fastställande av variationsorsaker 
 Fastställa förbättringsmål 

5.3.1 BERÄKNING AV PROCESSUTFALL 
Felutfallet i en process bör mätas genom användningen av ett mätetal som 
speglar processens precision att leverera det avsedda resultatet. Inom Sex 
Sigma används ofta mätetal som mäter antal fel på en miljon tillfällen. I detta 
fall finns i snitt 80 kontakter per styrskåp vilka alla var för sig är ett tillfälle att 
göra fel. Mätetalet DPMO, Defects Per Million Opportunities, beräknas därmed 
enligt formeln nedan och figur 13 visar grafen med de veckovisa punkterna. 
 

 

1000000
80

×
×

=
styrskåpperkontakterskåprevideradeAntal

kontakterolåstaAntal
DPMO
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Figur 13. Processutfallet i veckoupplösning 

Som synes i figur 13 ovan finns flera veckopunkter där det inte hittats olåsta 
kontakter vilket leder till att grafen går mot nollinjen. Dessa punkter ansågs inte 
representativa för hela produktionsvolymen och därmed missvisande. 
Lösningen var att skapa mätpunkterna per månad för att öka provgrupps-
storleken. En månadsvis graf presenteras i figur 14 nedan. 

Figur 14. Processutfallet i månadsupplösning med 3σ-gräns beräknad från 
tiden i statistisk jämvikt 

Månadsgrafen visar två tidsperioder då processen inte var i statistisk jämvikt. 
Intervjuer visade att införandet av ett tillverkningsflöde baserat på DFT skedde 
innan årsskiftet 2001/2002 och att sommarmånaderna 2003 påverkats negativt 
på grund av uppstartsproblem med ett nytt affärssystem. För att få en 
rättvisande bild av processen baserades den fortsatta analysen på data från 
tidsperioden maj 2002 till maj 2003. Medelvärdet under denna tidsperiod var 
3052 dpmo. 
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5.3.2 UPPRÄTTANDE AV KOSTNADSKALKYL 
Genom att kvantifiera de kvalitetsbristkostnader som den befintliga 
kvalitetsnivån skapar underlättas motiveringen av förbättringsåtgärder avsevärt. 
Att värdera konsekvenserna av dålig kvalitet i kronor och ören gör det lättare 
att jämföra med andra problem och att motivera förbättringsåtgärder. Genom 
intervjuer gjordes en inledande utredning var kostnader orsakade av 
kontaktproblemet uppstår och hur de kunde kvantifieras.  
 
Kontaktproblem finns inte redovisade i garantistatistiken då garantin endast 
gäller för material och komponenter som behöver bytas ut. På grund av detta 
fanns endast ett fåtal registrerade fall av olåsta kontakter. Däremot fanns det en 
stor mängd garantiärenden som klassats som No Faults Found, NFF. Detta 
innebär att det utbytta materialet eller komponenten i skickats tillbaka till 
ursprungsleverantören som i sin tur testat artikeln utan att hitta fel.  
 
Det är till kategorin med NFF:er som problemet med olåsta kontakter kan 
spåras eftersom ett kontaktfel medför en indikering att någon av de anslutna 
komponenterna bör bytas ut. När komponenten byts ut lossas kontakten och 
monteras därefter dit igen på den nya komponenten. Detta förfarande medför 
att den felande kontakten rättas till och att en fullt fungerade komponent 
skickas tillbaka för utredning. 
 
För att kunna beräkna kostnaden krävdes en uppskattning av hur stor andel av 
de registrerade NFF-ärendena som kunde vara orsakade av olåsta kontakter. 
Författarna använde en tidigare intern utredning som visade att 43 procent av 
de då undersökta fallen kunde bero på kontaktproblem. Ur statistiken från 
produktrevision konstaterades att olåsta kontakter stod för 48 procent av de 
allvarliga fel som hittas vilket stöder resultatet från den tidigare utredningen.  
 
Efter att ha diskuterat uppskattningen med berörda vid både konstruktions- och 
produktionsavdelningen beslutades vid ett styrgruppsmöte att siffran var en 
godtagbar uppskattning av problemets konsekvenser och att den kunde 
användas för att uppskatta de kostnader som orsakas av olåsta kontakter. 
 
Produktionsavdelningens kostnader av problemet med olåsta kontakter 
uppkommer framför allt som en resurskostnad för personal som berörs av 
problemet samt som en administrativ kostnad runt behandlingen av 
garantiärenden. En sammanställning av kostnadskalkylen redovisas i tabell 5:3. 
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Tabell 5:3. Kostnadsberäkning för olåsta kontakter 

 
Kostnaderna delades in i interna och externa kostnader. De externa kostnaderna 
bör ses som en potentiell kostnadsbesparing medan de interna kostnaderna är 
resurser som är möjliga att frigöra inom företaget. Utformningen av kostnads-
kalkylen förankrades med produktionsavdelningens controller. Till den totala 
kostnaden tillkommer en mängd dolda kostnader som inte går att spåra i 
redovisningen och som dessutom är svåra att uppskatta. Exempel på dessa är 
kostnader för störningar, förlorade ordrar, kundens kostnader, försenings-
kostnader och förlorad goodwill. Detta lyftes fram som en gråzon som mycket 
väl kan överstiga den i kalkylen redovisade kostnadsmassan.  

5.3.3 FASTSTÄLLANDE AV VARIATIONSORSAKER  
I mätfasen identifierades potentiella orsaker till problemet. Med hjälp av data 
från processen möjliggjordes en kvantifiering av dess inverkan på process-
utfallet. Paretodiagram, se metodavsnitt 3.4.2, användes för att rangordna i de 
olika kategorierna av variationsorsaker. Viss komplettering krävdes för att 
koppla exempelvis specifika kontakter till den monteringsoperation där de 
monterades. 
 
Kontakttyp identifierades tidigt som en tänkbar variationsorsak. Diagrammet i 
figur 15 visar antalet olåsta kontakter per kontakttyp. 

Kostnadssammanställning
Externa kostnader: 0%
Garantiärenden, resa & arbete 48%
Garantiärenden, materialkostnad 23%
Summa: 71%
Interna kostnader: 0%
Garantiärenden, adm. kostnad 12%
Personal, PV3 1%
Personal, Ronden 1%
Personal, Revision 16%
Summa: 29%
Totalt: 100%

Potentiell kostnadsbesparing 

Potentiellt frigörande av resurser 
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Figur 15. Antalet olåsta kontakter indelat per kontakttyp 

Antalet olåsta kontakter är drivande för kostnaden både internt och externt och 
är därför intressant att studera. Burndykontakten är mest frekvent i 
felstatistiken vilket är naturligt då den också är den mest använda kontakttypen 
i styrskåpet. Diagrammet i figur 16 visar felbenägenheten hos kontakttyperna. 
Felbenägenheten beräknas genom att dividera den procentuella förekomsten i 
felstatistiken för en viss kontakttyp med dess procentuella förekomst i 
styrskåpet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Kontakttypernas felbenägenhet 

Felbenägenheten ger en indikation om hur dålig kontakttypen är i fråga om dess 
monterbarhet och funktion. Den kontakt som sticker ut mest är 

styrskåpetienkontakttypavförekomst%
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drivdonskontakten, kallad AMP. Även den vanligt förekommande Burndy 
kontakten är mer felbenägen än genomsnittet. 
 
Genom att studera felutfallet vid de operationer där kontakten monteras kunde 
tre operationer med högre felutfall än de övriga identifieras, se figur 17. De 
operationer som identifierades var monteringsoperation 13, testrutan, samt 
datormontaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Antalet olåsta kontakter per monteringsoperation 

Ur de två ovan presenterade diagrammen har sju faktorer identifierats. Under 
arbetets gång har dessutom motivationen hos montörerna lyfts fram som en 
påverkande faktor för kvalitetsutfallet. Dessa åtta punkter, se tabell 5:4, 
identifierades som intressanta att arbeta vidare med.  
 
