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FÖRORD 

I 

Förord 
 
Detta examensarbete är det sista momentet i vår civilingenjörsutbildning inom Industriell 
ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet 
som har utförts på Volvo Aero Corporation i Trollhättan under vårterminen 2006 har varit 
givande och har gett oss värdefulla erfarenheter inför framtiden.  
 
Vi skulle härmed vilja passa på och tacka alla som på olika sätt hjälpt och stöttat oss under 
arbetets gång. Ett speciellt tack vill vi rikta till nedanstående personer.  
 

Anita Wahlberg, handledare på Volvo Aero Corporation som har tagit sig tid för att svara 
på frågor och funderingar som dykt upp under arbetets gång och som sett till att vi haft 
alla förutsättningar för att göra ett bra arbete.  
 
Peter Hammersberg på SKF i Göteborg och Ola Blomqvist på ABB High Voltage 
Products i Ludvika som tog sig tid att träffa oss och svara på våra frågor rörande hur 
deras Sex Sigma-arbete fungerar.  
 
Alla som ställt upp och deltagit i intervjuer samt vid det anordnade arbetsmötet. Det har 
varit värdefullt att få ta del av era åsikter.  
 
Erik Lovén, handledare på Avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå 
tekniska universitet för dina åsikter, tips och kommentarer under arbetets gång.  
 
Våra familjer, pojkvänner och vänner för stöttning under hela examensarbetet. Ett extra 
tack till er som tog er tid att korrekturläsa slutrapporten.  
 
Slutligen skulle vi vilja tacka varandra för en rolig exjobbstid. Det stöd och den 
motivation vi gett varandra under arbetets gång har varit mycket värdefull.  

 
 
 
 
Trollhättan 2006-05-15 
 
 
 
Anna Kers    Josefin Persson 
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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet har utförts på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Företaget 
tillverkar flygplansmotorer, turbiner samt komponenter till flygplans- och raketmotorer. 
Dessutom utför företaget underhåll på flygplansmotorer. Eftersom företaget behövde ett mer 
strukturerat sätt att arbeta med förbättringar började Sex Sigma implementeras under år 2000. 
Ett utbildningsprogram togs fram och medarbetare utbildades till Black Belts och Green 
Belts. När de utbildade kom ut i verksamheten och skulle driva Sex Sigma-uppdrag nådde 
man inte ända fram i den dåvarande strukturen. I och med detta började företaget istället att 
fokusera på ett annat förbättringskoncept, VU-programmet, som har en inbyggd 
organisationsstruktur. Idag ses återigen ett behov av Sex Sigma och man vill se resultat från 
dem som utbildats. Sex Sigma används dock inte i den utsträckning som önskas och därmed 
finns stor förbättringspotential. Syftet med det här examensarbetet har varit att kartlägga hur 
Sex Sigma används på Volvo Aero Corporation idag samt ge kort- och långsiktiga 
åtgärdsförslag som kan öka Sex Sigma-användandet. 
 
Datainsamlingen har till stor del gjorts genom intervjuer, enkätundersökning samt 
sammanställning av sekundärdata. För att få idéer till åtgärdsförslag genomfördes även en 
jämförande studie med två företag som arbetar med Sex Sigma på olika sätt. Under arbetets 
gång har också olika ledningsverktyg använts. 
 
Med hjälp av intervjuer fastställdes hur Volvo Aero Corporation arbetar med Sex Sigma idag. 
Det finns ett behov av ett arbetssätt som kan lösa problem av mellanstor karaktär och där ser 
man att Sex Sigma behövs. Företagets medarbetare har en positiv inställning till Sex Sigma 
och man tror på metodikens förmåga att lösa svåra problem. I dagsläget slutförs dock färre 
Sex Sigma-uppdrag än önskat. De problem som identifierats uppstår ofta vid initieringen av 
Sex Sigma-uppdrag, framförallt när uppdragen ska prioriteras och resurssättas. 
 
Genom att följa Sex Sigmas DMAIC-metodik identifierades kommunikation, ledningens 
efterfrågan samt tillgänglighet av kompetens som de viktigaste förbättringsområdena. För att 
förbättra kommunikationen rekommenderas företaget att bestämma och sprida hur Sex Sigma 
ska användas samt klargöra kopplingen mellan VU-programmet och Sex Sigma. Båda 
arbetssätten behövs och de kompletterar varandra. Det är därför viktigt att båda 
förbättringskoncepten ingår i företagets förbättringsarbete. För att tydligare visa på ledningens 
efterfrågan bör konkreta mål sättas upp och Sex Sigma bör kopplas till företagets strategiska 
fokus. Som åtgärd för att öka tillgängligheten av kompetens bör företaget förändra 
organisationsstrukturen kring de Black Belt-utbildade. I arbetet ges tre olika alternativ till hur 
detta kan göras. 
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Abstract 
 
This master thesis has been conducted at Volvo Aero Corporation in Trollhättan. The 
company produces aircraft engines, turbines and components for aircraft and rocket engines. 
In addition to this the company conducts overhauls and repairs of aircraft engines. Since there 
was a need for a more structured method to work with improvements the implementation of 
Six Sigma started in 2000. An educational programme was developed and employees were 
educated to Black Belts and Green Belts. When they started to run Six Sigma projects it was 
discovered that the wanted results were not reached in the existing structure. This made the 
company start focusing on a different improvement concept, Operational Development, which 
has a well built-in organisational structure. Today the need for Six Sigma is once again 
observed and results from those trained in Six Sigma are starting to become required. Six 
Sigma is not employed to the desired extent and therefore there is a great potential for 
improvement. The objective of this master thesis is to survey how Six Sigma is applied at 
Volvo Aero Corporation today and to give suggestions, how to increase the use of Six Sigma, 
both in the short and long term. 
 
To a great extent the data collection has been carried out through interviews, investigating 
questionnaires and a compilation of secondary data. To generate ideas for proposals a 
comparative study was performed at two companies that work in different ways with Six 
Sigma. Some Management Tools have also been applied while working on the thesis. 
 
Through the interviews it was established how Volvo Aero Corporation works with Six 
Sigma today. There is a need for a way of working that can solve medium sized problems and 
this is where Six Sigma is needed. The company’s employees have a positive attitude towards 
Six Sigma and they believe that the method has the power to solve difficult problems. Today 
fewer Six Sigma projects than required are completed. The problems that have been identified 
often arise during the initialising stage of a Six Sigma project, especially when prioritising 
projects and allocating resources to the projects.  
 
By following Six Sigma’s DMAIC-methodology the most important improvement measures 
were identified to be communication, company management demand and availability of 
qualified personnel. To improve communication the company is recommended to decide and 
spread how Six Sigma is to be used and also to explain the connection between Operational 
Development and Six Sigma. Both methods are required and they complement each other. 
Therefore, it is important that both methods take part in the company’s quality improvements. 
To make the management’s desire clearer specific goals should be appointed and Six Sigma 
should be connected to the strategic focus of the company. As one measure to increase the 
availability of qualified personnel the company should change the organisation for the trained 
Black Belts. The thesis gives three suggestions on how to solve this issue. 
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Ordlista 
 

Befattningspoäng   Företagets sätt att värdera en befattning utifrån dess 
självständighet, ansvar, arbetsmiljö, ledning samt krav som ställs 
på utbildning och erfarenhet. Poängen värderar inte den enskilde 
befattningshavaren utan bara befattningen som sådan. 

DPMO   En förkortning för Defects Per Million Opportunities, ett mått 
som ofta används i Sex Sigma-sammanhang för att mäta 
processernas duglighet.  

Företagsledningen  Denna benämning syftar på den högsta ledningen för Volvo Aero 
Corporation. Företagsledningen är lokaliserad i Trollhättan.  

Internkonsult En roll inom VU-programmet. Fungerar som stöd för cheferna i 
deras VU-arbete samt håller i medarbetar- och ledarseminarier. 
Dessa omfattar alla medarbetare och genomförs två gånger om 
året.  

Ledningsgrupp  På Volvo Aero Corporation finns ett 20-tal ledningsgrupper. De 
finns inom alla funktioner och på flera olika nivåer i företaget.  

Operational Development Det engelska namnet på verksamhetsutveckling och VU-
programmet. 

Sex Sigma Ett koncept med syfte att uppnå förbättringar. På Volvo Aero 
Corporation används i regel det engelska namnet Six Sigma. I 
denna rapport kommer dock konceptet att benämnas med det 
svenska namnet Sex Sigma, i enlighet med svensk litteratur 
skriven i ämnet.  

Teamsite   En hemsida på intranätet där filer och information kan läggas ut. 
Dessutom kan rättigheter och begränsningar fördelas på olika 
användare.  

VAC   Förkortning av Volvo Aero Corporation.  

Verksamhetsutvecklare En roll inom företagets förbättringsarbete. Ursprungligen krävde 
denna befattning en utbildning som både Internkonsult och Black 
Belt.  

Violin  Namnet på det intranät som är gemensamt för hela Volvo-
koncernen.  

VU-grupper Där VU-programmet bedrivs ingår alla medarbetare i en VU-
grupp. Gruppen arbetar med att förbättra ett område som för 
tillfället är viktigt att åtgärda.  

VU-programmet   Ledningens initiativ för att inom en viss organisatorisk enhet 
planera, genomföra och följa upp verksamhetsutveckling. VU-
programmet fokuserar förbättringsarbete inom en funktion och 
inkluderar stödstruktur, arbetsformer, verktyg, uppföljning och 
efterfrågan. 

VU-rådet  Övergripande beslutsgrupp för samtliga pågående VU-program 
inom Volvo Aero Corporation.  
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1 Inledning 
 
Detta kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och 
avgränsningar. Dessutom beskrivs rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Volvo Aero Corporation är ett helägt dotterbolag till AB Volvo och har 3 400 anställda i 
Sverige, Norge och USA. Huvudkontoret finns i Trollhättan. Företaget tillverkar flygplans-
motorer, turbiner samt komponenter till flygplans- och raketmotorer. Deras komponenter 
sitter i mer än 80 % av alla flygmotorer på stora flygplan, det vill säga plan med mer än 100 
stolar, och de samarbetar med alla stora flygbolag. Dessutom utgör service och underhåll en 
viktig del av verksamheten. (Volvo Aero Corporation, 2006) 
 
Kvalitetskraven inom flygindustrin är höga och därför arbetas det aktivt med kvalitet och 
säkerhet. Företaget måste bland annat ta hänsyn till krav från olika länders 
luftfartsmyndigheter samt olika certifikat som är specifika för flyg- och rymdbranschen. Detta 
gör att verksamheten är präglad av kvalitetstänkande. (Lund, 2006) Det finns redan idag ett 
fungerande förbättringsprogram för verksamhetsutveckling på företaget, VU-programmet. 
Programmet startades som ett pilotprojekt på en av företagets avdelningar 1993 och började 
implementeras 2003. Idag omfattas bland annat hela funktionen Produktion i Trollhättan av 
VU-programmet. VU-programmet riktar förbättringsarbetet åt ett håll och ger medarbetarna 
ett fokus som kan förändras beroende på företagets strategi. (Carlsson, 2006) 
 
Ett annat förbättringsprogram som Volvo Aero Corporation arbetar med är Sex Sigma. Sex 
Sigma är ett strukturerat arbetssätt för att driva förbättringsarbete. Det som skiljer Sex Sigma 
från traditionella kvalitetsmetoder är att det fungerar som ett genomtänkt paket med en 
filosofi som ger en stabil och repeterbar kvalitetsförbättringsinsats. Sex Sigma är också mer 
besparingsinriktat än andra traditionella kvalitetsarbetssätt. (Foster, 2004). År 1999 började 
Sex Sigma användas på Volvo Aero Corporation efter att General Electric, som är en av 
företagets stora kunder, efterfrågat detta. Från General Electrics håll ville man att Volvo Aero 
Corporation skulle jobba mer systematiskt med förbättringsarbete. Eftersom Sex Sigma var 
den modell som de tillämpade, såg de gärna att även Volvo Aero Corporation använde samma 
arbetssätt. Volvo Aero Corporation gick med på att initiera ett Sex Sigma-arbete om General 
Electric kunde ge dem den utbildning som behövdes. Denna överenskommelse gjorde att de 
första som utbildade sig till Black Belts på Volvo Aero Corporation gjorde det på General 
Electric i USA. (Ellström, 2006) 
 
En arbetsgrupp tillsattes som kallades VIP – Volvo Improvement Program. Denna grupp hade 
som uppgift att koordinera och kombinera ihop de olika förbättringsprogram som cirkulerade 
på Volvo Aero Corporation vid den här tiden. Bland dessa förbättringsprogram fanns bland 
annat Sex Sigma och VU-programmet.  
 
Senare sattes en avdelning inom dåvarande affärsområdet Components ihop bestående av 
Verksamhetsutvecklare som arbetade heltid med implementeringsfrågor. Avdelningen 
arbetade framför allt med utbildning av medarbetare men även med att driva pilotprojekt. 
Man hade som mål att ha utbildat 75 Black Belts och 1125 Green Belts, det vill säga 1/75 
respektive 1/4 av företagets anställda innan år 2003. En hel del uppdrag startades upp men 
gruppen upplevde att intresset från ledningen var svalt. (Carlsson, 2006) 
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Black Belt- och Green Belt-utbildningarna lades in i den allmänna utbildningskatalogen och 
intresset från medarbetarnas sida var stort. Utbildningarna fylldes snabbt och VIP-gruppen 
fick börja välja ut de personer som skulle delta i utbildningarna. De som valdes ut arbetade på 
strategiskt utvalda platser och områden i organisationen. Under den här tiden arbetades det så 
mycket med implementeringsproblematik och utbildning att det inte fanns tid över för 
uppdragen. De uppdrag som utfördes avbröts ofta innan de slutförts eftersom man stötte på 
problem i organisationen. Man talade inte samma språk och förstod inte varandras syften. Till 
slut insåg man att organisationen inte hade den infrastruktur och det ramverk som behövdes 
för förbättringsarbetet. Detta ramverk hittade man i VU-programmet, och efter detta flyttades 
fokus från Sex Sigma till att få VU-programmet att fungera. (ibid.)  
 

1.2 Problembeskrivning 
Från det att avdelningen upplöstes år 2003 till det att den nuvarande Sex Sigma-koordinatorn 
tillträdde var det ett uppehåll på ett och ett halvt år då Sex Sigma tappade fokus. VU-
programmet tar hand om de vardagliga och ständiga förbättringarna men det finns i dagsläget 
inget arbetssätt för att hantera större problem av mellanstor karaktär. Företaget ser ett behov 
av ett arbetssätt för att hantera dessa problem och därigenom har intresset för Sex Sigma 
återigen börjat vakna.  
 
Volvo Aero Corporation är uppdelat i funktionerna Teknik, Produktion, Marknad och Inköp 
samt fyra stödfunktioner. I dagsläget utförs de flesta Sex Sigma-uppdrag inom Produktion. 
För tillfället har företaget utbildat 54 Black Belts och drygt 100 Green Belts som finns 
utspridda i alla funktioner. Ytterligare utbildning pågår. Under det senaste året har fyra 
uppdrag slutförts och dessa har visat på goda resultat. En undersökning gjord på företaget 
visar att motivationen att använda Sex Sigma finns hos både Green Belts och Black Belts. 
Trots all utbildning har antalet utförda Sex Sigma-projekt legat på en låg nivå och det startas 
och slutförs färre uppdrag än önskat varje år. Företaget har lagt ned stora resurser på 
utbildning som man nu vill ska ge avkastning. Förutsättningar och kompetens för att komma 
igång med användandet av Sex Sigma på Volvo Aero Corporation finns. Frågan är vad det är 
som hindrar företaget att aktivt arbeta med Sex Sigma-metodiken. Av denna anledning har 
Volvo Aero Corporation annonserat ut och tillsatt detta examensarbete.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur Sex Sigma-arbetet ser ut idag samt identifiera 
åtgärder som på kort och lång sikt kan utveckla användandet av Sex Sigma på Volvo Aero 
Corporation.  