Tabell 5:4. Identifierade faktorer  
Problemområde: Kommentar: 
AMP Vek konstruktion 
D-sub Tidskrävande och svårmonterad 
Burndy Svårmonterad 
Phoenix Ingen tydlig låsning 
Operation 13 Hög arbetsbelastning 
Testrutan Ej säkrade arbetsrutiner 
Datormontage Trångt och svårt att kontrollera 
Motivation och inställning Övergripande för hela monteringen 

5.3.4 FASTSTÄLLANDE AV  FÖRBÄTTRINGSMÅL 
Målsättningen vid skapandet av förbättringsförslag sattes till att antalet olåsta 
kontakter i produktrevision skulle reduceras med sjuttio procent. Det ansågs 
inte nödvändigt att fastställa mål per kontakttyp eftersom alla olåsta kontakter, 
oavsett typ, kan orsaka allvarliga funktionsfel hos kund.  
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5.4 IMPROVE 
 Framtagande av lösningförslag 
 Prioritering av lösningsförslag  
 Åtgärdspaket med lönsamhetsberäkning 
 Implementering 

5.4.1 FRAMTAGANDE AV LÖSNINGFÖRSLAG 
För att ta fram lösningförslag genomförde författarna en brainstormingövning, 
se metodavsnitt 3.4.3, med utvalda personer inom ABB Robotics. Deltagarna 
valdes utifrån sin kännedom om problemområdena. De gavs instruktioner om 
hur de skulle agera under övningen för att den skulle flyta smidigt, se Bergman 
& Klefsjö (1999). 
 
Övningen utgick ifrån de åtta identifierade problemområdena presenterade i 
tabell 5:4 ovan. Deltagarna fick först enskilt skriva förbättringsförslag på 
klisterlappar under fem minuter för säkerställa att allas synpunkter kom fram. 
Författarna hade förberett ett antal förslag i förväg för att kunna hjälpa 
deltagarna att komma igång. Varje förslag diskuterades tills alla deltagare var 
införstådda med innebörden. Först när konsensus nåtts om alla förslag fortsatte 
övningen med nästa problemområde. Slutresultatet  av övningen blev 79 
förbättringsförslag ganska jämnt fördelat över de olika problemområden som 
tagits upp. 

5.4.2 PRIORITERING AV FÖRBÄTTRINGSPUNKTER 
Förbättringspunkterna var för många för att kunna värderas utifrån effekt och 
genomförbarhet. De närliggande förbättringsförslagen kombinerades därför för 
att skapa en mer hanterbar mängd förslag. De förbättringspunkter som ansågs 
kunna avhjälpa problemet utan att påverka en annan åtgärd fick utgöra en första 
åtgärdslista.  
 
Ganska snart visade det sig att många av förslagen inte var lönsamma att 
implementera. De punkter som återstod innebar ökad kontroll av kontakter i 
styrskåpsmonteringen, vilket inte är ett förebyggande angreppssätt. Författarna 
beslöt därför att backa ett steg och studera problemet som helhet och inte på de 
enskilda problemområdena. För att ta ut riktning för det fortsatta arbetet 
ställdes tre kriterier upp. 
 

 Felutfallet ska reduceras med sjuttio procent 
 Åtgärder ska enbart riktas mot orsaken till fel, inte dess symptom 
 Det krävs aktiva förändringar för att komma tillrätta med problemet 
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5.4.3 ÅTGÄRDSPAKET MED LÖNSAMHETSKALKYL 
För att komma åt problemet bestämdes i samråd med handledare att ett paket av 
olika åtgärder skulle presenteras för att på så sätt ta ett helhetsgrepp om 
problemet. Det åtgärdspaket som sattes samman av författarna består av sex 
förbättringspunkter, se tabell 5:5, vilka även beskrivs mer ingående i bilaga 3. 
Åtgärdspaketet innehåller två konstruktionsändringar som tillsammans med 
förbättrade arbetsförutsättningar ökar montörernas möjlighet sänka felutfallet. -
Kostnaden för de olika åtgärderna beräknades utifrån uppgifter från 
leverantörer, anställda vid PV3 samt konstruktionsanställda. 
 
Tabell 5:5. Åtgärdspaket med beräknad kostnad för införande. Den årliga 
konsekvenskostnaden, se tabell 5:3, ligger till grund för indexeringen och utgör 
därmed 100%. 
Åtgärd Kostnad 
Utbyte av drivdonskontakten, AMP 68% 
Införande av Phoenix kontakt med låsarmar -7% 
Förbättrade arbetsbeskrivningar 2% 
Förändring av testrutans arbetsupplägg 1% 
Utbildning och introduktionsprogram för montörer 8% 
Ombalansering av produktion 2% 
Totalt: 74% 

 
En kalkyl upprättades för att värdera de föreslagna lösningarna med kostnaden 
för problemet, se tabell 5:5. Den totala kostnaden för åtgärdspaketet utgör 74 
procent av den framräknade årliga konsekvenskostnaden som problemet med 
olåsta kontakter kan värderas till, se tabell 5:3. Förslaget att byta ut AMP 
kontakten står för merparten av den totala kostnaden för åtgärdspaketet. 
Författarna diskuterade åtgärdspaketet med handledare och kom fram till att det 
var viktigt att ta med det kostsamma utbytet av drivdonskontakten. Även om 
förslaget inte implementeras belyser det svårigheten med att genomföra 
konstruktionsförändringar på nuvarande produkter inom ABB Robotics. 
 
Kostnaden för åtgärdspaketet bör ställas mot konsekvenskostnaden för olåsta 
kontakter. Magnusson et al (2001) anser att endast delen som är en reell 
kostnadsbesparing ska ställas i relation till implementeringskostnaden eftersom 
de resurser som frigörs med stor sannolikhet kommer att omfördelas till andra 
aktiviteter och därmed inte utgöra en konkret besparing. Däremot kan de 
frigjorda resurserna, om de fördelas rätt, leda till ytterligare kostnads-
besparingar i nya besparingsprojekt. En jämförelse enligt ovan nämnda 
principer medför en återbetalningstid för åtgärdspaketet på tolv och en halv 
månad. 
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5.4.4 IMPLEMENTERING AV ÅTGÄRDSPAKET 
Åtgärdspaketet tillsammans med lönsamhetskalkylen presenterades inför 
styrgruppen vid ABB Robotics. Inget beslut fattades vid styrgruppsmötet om 
vilka åtgärder som skulle implementeras. Det stod klart att ett utbyte av 
drivdonskontakten, AMP, skulle bli alltför kostsamt för att vara genomförbart. 
Dels på grund av den stora investering som krävs och dels på grund av att den 
återstående produktionsvolymen för dagens styrskåp är begränsad. 
 
De förbättringsåtgärder som berörde skåpmonteringen började implementeras 
och fanns snart som pågående aktiviteter i verkstaden. De två omkonstruktions-
förslagen utreddes ytterligare och presenterades sedan för ansvariga vid  
konstruktionsavdelningen.  

5.5 CONTROL 
 Kontrollera förbättringarnas effekt 
 Beräkna kostnadsbesparingen 
 Förankra och dokumentera 
 Kommunicera och visualisera uppnådda resultat 

5.5.1 KONTROLLERA FÖRBÄTTRINGARNAS EFFEKT 
För att kontrollera effekten av de implementerade förbättringsåtgärderna 
undersöktes mätetalet för olåsta kontakter i produktrevision. Den uppmätta 
förändringen i mätetalet, se figur 18, kan ställas mot den kostnadskalkyl som 
beräknades i avsnitt 5.3.2 för att bestämma den ekonomiska vinsten av 
projektet.  

Figur 18. Mätetalet med mätpunkter efter projektets start 

Grafen över de månadsvisa mätpunkterna tyder på en svag sänkning av 
felutfallet men är på inget sätt något bevis för detta. Om man istället tittar på 
veckorapporterna finner man att den sista mätpunkten endast innehåller tre 
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veckors utfall där de två sista veckorna har ett genomsnittligt felutfall på 1320 
dpmo. Detta är en sänkning med drygt femtio procent från det genomsnittliga 
värdet på 3050 dpmo och kan tyda på att en förbättring av felutfallet skett. Det 
bör nämnas att alla de åtgärder som författarna rekommenderat ännu inte 
implementerats när denna rapport skrevs.  

5.5.2 BERÄKNA KOSTNADSBESPARINGEN 
Målet om en reducering av problemet med sjuttio procent kvarstår och stöds av 
den förbättring som redan iakttagits. Med de ytterligare åtgärder som är under 
införande bör inga hinder finnas för felutfallet att reduceras ytterligare till den 
uppsatta målnivån.  

5.5.3 FÖRANKRA OCH DOKUMENTERA 
För att bibehålla kvalitetsnivå krävs en uppföljning av utfallet. Med hjälp av 
processtyrning kan utfallet lätt övervakas och larm kan fås då något inträffar. 
Samma diagram som i figur 18 kan användas för att kontrollera processen. De 
styrgränser som beräknats bör justeras för att passa den nya nivån i 
kvalitetsutfallet. Inga uppföljande aktiviteter har kunnat genomföras inom 
ramen för examensarbetet på grund av tidsbrist.  

5.5.4 KOMMUNICERA OCH VISUALISERA UPPNÅDDA RESULTAT 
Genom att författarna under projektets genomförande sammankallat till 
styrgruppsmöten och genomfört informationsföreläsningar på företaget har 
mycket av arbetet redan kommit företaget till nytta. Det är dock viktigt för 
framtida Sex Sigma projekt och eventuella satsningar på Sex Sigma som 
arbetssätt att hela organisationen får ta del av de uppnådda resultatet och att 
dessa används för att marknadsföra arbetssättet. Denna rapport kan ses som ett 
led i arbetet att kommunicera arbetssättet och de uppnådda resultaten till den 
interna organisationen men även externt till företagets intressenter såsom 
kunder och leverantörer. 
 
 



 

Institutionen för industriell ekonomi & samhällsvetenskap 
Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 

33 

6 UTVÄRDERING 

Detta kapitel avser utvärdera användandet av Sex Sigma på ABB Robotics 
samt skapar en grund för slutsats och rekommendationer. 

6.1 SKAPANDE AV REFERENSRAM 
Författarna har utifrån fallstudien, intervjuer, litteratur och benchmarking 
utvärderat ABB Robotics kvalitetsarbete för att på så sätt kunna identifiera 
problemområden och förbättringsmöjligheter. Med referensramen som bas kan 
sedan välgrundade slutsatser dras och en rekommendation presenteras. 

6.1.1 GENOMFÖRANDET AV FALLSTUDIEN 
Det genomförda förbättringsprojektet syftade till att skapa en grund för 
utvärdering och analys av Sex Sigma vid ABB Robotics. Projektet har gett 
goda resultat och gensvaret i organisationen har varit mycket positivt. De 
faktorer som författarna anser varit extra viktiga i genomförandet beskrivs mer 
ingående i de avsnitt som följer.  

Val av projekt 
Val av problemområde och definition av projektramar är moment som påverkar 
både projektets genomförande och resultat. Det av författarna genomförda 
projektet valdes till stor del utifrån det problem som ansågs viktigast för 
verksamheten vilket i sig är en bra utgångspunkt eftersom det medför att arbetet 
blir prioriterat och lyfts fram i organisationen. Det finns däremot en risk att 
problemområdet växer och blir alltför stort då ett företags viktigaste problem 
sällan är det som är lättast att lösa. I starten av en Sex Sigma satsning är vikten 
av goda exempel stor varför det samtidigt är viktigt att relativt ”säkra” projekt 
väljs. Varefter organisationen sedan utvecklas i förbättringsarbetet och tanke-
gångarna inom Sex Sigma spridits kan större och större problemområden 
angripas med bättre möjligheter till effektiva lösningar. 

Faktabaserade beslut 
Inslaget av statistik och hårda metoder har gett ett naturligt underlag för 
faktabaserade beslut. I och med att författarna lutat sig på ett faktabaserat 
underlag har övertygande av nyckelpersoner inte varit något problem oavsett 
nivå i företaget. I och med att alla beslut grundas på insamlad fakta blir den 
logiska kedjan mellan problem och lösning starkare. En stark grund i projektet 
medför att många svåra beslut tydligt kan motiveras vilket lägger grunden för 
ett snabbare beslutsfattande. För att kunna utnyttja effektiviseringen av 
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beslutsgången krävs att ledning, genom utbildning i Sex Sigmas grunder, har 
förståelse och förtroende för arbetssättet. 

Kostnadsfokusering 
Tydlig fokusering på kostnader har medfört att projektets mål varit lätt att 
kommunicera. Genom att sätta ett pris på problemet kan de framtagna 
lösningarna värderas utefter dess kostnad och förmåga att reducera problemet. 
Enkel beslutsgrund skapas där problem och lösning kan jämföras i samma 
monetära enheter. Det är av yttersta vikt att en realistisk och noggrann 
beräkning av problemets kostnad görs samt att denna kalkyl noggrant förankras 
hos beslutsfattare för att underlätta införandet av förbättringsåtgärder. 

Strukturerat arbetssätt  
Den enkla och tydliga arbetsgången tillsammans med det faktabaserade 
underlaget har hjälpt till att lyfta fram och belysa problemet i organisationen. 
Mycket av fördelarna hos Sex Sigma kan tillskrivas det framåtsträvande driv 
och den styrande strukturen i förbättringsarbetet som DMAIC-cykeln, se avsnitt 
4.4.1, skapar.  

Ledningens engagemang 
De styrgruppsmöten som kontinuerlig genomförts under projektets gång har 
blivit naturliga delmål och ett naturligt avstamp till varje ny fas av DMAIC-
cykeln. Flera av medlemmarna som ingick i styrgruppen ingår också i 
företagets ledningsgrupp vilket har visat på ett tydligt ställningstagande från 
ledningens sida. Detta ställningstagande är viktigt för att skapa en fokusering 
på problemområdet. Enbart att problem lyfts upp och utreds skickar en tydlig 
signal till organisationen att dagens kvalitetsutfall inte kan accepteras. 

Sammanfattning 
På flera av de punkter som nämns ovan finns klara brister i ABB Robotics 
nuvarande arbetssätt. Framförallt är det ett strukturerat arbetssätt som tydligast 
saknas men även metoderna för insamlande av korrekt fakta för beslutsfattande 
brister i sitt nuvarande utförande. Det finns också punkter där företaget 
utmärker sig positivt, bland annat det tydliga ställningstagandet som ledningen 
visat. 

6.1.2 LITTERATUR 
En generell sammanfattning av den tillgängliga litteraturen ger en ganska 
samstämmig bild av de viktigaste punkterna vid införande och drivande av ett 
Sex Sigma initiativ. En engagerad ledning och ett tydligt ställningstagande från 
ledningens sida är något som återfinns i de flesta källor, se teoriavsnitt 4.4.4. 
Den förändring, från ett konstaterande till ett förebyggande kvalitetsarbete som 
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Sex Sigma ofta leder till framhålls också i många av de studerade källorna. 
Man menar att Sex Sigma ger en effektiv struktur för förbättringsarbete, se 
figur 6, och en tydlig problemlösningsorienterad projektorganisation, se figur 8, 
som kan bidra till de radikala förändringar som den ursprungliga organisationen 
varken klarade av att motivera eller genomföra. 
 
En stark kundfokusering och spridningen av uppnådda resultat och besparingar, 
både inom företaget och till externa kunder och leverantörer, framhålls som 
viktiga delar för att kunna ta del av alla de positiva effekter som ett Sex Sigma 
initiativ kan ge. En artikel av Sörqvist (2001), med titeln ”Behövs det en svensk 
modell för Sex Sigma?”, belyser på ett mycket tydligt sätt vikten av att anpassa 
utformningen av ett Sex Sigma program efter organisationens specifika 
förutsättningar. I artikeln tar Sörqvist upp de krav som bör finnas på en svensk 
anpassning av Sex Sigma. Det han framhåller är de mjuka bitarna såsom vikten 
av att utbilda i planering, ledning & styrning av projekt, gruppdynamik, ledning 
av förändringsarbete och beteenderelaterade frågor. 

6.1.3 STUDERADE FÖRETAG 
Författarna har studerat praktiska exempel på hur företag verksamma i Sverige 
använt och anpassat införande och användning av Sex Sigma. Benchmarking 
har genomförts med Bombardier Transportation och andra Sex Sigma företag 
har studerats i olika artiklar. Resultatet från benchmarkingen presenteras i sin 
helhet i bilaga 4. Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram de lärdomar som 
dragits från dessa företag. Nedanstående bör alltså inte ses som en generell bild 
av företagens Sex Sigma arbete utan som ett urval av de delar som är 
intressanta för detta arbete. 