1.3.1 Mål 
Målet är att vid examensarbetets slut ha uppfyllt nedanstående punkter: 

 Kartlägga och analysera hur Sex Sigma-uppdrag initieras och genomförs idag genom att 
undersöka hur det arbetas med Sex Sigma inom två av företagets funktioner. 

 Kartlägga hur resultaten från Sex Sigma-uppdragen kommuniceras ut i företaget. 
 Identifiera problem med Sex Sigma-uppdrag inom Volvo Aero Corporation. 
 Identifiera drivkrafter och eventuellt motstånd till Sex Sigma-uppdrag inom Volvo Aero 

Corporation.  
 Ge kort- och långsiktiga förslag på åtgärder som kan öka användandet av Sex Sigma. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart att behandla implementering av förbättringsprogrammet Sex 
Sigma och åtgärder som kan öka användandet av Sex Sigma-metodiken eftersom företaget 
efterfrågar detta. Enligt handledarens önskemål kommer fokus att ligga på att undersöka hur 
uppstart och avslut av Sex Sigma-uppdrag genomförs. På grund av examensarbetets 
begränsade tidsram kommer tre utvalda funktioner på företaget att studeras.  
 
Examensarbetet utförs enligt Sex Sigma-metodikens DMAIC-cykel, vilken beskrivs under 
metodkapitlet. På grund av omfattningen kommer endast de fyra första faserna att 
genomföras. I Improve-fasen kommer åtgärdsförslag att tas fram, men det finns inget 
utrymme till att implementera förslagen.  
 

1.5 Disposition av rapporten 
I det här examensarbetet skiljer sig rapportstrukturen från den traditionella eftersom DMAIC-
metodiken har följts. De traditionella kapitlen empiri, analys och resultat behandlas i denna 
rapport under kapitlet fallstudie. Utfallet av och resonemanget kring den empiriska studien 
återfinns under rubrikerna Define och Measure. Under rubriken Analyse har det insamlade 
materialet analyserats med hjälp av den teori som tagits upp i teorikapitlet. Resultatet av 
arbetet återfinns under rubriken Improve där åtgärdsförslag tas upp. Dessutom har ytterligare 
ett kapitel lagts till som innehåller rekommendationer till företaget. I detta kapitel tas åtgärder 
och åsikter upp som inte belysts i fallstudien. En skiss över rapportdispositionen ses i figur 1. 
 
Det hade varit svårt att anpassa en traditionell rapportstruktur till DMAIC-cykeln, och därför 
har detta upplägg valts.  

 
 Figur 1. Schematisk skiss över den av författarna valda rapportdispositionen.  
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2 Teori 
 
Kapitlet beskriver teorier som legat till grund för de slutsatser som dragits i examensarbetet. 
Dessutom presenteras teorier som underlättar för personer som inte är insatta i ämnet.  

2.1 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling 
Det begrepp som utgör grunden i detta examensarbete är Total Quality Management, TQM. 
Detta begrepp har format författarnas syn på kvalitetsteknik och beskrivs därför grundligt. 
Total Quality Management, TQM, översätts av Bergman och Klefsjö (2001, s.34) till offensiv 
kvalitetsutveckling och definieras enligt nedan: 
 
”...en ständig strävan att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som 
har fokus på organisationens processer.” 
 
Bergman och Klefsjö ser offensiv kvalitetsutveckling som en helhet där värderingar, 
arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre 
resursåtgång. Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i ett företag måste enligt Bergman och 
Klefsjö bygga på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor. 
 
För att ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling ska kunna byggas upp krävs ett 
engagerat ledarskap för kvalitet. Detta arbete ska enligt Bergman och Klefsjö vila på en kultur 
som har sin grund i värderingar som att: 
 

 Sätta kunderna i centrum 
 Basera beslut på fakta 
 Arbeta med processer 
 Arbeta ständigt med förbättringar 
 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 
Det är dessa värderingar som Bergman och Klefsjö kallar hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling, se figur 2, och de anser att det är viktigt att dessa samverkar och skapar 
en helhetsbild. Hörnstenarna ska stödjas av lämpligt valda arbetssätt och konkreta verktyg, 
(ibid). 
 

 
Figur 2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Fritt efter Bergman och Klefsjö (2001, s.36) 
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Att sätta kunderna i centrum är centralt i dagens syn på kvalitet. Kvalitet måste sättas i 
relation till kundernas behov och förväntningar. Betydelsen av att sätta kunderna i centrum är 
att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och sedan arbetar systematiskt under 
utveckling och tillverkning av produkter för att försöka att uppfylla dessa behov och 
förväntningar. (Bergman och Klefsjö 2001) 
 
Basera beslut på fakta innebär att alla beslut som fattas ska vara väl motiverade och inte låtas 
påverkas av slumpfaktorer. För att klara av att fatta faktabaserade beslut krävs det fakta att 
analysera. Det krävs även systematisk information om kunders behov önskemål, reaktioner 
och tyckande. (Bergman och Klefsjö 2001) 
 
Att arbeta med processer är viktigt för att tillgodose kundens krav och samtidigt arbeta 
resurssnålt. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är en process en uppsättning 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processen omarbetar input, exempelvis 
information och material, till output i form av varor och tjänster.  
 
Att arbeta med ständiga förbättringar är av yttersta vikt inom offensiv kvalitetsutveckling. I 
Bergman och Klefsjö pratar man om grundregeln för kvalitetsförbättringar och att det alltid 
finns sätt att åstadkomma bättre produkter och arbetssätt som ändå kräver mindre 
resursåtgång. ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.” skriver Bergman och 
Klefsjö (2001, s.42) 
 
Att skapa förutsättningar för delaktighet är viktigt för att uppnå ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete enligt Bergman och Klefsjö. Goda förutsättningar för delaktighet skapas 
genom att på olika sätt underlätta för medarbetarna att delta och aktivt få påverka beslut. 
Delaktighet och engagemang skapas bland annat genom kommunikation, utbildning, 
delegation, ansvar och befogenheter. De menar att arbetstillfredsställelse är ett viktigt mål 
men också ett medel för att uppnå hög kvalitet.  
 

2.2 Förbättringsarbete 
Sörqvist (2004) skriver att behovet av förändring alltid har funnits och alltid kommer att 
finnas. På grund av detta är det viktigt att lära sig att arbeta med och hantera förändringar på 
ett systematiskt sätt. Om man kan förvandla förbättringsarbetet till en naturlig del av vardagen 
kan människan förmodligen finna en stabilitet och trygghet i förändringen, menar Sörqvist. 
 
Sörqvist skriver att när man arbetar med förändringar är det viktigt att veta vad som motiverar 
människor och vad man kan göra för att öka deras motivation. Motivation beror till stor del på 
individens drifter, önskemål och behov. För att lyckas med ett förändringsarbete är 
medarbetarnas attityd av stor betydelse. Olika människor har i grunden olika inställningar och 
attityder till förändringar. Sörqvist menar att vissa ser en förändring som en tänkbar hotbild 
varpå rädsla och förändringsmotstånd uppstår, medan andra snarare ser det positiva i en 
förändring. Den stora massan har dock en avvaktande inställning till förändringar utan att vara 
negativa, man vill veta att det nya är bättre än det man tidigare haft innan det nya kan 
accepteras menar Sörqvist. För att övervinna rädsla för förändring måste man se till att 
medarbetarna känner till och förstår behovet av förändringen, enligt Antony och Banuelas 
(2002).  
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Edvardsson och Thomasson (1992) skriver också om vikten av att marknadsföra 
förbättringsarbetet. Syftet med denna marknadsföring är bland annat att skapa förståelse för 
och förklara meningen med det man gör, att öka engagemanget i arbetet samt att förbättra den 
interna kommunikationen. Ledningens uppgift är att vara pådrivande i denna interna 
marknadsföring. Ofta finns det redan kanaler på företaget som kan användas för att sprida 
information om förbättringsarbetet.  
 
Edvardsson och Thomasson (1992) menar även att det är viktigt att få företagsledningen att 
tro på det förbättringskoncept som man arbetar med, så att de visar ett helhjärtat stöd för 
arbetet. Det räcker inte att ledningen förklarar att de stödjer projektet, utan de måste engagera 
sig i arbetet och i handling visa att det är viktigt för företaget. Kvalitetsarbete kan inte heller 
beordras fram, utan det viktigaste för att förändringar ska ske är genom ledningens förändrade 
attityd och beteende. Det är även viktigt med realistiska och tydligt definierade mål för att öka 
engagemanget kring förbättringsarbetet. Det är ledningens uppgift att formulera dessa mål, 
som bör vara orienterade mot de externa kunderna och gå i linje med verksamhetsidén. Både 
budskapet att det är nödvändigt att satsa på förbättringsarbete samt kvalitetsmålen måste 
marknadsföras internt. 
 

2.3 Introduktion till Sex Sigma 
I slutet på 1980-talet introducerades förbättringsprogrammet Sex Sigma på Motorola i syfte 
att öka den försämrade kundnöjdheten. Företaget satte upp som mål att förbättra alla 
produkter, både varor och tjänster, med tio gånger på fem år, enligt Bergman & Klefsjö 
(2001). Detta blev startskottet för Sex Sigma. Motorola investerade pengar i utbildning av 
personalen och införde det nya arbetssättet där förbättringar drevs i projektform, något som 
visade sig reducera kvalitetsbristkostnaderna avsevärt. Allt sedan dess cirkulerar flera 
framgångshistorier om kända företag som lyckats med sin implementering och som med hjälp 
av Sex Sigma-metodiken minskat sina kvalitetsbristkostnader, enligt Magnusson, Kroslid och 
Bergman (2003).  
 
Namnet Sex Sigma har sin grund i statistiken. Den grekiska bokstaven sigma, σ, brukar 
användas som beteckning för standardavvikelse, ett vanligt mått på variation. För en mer 
ingående förklaring på vad namnet Sex Sigma innebär, se bilaga 1. I namnet ingår en 
målformulering, nämligen att alla processer ska uppnå just Sex Sigma. Sörqvist (2004) 
påpekar att detta mål bör ses mer som en filosofi än en absolut målbild som måste uppnås. 
Det viktiga är att man kontinuerligt fokuserar, mäter, analyserar och minskar processens 
variationer så att antalet defekta enheter minimeras.  
 
Sex Sigma är i sig inte något nytt. Konceptet använder sig av gamla verktyg och metoder som 
beskrivits av kvalitetsföregångare som Deming och Shewhart. Klefsjö et al. (2001) menar att 
det nya snarare är att Sex Sigma använder effektiva, statistiska tekniker på ett systematiskt 
sätt för att reducera variation och förbättra processer. Sex Sigma har också ett starkt fokus på 
resultat, kundrelaterade såväl som ekonomiska, vilket ger synbara finansiella effekter, anser 
Klefsjö et al. (2001).  
 
Bergman och Klefsjö (2001) anser att Sex Sigma är ett systematiskt sätt att eliminera oönskad 
variation i processer, vilket ger vinster i form av både minskade kostnader och högre 
kundtillfredsställelse. Idag är Sex Sigma ett av de starkaste och mest spridda 
förändringskoncepten i världen, enligt Sörqvist (2004). 
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Under ett seminarium givet av Sörqvist (2006) behandlades Sex Sigmas utveckling. Enligt 
Sörqvist användes Sex Sigma till en början som en del av det traditionella kvalitetsarbetet och 
hade fokus på variationer och orsaksanalys men inte på kunden. I nästa generation av Sex 
Sigma utvecklades det till ett ledningskoncept och fick mer kundfokus. Under 2000-talet har 
Sex Sigma utvecklats ytterligare och omfattar både kvantitativ och kvalitativ analys samt har 
mer fokus på produktutveckling. 
 
Sex Sigma använder sig av en speciell metodik som kallas DMAIC efter de fem ingående 
faserna; Define, Measure, Analyse, Improve och Control, enligt Park (2003). Denna metodik 
behandlas mer ingående i metodkapitlet. Till de fem faserna är olika verktyg knutna, exempel 
på dessa kan ses i figur 3. De verktyg som väljs beror dock på projektets karaktär och kan 
variera från fall till fall. För att kunna använda erforderliga verktyg i Sex Sigma-projekten 
krävs utbildning och kunskap om de olika verktygen, menar Bergman och Klefsjö (2001).  
 

 
Figur 3. Kvalitetsverktyg kopplade till DMAIC-cykelns fem faser. Fritt efter Banuelas och Antony (2004) 

samt Hoerl (2001).  

 
I ett Sex Sigma-projekt ingår vanligtvis olika tollgates, eller stopp-gå-avrapporteringar, där 
beställaren ger klartecken om uppdraget kan gå vidare till nästa fas eller inte, enligt 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003). I Sex Sigma drivs förbättringsarbetet i projektform. 
I litteraturen benämns dessa ofta för Sex Sigma-projekt. På Volvo Aero Corporation har man 
dock valt att kalla det Sex Sigma-uppdrag. Av den anledningen används ordet projekt i 
teoriavsnittet och uppdrag i den övriga rapporten. 
 

2.4 Sex Sigma-organisationen 
Organisationen kring ett Sex Sigma-program är uppbyggd av olika roller och ansvar. I de 
flesta Sex Sigma-företag har rollerna namngetts efter ett kampsportsinspirerat bältessystem. 
De olika rollerna har alla utbildning inom Sex Sigma, men med olika omfattning, enligt 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003). I figur 4 nedan finns ett exempel på en typisk Sex 
Sigma-organisation samt dess olika roller och ansvarsområden. 
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Figur 4. Sex Sigma-organisationens olika roller och deras ansvarsområden.  

Fritt efter Magnusson et al. (2003, s. 39).  

 
Enligt Foster (2004), Magnusson et al. (2003) och Park (2003) kan en Sex Sigma-organisation 
beskrivas som nedan, med olika roller, funktioner och ansvarsområden.  
 
Högst upp i Sex Sigma-organisationen sitter vanligtvis en Champion, som ibland även kallas 
sponsor. Denna person sitter med i ledningsgruppen och stödjer och driver Sex Sigma-frågor 
på ledningsnivå. Han eller hon är även med och identifierar nya projekt tillsammans med 
Black Belts. I vissa företag finns även Master Black Belts. De är erfarna Black Belts och 
fungerar som mentorer och lärare för nya Black Belts. Detta gör att utbildningen kan ske på 
företaget vilket minskar utbildningskostnaderna.  
 
Nyckelpersonerna i Sex Sigma-organisationen är Black Belts. Dessa personer är 
specialtränade i olika verktyg och statistik för att kunna leda och genomföra projekt som 
reducerar kostnaderna. Dessa personer måste vara respekterade av organisationen och ha den 
auktoritet som krävs för att implementera förändringar. Black Belts bör lyftas ur 
organisationen och arbeta med Sex Sigma-projekt på heltid, menar Magnusson et al. (2003). 
Anledningen till detta är att förbättringsprojekt ofta är krävande och en kritisk faktor för 
projektets förverkligande hänger på den tid som läggs ned. Black Belts måste ges tid och 
frihet att arbeta långsiktigt med Sex Sigma, samt ges möjligheter att ifrågasätta gammal 
kunskap. Enligt Foster (2004) har Black Belts ofta krav på hur många projekt som de ska 
genomföra per år och hur mycket avkastning dessa ska ge. I Black Belt- och Green Belt-
utbildningen ingår vanligtvis ett moment där deltagarna ska genomföra ett verkligt 
förbättringsprojekt. Detta projekt är ett bra sätt att introducera Sex Sigma-metodiken och 
verktygen.  
 