Bombardier Transportation 
Mats Deleryd, Sex Sigma ansvarig vid Bombardier Transportation berättar vid 
en intervju hur Bombardier Transportation har valt att inrikta arbetet med Sex 
Sigma till att innefatta fler och mindre projekt än vad som i litteratur anses 
brukligt. En stor del av de projekt som de hittills slutfört har varit ledda av 
projektledare på deltid med en utbildning som motsvarar grönbältsnivå. Dessa 
avlastas vid alltför tunga uppgifter av svartbältsutbildade förbättringsledare. 
Deleryd berättar vidare att Bombardier Transportation dessutom använder sig 
av ”flasher” som kan beskrivas som en koncentrerad problemlösningsövning 
med Sex Sigma metodik som varar i upp till en vecka.  
 
Enligt Deleryd har Bombardier Transportation försökt ta udden av den 
traditionella hierarkiska uppdelningen, se teoriavsnitt 4.4.2, inom Sex Sigma. 
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Detta kan ses som ett steg mot en anpassning till det rådande klimatet på 
företaget vilket Sörqvist (2001) också tar upp. 
 
Deleryd beskrev även hur Bombardier Transportation låter problemoråden 
initiera utbildningen av personal. Genom att tillsätta personal till ett projekt och 
sedan utbilda dem i Sex Sigma metodik får den utbildade direkt återkoppling 
och praktisk erfarenhet av utbildningen samtidigt som företaget säkerställer att 
rätt personer utbildas. Bombarier har moduluppbyggda utbildningar som kan 
byggas på till nästa nivå och företaget anser att alla anställda bör genomgå en 
grundutbildning inom Sex Sigma programmet. (ibid) 

Whirlpool 
En rapport från European Six Sigma Club beskriver lanseringen av Whirlpools 
Sex Sigma initiativ. Deras lansering skedde stegvis med utgångspunkt i 
tillverkningen. När goda exempel skapats involverades företagets övriga delar i 
arbetet och i drivandet av egna projekt. Genom en lansering i producerande 
delar av företaget kan relativt enkla och snabba vinsterna synliggöras genom 
exempelvis reducering av kvalitetsbristkostnader och effektiviseringar. 
Spridningen har fortsatt inom Whirlpool och Sex Sigma används numera som 
en ledstjärna i den övergripande företagsstrategin. (ibid) Whirlpools modell är 
lik den som presenterats av Magnusson et al (2003), se teoriavsnitt 4.4.3. 

ABB Transformers 
Handledarenvis ABB Robotics, Mats Jackson, arbetade vid ABB Transformers 
under starten av företagets Sex Sigma arbete. Till skillnad från Whirlpool valde 
ABB Transformers att starta Sex Sigma initiativet i både tillverkande och 
administrativa delar samtidigt. Företaget valde att skapa en fristående Sex 
Sigma grupp bestående av projektledare på svartbältsnivå som stöttade 
organisationen i Sex Sigma och kvalitetsutvecklingsfrågor samt genomförde 
utbildningar inom företaget. ABB Transformers valde en “botten-upp” taktik 
där initiativet startades på låg nivå för att växa sig större. (ibid) 

6.1.4 INTERVJUER INOM ABB ROBOTICS 
De intervjuer som genomförts har syftat till att fördjupa författarnas kunskaper 
i hur företagets kvalitetsarbete och kvalitetsorganisation ser ut. De intervjuade 
har valts ut efter deras funktion i företaget och intervjuerna har genomförts utan 
förutbestämda frågor. Sammanfattningar av intervjuerna återfinns i bilaga 5.  

6.2 IDENTIFIERING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  
Baserat på den referensram som beskrivits i avsnitt 6.1 har en identifiering av 
förbättringsområden gjorts. De identifierade bristerna ska ses som rotorsaken 
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till ett antal följdeffekter som observerats under projektets utförande, i 
jämförelsen man andra företag och vid intervjuer med nyckelpersoner inom  
företaget. 

6.2.1 AVSAKNAD AV STRATEGISKT ARBETSSÄTT 
ABB Robotics saknar ett strategiskt arbetssätt för ledning, styrning och 
genomförande av kvalitetsutvecklingsprojekt vilket medför att faktabaserade 
underlag till förändringar saknas. Detta leder till svårigheter att motivera 
förbättringsåtgärder vilket i sin tur ger sjunkande motivation i förbättrings-
arbetet. Dåligt motiverade åtgärder kan vara en av orsakerna till det, av 
produktionsavdelningen, upplevda motståndet mot förbättringar av befintliga 
produkter.   

6.2.2 BRISTANDE RESURSER FÖR UTVECKLANDE KVALITETSARBETE 
Uppbyggnaden av nuvarande kvalitetsorganisation, med endast två nivåer, se 
avsnitt 2.4, medför ett alltför stort avstånd mellan styrande och utförande delar. 
Konsekvensen blir brister i stödet till de utförande delarna av kvalitets-
organisationen. Det leder i sin tur till att dagens kvalitetsarbete har ett starkt 
inslag av brandsläckande aktiviteter som omöjliggör ett förebyggande arbete 
med syfte att eliminera rotorsaker till fel. Resultatet blir ihållande och 
återkommande problem som därmed tar ytterligare resurser i anspråk. Det finns 
ett tydligt behov av en sammanhållande länk mellan dagens nivåer som tar 
ansvar för utvecklingsinriktat kvalitetsarbete, stöd till kvalitetssamordnare samt 
tvärfunktionella och gränsöverskridande aktiviteter.  

6.2.3 OTYDLIG KVALITETSSTRATEGI 
De två ovanstående avsnitten kan kopplas till en otydlig kvalitetsstrategi inom 
företaget. I och med att det saknas klara riktlinjer för företagets kvalitets-
utvecklingsarbete finns ingen grund för vilka utbildningsinsatser som bör 
genomföras. De utbildningar som genomförs tappar på grund av detta sin effekt 
då de inte kan sammanfogas till en helhet. Detta medför att det totala 
utbildningsbehovet i organisationen inte kan tillgodoses under nuvarande 
förhållanden och att kompetensnivån därmed blivit eftersatt.  
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7 SLUTSATSER 

Detta kapitel presenterar examensarbetets slutsatser, förslag på utformning 
samt plan för införande av förslaget. 

7.1 SEX SIGMA PÅ ABB ROBOTICS 
De brister som identifierats i avsnitt 6.2 finns inom grundläggande områden 
och är så pass omfattande att de inte kan ignoreras. Införande av arbetssättet 
Sex Sigma är en lösning som författarna anser lämplig. Genom att anpassa 
innehållet i en satsning på Sex Sigma efter ABB Robotics förutsättningar, kan 
de identifierade förbättringsområdena angripas och en förbättring uppnås.  
 
Sex Sigma står för ett strukturerat arbetssätt som kan medföra ett effektivare 
förbättringsarbete genom en tydlig fokusering på variations- och kostnads-
reducering med kundnytta i första rummet. Sex Sigma arbetar förebyggande 
genom att fokusera på eliminering av rotorsaker till problem. Genom att 
strategiskt arbeta med de största variationsorsakerna kan ABB Robotics frigöra 
resurser och effektivisera förbättringsarbetet. 

7.2 UTFORMNING AV SEX SIGMA INITIATIV 
Till dagens organisation tillsätts en grupp av förbättringsledare och en 
metodansvarig, se figur 19 nedan. De nya funktionerna arbetar för att sprida ett 
effektivt arbetssätt i organisationen och blir den sammanhållande länken för 
kvalitetsutvecklingsprojekt i leveransprocessen. 

 
Figur 19. Principiell förklaring av förändringen av dagens 

kvalitetsorganisation 

Förbättringsdrivare. Grönbältsnivå 

Metodansvarig för Sex Sigma  

Förbättringsledare, utbildare & 
coacher. Svartbältsnivå

Ledningsförankring

Ledningsgrupp 

Nya funktioner 



 

Institutionen för industriell ekonomi & samhällsvetenskap 
Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 

40 

Den metodansvarige ansvarar för att förse förbättringsledare och utbildade 
förbättringsdrivare med stöd i frågor rörande metodik och utbildning. Gruppen 
av förbättringsledare står för drivandet av tvärfunktionella och gräns-
överskridande projekt samt för stöd, utbildning och coachning av den övriga 
organisationen.  
 
Förbättringsledarna skapar tillsammans med de förbättringsdrivare som 
utbildas en virtuell organisation för drivandet av förbättringsprojekt. Gruppen 
av förbättringsledare syftar till att minskar glappet mellan styrande och 
utförande delar av kvalitetsorganisationen. Rapportering av resultat, genererade 
besparingar och förbättringar sker direkt till ledningsförankringen som också 
ansvarar för den strategiska kopplingen till företagets övergripande strategier. 