Green Belts är utbildade för att kunna använda grundläggande kvalitetsverktyg och de arbetar 
ofta som projektledare eller projektmedlemmar på deltid. I vissa organisationer arbetar Green 
Belts med mindre kritiska projekt. Enligt Magnusson (2001) och Park (2003), finns även en 
roll som kallas White Belt. Dessa är operatörer och projektdeltagare som fått en 
grundläggande introduktion till Sex Sigma.  
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2.5 Implementering av Sex Sigma 
Att implementera ett förbättringsprogram som Sex Sigma kan ske på flera sätt. Enligt Sörqvist 
(2004) är själva införandet kritiskt. Om man har misslyckats med ett förbättringsinitiativ 
under införandet är det mycket svårt att få en ny chans, eftersom det är stor risk att både 
medarbetare och chefer är negativt inställda vid ett andra försök. För att implementeringen 
ska bli framgångsrik krävs noggrann planering och förberedelse, menar Sörqvist (2004). 
Några strategier, modeller och framgångsfaktorer för en lyckad implementering finns 
beskrivna i efterföljande kapitel.  

2.5.1 Implementeringsstrategi 
Efter framtagandet av Sex Sigma-metodiken på Motorola har flera andra företag 
implementerat Sex Sigma för att förbättra organisationens prestationsförmåga. Enligt Sanders 
och Hild (2000) varierar det från företag till företag vilken strategi som används för att 
implementera Sex Sigma. I praktiken kan man säga att det finns lika många strategier som det 
finns företag som använder sig av metodiken. Sandholm och Sörqvist (2002) beskriver i en 
artikel vikten av att anpassa Sex Sigma till den egna organisationens situation och behov. 
Parametrar som påverkar hur Sex Sigma ska användas är bland annat organisationens 
kundrelationer, konkurrenssituation, arbetsklimat samt de anställdas utbildning och attityd. 
Andra saker som påverkar är ledningens engagemang, företagets finansiella situation och dess 
storlek.  
 
Park (2003) menar att den första och viktigaste frågan att besvara vid implementering av Sex 
Sigma är hur och var i företaget resurserna ska sättas in. Han menar även att eftersom Sex 
Sigma styrs uppifrån och ned, ska det första steget vara att försäkra sig om att ledningen 
uttalar sitt fulla engagemang. I Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) talar man däremot 
om att det finns minst tre implementeringsstrategier för Sex Sigma där ledningens 
engagemang och roll varierar. 
 
En strategi är att utbilda hela företaget till en så kallad Sex Sigma-organisation där det finns 
en stark koppling mellan strategiska företagsmål och Sex Sigma-projekt, enligt Magnusson et 
al. (2003). En annan strategi enligt författarna är att använda Sex Sigma som ett 
förbättringsprogram i vissa delar eller enheter i företaget. I detta fall styrs inte Sex Sigma-
arbetet av högsta ledningen utan drivs istället av engagemang från respektive avdelning. 
Högsta ledningen har dock gett sitt samtycke. I dessa företag är det frivilligt att arbeta med 
Sex Sigma-metodiken och den sprids genom lyckade och uppmärksammade projekt. I vissa 
fall kan denna strategi leda till att hela företaget bildar en Sex Sigma-organisation. Den tredje 
implementeringsstrategin, enligt Magnusson et al., grundar sig på att företaget har insett 
fördelarna med Sex Sigma men att högsta ledningen inte vill ta sig an arbetssättet. Den här 
strategin väver ihop Sex Sigma-verktygslådan, och i vissa fall även metodiken DMAIC, med 
företagets redan existerande förbättringsprogram. 

2.5.2 Arbetsmodell för implementering 
Det finns olika modeller för att introducera Sex Sigma. I Park (2003) talar man om att ta hjälp 
av en sjustegsmodell som är inriktad för implementering av en hel Sex Sigma-organisation. 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) rekommenderar att följa en tolvstegsmodell 
uppdelad i fyra faser vid implementering av Sex Sigma, se figur 5. 
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Figur 5. En tolvstegsmodell för att introducera Sex Sigma. Modellen är indelad i fyra faser.  

Fritt efter Magnusson et al. (2003, s. 81) 

 
De fyra faserna som belyses nedan är hämtade från Magnusson et al. (2003). 
 
Start: För att Sex Sigma-introduktionen ska bli synlig i hela företaget måste VD:n visa ett 
helhjärtat engagemang. Syftet samt företagets strategi med Sex Sigma måste förmedlas 
tydligt. Medarbetarnas delaktighet och entusiasm är av stor betydelse och är oftast viktigare 
än resurser. I startfasen ska även en Champion tillsättas. Hela ledningen måste förstå syftet 
med Sex Sigma och se behovet av förändring. Efter detta bör en plan med aktiviteter, 
milstolpar och stopp-gå-avrapporteringar tas fram för implementeringen. Planen ska även 
beskriva roller, ansvarsområden och tilldelade resurser. I den här fasen tar många företag även 
fram en projektgrupp vars ansvar är att koordinera Sex Sigma-aktiviteter i hela företaget. De 
stöttar den operativa introduktionen av Sex Sigma, försäkrar sig om förankring i företagets 
strategi, följer upp implementeringsplanen samt ser över de projekt som utförts enligt Sex 
Sigma-metodiken. 
 
Utbildning: Hela företaget behöver utbildas och det är oftast en Champions roll att planera 
lämplig utbildning för de olika nivåerna i företaget. Det är viktigt att alla medarbetare förstår 
varför Sex Sigma introduceras, hur arbetet initieras samt vad ledningen har för förväntningar. 
I utbildningsfasen måste deltagare till Black Belt-, Green Belt- och White Belt-utbildningarna 
identifieras. Ett bra sätt att introducera Sex Sigma-metodiken och verktygen är genom de 
projekt som Black Belts och Green Belts måste genomföra under sin utbildning. Det är sedan 
viktigt att de första resultaten når ut till hela företaget och att de tas om hand på rätt sätt för att 
kunna bibehålla de positiva effekterna av genomförda projekt. Det är viktigt att 
uppskattningarna om kostnadsbesparingar från Sex Sigma-projekt är pålitliga, har 
lättförstådda beräkningar samt ger varaktiga resultat. 
 
Mätning: Man bör mäta och definiera produktegenskaper, critical-to-quality, hos 
verksamhetens nyckelprodukter och processer. När de önskade produktegenskaperna är 
fastställda krävs det att passande mätningar görs i processen och/eller av produkterna. Detta 
leder ofta till grafer över dugligheten, som i Sex Sigma-sammanhang ofta mäts i DPMO. När 
företaget befäst ett mått på dugligheten är det viktigt att definiera ett mål som företaget strävar 
efter att nå på lång sikt. Det är även viktigt att sätta upp mål för minskade kostnader, ökad 
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vinst samt för att undvika onödiga investeringar och förbättra pengaflödet. När företaget nått 
ända hit är det dags för ledningen att börja kräva resultat. Företagsledningen bör inte bara vara 
anhängare av Sex Sigma-metodiken, de behöver också övervaka och driva fram resultat. 
 
Uthållighet: Sex Sigma kräver uthållighet. Det är inte säkert att förbättringarna kommer 
omedelbart och vissa insatser når inte alltid önskat resultat. Företaget behöver ha en stark tro 
på sitt Sex Sigma-program för att klara av förändringar i organisationen och andra 
utmaningar. För att lyckas med Sex Sigma på lång sikt är det av yttersta vikt att Sex Sigma 
inte endast ses som ett pågående förbättringsprogram utan också som ett pragmatiskt 
angreppssätt för banbrytande förbättringar som kan förbättra företagets prestation. Ofta börjar 
Sex Sigma introduceras i produktionsprocesserna och när arbetet fungerar där är nästa steg att 
sprida Sex Sigma till interna stödfunktioner.  

2.5.3 Framgångsfaktorer 
Flera studier har gjorts på vilka faktorer som är viktiga vid en implementering av Sex Sigma i 
en organisation. Bland annat har Antony och Banuelas (2002) genom en studie av brittiska 
industriföretag kommit fram till elva framgångsfaktorer och en rangordning av dessa. De elva 
framgångsfaktorer som Antony och Banuelas (2002) kom fram till följer nedan. Faktorerna är 
rangordnade så att de viktigaste kommer först.  
 

1. Ledningens delaktighet och engagemang. Utan stöd och engagemang från ledningen är 
det svårt att få tillräckligt med resurser och utbildning. På sikt är risken stor att 
initiativet ifrågasätts och mattas av. 

2. Förståelse för Sex Sigma-metodiken, verktyg och tekniker. Utbildning i Sex Sigma 
innefattar kunskaper om principerna bakom Sex Sigma-metodiken DMAIC samt olika 
verktyg och tekniker. I många Sex Sigma-projekt räcker det att använda sig av 
grundläggande statistiska verktyg, men för mer omfattande projekt är det nödvändigt 
med en del avancerade verktyg.  

3. Koppla Sex Sigma till affärsstrategi. Sex Sigma bör inte ses som en enskild aktivitet, 
utan bör kopplas ihop med kunder, kärnprocesser och konkurrenskraft. Sex Sigma-
projekt gör verksamhetens processer lönsamma genom att minska variationer som 
exempelvis leder till hög felfrekvens eller hög omarbetningsfrekvens. I varje projekt 
bör kopplingen mellan projektets mål och företagets strategi vara tydlig.  

4. Koppla Sex Sigma till kunden. Varje projekt bör börja med att identifiera kundernas 
krav. Detta kan enligt författarna av artikeln ske genom att först identifiera 
kärnprocessen och definiera de viktiga kunder som tar del av dess output. I nästa steg 
definieras de krav och behov dessa kunder har. 

5. Prioritering och val av projekt, utvärdering och uppföljning. Det måste finnas tydliga 
kriterier för hur projekt väljs ut och prioriteras. Dåligt utvalda och definierade projekt 
leder till försenade resultat och frustration. 

6. Organisationens struktur. Som stöd till introduktionen av Sex Sigma behövs en 
effektiv organisationsstruktur. Denna struktur är ofta uppbyggd av olika roller 
namngivna enligt ett bältessystem som beskrivits tidigare. Valet av tidpunkt och 
organisationens mognad är också viktig, eftersom Sex Sigma kräver mycket resurser i 
form av ledningens och medarbetarnas engagemang, tid, energi och kostnader.  

7. Kulturförändring. För en lyckad implementering av Sex Sigma krävs en 
kulturförändring i organisationen. Medarbetarna måste vara motiverade och själva ta 
ansvaret för kvaliteten på sitt arbete. Företag som lyckats med sitt förändringsarbete 
har identifierat att det bästa sättet att hantera motstånd är genom ökad kommunikation, 
motivation och utbildning. Det bästa sättet att övervinna rädsla för förändring bland 
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medarbetarna är genom att se till att de känner till och förstår behovet av förändringen. 
Efter införandet av Sex Sigma-projekt är det bra att redovisa resultatet, inte bara på de 
lyckade projekten utan även de som inte gått lika bra. Detta kommer att vara till hjälp 
för framtida projekt, då man slipper göra om samma misstag.  

8. Projektledningskunskaper. Eftersom Sex Sigma är en projektdriven metod, är det bra 
om gruppmedlemmarna har kunskaper i projektledning för att kunna möta olika 
tidsgränser och milstolpar under projektets gång. Många av de Sex Sigma-projekt som 
inte lyckas gör det på grund av bristande projektledning, problem att sätta upp och 
hålla fast vid grundregler samt problem i roll- och ansvarsfördelningen.   

9. Koppla Sex Sigma till leverantörer. Många organisationer som implementerar Sex 
Sigma tycker det är fördelaktigt att utöka användandet av Sex Sigma till sin 
leverantörskedja.  

10. Utbildning. Det är viktigt att i ett tidigt stadium berätta hur och varför Sex Sigma-
arbete bedrivs samt ge medarbetarna utbildningsmöjligheter. Sex Sigma-
organisationens olika bältessystem säkerställer att alla i organisationen talar samma 
språk och att man på varje nivå har fått samma utbildning, vilket gör tillämpningen av 
Sex Sigma enklare.   

11. Koppla Sex Sigma till medarbetarna. Framgångsrika projekt bör belönas för att visa 
att arbetet med Sex Sigma är viktigt. Vissa företag har som policy att endast de 
medarbetare som har fullständig Sex Sigma-utbildning och ett slutfört projekt kan bli 
befordrade.  

 

2.6 VU-programmet 
På Volvo Aero Corporation använder man sig av ytterligare ett förbättringsprogram utöver 
Sex Sigma. Detta program kallas VU-programmet, där VU är en förkortning för verksamhets-
utveckling. Eftersom VU-programmet i stor grad påverkar hur man arbetar med förbättringar 
på företaget behandlas grundtankarna och arbetsgången bakom programmet i detta avsnitt. 
Den teori om VU-programmet som behandlas nedan ger en generell bild av programmets 
uppbyggnad. På Volvo Aero Corporation arbetar man enligt dessa grundtankar, men har egna 
namn på vissa av programmets roller.  
 
VU-modellen är ett helsvenskt upplägg för förbättringsarbete, enligt Sörqvist (2004). 
Modellen är influerad av japanernas kvalitetscirklar och bygger primärt på beteendevetenskap 
och psykologi. Ett centralt tema är att engagera, tillvarata och utveckla den lokala expertisen. 
Förbättringsarbetet utgår därför från grupper som bildas utifrån den ordinarie organisationen, 
vanligtvis i form av redan existerande arbetsgrupper.  
 
Grundtanken inom VU-programmet är att uppnå samsyn i hela verksamheten kring vad som 
är viktigt. Arbetet bygger därför på att ledningen formulerar ett kortfattat och lättförståeligt 
strategiskt fokus som förankras hos medarbetarna. Detta fokus bygger på verksamhetens 
affärsplan, strategier och framgångsfaktorer och utarbetas tillsammans med verksamhetens 
chefer via ett ledarseminarium. Ledningens syn på framtiden presenteras för medarbetarna 
genom medarbetarseminarier som leds av verksamhetens högsta chef. Därefter diskuteras 
detta i arbetsgrupperna och varje grupp enas om vilka förbättringsområden man ska fokusera 
på det närmaste halvåret. På så sätt involveras alla medarbetare i förbättringsarbetet. 
(Sörqvist, 2004) 
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Som stöd vid seminarierna finns utbildade VU-coacher. Dessa VU-coacher finns med vid 
seminarierna och underlättar kommunikationen för chefer och medarbetare. Utöver ledar- och 
medarbetarseminarier hålls regelbundna drivningsmöten, vanligen varannan vecka. Dessa 
möten leds av VU-coacher och har som syfte att säkerställa att det strategiska fokuset hålls 
vid liv samt att de lokala målen nås och att handlingsplanerna följs.  (Sörqvist, 2004) 
 
Enligt Sörqvist är VU-programmets stora styrka att det skapar engagemang och delaktighet. 
De nackdelar han ser med programmet är att arbetet vanligen inriktas på den lokala gruppen. 
Det innehåller inte heller några metoder för att lösa problem och genomföra lösningarna. 
Därför bör den kombineras med andra förbättringsmodeller för att bli riktigt framgångsrik, 
enligt Sörqvist.  
 

2.7 Kommunikation 
I Andersen och Schwencke (1998) beskriver man kommunikation som överföring av 
information, där information tolkas ur ett väldigt brett perspektiv. De skriver även att 
kommunikation är svårt. Människor missförstår varandra och budskap tolkas annorlunda än 
vad som avsetts. För att uppnå ömsesidig förståelse är det viktigt att beskriva den egna 
personliga referensramen samt att ta hänsyn till mottagarens referensram enligt Andersen och 
Schwencke. 
 
Magnusson et al. (2003) beskriver vikten av en kontinuerlig kommunikation när nya 
förbättringsinitiativ implementeras. De medarbetare som inte aktivt involveras av 
förbättringsarbetet under en viss period behöver kontinuerlig kommunikation och information 
om de resultat som förbättringsarbetet medfört. Det finns annars en risk att de tror att 
ingenting händer och att projektet har runnit ut i sanden. Detta kan i sin tur leda till att 
introduktionen av nya förbättringsprojekt bemöts av attityden att de också kommer att rinna ut 
i sanden och försvinna efter en tid. Magnusson et al menar därför att det är viktigt att 
kommunikationen når alla utan undantag samt att den sker regelbundet, kontinuerligt och i 
olika former.  
 
Att följa upp och kommunicera resultat både internt och externt är en av faktorerna som 
behövs för att lyckas med Sex Sigma, menar Sandholm och Sörqvist (2002). Kommunikation 
av resultat gör att framgångar uppmärksammas och det stimulerar till fortsatt och ökat 
användande av förbättringskonceptet. Därför är det nödvändigt att klargöra hur denna 
information ska spridas till både interna och externa kunder.   
 
Sörqvist (2004) beskriver hur brister i kommunikationen kan hanteras. Han anser att det är 
viktigt att identifiera vilken information och kommunikation som krävs för att arbetet ska 
utföras på ett bra sätt. Här är det viktigt att komma ihåg att det ofta handlar om ett 
informationsflöde i båda riktningarna. Ofta glöms den ena riktningen bort. Det behövs även 
ett gemensamt, tydligt och lättbegripligt språk som är anpassat till mottagaren. Sörqvist 
trycker även på vikten av att välja rätt informationskanal med avseende på situationen. Då det 
gäller kritisk information är det viktigt att inte bara förlita sig på passiv information, det vill 
säga information som endast görs tillgänglig för mottagaren, utan att även aktivt informera i 
form av direkt tillsänd information eller genom muntlig kontakt. 
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3 Metod 
 
Detta kapitel beskriver det vetenskapliga synsätt som legat till grund för arbetet samt de 
metoder som använts för att uppfylla examensarbetets syfte.   

3.1 Undersökningsansats 

3.1.1 Induktion och deduktion 
Det finns två metoder för att relatera teori och verklighet till varandra i en undersökning, 
enligt Patel och Davidsson (1994). Dessa två metoder är induktion och deduktion. Den 
induktiva metoden brukar även kallas upptäcktens väg, enligt Holme och Solvang (1997). 
Med denna metod utgår man från materialet från en datainsamling och formulerar generella 
och teoretiska slutsatser. Den deduktiva metoden, eller bevisandets väg, kännetecknas av att 
man utifrån befintliga teorier samlar in och tolkar information samt drar slutsatser om en 
företeelse, enligt Patel och Davidsson (1994).  
 
I detta arbete används framför allt den deduktiva metoden då teori om bland annat 
implementering av Sex Sigma och förbättringsarbete ligger till grund för de slutsatser som 
dras. Till viss del har även den induktiva metoden använts då de insamlade datamaterialet har 
legat till grund för de åtgärdsförslag som rekommenderas. 

3.1.2 Undersökningsstrategi 
Det finns tre olika undersökningsstrategier enligt Patel och Davidsson (1994). Dessa tre är 
surveyundersökning, fallstudie och experiment. En surveyundersökning utförs på en större 
avgränsad grupp som får representera hela populationen och den insamlade informationen 
analyseras ofta med syfte att få fram mönster och göra jämförelser, enligt Bell (2000). En 
fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (1997). Fallstudier används ofta när man vill studera processer och 
förändringar, enligt Patel och Davidsson (1994). Vid ett experiment studeras några enstaka 
variabler och vilka effekter de har på den undersökta variabeln (ibid).  
 
Fallstudie är den undersökningsstrategi som valts för det här examensarbetet. Detta eftersom 
syftet är att genom ett mindre antal intervjuer undersöka Sex Sigma-processen på företaget. 
 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata och sekundärdata 
Att samla in data kan göras på två sätt enligt Andersen och Schwencke (1998). Det ena sättet 
är att söka efter information som redan finns, så kallad sekundärdata. Det andra sättet är att 
utföra en egen vetenskaplig undersökning för att skaffa fram speciell information, så kallad 
primärdata. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) är det vanligt att man utnyttjar sekundärdata 
först eftersom det ofta är både enklare och billigare att använda uppgifter som redan finns. 
Om sekundärdata inte räcker till får man komplettera med primärdata insamlat på lämpligt 
sätt. 
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I detta arbete har sekundär- och primärdata samlats in. Primärdata har huvudsakligen samlats 
in med hjälp av intervjuer samt en enkät. Det sekundärdata som använts har tagits fram med 
hjälp av handledaren på företaget samt personalavdelningen.  

3.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vid informationsinsamling finns två metoder att välja mellan enligt Holme och Solvang 
(1997), en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den stora skillnaden mellan dessa två är att 
den kvalitativa metoden använder sig av verbala analysmetoder och den kvantitativa metoden 
använder sig av statistiska analysmetoder, enligt Patel och Davidsson (1994).  
 
Med den kvalitativa metoden får man riklig information om få enheter, man går på djupet och 
man använder sig ofta av ostrukturerade observationer och intervjuer. Syftet är att skapa 
förståelse för det studerade problemet samt att beskriva helheten, menar Holme och Solvang 
(1997). Kvantitativa metoder används då man vill ha lite information om många enheter och 
vill kunna säga något om det genomsnittliga. Informationsinsamlingen sker ofta genom 
enkäter och strukturerade observationer, enligt Holme och Solvang (1997). 
 
Informationen till det här arbetet samlas huvudsakligen in med kvalitativa metoder eftersom 
syftet är att beskriva och förstå problemet. Kvantitativa metoder har använts i en strukturerad 
fråga i intervjuerna, enkätfrågorna samt vid undersökning av sekundärdata. 

3.2.3 Intervjuer 
Det är mest aktuellt att genomföra en intervjuundersökning när man ska vända sig till ett fåtal 
personer, då ämnet är sådant att det inte finns några klara svarsalternativ och när det är 
lämpligt att följa upp svar med följdfrågor, enligt Andersen och Schwencke (1998).  
 
Intervjuer kan genomföras som besöksintervjuer eller telefonintervjuer, enligt Denscombe 
(2000). Besöksintervjuer är kostsammare med avseende på intervjutid och resor. De ger 
däremot mer detaljerad och fyllig information eftersom intervjuaren har möjlighet att läsa av 
kroppsspråk och ansiktsuttryck hos den intervjuade. Telefonintervjuer är billigare att 
genomföra än besöksintervjuer, men det kan vara svårt att ställa känsliga frågor och 
intervjuaren tappar den visuella kontakten med den intervjuade (ibid). Den personliga 
kontakten i besöks- och telefonintervjuer ger upphov till en intervjuareffekt som kan påverka 
resultaten på ett oönskat sätt, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997). Bell (2000) 
menar att det är viktigt att vara medveten om och erkänna denna intervjuareffekt så att man 
kan vara så objektiv som möjligt i intervjusituationen.  
 
Intervjuer kan vara olika mycket standardiserade och strukturerade, menar Patel och 
Davidsson (1994). En intervju med låg grad av standardisering innebär att temat för intervjun 
är bestämt på förhand, men frågorna formuleras och ställs i en ordning som lämpar sig bäst 
vid intervjutillfället. Detta flexibla tillvägagångssätt är lämpligt för en kvalitativ studie, enligt 
Holme och Solvang (1997). I en helt standardiserad intervju är frågorna och frågeordningen 
klar från början. Vid en intervju med hög grad av strukturering används frågor med fasta 
svarsalternativ, och ställs frågorna på ett sådant sätt att det går att svara med egna ord har 
intervjun en låg grad av strukturering.  
 
Vid val av personer att intervjua finns två angreppssätt enligt Denscombe (2000). Det ena är 
att välja ut ett representativt urval av människor, och då är syftet att få fram ett resultat som 
går att generalisera. Det andra sättet är att välja ut nyckelpersoner som har något särskilt att 
bidra med, och då är syftet ofta att gå på djupet och utforska det specifika.  
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I det här arbetet har besöksintervjuer genomförts i samtliga fall. Respondenterna har besökts 
individuellt. Den större tidsåtgången motiverades med att svaren blir av högre kvalitet. 
Intervjuerna har varken haft hög eller låg standardiseringsgrad. Ett frågeformulär har legat till 
grund för intervjuerna, men respondenterna har fått utrymme att prata fritt. Intervjuerna har 
varit helt ostrukturerade med undantag av en fråga. Respondenterna valdes utifrån att de är 
nyckelpersoner som kunde ge en rättvisande bild av situationen på företaget.  

3.2.4 Intervjusammanställning 
Enligt Andersen och Schwencke (1998) är det nödvändigt att systematisera och skapa en 
struktur över informationen från alla intervjuer. De föreslår en typ av helhetsanalys där man 
utifrån de ställda intervjufrågorna skapar en tabell över respektive respondents svar. En 
helhetsanalys innebär att den insamlade informationen ses över för att skapa en helhetsbild, 
enligt Holme och Solvang (1997). Det är viktigt att inte ta med för mycket material utan bara 
det som är av störst intresse för att belysa problemformuleringen. 
 
I det här arbetet har en helhetsanalys av intervjumaterialet gjorts enligt modellen från 
Andersen och Schwencke. Materialet har sammanställts i en tabell utifrån utvalda 
nyckelfrågor. Denna tabell redovisas inte i rapporten på grund av konfidentialitetsskäl.  

3.2.5 Enkäter 
Enligt Andersen och Schwencke (1998) innebär en enkätundersökning att ett frågeformulär 
skickas ut till utvalda personer. Vid utformningen av frågeformuläret är det viktigt att tänka 
på hur materialet kommer att bearbetas, detta eftersom formuläret då kan formuleras på ett 
ändamålsenligt sätt. Frågeformuläret kan bestå av två olika typer av frågor, antingen med 
fasta eller öppna svarsalternativ. I Patel och Davidsson (1994) beskrivs en enkät som ett 
formulär där varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. Andersen och 
Schwencke menar att frågeformulär ofta är bättre än intervjuer i en undersökning där man vill 
komma åt en stor grupp människor, eller om respondenterna är geografiskt spridda. Dessutom 
så undviker man den så kallade intervjuareffekten i enkätundersökningar.  
 
Nackdelen med enkäter är enligt Andersen och Schwencke (1998) att det inte kan säkerställas 
att uppgiftslämnaren tolkar frågorna på det sätt som det var tänkt. Det finns även en risk att 
det blir ett stort bortfall vid utskick av en enkätundersökning. Detta kan undvikas genom att 
skicka ut en eller flera påminnelser. 
 
I det här arbetet har en enkät skickats ut via e-mail till företagets alla anställda Black Belts. 
Enkäten bestod av fem frågor med fasta svarsalternativ. Syftet med enkäten klargjordes för 
samtliga respondenter i och med utskicket. För att få en hög svarsfrekvens skickades en 
påminnelse ut till de respondenter som inte hade besvarat enkäten efter sju arbetsdagar.  

3.2.6 Benchmarking 
Enligt Foster (2004) innebär benchmarking ett utbyte av information mellan två företag så att 
båda kan förbättra sig. Bergman och Klefsjö (2001) påpekar att benchmarking är mycket mer 
än att kopiera. Det krävs djup självanalys för att kunna överföra arbetssätt och 
processlösningar som fungerar i ett annat sammanhang till den egna organisationen.  
 
Sörqvist (2004) understryker att för att en benchmarking ska bli framgångsrik så krävs 
noggrann planering och en mängd förarbete. Det första som bör göras är att identifiera och 
definiera den process som ska jämföras. Det är viktigt att jämföra just de faktorer eller den 
process som har störst förbättringspotential och har störst inverkan på verksamhetens resultat 
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och framgång. Därefter identifieras en lämplig benchmarkingpartner och besöket planeras. 
Innan besöket äger rum ska den aktuella processen kartläggas och dokumenteras noggrant för 
att kunna göra en rättvisande jämförelse. Mått och mätetal som objektivt visar på hur väl 
processen fungerar ska identifieras. I de fall då det inte är möjligt att hitta relevanta mätetal 
bör man noga precisera de frågor som man vill ha besvarade.  
 
Efter att förberedelserna är gjorda genomförs benchmarkingen. Under genomförandet 
granskas situationen och de data som samlas in kritiskt för att försöka upptäcka olikheter som 
kan förklara skillnader. Efter besöket ska insamlad data sammanställas och analyseras med 
avsikt att identifiera olika arbetssätt och strukturer som är bättre eller sämre i någon av 
organisationerna. Båda negativa och positiva skillnader bör studeras, eftersom de utgör källor 
till möjliga förbättringar. (Sörqvist, 2004) 
 
I examensarbetet har två företag besökts och jämförelser har gjorts inom utvalda 
förbättringsområden. Tillvägagångssättet ovan har följts vid besöken. Inga mätetal har tagits 
fram, utan istället har ett frågeunderlag legat till grund för benchmarkingen.  
 

3.3 Sex Sigma-metodik  
Den systematiska och formella arbetsmetod som Sex Sigma tillämpar kallas DMAIC. I det 
här arbetet följs Sex Sigma-metodiken och behandlas därför i metodkapitlet. En viss 
anpassning av de ingående momenten har gjorts för att bättre passa den kvalitativa uppgift 
som arbetet behandlar. Anledningen till att DMAIC-metodiken valdes var att författarna ville 
prova på att arbeta i metodiken. Dessutom fördes ett resonemang om att de utbildade på 
företaget lättare skulle ta till sig arbetet om det följer ett välkänt arbetssätt.  

3.3.1 Define 
Enligt Sörqvist (2004) har Define-fasen som syfte att förstå och definiera problemet. 
Projektets syfte tas fram och för att göra detta måste man vanligtvis bestämma vilka 
förväntningar och behov processens kunder har. Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) 
menar att i Define-fasen genereras och prioriteras projektet, en projektplan tas fram, en eller 
flera förbättringsfaktorer identifieras och processen kartläggs.  
 
Magnusson et al. (2003) skriver om en x-y modell som ofta beskriver den process som ska 
förbättras, se figur 6. I modellen beskriver y de egenskaper produkten eller processen behöver 
förbättra (output), medan x är de påverkande faktorerna till y, (input). I Define-fasen 
identifieras den eller de förbättringsfaktorer y som Sex Sigma-uppdraget ska fokusera på. I 
Measure-fasen tittar man sedan på de påverkande faktorerna x.  
 

Figur 6.  Schematisk bild på x-y-modellen som används i Sex Sigma. Fritt efter Magnusson, Kroslid och 
Bergman (2003, s. 159). 

 

Process 
Output, y 
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I det här arbetet är många delar av Define-fasen redan definierade i och med formuleringen av 
examensarbetet. Problemet var identifierat, syftet framtaget och uppdraget genererat, 
prioriterat och resurssatt. I examensarbetets Define-fas har en projektplan tagits fram och en 
förbättringsfaktor y identifierats.  

3.3.2 Measure 
Det första steget i Measure-fasen är att identifiera de faktorer x som kan påverka de 
egenskaper y som ska förbättras, skriver Magnusson et al. (2003). Detta görs ofta genom att 
upprätta ett fiskbensdiagram, där man även ser relationerna mellan faktorerna. Efter det väljer 
man ut de x som är intressanta att mäta. En mätplan utformas sedan där man bestämmer 
mätmetod och urval, enligt Sörqvist (2004). Han menar också att det är vanligt att 
mätmetoden testas innan mätningen genomförs, detta för att säkerställa att allt fungerar som 
det är tänkt. Till sist genomförs mätningen.  
 
I det här arbetet identifierades de områden som var intressanta att mäta genom att upprätta ett 
fiskbensdiagram. Utifrån de valda områdena utformades sedan mätningen. Innan mätningarna 
utfördes testades mätinstrumenten genom en pilotintervju samt en testenkät.  