7.3 PLAN FÖR IMPLEMENTERING 
Lanseringen av Sex Sigma initiativet sker i företagets leveransprocess för att 
sedan kunna expandera och spridas i hela företaget. Introduktionen i 
tillverkningen bör syfta till att reducera kvalitetsbristkostnader och öka 
produktiviteten samtidigt som företagets övergripande strategier efterlevs. 
Därigenom kan goda exempel på lyckade förbättringsprojekt skapas och 
uppnådda besparingar kan kommuniceras till hela organisationen. 
 
Första steget i införandet är redan taget, det av författarna genomförda 
pilotprojektet är ett första exempel på användning av Sex Sigma som 
förbättringsmetod. Ytterligare projekt är i startgroparna vilket ger en stabil 
grund för startandet av utbildningsinsatser i organisationen. Genom 
utbildningen ges dagens utförare av kvalitetsaktiviteter ett strukturerat och 
effektivt arbetssätt som lyfter kvalitetsutvecklingsarbetet till en ny nivå. 
 
Lanseringen av Sex Sigma i tillverkningen syftar till att skapa driv och 
efterfrågan efter metoden vid andra avdelningar. Den kunskap som successivt 
byggs upp i organisationen hjälper till att sprida metoden och möjliggöra 
genomförandet av allt större och mer lönsamma projekt. Detta kommer 
naturligt att möjliggöra utbildning av personal utanför tillverkningen för att 
förse alla avdelningar med både medel, kunskap och stöd till att själva initiera 
ett strukturerat förbättringsarbete. Ett stegvis införande med start i 
tillverkningen ger företaget möjlighet att i stor utsträckning anpassa Sex Sigma 
initiativet till den egna organisationen. 
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8 DISKUSSION 

Detta kapitel avser diskutera valet av använda metoder och arbetets resultat. 
Förslag till fortsatt arbete presenteras 

8.1 METODVÄRDERING 
En del av villkoren för examensarbetet var genomförandet av en skarpt 
förbättringsprojekt. Genomförandet av ett förbättringsprojekt ansågs viktig för 
att ge en god kännedom om företaget och de arbetssätt och metoder som 
används. Delar av studiens metodval bestämdes därmed på ett tidigt stadium 
genom att användningen av DMAIC-strukturen låstes tidigt i arbetet. 
Användandet av de ingående kvalitetsverktygen har däremot varit helt fritt 
under arbetet och dessa har valts för att på enklast möjliga vis uppfylla uppsatta 
målsättningar.  
 
Den benchmarking som genomförts vid Bombardier Transportation gav ett 
värdefullt tillskott till arbetet. Författarna anser att ytterligare företag kunde ha 
studerats för att ge en vidgad syn och insikt om Sex Sigmas användnings-
områden. Författarna valde istället att studera ett flertal artiklar och andra 
sekundärkällor som beskriver exempel från ABB Transformers och Whirlpool. 
Det har givit en bra bild av dessa företags användning av Sex Sigma. 
Sammantaget är författarna nöjda med den metod som använts och den har på 
ett effektivt sätt möjliggjort uppfyllandet av arbetets syfte. 

8.1.1 PROJEKTUTFÖRANDET 
Utförandet av det skarpa förbättringsprojektet gick bra och responsen från 
företaget var odelat positivt. De kvalitetsverktyg som användes valdes efter 
dess förmåga att leda arbetet framåt. Det faktum att författarna delat på 
projektledarrollen under projektet har medfört stabilitet och styrning av de 
tagna besluten redan innan de lyfts fram för diskussion med exempelvis 
styrgruppen. Det har varit en stor styrka som bidragit till det positiva resultatet. 

8.2 ÅTGÄRDSPAKETET 
Resultatet av projektgenomförandet blev ett åtgärdspaket innehållande sex 
förbättringsförslag. Förslagen utformades för att samverka och tillsammans öka 
effekten av det totala åtgärdspaketet och därigenom minska problemet med 
olåsta kontakter. Implementering av alla sex förslag hann inte genomföras 
under tiden för examensarbetet vilket medförde att det inte var möjligt att 
presentera en säkerställd uppföljning av den nya kvalitetsnivån. Däremot visar 
den senaste veckorapporterna från produktrevision att felutfallet för olåsta 
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kontakter närmare halverats jämfört med den kontrollperiod som identifierats. 
Denna sänkning har låg statistisk säkerhet och representerar enbart de åtgärder 
som genomförs som ett svar på fokuseringen av kontaktproblemet. Det 
välkända uttrycket ”det som mäts blir gjort” passar bra in i detta fall.   

8.3 SEX SIGMA PÅ ABB ROBOTICS 
Examensarbetet resulterade i ett förslag för fortsatt användning av Sex Sigma 
vid ABB Robotics. Målet med förslaget var att effektivisera och utveckla 
kvalitetsutvecklingsarbetet. Förslaget togs emot på ett mycket bra sätt och 
enighet rådde om träffsäkerheten i analysen av befintliga brister och hur Sex 
Sigma kunde förbättra arbetssätt och metoder. Något beslut om fortsatt 
användning av Sex Sigma har inte tagits men en stark efterfrågan för 
användning av ett effektivt och strukturerat arbetssätt har skapats.  

8.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
En dialog har under hela studien förts mellan författarna och handledaren vid 
ABB Robotics för att försäkra att arbetet skett i rätt riktning. De 
styrgruppsmöten som genomfördes under fallstudien var till stor nytta för 
författarna ifråga om uppfångandet av företagets intresse och den fortsatta 
riktningen på arbetet.  
 
Statistikinsamlingen har skett från sekundära källor vid företaget, antingen 
produktrevision eller felrapporter från fält. Säkerheten i statistiken får anses 
vara hög och de inom företaget välkända källorna har medfört ett förenklat 
arbete och förhöjd acceptans av de resultat som presenterats. Produktrevision 
och rapporteringen av garantiärenden har klara riktlinjer att följa vilket ökar 
reliabiliteten i dessa källor. Författarna har diskuterat och verifierat statistiken 
med personal inom företaget för att ytterligare höja säkerheten i dataunderlaget.  
 
Författarna har båda närvarat vid alla interna och externa intervjuer vilket 
minskat risken för misstolkning av information och felaktigt dragna slutsatser. 
Dock finns det alltid en möjlighet att personliga värderingar och rådande 
situation påverkar tolkningen av information vilket kan leda till att tolkningen 
gjorts på annat sätt av andra individer vid andra tillfällen. Det sätt som 
författarna använt säkerställer att inga grova feltolkningar görs och att en 
gemensam bild av problemet kan skapas. 
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8.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Under examensarbetet har ett antal frågeställningar framkommit som kunde 
vara intressant att utreda ytterligare. 

8.5.1 BRISTER I OMKONSTRUKTIONSPROCESSEN 
Under arbetets gång har en mängd synpunkter framkommit som tyder på 
svårigheter att få igenom konstruktionsändringar från produktionssidan. Detta 
kan bero på en mängd olika anledningar, till exempel: 
 

 Bristande underlag för omkonstruktion 
 Avsaknad av ansvariga för produktunderhåll 
 För stor fokusering på nyutveckling vid konstruktionsavdelningen 

 
Lämpligt arbetet i detta fall kan vara en kartläggning av omkonstruktions-
processen med efterföljande processeffektivisering. 

8.5.2 FÖRBÄTTRING AV MÄTETAL 
Dagens kvalitetsarbete syftar till stor del till att sänka antalet hittade fel vid 
produktrevisioner. Det är det snabbaste kvittot på den levererade kvalitetsnivån 
och används därmed vid fastställandet av kvalitetsmål. De senaste veckornas 
observerade utfall har endast innehållit en olåst kontakt vilket medfört ett utfall 
runt 1250 dpmo. Vid dessa låga felnivåer påverkas mätetalet kraftigt av antalet 
genomförda revisioner. Detta är olyckligt då mätetalet framförallt bör vara ett 
mått på monteringsarbetet och inte på revisionsarbetet. Med tio reviderade 
styrskåp  i veckan kommer en ytterligare förbättring att leda till att mätetalet 
antar ett nollvärde. Mätetalet är alltså för okänsligt för det kvalitetsutfall man 
önskar mäta och för känsligt för yttre påverkan. 
 