3.3.3 Analyse 
I denna fas analyseras det insamlade mätdatat för att fastställa orsaken till de problem som 
uppstår, menar Sörqvist (2004). Fokus är att hitta vilka parametrar x som påverkar y, både 
med avseende på variation och väntevärde, samt att sätta upp mål för förbättringen enligt 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003). Analysarbetet kan ske på många olika sätt 
beroende på vilken typ av data man har samlat in, menar Sörqvist. I regel använder man sig av 
olika traditionella förbättringsverktyg på ett systematiskt sätt.  
 
I det här arbetet har mätdatat analyserats utifrån det förenklade flödesschemat, SIPOC, som 
låg till grund för intervjufrågorna. En analys har utförts på de jämförande studier som gjorts 
på andra företag. Avslutningsvis har ett Paretodiagram tagits fram där de faktorer som 
påverkar utfallet mest har identifierats. 

3.3.4 Improve 
I Improve-fasen utgår man från de orsaker till problemet som hittats i föregående fas och 
identifierar en lämplig lösning. Den valda lösningen preciseras sedan i detalj, tester sker 
genom pilotförsök och en noggrann plan tas fram för genomförandet. (Sörqvist, 2004). 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) skriver att en kostnadsanalys ska göras för varje 
framtagen lösning. Kostnadsanalysen kan vara till hjälp om man har flera förslag på lösningar 
och måste göra en jämförelse. Det sista steget i denna fas är att genomföra 
förbättringsåtgärderna och kontrollera att de ger önskat resultat, enligt Sörqvist (2004).  
 
I det här arbetet har endast förslag på lösningar till problemen tagits fram och preciserats. 
Lösningsförslagen har dock inte testats eller implementerats, i enlighet med examensarbetets 
avgränsningar. Det har heller inte gjorts någon kostnadsanalys utöver den som togs fram i 
Define-fasen. 
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3.3.5 Control 
I den sista fasen Control säkerställs att den genomförda förbättringen även i fortsättningen ger 
önskat resultat. För att kunna styra detta är det viktigt att processen standardiseras och att 
regelbundna mätningar av kritiska mått införs. Det är även viktigt att en uppföljning av 
projektet görs och att resultaten verifieras, besparingen beräknas och att erfarenheter från 
projektet sprids i verksamheten. (Sörqvist, 2004).  
 
Denna fas omfattas inte av examensarbetet enligt tidigare gjorda avgränsningar.  
 

3.4 Projektverktyg 

3.4.1 Projektplan 
I Define-fasen upprättas en projektplan som utgör en grund för det fortsatta arbetet och som 
kan ses som ett kontrakt mellan projektgruppen och projektets uppdragsgivare, enligt Sörqvist 
(2004). De delar som bland annat bör ingå i en projektplan är enligt Sörqvist 
problemformulering, syfte och avgränsningar, finansiell nytta och affärsmöjligheter, mål, 
gruppmedlemmar och roller, tidsplan samt riskanalys.   
 
En projektplan upprättades i början av Define-fasen för att definiera och avgränsa uppdraget. 
Projektplanen togs fram efter diskussion med handledaren på företaget och anpassades till 
ovanstående punkter samt företagets egna mallar för projektplanering. 

3.4.2 SIPOC 
För att få en övergripande beskrivning av processen kan en SIPOC tas fram, enligt Sörqvist 
(2004). SIPOC kommer från engelskans supplier-input-process-output-customer och är ett 
förenklat flödesschema som beskriver processen med ett fåtal huvudsteg, kunder och 
leverantörer samt nödvändig input och output.  
 
En SIPOC togs fram i början av Define-fasen för att förstå hur processen över genomförandet 
av Sex Sigma-uppdrag ser ut samt för att få stöd vid nedbrytning av problemet.  

3.4.3 Fiskbensdiagram 
Orsak-verkandiagram, som även kallas fiskbensdiagram, används ofta när teorier om orsaker 
till problem ska ordnas på ett strukturerat sätt, menar Sörqvist (2004). Diagrammet skapar 
förståelse och tydlighet så att man kan bedöma vilka teorier som ska prövas. 
Fiskbensdiagrammet passar bäst för problem som har många olika orsaker på en hög nivå 
men som är begränsade med avseende på nedbrytningsnivåer, enligt Sörqvist.  
 
Sörqvist menar att ett fiskbensdiagram kan tas fram genom att först beskriva huvudorsakerna 
till det valda problemet, se figur 7 nedan. Sedan tittar man på var och en av dessa 
huvudorsaker och identifierar delorsaker. Därefter identifieras ytterligare orsaker till varje 
delorsak. Detta upprepas till dess att man har hittat grundorsakerna till problemet.  
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Figur 7. Skiss på hur grunden till ett fiskbensdiagram kan se ut. På respektive huvudgren ritas sedan 

flera nivåer av delorsaker in, så att diagrammet får utseendet av ett fiskben. Fritt efter Bergman 
och Klefsjö (2001, s. 228). 

 
I det här arbetet användes fiskbensdiagrammet i Measure-fasen för att reda ut inom vilka 
delområden mätningar skulle utföras.  

3.4.4 Paretodiagram 
Foster (2004) beskriver Paretos lag som säger att cirka 80 % av problemen skapas av cirka 20 
% av orsakerna. Med andra ord är det ofta få men viktiga orsaker som skapar den största 
delen av ett problem. Procentsatserna ska endast ses som en uppskattning, och dessa kan 
variera. Foster menar att om man tar fram och belyser de få viktiga orsakerna som skapar 
problem kan man fokusera på dessa och därigenom åstadkomma förbättringar. 
 
Paretodiagram används enligt Foster för att identifiera och prioritera problem som ska lösas. 
Detta diagram stöds av 80-20-regeln. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) och Foster (2004) 
konstrueras ett Paretodiagram genom att samla in och klassificera data i kategorier.  Därefter 
illustreras varje kategori med en stapel vars höjd är lika med antal förekomster. Ordningen 
mellan kategorierna är sådan att den typ som har flest förekomster placeras längst till vänster 
och därefter avtar andelen defekter ju längre åt höger man kommer. Slutligen kan en linje dras 
för att illustrera det kumulerade antalet förekomster. 
 
I det här arbetet användes Paretodiagram i Analyse-fasen för att identifiera de viktigaste 
förbättringsområdena på företaget.  

3.4.5 Flödesschema 
Ett flödesschema är ett sätt att kartlägga och beskriva en process, enligt Bergman och Klefsjö 
(2001). I flödesschemat identifieras processen och de olika aktiviteter som ingår. 
Kartläggningen av processen ger en översiktsbild av den process som ska förbättras och ofta 
kan även förbättringsparametrarna bestämmas utifrån flödesschemat, enligt Foster (2004).  
 
Flödesschemat byggs upp av ett antal enkla symboler och pilar. Det finns olika åsikter om 
vilka symboler som ska användas. I det här arbetet används symbolerna som beskrivs av 
Foster (2004). En romb indikerar att ett beslut fattas och en rektangel är processymbolen som 
visar på det jobb som utförs. Dessutom finns det även en symbol för processens start och slut. 
Pilar binder ihop de olika processymbolerna och visar flödesriktningen. För att kunna upprätta 
ett flödesschema är det viktigt att ha tillgång till individer som har kunskap och erfarenhet av 
den process som ska beskrivas, menar Sörqvist (2004). Kunskapen kan kommas åt genom att 
dessa individer ingår i den grupp som ska kartlägga processen. De nödvändiga kunskaperna 
kan även inhämtas genom systematiska intervjuer med individerna.  
 

Kvalitets-
problem 

Orsak 1

Orsak 5 Orsak 4

Orsak 3

Orsak 6

Orsak 2
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Flödesschema används i Analyse-fasen för att kartlägga hur Sex Sigma-uppdrag initieras och 
rapporteras i dagsläget samt för att identifiera var problemen finns. Författarna har då använt 
sig av intervjuer för att få information om hur processen ser ut.  

3.4.6 Träddiagram 
Träddiagram kan användas till att bryta ned ett övergripande mål till konkreta åtgärder, enligt 
Klefsjö et al. (1999). Utgångspunkten för ett träddiagram kan vara resultatet av ett 
släktskapsdiagram eller ett relationsdiagram. Träddiagrammet kan också användas som ett 
första steg i förbättringsarbetet, enligt författarna. Det första steget i upprättandet av 
diagrammet är att definiera en fråga utifrån det övergripande problemet eller målet. Klefsjö et 
al. (1999) rekommenderar att träddiagrammet sedan tas fram genom att fortsätta ställa frågan 
vad, varför eller hur. På så sätt bryts problemet eller målet ned till djupare nivåer, ända till det 
att man har nått grundorsakerna. Detta träddiagram är av typen uppifrån-och-ned.  
 
På Volvo Aero Corporation använder man vanligtvis träddiagram av typen nedifrån-och-upp. 
Enligt företagets mallar skapas denna typ av diagram genom att gruppen börjar med att ge 
åtgärdsförlag på den understa nivån genom att skriva ned dem på självhäftande lappar. 
Därefter grupperas de lappar som har samma syfte och en gemensam rubrik formuleras till var 
och en av grupperna. Denna grupperingsprocedur upprepas sedan en eller två gånger till, 
beroende på hur många lappar man har. Efter att träddiagrammet upprättats rangordnas den 
sista nivåns åtgärder. Detta görs genom att en matris ritas upp under träddiagrammet, där 
åtgärdernas effektivitet, genomförbarhet samt prioritet anges. För att poängsätta de olika 
åtgärderna kan en skala bestående av siffror eller symboler användas. På Volvo Aero 
Corporation används symbolerna i figur 8 för att markera hög, medel respektive låg 
effektivitet eller genomförbarhet. 
 
 
 
 
 

Figur 8.  Symboler som använts för att värdera åtgärdsförslagen i träddiagrammet. 

 
I det här arbetet användes träddiagram i Improve-fasen för att hitta åtgärder till ett av de 
viktigaste förbättringsområdena. Eftersom deltagarna var vana vid det arbetssätt som Volvo 
Aero Corporation tillämpar gjordes bedömningen att det var lämpligt att använda det även i 
det här fallet. Detta trots att denna typ av diagram inte genererar idéer på samma sätt. Av 
samma anledning användes ovan nämnda symboler vid poängsättning av åtgärdsförslagen. 
Prioriteringen av åtgärderna gjordes sedan i första hand utifrån åtgärdens effektivitet och i 
andra hand utifrån genomförbarheten. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet definierar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) som mätinstrumentets förmåga att 
mäta det man avser att mäta. Författarna menar att validitet är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument, eftersom det är viktigt att mäta rätt saker. För att öka validiteten kan man 
enligt Wallén (1996) låta någon utomstående granska mätinstrumentet samt prova 
mätinstrumentet på en grupp som liknar den som instrumentet är avsett för.  
 

= hög 
= medel 
= låg 



METOD 

22 

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt, enligt Wallén (1996). En undersökning 
med hög reliabilitet är oberoende av undersökare och vilka enheter som undersökts. En 
undersökning med hög reliabilitet ger samma resultat vid upprepade mätningar på samma 
objekt. Vid intervjuer beror reliabiliteten till stor del på den intervjuandes bedömningar och 
förmåga. Enligt Wallén erhålls relativt god reliabilitet vid intervjuer om intervjuerna är 
standardiserade.  
 
Validiteten i undersökningen har ökats genom att en utomstående har granskat enkäten och 
intervjufrågorna samt att en pilotintervju utförts innan de verkliga intervjuerna. Reliabiliteten 
i denna undersökning förbättras genom att alla intervjuer utförts av två personer. Detta har 
säkerställt att svaren uppfattats och tolkats på rätt sätt. Intervjuerna har sammanfattats och 
skrivits ned samma dag som intervjutillfället har ägt rum. Alla intervjuer har dessutom 
sammanfattats till ett gemensamt dokument som skickats ut till respondenterna som då fått 
möjlighet att komplettera och kommentera materialet. Dessa åtgärder säkerställer att svaren 
återges korrekt. 



FALLSTUDIE 

23 

4 Fallstudie 
 
I det här kapitlet behandlas de fyra första faserna i DMAIC-cykeln. Orsaker till problemet 
undersöks och prioriteras. Därefter diskuteras och presenteras förslag på 
förbättringsåtgärder.    

4.1 Define 
I Define-fasen genererades projektet och en projektplan samt en SIPOC togs fram. Dessa 
aktiviteter har valts utifrån metodkapitlet.  

4.1.1 Projektgenerering 
I detta uppdrag var problemet och syftet redan definierat av examensarbetets handledare. 
Detta innebär att inget ytterligare arbete har lagts ned på att identifiera och prioritera uppdrag 
för att hitta det som har störst besparingspotential. Uppdraget utförs enligt efterfrågan. 

4.1.2 Projektplan 
En projektplan togs fram enligt metodavsnittet samt med visst stöd från Volvo Aero 
Corporations egen mall för uppdragsdirektiv, se bilaga 2. Projektplanen innehåller bland annat 
följande viktiga punkter: 
 

 Problemformulering 
 Mål för uppdraget 
 Finansiell nytta 
 Avgränsningar 
 Tidsplan 

 
Problemformuleringen var i stort sett klar i och med utformningen av examensarbetet. Denna 
formulering har även använts i projektplanen.  
 
Målet för uppdraget är att identifiera förbättringsområden som kan öka antalet slutförda Sex 
Sigma-uppdrag från fyra till tjugofem per år, det vill säga ett uppdrag per ledningsgrupp varje 
år. För att få en bra spridning på framtida Sex Sigma-uppdrag inom företaget har handledaren 
för examensarbetet haft en vision om att varje ledningsgrupp på företaget på sikt ska slutföra 
ett uppdrag varje år. Denna vision har legat som grund för det uppsatta målet. 
 
En uppskattning av den finansiella nyttan har gjorts men dessa siffror är inte officiella. 
Uppskattningen är gjord utifrån den genomsnittliga besparing som förra årets uppdrag gav. 
Därefter har en beräkning gjort på hur stora de totala besparingarna kan bli om målet för detta 
examensarbete uppfylls.  

4.1.3 SIPOC 
Inom de områden på företaget där Sex Sigma-uppdrag genomförs idag ser processen ut som i 
figur 9. Processen är väldigt förenklat beskriven eftersom detta uppdrag är utfört på 
företagsnivå. Det leder till att processen betraktas övergripande och den framtagna SIPOC-
modellen går inte in på detaljer.  
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Leverantörer till processen är verksamheten som identifierar problem som är potentiella Sex 
Sigma-uppdrag. Processen börjar sedan med att ett uppdrag initieras. Därefter utförs och 
slutförs uppdraget. Det sista steget i processen är då uppdraget rapporteras. Utfallet från 
processen är ett avslutat uppdrag som löst problemet. Det går inte att identifiera en specifik 
kund till processen. Kunderna kan sägas vara verksamheten som blir av med sina problem, 
företagsledningen som ser avkastning på en investering eller aktieägarna som får en ökad 
vinst.  
 

Supplier Input Process Output Customer

Uppdrag utförs Uppdrag slutförs Uppdrag 
rapporterasUppdrag initieras

 
 

Figur 9. Ett förenklat flödesschema, en SIPOC, över Sex Sigma-processen. 

 

4.2 Measure 
I Measure-fasen har mätningar av de fyra huvudorsakerna från fiskbensdiagrammet utformats 
och testats. Därefter har mätningar genomförts och sammanställts till ett nuläge. Nuläget finns 
beskrivet under Measure-fasen eftersom det inte kunnat fastställas innan mätningarna 
genomförts. 

4.2.1 Fiskbensdiagram 
Eftersom processen inte har någon specifik kund kommer inte heller några kritiska 
kundfaktorer att identifieras. De faktorer som ska studeras har istället valts ut via ett 
fiskbensdiagram, se bilaga 3. 
 
Fiskbensdiagrammet skapades av författarna utifrån problemet att Volvo Aero Corporation 
har få slutförda Sex Sigma-uppdrag. Därefter diskuterade författarna fram huvudorsaker samt 
delorsaker och skrev ned dessa till ett slutgiltigt diagram. Huvudorsakerna som identifierades 
var ledningens efterfrågan, resurser, resultat, kunskap, organisationsstruktur och attityder. 
Efter diskussion valdes att gå vidare med fyra av dessa huvudorsaker för att mäta dem via 
intervjuer, enkäter och redan befintlig data. Huvudorsakerna som valdes ut var; resurser, 
resultat, kunskap och attityder. Att just dessa valdes beror på att de tre förstnämnda är lätta att 
mäta och kartlägga. Dessutom är det förhållandevis konkreta områden som gör det möjligt att 
hitta realiserbara åtgärder. Att attityd valdes beror på att det ansågs vara betydelsefullt att 
studera eftersom det påverkar förutsättningarna för Sex Sigma. 

4.2.2 Utformning och genomförande av mätning 
För att kunna utföra intervjuerna i Measure-fasen togs ett frågeformulär fram med tema 
utifrån de fyra processtegen i SIPOC-diagrammet, se bilaga 4. Ytterligare två rubriker lades 
till för att kunna fastställa den allmänna attityden till Sex Sigma på företaget samt för att få en 
bild av hur implementeringen gick till. Frågorna formulerades sedan utifrån de huvudorsaker 
som identifierades i fiskbensdiagrammet. I slutet på frågeformuläret skrevs två frågor av 
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annan karaktär. I en av frågorna ombads respondenten ange fem nyckelfaktorer som skulle 
kunna öka Sex Sigma-användandet. Den här frågan hade två syften. Det ena var att kunna 
göra en sammanställning av förbättringsfaktorerna i ett Paretodiagram och på så vis få en 
prioritering av dem. Det andra syftet var att frågan skulle fungera som en kontrollfråga så att 
svaren inte skilde sig drastiskt från huvudorsakerna i fiskbensdiagrammet. I den andra frågan 
ombads respondenterna att värdera sin inställning till Sex Sigma vid olika tidpunkter på en 
skala från ett till tio där ett stod för mycket negativ och tio för mycket positiv. En tidigare 
studie gjord på företaget visar att det inte finns ett motivationsproblem till Sex Sigma, se 
bilaga 5. Syftet med värderingsfrågan var att ta reda på om denna studie fortfarande var 
aktuell samt att se om inställningen till Sex Sigma förändrats sedan implementeringen. 
 
För att välja ut vilka personer som skulle delta i intervjun fördes en diskussion både enskilt 
och med handledaren. Nyckelpersoner valdes ut på olika nivåer, från företagsledning till 
produktionsledare, samt inom tre olika funktioner på företaget, Produktion, Verksamhetsstöd 
och Inköp. Produktion och Inköp arbetar med Sex Sigma på olika sätt och det är bland annat 
därför dessa har valts att studeras. Även inom Produktion arbetas det i olika omfattning med 
Sex Sigma vilket har tagits i beaktning vid val av intervjupersoner. Inom funktionen 
Verksamhetsstöd sitter de personer som har ansvar för företagets förbättringsarbete och av 
den anledningen har några av dessa intervjuats. I denna fas av examensarbetet planerades 
femton intervjuer och samtliga genomfördes. Se bilaga 6 för en skiss över var i organisationen 
respondenterna sitter. Organisationsskissen tar inte upp alla nivåer i organisationen utan visar 
endast relationen mellan de olika intervjupersonerna. För att testa intervjufrågorna 
genomfördes en pilotintervju med en Black Belt på företaget innan de riktiga intervjuerna 
utfördes. 
 
För att fastställa tillgängligheten av utbildade Black Belts på Volvo Aero Corporation togs en 
kort enkät med fem frågor fram, se bilaga 7. Enkätens syfte var att ge en bild av hur mycket 
utrymme det finns till att jobba med Sex Sigma-arbete, samt hur mycket tid som läggs ned på 
att jobba med Sex Sigma idag. Även enkätfrågorna testades genom en pilotenkät som 
skickades till en Black Belt på företaget. Enkäten skickades ut via e-mail till samtliga Black 
Belts på företaget. Svarsprocenten var 83 %. 
 
En sammanställning av befattningspoängen hos företagets Black Belts har tagits fram med 
hjälp av personalavdelningen. Enligt Volvos lönesättningsprinciper beskrivs en befattning 
genom en yrkesklassificering och en befattningsvärdering i form av befattningspoäng. Vid 
värderingen ser man inte till den enskilde befattningshavaren utan till befattningen som sådan. 
I värderingen av befattningen analyseras och utvärderas befattningens självständighet, ansvar, 
arbetsmiljö, ledning samt vilka krav som ställs på utbildning och erfarenhet. Syftet med att 
sammanställa befattningspoängen var att uppskatta svårighetsgraden i de Black Belts-
utbildades befattning vilket ger en fingervisning om hur svåra de är för företaget att ersätta. 
Enkäten i kombination med sammanställningen av befattningspoängen har sedan använts för 
att se över möjligheten att frigöra Black Belts. 
 
Det genomfördes även en jämförande studie med två andra företag, SKF i Göteborg och ABB 
High Voltage Products i Ludvika. Det frågeformulär som togs fram för denna studie ses i 
bilaga 8. Syftet med benchmarkingen var att få andra infallsvinklar till hur Sex Sigma-arbete 
kan bedrivas. 
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4.2.3 Nuläge 
I detta avsnitt sammanfattas de intervjuer som genomförts. De åsikter som återges kommer 
från de intervjuade respondenterna. Eftersom kartläggning av hur Sex Sigma används i 
dagsläget är en del av examensarbetets syfte är detta avsnitt relativt omfattande.  
 
Initiering av uppdrag 
I dagsläget drivs de flesta Sex Sigma-uppdrag inom Produktion och flera av uppdragen drivs 
av en och samma Black Belt. Enligt respondenterna startas Sex Sigma-uppdragen på Volvo 
Aero Corporation lokalt utifrån de problem som dyker upp. Uppdragen initieras för det mesta 
där det är kris och av dem som lider mest. Oftast startas de av en Verksamhetsutvecklare eller 
Produktionstekniker i samarbete med chefen för det aktuella området. Frågan lyfts upp i den 
berörda ledningsgruppen och där bestäms hur projektet ska drivas samt vilka resurser som 
finns tillgängliga. Många av uppdragen som genomförs är också utbildningsuppdrag som 
initieras av blivande Black Belts. Den generella bilden är att uppdragen ofta drivs av eldsjälar 
och för att ett uppdrag ska initieras krävs det att en förstående chef hjälper till att få loss och 
allokera resurser.  
 
Respondenterna menar att det är nödvändigt att den som beställer ett Sex Sigma-uppdrag 
också är den som ansvarar för resurserna. Flera av de tillfrågade är av åsikten att 
ledningsgrupperna borde vara beställare av uppdrag, eftersom de kan styra resurserna på ett 
bra sätt. När det handlar om tvärfunktionella uppdrag är det nödvändigt att de beställs från en 
högre nivå i organisationen för att resurser ska kunna tillsättas. Det finns dock en risk att det 
blir för komplexa uppdrag om de beställs av högre nivåer i organisationen, menar vissa 
respondenter. Det finns även de som menar att det fungerar bra som det gör idag, att 
uppdragen beställs av komponentområdescheferna eller verkstadscheferna. Flera respondenter 
påtalar också vikten av att knyta Sex Sigma-uppdragen till företagets nyckeltal och strategiska 
fokus.  
 
Beställarkompetens 
Cheferna på Volvo Aero Corporation har varierande utbildning inom Sex Sigma, något som 
återkommer under intervjuerna. Vissa chefer har fått en halvdags introduktionsutbildning 
medan andra inte har någon utbildning alls. Vissa chefer har också fått Sex Sigma-kunskaper 
genom sina Black Belts, medan vissa chefer själva är Black Belt-utbildade.  
 
Utifrån respondenternas svar ges en tydlig bild av att inte alla chefer har samma beställar-
kompetens. Detta beror delvis på att de som en gång fick introduktionsutbildningen inte 
längre har samma arbetsuppgifter och det har sedan dess inte getts fler introduktionstillfällen. 
I dagsläget har en ny chefsutbildning just tagits fram och den kommer att ligga tillgänglig för 
alla chefer i utbildningskatalogen. Den första halvan av denna utbildning tar upp hur man kan 
identifiera problem som är lämpliga Sex Sigma-uppdrag. Den andra delen är fortfarande i 
utvecklingsstadiet och kommer att handla om att förstå de olika faserna i metodiken. Man 
arbetar även med att utbilda chefen samtidigt som chefens medarbetare utbildas inom Sex 
Sigma. En respondent påpekar att det är viktigt att utbildning och information till chefer är 
kontinuerlig så att man inte missar dem som bytt tjänst eller är nya på företaget.  
 
Drivning av uppdrag, resurser 
Enligt de flesta respondenterna går det bra att driva Sex Sigma-uppdrag på de ställen där man 
har konkreta problem medan det är svårare där det inte är kris. Om det inte finns efterfrågan 
eller behov av Sex Sigma-uppdrag tar det lång tid att komma i mål med dem. För att lyckas är 
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det viktigt att problemet är väldefinierat och att man får med sig människorna det berör. Det 
handlar mycket om kommunikation för att få med sig medarbetarna. En av de intervjuade 
lyfter fram att det är viktigt att beställaren berättar för de berörda medarbetarna varför 
uppdraget utförs. En respondent säger att det är viktigt att våga driva uppdrag och inte göra 
det större än vad det är. Därför bör man bryta ned uppdragen så att de blir hanterbara. Alla 
medarbetare förstår varför man driver uppdragen men metodiken kan ibland upplevas 
komplex med många delsteg. Många vill fort komma till implementeringen och undvika 
dokumentationen som upplevs som tung. Detta gör att det på vissa håll verkar finnas 
tendenser att fuska sig igenom uppdragen och inte arbeta igenom hela DMAIC-cykeln när Sex 
Sigma blir för tungarbetat. 
 
Åsikterna om hur det fungerar att driva uppdrag går isär. Lite högre upp i organisationen 
upplevs det svårare och tyngre att driva Sex Sigma-uppdrag. Man menar att det är mycket 
annat som pockar på uppmärksamhet och det är svårt att få loss resurser. Uppdragen i sig är 
lätta att driva tack vare metodiken men det är tiden som är problemet. Det kan även gå trögt 
att driva uppdrag då de förgrenar sig ut i andra funktioner av företaget som inte har samma 
prioriteringar. Om Sex Sigma-uppdraget avbryts är detta något som accepteras av 
organisationen. Det finns ingen tydlig uppföljning av uppdragen och detta hänger också ihop 
med efterfrågan. 
 
Resursfrågan är något som de flesta respondenter kommer in på när det pratas drivning av Sex 
Sigma-uppdrag. Beroende på inom vilken funktion man jobbar på företaget ser man olika på 
vilka resurser det finns till att jobba med Sex Sigma-arbete. Inom vissa områden drivs inga 
Sex Sigma-uppdrag alls, och där läggs inte heller någon tid ned på Sex Sigma. Man menar att 
det inte finns någon efterfrågan och då tillsätts heller inga resurser. Resursfrågan ses på ett 
annorlunda sätt inom ett område i företaget där Sex Sigma-uppdrag drivs relativt aktivt. Där 
svarar en av respondenterna att det i Define-fasen bestäms vilka medarbetare som ska arbeta 
med uppdraget samt hur mycket tid som ska avsättas. Denna tid anpassas efter uppdragets 
omfattning. Att det finns resurser tillgängliga på denna avdelning beror på att den aktuella 
chefen själv har valt att tillsätta medarbetare som får tid till Sex Sigma-arbete.  
 
En del respondenter menar att viljan att arbeta med Sex Sigma finns, men ibland startas inte 
uppdrag eftersom man saknar tillgängliga Black Belts. Många Black Belts sitter i positioner 
där utbildningen inte kommer till användning eftersom de inte har tid att driva uppdrag vid 
sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Man menar att dessa personer förmodligen använder sig 
av sina kunskaper, men inte i form av Sex Sigma-uppdrag. Vissa anser att detta gör att man 
inte använder sig fullt ut av den investering i utbildning som företaget gjort, medan andra 
tycker att man jobbar tillräckligt med det som det är idag. På de avdelningar där 
Verksamhetsutvecklare jobbar som både Black Belt och Internkonsult finns det inte lika 
mycket tid att jobba med Sex Sigma. Tiden räcker inte till alla arbetsuppgifter, vilket leder till 
att man måste prioritera. Eftersom VU-programmet efterfrågas är det också de 
arbetsuppgifterna som prioriteras på bekostnad av Sex Sigma-arbetet. Här kommer efterfrågan 
in i bilden och som en av respondenterna uttrycker sig: ”Det man [som chef] frågar efter, det 
levereras.”  
 
Respondenterna säger att det finns bra kunskap hos Black Belts och Green Belts i företaget 
men det som saknas är tillräcklig erfarenhet av att driva Sex Sigma-uppdrag. Det finns ingen 
som är riktigt duktig på Sex Sigma-metodiken och därför tar uppdragen längre tid än 
nödvändigt innan man får in rutinen att driva uppdrag. Den allmänna attityden hos 
respondenterna är att Sex Sigma-uppdragen tar mycket tid och att resurser används till annat. 
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Stöd vid initiering och drivning av uppdrag 
Det stöd som Black Belts och Green Belts får beror till stor del på avdelningens egna resurser, 
och hur de prioriteras beror på chefen. Vid uppstart av Sex Sigma-uppdrag finns stöd i form 
av Black Belt-utbildade Verksamhetsutvecklare samt mallar från teamsiten på intranätet. 
Tanken är att Green Belts ska få stöttning från sin egen organisation genom 
Verksamhetsutvecklarna. En del känner också till att man kan vända sig till Sex Sigma-
koordinatorn för stöd och hjälp. Det finns även ett nystartat Sex Sigma-forum där vissa Black 
Belts deltar. Det främsta syftet med detta forum är att det ska fungera som en styrgrupp för 
frågor som rör Sex Sigma. Varje Sex Sigma-uppdrag har också en mentor som stöttar och 
hjälper. Den generella uppfattningen är dock att det är det personliga nätverket som avgör 
vilket stöd man har. 
 
Utbildning 
I dagsläget administreras Black Belt-utbildningarna av VU-kontoret, som är en central enhet 
inom Volvo-koncernen som utvecklar metodiken kring VU-program och Sex Sigma. Black 
Belt-utbildningen är framtagen av Volvo Aero Corporation i samarbete med en konsultfirma 
som också håller i utbildningen. Längden på utbildningen varierar mellan tolv och tjugo dagar 
beroende på om man går Transactional, som är mer inriktad mot administrativa processer, 
eller Operational, som är mer inriktad mot produktion. Operational-utbildningen är längre 
beroende på att den innehåller mer statistik. Green Belt-utbildningen administreras och 
genomförs internt av medarbetare på företaget och är sex dagar lång. 
 
Alla respondenter är nöjda med sin utbildning. I vissa fall kommer det fram att det borde ha 
ställts hårdare krav på att slutföra utbildningsuppdragen. Detta skulle ha medfört att man 
känner sig tryggare i tillämpningen av metodiken. Vissa respondenter tycker också att 
rekryteringen av Black Belts borde vara mer strukturerad. Man bör säkerställa att metodiken 
kommer att användas innan man skickar en person på en Black Belt-utbildning. ”En del av 
dem som gått utbildningen har fått den mer som en chefsutbildning än av anledning att de ska 
arbeta enligt metodiken i sin befattning”, menar en respondent. 
 
Det finns åsikter om att framtida Black Belts bör genomgå samma rekryteringsprocess som 
vid tillsättandet av chefer. Detta eftersom de kommer att ha en ledande roll och därför bör ha 
sådana kvaliteter. 
 