 De frågor som bör utredas är: 
 

 Vilket mätetal ska användas som värdering av kvalitetsutfallet? 
 Hur ska detta mätetal utformas och hur bör urvalet se ut? 
 Finns möjlighet att bygga in mätningen av kvalitetsutfallet i monterings-
processen? I så fall hur? 
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PROJEKTBESKRIVNING 

PROBLEMFORMULERING 
Styrskåpsmonteringen vid ABB Robotics producerar ungefär 40 styrskåp per 
dag. Ur produktionen tas stickprov som skickas till produktrevision där hela 
styrskåpet kontrolleras utifrån ett kundperspektiv. Felpoäng ges i olika nivåer 
beroende på de upptäckta felens allvarlighetsgrad. Olåsta kontakter ger höga 
felpoäng då det ses som ett potentiellt funktionsfel. De största kunderna tillhör 
bilindustrin där långa robotlinjer används för exempelvis svetsning av chassin. 
Ett stopp i ett robotsystem får till följd att hela produktionen stannar vilket 
leder till stora kostnader för kunden. I dagsläget förekommer olåsta kontakter i 
alltför stor utsträckning för att styrskåpens kvalitet vid ska vara godtagbar. 

SYFTE 
Projektet syftar till att utreda och förbättra problemet med olåsta kontakter med 
hjälp av Sex Sigma metodik. Vidare ska arbetet med Sex Sigma på ABB 
Robotics utvärderas och en rekommendation om fortsatt användning ska ges.  

MÅLSÄTTNING 
Projektet mål är att reducera problemet med olåsta kontakter så att en tydlig 
förbättring av kvalitetsnivå kan urskiljas. I slutet av projektet ska en 
utvärdering av projektet genomföras. 

PROJEKTORGANISATION 
Initiativtagare till projektet är Thord Porsander, kvalitetschef, och Ivan 
Obrovac, produktionschef. En styrgrupp har skapats där initiativtagarna ingår 
tillsammans med Ulf-Göran Norefors, Mats Jackson, Mats Åhgren, och Henrik 
Larsson. Projektledare är Jonas Hedlund och Daniel Andersson.  

LEVERANSER 
Fem milstolpar har identifierats under projektet. Dessa kommer även att ligga 
till grund för sammankallande av styrgruppen. De fem milstolparna är: 
 

 Kartläggning av nuläget genom mätetal 
 Utredning av variationsorsaker i processen 
 Framtagning av lösningsförslag med lönsamhetskalkyler 
 Plan för implementering av förbättringsåtgärder 
 Redovisning av åtgärdernas uppmätta resultat 
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RESURSBEHOV 
Projektledarna arbetar heltid med projektet. Referensgrupp kommer att 
sammankallas vid behov. Resurser för genomförande av framtagna 
lösningsförslag kommer att krävas för att kunna slutföra projektet. Övriga 
resurser såsom resor, litteratur och annat material kommer att behövas. 
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AKTIVITET 1 
Utbyte av drivdons- och likriktarkontakter av modell Universal Mate-N-Lok, 
AMP.  

BESKRIVNING 
Stor andel av de poäng som hittas i produktrevision av styrskåp beror på olåsta 
kontakter. Ungefär en fjärdedel av dessa fel hittas på drivdon och likriktare och 
de kontakterna är av typen Universal Mate-N-Lok från Tyco Electronics. 
Aktiviteten innebär ett utbyte av dagens drivdons- och likriktarekontakter till 
kontakttypen Dynamic 3200M, från Tyco Electronics, på samtliga M2000-
modeller. Dagens 15-poliga kontakt delas upp i 2 kontakter, en 10-polig och en 
6-polig, för att minska värmeutvecklingen från den kontakttypen. 
 
Bifogade prisberäkningar och offertunderlag för kontakter har fåtts från Ove 
Hillberg, Tyco Electronics. 

VINST 
Reducering av felpoängen i produktrevision beroende av olåsta AMP kontakter. 
Bättre kvalitet i styrskåpen leder till minskade kostnader för garantiärenden. 

RESURSER/KOSTNADER 
Aktiviteten kräver insats från konstruktionsavdelningen för omkonstruering av 
kretskort och testning av nya kablage och drivdon samt likriktare. Dessutom 
tillkommer kostnader för reservdelsmarknad, införande av nya artiklar och 
ökad materialkostnad.  
 
Kostnadskalkyl för ökad materialkostnad finns från Ove Hillberg. Vid 
årsvolym på 8000 styrskåp är den ökade materialkostnaden preliminärt 152 000 
kronor. 
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AKTIVITET 2 
Inför Phoenixkontakter med sidomonterade låsarmar. 

BESKRIVNING 
Stor andel av de poäng som hittas i produktrevision av styrskåp beror på olåsta 
kontakter. En betydande andel är av typen Phoenix, mycket på grund av 
svårigheten att verifiera låsning av kontakten. Det finns möjlighet att använda 
samma kontakttyp fast med låsarmar på kortsidan. Låsningsfunktionen på 
kontakten kan alltså förbättras avsevärt utan att några större omkonstruktioner 
krävs eftersom den nya kontaktmodellen har exakt samma egenskaper vad 
gäller dess ”footprint” på kretskort och övriga mått. 
 
Kontaktvarianten med sidomonterade låsarmar finns för närvarande endast med 
klämanslutning av kabelledarna. Denna variant av ledaranslutning kan minska 
underleverantörens arbete och har dessutom  högre tillförlitlighet över längre 
tidsperioder eftersom det inte finns någon risk att en skruv kan vibrera loss och 
gänga ur med följd att ledaren lossnar. Anders Bergholm, Phoenix Contacts, 
undersöker även om det går att få en kontaktmodell som är exakt likadan som 
dagens kontakter fast med sidomonterade låsarmar. Detta alternativ har då 
identiska specifikationer på alla ingående delar. 

Bild på den föreslagna kontaktmodellen  

 
Den föreslagna kontakten från Phoenix Contacts har artikelnummer 1925799 
och återfinns i deras katalog eller hemsida. Det finns en mängd varianter av 
denna modell vilket gör att den kan anpassas för olika monteringssituationer.  
Kontaktperson på Phoenix Contacts är Anders Bergholm. 

VINST 
Enklare för montörer att verifiera låsning av kontakten. Bättre kvalitet i 
styrskåpen leder till minskade kostnader för garantiärenden. 

RESURSER/KOSTNADER 
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Aktiviteten kräver insats från konstruktion för revision av artikelnummer för 
kablage och kretskort som använder kontakttypen. En preliminär beräkning av 
materialkostnaden visar en årlig besparing på 250 000kr. 
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AKTIVITET 3 
Förbättra arbetsbeskrivningarna vid operationerna i styrskåpsmontering. 

BESKRIVNING 
Åtgärden syftar till att förbättra och klargöra för arbetsgången i varje 
monteringsoperation vid styrskåpsmonteringen, PV3. TQC, montering & 
självkontroll bör tydligare framgå som ett flöde och ska vara en central del i 
instruktionerna. Genom att ta fram tydliga instruktioner ges montörer så goda 
förutsättningar som möjligt att utföra operationerna på rätt sätt och därmed 
säkras resultatet. 

VINST 
Bättre utnyttjande av resurser i styrskåpsmontering. Säkerställande av bra 
kvalitet på styrskåpen som lämnar PV3 utan en extra kostnad för slutkontroll. 
Reducering av felpoängen i produktrevision orsakat av olåsta kontakter. Bättre 
kvalitet i styrskåpen leder till minskade kostnader för garantiärenden. 

RESURSER/KOSTNADER 
Aktiviteten kräver att styrskåpsmonteringen tar fram nya arbetsbeskrivningar. 
Arbetet planeras ta ungefär 5 manveckor.  
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AKTIVITET 4 
Ombalansering av produktion 

BESKRIVNING 
Analys av produktrevisionsstatistik visar att vissa operationer står för stor andel 
av felutfallet vad gäller olåsta kontakter. Orsaken är framförallt att dessa 
operationer kontakterar en stor andel av kontakterna i styrskåpet och därmed 
blir utmärkande i statistiken. Hög arbetsbelastning av kritiska moment såsom 
kontaktering kan medföra att kvaliteten på arbetet blir lidande. Exempel på 
detta är operation 13 som ansluter 30 procent av styrskåpets kontakter och 
samtidigt står för 36 procent av produktrevisionsanmärkningarna. Andra delar 
av monteringen som har högt felutfall är datamontaget och testrutan. En 
ombalansering ger en jämnare arbetsbelastning mellan operationerna vilket ger 
ett jämnare flöde med mindre störningar. Kvalitetsutfallet för olåsta kontakter 
bör påverkas positivt om operationerna blir jämnare och även arbetsrotation 
underlättas avsevärt.  