Kommunikation av resultat 
Den allmänna åsikten bland de intervjuade är att resultat från lyckade uppdrag inte visas och 
sprids tillräckligt bra idag, utan når bara vissa personer i organisationen. När ett uppdrag har 
slutförts presenteras resultatet för beställargruppen och den organisation det berör. Viktigare 
uppdrag sprids även uppåt till nästa nivå i organisationen och kan även få en artikel i 
interntidningen. På högre nivåer ser man dock resultaten i form av en total produktions-
kostnadsreduktion, och det är svårt att visa vad som har åstadkommits genom Sex Sigma-
arbete och vad som beror på annat. Dessutom rapporteras avslutade uppdrag i VU-strukturen 
och de läggs även ut på en hemsida på intranätet. För att nå sidan om förbättringsarbete krävs 
det att man vet vad man letar efter då sökvägen är något otydlig. Dessutom framgår det inte 
att det är Sex Sigma-uppdrag som det informeras om på hemsidan. Flera av de intervjuade 
känner inte till att Sex Sigma-uppdragen läggs ut på hemsidan och några intervjuade menar att 
det svårt att använda hemsidan för att nå ut till medarbetare i produktionen. Någon påpekar att 
man inte tar sig tid att titta på hemsidan när man har mycket annat att göra, och att det skulle 
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behövas en annan kommunikationsväg. ”Vem har tid att titta på en teamsite, man måste lära 
av varandra istället”, säger en respondent. 
 
Samtliga tillfrågade menar att det inte sker något strukturerat erfarenhetsutbyte mellan Black 
Belts och Green Belts. Misslyckade och avbrutna uppdrag är ingenting som diskuteras eller 
följs upp. I företagets mallar ska man i Define-fasen undersöka om det genomförts något 
liknande uppdrag som man kan lära av, men det är upp till dem som genomför uppdraget att 
göra det. 
 
Flera av de tillfrågade tror att resultaten sprids uppåt i organisationen genom VU-programmet 
och VU-rådet. Majoriteten tror dock att kommunikationen uppåt inte fungerar så bra. Här 
kommer många in på ledningens efterfrågan som en viktig faktor, för om efterfrågan finns så 
uppmärksammas också resultaten och uppdragen följs upp. Under intervjuerna har det 
kommit upp önskemål om ett förbättringsforum där Sex Sigma tillsammans med andra 
förbättringsfrågor har en naturlig plats. I detta forum skulle även Sex Sigma-resultat och 
status redovisas. Den allmänna åsikten är att kommunikationen av uppdrag och resultat kan 
och bör bli bättre för att öka fokus på och medvetenheten om Sex Sigma.  
 
Belöning 
Den allmänna uppfattningen är att uppdragen inte belönas tillräckligt. Lyckade Sex Sigma-
uppdrag belönas som VU-uppdrag genom förslagsverksamheten. En av de intervjuade menar 
att lyckade resultat påverkar den personliga löneutvecklingen, men att det inte finns några 
direkta kopplingar mellan den och Sex Sigma-arbetet. Det finns även åsikter om att det borde 
ses som en befordran att bli utsedd till Black Belt, och att företaget borde signalera det. Då 
skulle arbete med Sex Sigma stå inskrivet i den Black Belt-utbildades befattningsbeskrivning 
och ingen speciell belöning utöver lönen skulle behövas.   
 
Krav och mål med Sex Sigma-arbetet 
Ingen av de tillfrågade kan svara på frågan vad det finns för övergripande mål med Sex 
Sigma-arbetet på företaget. De uppdrag som utförs är inte heller kopplade till någon specifik 
målbild. Flera lyfter också fram detta som ett av företagets problem, att man inte vet vad 
företaget vill med Sex Sigma. En respondent ser dock Sex Sigma som ett förbättringsverktyg 
bland alla andra, och tycker inte att det behövs några mål för användandet. ”Det är som att ha 
mål för användandet av en skiftnyckel”, menar respondenten. De som har arbetsuppgifter som 
berör Sex Sigma har dock personliga mål för vad man vill uppnå inom en viss tidsperiod. Det 
finns inga mål eller visioner om att koppla prestandan i företagets processer till Sex Sigma-
nivåer. Man mäter processernas duglighet på andra sätt. 
 
Några av de intervjuade har belyst att det inte ställs några krav på hur många uppdrag en 
utbildad Black Belt ska slutföra. Det finns åsikter om att det borde skrivas in krav på att utföra 
uppdrag i befattningsbeskrivningen för dem som gått Black Belt-utbildningen. Då skulle de få 
möjlighet att utföra ett visst antal uppdrag innan de kan gå vidare till en annan befattning. På 
en avdelning där Sex Sigma-arbetet fungerar bra ställer också chefen krav på sina Black Belts 
att de ska utföra ett visst antal uppdrag per år. Även här kommer ledningens efterfrågan in, för 
om efterfrågan finns så ställs också krav. 
 
Att ställa ett generellt krav på användningen av Sex Sigma tror man inte på. Man menar att 
det är bättre att visa upp arbetssättet och att driva uppdrag där det verkligen behövs.  
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Kombinationen VU-programmet och Sex Sigma 
Åsikterna om hur VU-programmet och Sex Sigma kan och ska kombineras går till viss del 
isär. Samtliga anser att båda fyller en funktion och att de behövs, men uppfattningen om hur 
de borde tillämpas är olika. En del anser att de två förbättringskoncepten redan är integrerade 
och att VU-programmet är ledningsmodellen medan Sex Sigma är ett verktyg som sätts in där 
behov finns.  
 
En del menar att Sex Sigma-uppdragen borde kunna drivas av VU-grupperna med stöd av en 
Black Belt så småningom. Här tror somliga att Sex Sigma behöver kopplas loss från VU-
programmet till att börja med, så att man lär sig behärska Sex Sigma-metodiken och får 
erfarenhet i att tillämpa den. Först efter det går det att integrera VU-programmet och Sex 
Sigma fullt ut. En annan variant är att cheferna ska sköta de två första faserna, Define och 
Measure, och sedan bolla vidare uppdraget till VU-grupperna som får välja områden där de 
genomför de sista tre faserna. Detta skulle sprida användandet och göra VU-programmets 
arbete mätbart.  
 
Det finns även åsikter om att Sex Sigma inte bör drivas i VU-formen eftersom metodiken 
upplevs som tung och komplex för en del medarbetare. ”VU-programmet är företagets 
ledningsmodell som sköter de löpande förbättringarna. Sex Sigma är kraftfullare och bör 
användas när man behöver ta ett fastare grepp och bygga om”, säger en respondent. De som 
ingår i uppdragsgruppen ska därför vara nyckelpersoner som handplockas ur organisationen 
för att genomföra uppdraget. Idéer till uppdrag kan däremot komma från VU-grupper som 
stöter på problem som de inte kan lösa med enklare verktyg.  
 
En annan idé på hur Sex Sigma kan användas är att företagsledningen tillsätter en pool eller 
stab som består av en Master Black Belt och några Black Belts. Denna stab skulle jobba med 
Sex Sigma på heltid och placeras ut där det finns behov av Sex Sigma-uppdrag. 
Heltidsanställda Black Belts skulle då vara experter som tar hjälp av Sex Sigma-utbildade 
medarbetare i organisationen. Det finns dock åsikter om att en stab av Black Belts skulle 
fastna i särskilt krävande uppdrag, bli kvar där och därmed inte gå vidare till andra uppdrag. 
”Kommer man under en kritisk massa finns risken att kompetensen äts upp av andra arbets-
uppgifter”, säger en respondent.  Man menar också att det är osäkert om företaget är moget att 
ta ett sådant beslut om att lyfta ur Black Belts ur organisationen. Ett alternativ till en Black 
Belt-stab vore ett kontrakt som följer med varje utbildad Black Belt. Kontraktet skulle 
undertecknas av chefen för varje utbildad Black Belt som då går med på att medarbetaren kan 
lyftas bort från sin plats med kort varsel för att ingå i ett Sex Sigma-uppdrag. Det är då upp 
till chefen att ha planerat för hur den tillfälliga vakansen ska fyllas.  
 
I en del intervjuer har det kommit fram att det finns en viss konkurrens mellan de båda 
förbättringskoncepten i fråga om tid. VU-programmet anses ha en högre prioritet eftersom det 
efterfrågas uppifrån, och det får till följd att mindre resurser läggs ned på Sex Sigma-arbete. 
Verksamhetsutvecklarna sitter många gånger med dubbla roller. Detta kommer sig av att man 
tidigare fattat ett beslut att Verksamhetsutvecklare både skulle vara Internkonsulter och Black 
Belts. Man trodde då att tiden skulle räcka till båda uppgifterna. I intervjuerna säger de som är 
insatta i VU-arbetet att arbetet som Internkonsult kräver en heltidstjänst i fråga om tid, och 
eftersom det är VU-arbetet som efterfrågas blir rollen som Black Belt bortprioriterad.  
 
Flera anser att den stödstruktur som finns i VU-programmet kan och bör användas även för 
Sex Sigma-arbetet. Detta kräver dock medvetna personer kring VU-programmet som kan 
känna igen och lyfta fram problem som kan lösas med hjälp av Sex Sigma-metodiken. En idé 
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om hur kunskapen ska spridas inom VU-programmet är genom skapandet av en utbildnings-
trappa där medarbetarna erbjuds utbildningar i allt från enklare förbättringsverktyg till Black 
Belt-utbildning.  
 
Attityder 
Vid implementeringen av Sex Sigma upplevde de flesta att attityden till det nya arbetssättet 
var avvaktande men positiv. Åsikterna om vilken information som gick ut vid 
implementeringen går isär. De som satt på sådana positioner att de hade med Sex Sigma-
implementeringen att göra tycker att informationen var bra, medan de på andra positioner 
tyckte att syftet med och orsaken till implementeringen inte kommunicerades tillräckligt. 
Bland de sistnämnda var man också mer skeptisk till Sex Sigma i början. Flera respondenter 
tycker dock att de som drev implementeringen tryckte för mycket på Sex Sigma och vad det 
skulle åstadkomma. En av de intervjuade säger att ”efter en tid började det kännas 
fundamentalistiskt och kyrkligt, det verkade som att det skulle vara svaret på allt”. Detta 
gjorde att Sex Sigma upplevdes som något stort och ouppnåeligt på vissa håll.  
 
Idag är den allmänna attityden till att använda Sex Sigma positiv om det används vid rätt 
tillfällen. Dessa tillfällen är de gånger då det finns ett behov av att ta till metodiken för att 
hitta grundorsakerna till ett större problem. Den nytta som de flesta ser med Sex Sigma är att 
det går att hitta grundorsakerna till svåra problem som man inte kommer åt på andra sätt. 
Metodiken ger stöd och struktur, det går att komma åt stora besparingar och man tvingas 
genomföra förbättringarna. 
 
De tillfrågade tror inte att det är medarbetarnas brist på motivation till att använda Sex Sigma 
som är problemet. Den allmänna attityden till Sex Sigma på företaget anses vara att det 
upplevs som krångligt och svårt att förstå, men att det löser svåra problem. I grunden är alla 
som kommer i kontakt med Sex Sigma-arbete positiva till det, och efter att ha sett vilka 
resultat som går att uppnå blir inställningen ännu mer positiv till arbetssättet.  
 
De som utbildat sig till Black Belts eller Green Belts är efter utbildningen väldigt motiverade 
till att arbeta med metodiken. Efter utbildningen får de inte utrymme att använda sina 
kunskaper eftersom de återvänder till sina vanliga arbetsuppgifter, vilket leder till att många 
tappar lusten att arbeta med Sex Sigma. De skulle behöva få mer tid till att arbeta med Sex 
Sigma-metodiken, och detta handlar återigen om chefernas efterfrågan.  
 
Trots att många svarat att det inte finns något problem med motivationen att använda Sex 
Sigma kommer en del idéer upp som svar på frågan hur man kan öka motivationen. Bland 
annat svarar man att efterfrågan måste komma uppifrån och för det krävs utbildning. Man bör 
också visa vilken potential det finns med Sex Sigma. Delaktighet, avsatt tid, belöning och 
uppmuntran, att man visar på goda resultat och eventuella krav på att man ska använda 
förbättringsverktyg är andra sätt att öka motivationen, enligt de tillfrågade.   
 
Företagskultur 
Hur företagskulturen ser ut på företaget har inte mätts aktivt och inga direkta frågor har ställts 
i ämnet. Företagskulturen är ändå något som kommit upp vid flertalet intervjuer, framförallt i 
frågorna kring hur Sex Sigma-implementeringen gick till och hur det fungerar att driva Sex 
Sigma-uppdrag på företaget. 
 
Flera av de intervjuade menar att man historiskt sett har haft svårt att bestämma sig för ett 
specifikt sätt att arbeta med förbättringar och produktionsledning på företaget. Det har funnits 
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perioder då det florerat många olika arbetssätt på företaget och man har också varit snabb på 
att ta till sig nya idéer. Detta har skapat en kultur på företaget som gör att många ställer sig 
avvaktande till nya koncept som implementeras. Istället för att ta till sig de nya tankegångarna 
”väntar man på att de ska blåsa över eftersom det blir mindre arbete för en själv”, som en av 
respondenterna uttrycker sig. Denna kultur visar sig till viss del i vissa medarbetares attityd 
till Sex Sigma, menar flera respondenter. Man tror dock att tydligare information och 
riktlinjer från högre nivåer i organisationen skulle minska den avvaktande attityden.  
 
Företaget har genom en omorganisation gått från en divisions- till en funktionsorganisation 
för ett antal år sedan. Det gamla divisionstänkandet sitter emellertid kvar och gör att många 
upplever att man har vissa svårigheter att arbeta tvärfunktionellt. Detta är något som visar sig 
när man försöker driva tvärfunktionella Sex Sigma-uppdrag då det är svårt att tillsätta resurser 
över funktions- och avdelningsgränserna. Det upplevs också svårt att få låna resurser om man 
inte kan avvara dem själv. 
 
Generell problembild 
Det problem som kommer fram vid praktiskt taget alla intervjuer är bristen på efterfrågan från 
högsta ledningen vad gäller Sex Sigma. Denna brist gör att det inte tillsätts tillräckligt med 
resurser för att arbeta med Sex Sigma-uppdrag. De Black Belts som utbildas har ingen avsatt 
tid för att jobba med Sex Sigma-uppdrag. Efter utbildningen återvänder de till sin gamla 
befattning och samma arbetsuppgifter som tidigare, vilket gör det svårt att hinna med Sex 
Sigma-arbetet.  
 
Det finns inte några konkreta mål med Sex Sigma. Ledningen visar inte tydligt sin vilja med 
Sex Sigma, vilket ses som ett problem av de flesta tillfrågade. Det medför att man på olika 
ställen i organisationen ser Sex Sigma på olika sätt. Vissa ser det som en ledningsmodell 
medan andra ser det som en verktygslåda, vilket gör att man inte talar samma språk. Det finns 
även åsikter om att man bör visa tydligare hur VU-programmet och Sex Sigma hänger ihop. 
Detta för att alla ska se att de båda förbättringskoncepten kompletterar varandra och inte är 
konkurrenter.  
 
Ett annat problem som dyker upp är att chefer och andra tänkbara beställare av uppdrag inte 
vet när det är lämpligt att använda Sex Sigma. Beställarkompetensen behöver förbättras, och 
det är också något som man jobbar med på företaget. Information om Sex Sigma-resultat 
sprids inte tillräckligt bra och når inte rätt personer, vilket är ett problem. Det krävs att 
information sprids kontinuerligt och via kanaler som når alla berörda medarbetare.  
 