VINST 
Minskade störningar i flödet, jämnare arbetsbelastning, minskat felutfall. 

RESURSER/KOSTNADER 
Uppskattningsvis 2 personer under 2-3 veckor  
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AKTIVITET 5 
Utbildning av anställda och introduktionsprogram för nyanställda 

BESKRIVNING 
Genomförande av utbildningsinsatser för anställda vid styrskåpsmonteringen, 
PV3, för att öka medvetenhet, kunskap och förbättringsvilja inom 
kvalitetsområdet. Utbildningen utformas för att ge en kvalitetsteknisk grund 
som man sedan kan bygga vidare på med exempelvis variationsorsaker, 
förebyggande kvalitetsarbete och effektiva förbättringsmetoder, till exempel 
Sex Sigma. 
 
Introduktionsprogrammet för nyanställda är nödvändigt för att säkerställa att 
inte monteringskvaliteten försämras då en ny montör ska läras upp. Dagens 
felutfall ligger på en nivå motsvarande 3050 dpmo (defects per million 
opportunities) vilket motsvarar 0,3 procent fel på de monterade kontakterna. Då 
ett styrskåp innehåller cirka 80 kontakter, och det krävs att alla dessa kontakter 
samtidigt är korrekt anslutna för att styrskåpet ska vara säkrat, finns inget 
utrymme för upplärning genom ”trial and error” metoden. Motivation till 
förbättring uppnås genom att redan första dagen påvisa för nya montörer vad 
som är viktigt och på så sätt påverka inställningen till olika kvalitetsproblem. 

VINST 
Ökad kunskapsnivå hos anställda, förbättrad motivation och tydliggörande av 
vad som är viktigt från ledningens sida. Säkrare introduktion av nyanställda. 

RESURSER/KOSTNADER 
Utbildning för anställda: 2 dagar per år  
Introduktionsprogram: 1 dag 
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AKTIVITET 6 
Förändring av arbetsupplägget vid testrutan 

BESKRIVNING 
Testrutans arbete med att verifiera styrskåpets funktion är mycket viktigt och 
får därmed inte riskera att på något sätt missa eller orsaka nya fel under 
testningens gång. Dagens testrutiner medför att styrskåpets funktion riskerar att 
påverkas då ett fel hittas. Felsökningen sker i dagsläget direkt i testrutan genom 
kontroll av kontakter, utbyte av delar och andra åtgärder tills felet är hittat och 
testprogrammet kan köras vidare. Testprogrammet startas i detta läge inte om 
utan fortsätter från stoppat läge. Vid de ingrepp som testpersonalen tvingas 
göra för att felsöka och laga styrskåpet så finns risk att andra funktioner eller 
anslutningar påverkas.  
 
Grundidén för åtgärden är att testrutan enbart ska funktionstesta styrskåpen. 
Eventuella fel som kräver större ingrepp i styrskåpet ska tas till en repruta där 
felet åtgärdas och kontrolleras. Därefter ska ett nytt test genomföras av 
styrskåpet och endast när styrskåpet klarar funktionstestet utan anmärkning får 
det lämnas vidare till packningsstationen. De kontakter och funktioner som 
anslutits eller påverkats av test eller repruta ska redovisas till 
packningsstationens TQC. Därigenom kan TQC:n, förutom de ordinarie 
punkterna, inriktas mot de kritiska punkterna efter testet. 
 
Om alla påverkande operationer i monteringen har en efterföljande operation 
med TQC så ska denna kontroll räcka för att säkra kvaliteten i styrskåpet. 
Förändringen av testrutans rutiner ska ses som ett sätt att säkra de sista 
ingreppen i styrskåpet så att inga felmonteringar av nytt material sker samt att 
inga fel orsakas av testpersonalen. 

VINST 
Säkring av monteringskvalitet. Tydligare arbetsinnehåll. 

RESURSER/KOSTNADER 
2 veckors arbete för att strukturera ny utformning, skriva arbetsinstruktioner 
och genomföra förändring. 
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SAMMANFATTNING AV BENCHMARKING 
Bombardier Transportation, Västerås. 
Besöksdatum: 2003-10-21 

MEDVERKANDE, ABB MEDVERKANDE, BOMBARDIER 
Daniel Andersson, PA Mats Deleryd, Sex Sigma ansvarig 
Jonas Hedlund, PA  

ORGANISATORISK UPPBYGGNAD 
Endast genom att ledas av en person i ledningsgruppen kan en slagkraftig 
satsning på Sex Sigma göras. Organisationen vid Bombardier har byggts upp 
som en sidoliggande hierarki där varje nivå i företag har en motsvarande nivå i 
Sex Sigma organisationen. Anledningarna är flera, framförallt ska ingen 
förbättringsansvarig svara direkt mot sin ”linjechef” eftersom det kan skapa 
konflikter i arbetet, undertrycka förbättringsviljan och förmågan att lyfta 
problem till ytan.  

Illustration av Sex Sigma organisationens uppbyggnad vid Bombardier. 

UTBILDNINGSNIVÅER 
Bombardier har egna benämningar på den traditionella hierarkiska strukturen 
inom Sex Sigma program. 

Bombardiers version av terminologi inom företagets Sex Sigma program 

 

Traditionellt  Bombardier 
Champion  Champion 
Master Blackbelt Master Agent 
Blackbelt  Agent 
Greenbelt  Analyst 2 
Yellowbelt  Analyst 1 

Vice 
President

Vice President
Zone 3

Site 
Manager

Site Agent
(Blackbelt)

Master 
Blackbelt

6σ-champion 
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Anledningen att Bombardier inte använder de traditionella benämningarna har 
flera förklaringar. Dels är anpassningen av Sex Sigma programmet till det 
specifika företaget en viktig punkt för att lyckas med ett införande. Detta 
betonas av de företagsspecifika titlarna inom programmet. Ett annat skäl att den 
hierarkiska strukturen med bältesfärger antyder att en högre graderad är 
skickligare och duktigare. Detta kan vara känsligt vilket man från företagets 
sida markerar  genom att ta bort bältesstrukturen. Bombardier har valt att bygga 
upp utbildningen som moduler vilket gör att varje utbildning kan utökas till en 
ny nivå. 
 

Bombardiers system med modulutbildningar 

 
Målet är att alla anställda inom Bombardier ska ha en Analyst 1 utbildning. I 
samband med en Sex Sigma kickoff på varje produktionsenhet får samtliga 
anställda en introduktionsinformation under 2-3 timmar som berättar vad Sex 
Sigma innebär och vad som kommer att ske i framtiden. 
 
De agenter som väljs ut utbildas i totalt 8-9 veckor och arbetar därefter heltid. 
Utbildningen fokuseras mycket på Change Management, det vill säga kultur-
förändringar och ledarskapsfrågor. En viktig insyn från Bombardiers sida är att 
för att klara av stora projekt krävs att spindeln i nätet är duktig på att få med sig 
och övertyga alla inblandade. Utbildningen till Agent ses som en befordring 
och efter ungefär två års heltidsarbete med Sex Sigma går de allra flesta agenter 
tillbaka in i linjeorganisationen och får då en högre befattning än den de 
tidigare haft. För Agenter ingår prestationsbaserad bonus som en del av lönen. 
 
Utbildningen anpassas efter deltagarna vid utbildningstillfället och kan även 
innehålla annat än Sex Sigma. Bombardier har lagt in utbildningar i Lean 
Manufacturing, 5S och andra metoder. Anledningen är att man vill utnyttja 
tillfället att lyfta utbildningsnivån inom flera områden. 
 
Det som i nuläget initierar en utbildning är att ett problem uppstått och beslut 
tagits på tillsättandet av ett projekt. En kartläggning genomförs av vilka som är 
berörda av problemet och som kan påverka det. Sedan tas hänsyn till vilka av 
dessa som är lämpliga att utbilda varefter dessa utbildas. När utbildningen 
genomförts tar de hand om det ursprungliga problemet som initierade deras 

Analyst 1 
(3 dagar) 

Analyst 2
(Analyst 1+ 3 dagar)

Agent
(Analyst 2+ 10 dagar)

Master Agent 
(Agent + 10 dagar) 
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utbildning och driver det som ett Sex Sigma projekt. Först efter att ett eller flera 
projekt utförts kommer de utbildade att certifieras till den utbildningsnivån som 
de genomgått. Med detta visar företaget att det inte bara går att närvara vid en 
utbildning utan att resultat i form av besparingar och förbättringar ska visas upp 
innan ett godkännande sker. 

TILLSÄTTANDE AV PROJEKT 
Figuren nedan syftar till att illustrera hur Bombardier ser på tillsättandet av 
projekt och vilka olika ansvarsområden som de olika nivåerna inom Sex Sigma 
programmet har. 

Tillsättande av projekt inom Bombardier Transportation 

 
Grunden till insamlandet av aktiviteter utgörs av aktivitetslistor där funna 
brister kan omsättas till åtgärdande aktiviteter. Ur dessa aktivitetslistor 
identifieras sedan de största problemområdena. De identifierade 
problemområdena plockas upp och ett projekt tillsätts på Analystnivå 
(Greenbelt). De problem som blir för stora för ett deltidsprojekt prioriteras upp 
en nivå och tillsätts som ett Agentprojekt (Blackbelt). 
 
Vid start av projekt läggs stor vikt vid att kartlägga kritiska kvalitetsfaktorer. 
Detta görs genom att skapa ett så kallat CT-träd. 

Illustration av CT-träd som Bombardier använder 

 
Ett CT-träd syftar till att skapa en bild av vad som verkligen är viktigt och vad 
som påverkas av problemområdet. Det gör även att projektgruppen kan ta 

Critical To 
Delivery 

Critical To 
Cost 

Critical To 
Quality 

Critical To 
Satisfaction 

Problemområden 

Företaget 

Områden lämpliga för  
projekt på Greenbelt nivå 

Tvärfunktionella problem lämpliga 
för Blackbelt projekt 
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ställning till vilken typ av besparing som ska åstadkommas för att projektet ska 
anses som lyckat. 

REDOVISNING AV PROJEKTRESULTAT 
Beräkningen av ett projekts resultat är en viktig del av Sex Sigma eftersom de 
uppnådda besparingarna hjälper till att övertyga tvivlare inom organisationen 
och samtidigt rättfärdiga fortsatta insatser i förbättringsprojekt. Vid Bombardier 
beräknades två olika mått på projektets avkastning. ”In Year Savings” 
motsvarar gjorda besparingar under ett år från projektstarten. Det andra 
resultatet visar av de besparingar som förbättringen genererat under två års tid 
från den första genomförda förbättringsåtgärden. Figuren nedan visar grafiskt 
de två resultat som tas fram. 

Bombardiers system för resultat redovisning av Sex Sigma projekt. 

 
De resultat som tas fram godkänns av processägaren och finansfunktionen vid 
företaget. Bombardier har, baserat på det redovisningssätt som presenterats 
ovan, uppskattat besparingspotentialen till en procent av omsättningen under 
företagets första år med ett Sex Sigma initiativ.  

UTÖKAD OMFATTNING 
Till att börja med lanserades utbildningar och projekt vid de olika 
tillverkningsenheterna och framförallt direkt i tillverkningen. Ganska snabbt 
började de projekt som genomfördes att påverka övriga delar i företaget. 
Exempelvis genomfördes ett projekt vars mål var att effektivisera 
omkonstruktionsprocessen. I detta läge valdes att införa Sex Sigmas tanke-
gångar även på tjänsteavdelningar. De projekt som genomförts vid 

Besparing 

D M A  I     C 

Febr. Sept. Febr. 

”In Year” 

24 mån. 



Bilaga 4 
Sid. 5(5) 

Institutionen för industriell ekonomi & samhällsvetenskap 
Avdelningen för kvalitets- & miljöledning 

 

 

tjänsteavdelningar har gett goda resultat och har framförallt varit inriktade på 
processeffektiviseringar. 

FRAMGÅNGSFAKTORER 
På frågan om vad som är det absolut viktigaste för att lyckas med ett Sex Sigma 
initiativ svarade Mats Deleryd omedelbart att ledningens engagemang är 
avgörande. Det krävs att man har ledningens fulla förtroende och att deras stöd 
inte slutar vid goda ord utan även utmynnar i handlingar som stödjer 
satsningen. Mats Deleryd anser även att tydliga mål är en förutsättning. Det 
gäller att kvantifiera och kommunicera målen så att hela organisationen är 
införstådda i vilket håll som företaget är på väg. På Bombardier har man satt 
processägaren som ansvarig för mål under införandet. 
 
Genom att fokusera på problem som kan spara pengar och därefter höja 
kunskapsnivån så att anställda ges möjligheter att genomföra förbättringarna 
har Bombardier fått en hög avkastning på pengar som investerats i utbildningar. 
 
Det sista rådet som gavs under besöket var att om en Sex Sigma satsning ska 
genomföras så ska inget annat göras parallellt. Det är då bättre att paketera allt 
som en enda stor satsning på utbildning med Sex Sigma som samlingsnamn. 
Det viktiga är att inte ta fokus av det initiativ som inleds. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

INTERVJUADE 
Mats Jackson  Ansvarig för projekt- & verksamhetsutveckling, P. 
Ulf-Göran Norefors  Chef kvalitets- & processutveckling. Ledningsgruppen. 
Ivan Obrovac  Produktionschef, P. Ledningsgruppen. 
Kerstin Olsson  Processägare för leveransprocessen, P. 
Thord Porsander  Chef för manipulatorutveckling, RM. 
Johan Raunio  Process- & metodutveckling, RMP. 
Ingvar Svensson  Chef för process- & metodutveckling, RMP.  
Mats Åhgren  Produktionsutvecklingschef, PA. 

SAMMANSTÄLLNING 
 Problem i verksamheten löses i dagsläget gärna genom att en lösning 
läggs till då det egentligen borde lösas genom att problemet togs bort. 

 Sex Sigma kan stå för ett strukturerat och effektivt arbetssätt i 
förbättringsprojekt. 

 Kvalitetssamordnare som drivare av projekt vid verkstäderna. 
 Kvalitetstankarna i företaget lever kvar i ett slags 80-tal anda där den 
ansvariga för kvalitet finns i den egna spegelbilden. En styrande 
kvalitetschef som tar ansvar för utvecklingsinriktat kvalitetsarbete 
saknas.  

 En tänkbar lösning är att ha en egen kvalitetschef på avdelning P 
(produktion). Denna kvalitetschef bör fungera som en sammanhållande 
länk mellan kvalitetssamordnare i verkstäderna. 

 Rotorsakerna till problemen åtgärdas aldrig vilket leder till ihållande och 
återkommande problem. 

 Sex Sigma är ett övergripande paraply med de ingående verktygen som 
beståndsdelar. 

 Sex Sigma har diskuterats tidigare inom företaget. Föreläsare från 
amerikanska bolag inom ABB har varit vid ABB Robotics för att 
föreläsa och ”sälja in” Sex Sigma som arbetssätt. 

 Anser inte att det bör finnas en kvalitetsansvarig avdelning under 
produktionsavdelningen. Kvalitet är en del av processen varför det är 
nödvändigt att integrera kvalitetsarbete i hela processen. 

 Vid utvecklingsarbete används en handfull olika kvalitetsverktyg, bl.a. 
FMEA. Kunskaper finns rörande de olika verktygen men det finns ingen 
sammanhållande struktur eller ett arbetssätt som kopplar samman 
resultatet från ett verktyg med användandet av nästa. 
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 Utveckling och underhåll borde vara med från början i ett Sex Sigma 
initiativ eftersom kopplingen mellan produktion och produktunderhåll är 
naturlig. 

 Utvecklingssidan kan ha viss övertro på eget arbete, leder till att 
krångliga metoder används vid kvalitetssäkring. Det grundläggande kan 
ibland förbigås. 

 Utvecklingssidan har en smal syn på kvalitet, en breddning av synfältet 
skulle behövas. 

 Det finns brister i utbredningen av processynsättet inom företaget. 
 Sex Sigma projekt kan användas till att förenkla utvecklingsavdelningens 
rutiner och arbetssätt. 

 Kvalitetsmål sätts generellt för högt och justeras innan de kan uppnås. 
Målen används som visioner vilket sänker ambitionerna i förbättrings-
arbetet.



 

 

 



 

 

 

 