Precis som med allt förbättringsarbete uppstår problem då det är lätt att skjuta på det 
långsiktiga arbetet till förmån för det som måste ske nu. Detta är särskilt tydligt när företaget 
som nu är inne i en högkonjunktur och har fokus på att leverera. En respondent vittnar om att 
det tar flera år att få en kultur att bli accepterad. Här kommer uthålligheten in i bilden. ”Det 
gäller att ha tålamod och att våga lita på processerna”, som en av de intervjuade uttrycker sig.  
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Sammanfattning 
Det som huvudsakligen kan sägas om hur Sex Sigma används på Volvo Aero Corporation 
idag kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
 

 Företagets chefer har varierande kunskap och utbildning inom Sex Sigma.  
 VU-programmet och Sex Sigma konkurrerar om samma resurser. 
 Det sker ingen prioritering av uppdrag utifrån företagsmål. 
 Det upplevs svårt att resurssätta Sex Sigma-uppdrag. 
 Där behov finns går det bra att driva Sex Sigma-uppdrag. 
 Sex Sigma-utbildningen upplevs vara bra. 
 Det saknas ett forum där alla Sex Sigma-utbildade kan utbyta erfarenheter. 
 Information om Sex Sigma och Sex Sigma-resultat når inte alla. 
 Det finns ingen tydlig kommunikationskanal för information om Sex Sigma. 
 VU-programmet har en kommunikationsstruktur som kan anpassas till Sex Sigma. 
 Det finns en hemsida med uppdaterad information om Sex Sigma-uppdragen som dock 

är svår att hitta till.   
 Det finns motivation bland medarbetarna att jobba med förbättringsarbete. 

 

4.3 Analyse 
I Analyse-fasen har det insamlade datamaterialet analyserats för att hitta orsaker till de 
problem som finns med Sex Sigma-arbetet. En jämförelse har gjorts med två andra företag 
som också arbetar med Sex Sigma för att hitta ytterligare infallsvinklar till Volvo Aero 
Corporations Sex Sigma-arbete. De företag som studerats är ABB High Voltage Products och 
SKF. 
 
Besöket hos ABB High Voltage Products i Ludvika gjordes efter ett tips från ett seminarium 
angående Sex Sigma givet av Sandholm Associates. ABB High Voltage Products arbetar 
precis som Volvo Aero Corporation både med Sex Sigma och VU-programmet, vilket gjorde 
dem intressanta att besöka. Besöket hos SKF bestämde sig författarna efter att ha läst en 
artikel om SKF och deras Sex Sigma-arbete. Författarna kände att det vore av intresse att få 
inblick i hur ett stort företag som SKF angriper Sex Sigma. Inledningsvis var även författarna 
intresserade av att besöka Ericsson i Borås då deras Sex Sigma-arbete drivs från lägre nivåer i 
organisationen precis som på Volvo Aero Corporation. Det fanns dock inte möjlighet till 
detta. 

4.3.1 Benchmarking 
ABB High Voltage Products 
ABB High Voltage Products utvecklar, tillverkar och säljer säljer högspännings-produkter. De 
erbjuder också eftermarknadssupport med reservdelar, utbildning, idrifttagning och service. 
High Voltage Products i Ludvika består av fyra enheter: ventilavledare, brytare, 
mättransformatorer och kondensatorer. (www.abb.se) Brytarenheten har 350 anställda varav 
17 personer är utbildade Black Belts, enligt Blomkvist (2006). 
 
Det finns tydliga likheter mellan ABB och Volvo Aero Corporation i fråga om hur man 
arbetar med förbättringsarbete. De likheter som finns är att båda företagen arbetar med VU-
programmet samt att man inte vill se Sex Sigma som en ledningsmodell. Anledningen till det 

http://www.abb.se
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är en rädsla för att det ska bli för mycket fokus på Sex Sigma vilket man tror leder till att 
organisationen inte tar till sig metodiken. På ABB tar man det dock ett steg längre och har valt 
att benämna alla förbättringsprojekt vid samma namn oavsett om de genomförs med Sex 
Sigma-metodik eller någon annan förbättringsmetod. En annan likhet är andelen utbildade 
Black Belts i de båda företagen. På ABB och Volvo Aero Corporation är cirka 5 % respektive 
3 % av de anställda Black Belt-utbildade och de är spridda på de flesta funktioner i företaget. 
Ingen av de Black Belt-utbildade arbetar heltid med förbättringsarbete utan de har även andra 
arbetsuppgifter. På ABB jobbar dock de utbildade med förbättringsarbete på ett eller annat 
sätt vilket inte alltid är fallet på Volvo Aero Corporation. Man upplever även samma problem 
som Volvo Aero Corporation när projekten blir av tvärfunktionell karaktär, det är då svårt att 
tillsätta resurser. Det finns heller inget standardiserat sätt att prioritera vilka projekt som ska 
genomföras utan varje avdelningschef är själv ansvarig för sitt förbättringsarbete. 
 
Skillnaden består i att ABB är ett mindre företag samt har en annan, informellare, 
företagskultur. Detta gör att Volvo Aero Corporation jobbar mer strukturerat med sitt 
förbättringsarbete. Det här ska företaget ta till sig och se till att ta vara på eftersom det skapar 
goda förutsättningar för ett välfungerande förbättringsarbete. På ABB har man inte heller 
några Green Belts. Ytterligare en skillnad är att man på ABB har valt att resultaten på 
uppdragen inte behöver mätas i pengar utan de kan mätas i VU-mätetal som går från en nivå 
till en annan. Författarna anser att detta är ett bra sätt att koppla ihop de två 
förbättringskoncepten.   
 
Idag ser den planerade sammanknytningen av VU-programmet och Sex Sigma något osäkert 
ut på ABB High Voltage Products eftersom två nyckelpersoner bytt tjänst. Här ser man vikten 
av att förbättringsarbetet är väl förankrat i organisationen så att inte engagemanget försvinner 
med de drivande personerna.  
 
SKF 
SKF är världens ledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och service inom 
lager, tätningar och relaterade tjänster. SKF arbetar med Sex Sigma som en del av ett 
systematiskt och disciplinerat synsätt för att uppnå förträfflighet i alla nya samt befintliga 
produkter. Det är en viktig del av processen Ständiga förbättringar inom SKF Group. 
(www.skf.se) På SKF i Sverige startade man den strukturerade implementeringen av Sex 
Sigma 2003. Målet är att företaget år 2007 ska ha utbildat 1% av de anställda till Black Belts 
och 5% av de anställda till Green Belts. SKF i Göteborg har idag cirka 3000 anställda. 
(Hammersberg, 2006) 
 
Det är mycket som skiljer Sex Sigma-arbetet på SKF från Volvo Aero Corporation. Det mest 
framträdande är att på SKF är det ledningen som efterfrågar och kräver Sex Sigma. Ledningen 
är tydlig med att visa sin vilja och VD:ns åsikter visas både vid utbildningar och i olika 
informationssammanhang. Detta gör att uppbyggnaden av Sex Sigma-organisationen ser helt 
annorlunda ut jämfört med Volvo Aero Corporations. På SKF jobbar sex heltidsanställda 
Black Belts med att driva och stötta Sex Sigma-uppdrag. Dessa Black Belts bildar en egen 
fristående organisation, men är utlokaliserade på de fyra olika fabrikerna. Över dessa Black 
Belts sitter en Champion som även sitter med i SKF Sveriges företagsledning. Den som 
arbetar som Champion prioriterar tillsammans med företagsledningen vilka projekt som ska 
genomföras. Vid genomförandet av Sex Sigma-uppdragen finns även 50 Green Belts som kan 
ingå i projektgruppen. Green Belts arbetar cirka 20% med Sex Sigma och de kan även driva 
egna mindre Sex Sigma-uppdrag, något som man på SKF kallar tasks. Det upplevs aldrig som 

http://www.skf.se
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något problem att få loss Green Belts från deras ordinarie arbetsuppgifter för att ingå i en 
projektgrupp eftersom alla vet att Sex Sigma är något som efterfrågas av ledningen.  
 
Precis som på Volvo Aero Corporation finns det på SKF en speciell utbildning för beställare 
av Sex Sigma-uppdrag. Tanken är även att en Black Belt ska jobba två år med Sex Sigma-
uppdrag för att därefter slussas tillbaka till en ledarroll i organisationen. Detta leder till en 
naturlig spridning av beställarkompetensen. Det här tankesättet är inget som finns på Volvo 
Aero Corporation idag. Den bild som författarna har fått genom intervjuerna är att vissa inte 
tror att detta arbetssätt skulle passa Volvo Aero Corporation. Man är rädd för att 
organisationen ska ta emot en sådan elitstyrka på negativt sätt om de ska komma och lösa 
andra avdelningars problem. Man tror även att dessa heltidsanställda Sex Sigma-resurser 
kommer att kunna fastna i krävande uppdrag, vilket medför att de inte kan utföra det 
planerade antalet Sex Sigma-uppdrag. Författarnas åsikt är att det är nödvändigt att våga satsa 
och tillsätta några heltidsanställda Sex Sigma-resurser. Detta för att komma igång med Sex 
Sigma-arbetet på riktigt och se resultat av de investeringar man lagt ned på utbildningar. Hur 
dessa resurser sedan är organiserade går att diskutera. Man ser dock klart och tydligt att på 
SKF fungerar Sex Sigma-arbetet bra, trots att endast 0,2% av företagets anställda jobbar som 
Black Belts. Detta kan jämföras med Volvo Aero Corporations 3%. Det är dock viktigt att 
påpeka att de två företagen har helt olika förutsättningar för Sex Sigma och de har även olika 
målsättningar med sitt Sex Sigma-arbete. 
 
En processkarta över hur initiering av Sex Sigma-uppdrag går till på SKF ses i bilaga 9. 
Initiering av ett Sex Sigma-uppdrag börjar med att man stöter på ett problem av mellanstor 
karaktär. Därefter tar processägaren upp frågan med sin chef, och om problemet är lämpligt 
att lösa med hjälp av Sex Sigma sätts det upp på en lista med potentiella Sex Sigma-uppdrag. 
Listan är gemensam för hela företaget och kan nås av alla. För att uppdraget ska bli av krävs 
det att det ska spara in tre gånger uppdragskostnaden. Champion tillsammans med 
företagsledningen prioriterar sedan vilka uppdrag som ska genomföras. En Black Belt väljs 
därefter till projektledare och processägare, sponsor och Black Belt bemannar tillsammans 
uppdraget. Sponsor för uppdraget är den aktuella chefen. Därefter utformas projektdirektivet 
och sedan är uppdraget igång. I den här processen ser författarna två områden där Volvo Aero 
Corporation skulle kunna förbättra sig. Det ena är listan över alla potentiella uppdrag på 
företaget, och det andra är hur prioriteringen görs utifrån denna lista. Listan fyller en viktig 
funktion eftersom det säkerställer att man inte missar några problem som är viktiga för 
företaget att komma till rätta med. Att prioriteringen sker på en högre, mer övergripande nivå 
gör att Sex Sigma-uppdragen görs i linje med företagets fokus samt inom de områden där de 
gör mest nytta för tillfället. På så sätt säkerställs att man löser rätt problem.  
 
På SKF har man inte heller några speciella kommunikationskanaler för Sex Sigma. 
Information om uppdragen, vilken fas de är i samt besparingspotential är tillgänglig för alla 
genom en databas. Det är även så resultaten sprids upp till högsta ledningen.  
 
Man har även upplevt att det har gått långsamt att genomföra uppdragen till en början, dels på 
grund av att man saknade erfarenhet att driva Sex Sigma-uppdrag, dels för att man definierade 
lite för stora uppdrag. Idag jobbar man på att förkorta tiden det tar att genomföra Sex Sigma-
uppdrag. Man ser att företaget är på väg åt rätt håll genom att alla har fått mer erfarenhet av 
att jobba med metodiken. Att uppdragen tar lång tid att genomföra är något som författarna 
känner igen från intervjuerna på Volvo Aero Corporation. 
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Något som kommer fram vid mötet med SKF är att man inte ska underskatta den kraft som 
helheten i Sex Sigma utgör. Deras åsikt är att man går miste om mycket av denna kraft om 
man bara använder Sex Sigma som ett verktyg. Den helhet som Sex Sigma bidrar till 
förändrar både språk, kultur, synsätt och tankemönster. Denna åsikt har även kommit upp vid 
några intervjuer på Volvo Aero Corporation. Andra menar dock att man redan har valt sin 
ledningsmodell i och med att man implementerade VU-programmet. Det finns även en rädsla 
för att Sex Sigma ska upplevas för fundamentalistiskt och då passar det inte att använda som 
ledningsmodell. Författarna är av åsikten att för att få ut det mesta av Sex Sigma behöver man 
ta sig an hela konceptet och inte bara metodiken. Detta behöver dock inte innebära att Sex 
Sigma ska vara en ledningsmodell, det går att hitta en modell som passar Volvo Aero 
Corporation. Detta styrks både av Sanders och Hild (2000) samt Sandholm och Sörqvist 
(2002) som menar att det är viktigt att anpassa Sex Sigma till det egna företaget och att det 
finns lika många implementeringsstrategier som det finns företag. 

4.3.2 Initiering av Sex Sigma-uppdrag 
I dagsläget fungerar Sex Sigma som ett verktyg för att komma till rätta med akuta problem på 
Volvo Aero Corporation, istället för att vara ett sätt att jobba med förbättringar i förebyggande 
syfte. Enligt författarna beror detta på att Sex Sigma inte är något som prioriteras på Volvo 
Aero Corporation idag. När man är inne i en högkonjunktur, som nu, ligger fokus på att 
producera och alla medarbetare har fullt upp med att leverera. Vid lågkonjunktur ligger fokus 
på besparingar vilket gör att det saknas resurser till förbättringsarbetet. Att man börjat arbeta 
aktivt med VU-programmet är ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande en del att göra 
i fråga om att skapa en kultur för förbättringsarbete. För att klara av förändringar måste 
företaget tro på Sex Sigma och ha tålamod. Detta är något som Magnusson et al. (2003) 
påpekar är viktigt vid arbete med ett förbättringsprogram som Sex Sigma. Även Bergman och 
Klefsjö (2001) menar att ledningens ständiga engagemang för kvalitetsfrågor är viktigt vid 
arbete med förbättringar. Att jobba strukturerat med förbättringsarbete är något som kunderna 
förväntar sig, vilket gör att Volvo Aero Corporation borde se detta som ett kundönskemål som 
man bör arbeta aktivt för att uppnå. Detta är något som styrks av Bergman och Klefsjö (2001) 
som menar att kvalitetsarbetet måste utgå från kundens behov och förväntningar. 
 
För att förtydliga processen hur Sex Sigma-uppdrag initieras idag på Volvo Aero Corporation 
har författarna tagit fram ett flödesschema utifrån intervjuerna, se bilaga 10. Det finns i 
dagsläget inget standardiserat sätt att initiera Sex Sigma-uppdrag, men utifrån intervjuerna har 
slutsatser dragits om hur det vanligtvis går till. Flödesschemat visar arbetsgången för ett 
vanligt Sex Sigma-uppdrag. De uppdrag som genomförs i samband med Black Belt-
utbildningen initieras på annat sätt.  
 
Det första steget i flödesschemat är att ett behov av förbättringsarbete kommer från 
medarbetare ute i verksamheten. Det är därför deras kunskap och engagemang som påverkar 
vilka potentiella förbättringsuppdrag som upptäcks. På högre nivå i företaget ser man ett 
behov att ta till Sex Sigma när man stöter på mellanstora problem. Det är dock inte definierat 
vad som menas med mellanstora problem och hela organisationen är inte heller medveten om 
att det är i dessa situationer Sex Sigma ska användas. Författarna anser att detta är något som 
måste definieras, tydliggöras och spridas. Både Edvardsson och Thomasson (1992) samt 
Magnusson et al. (2003) menar att det vid implementeringen är viktigt att förklara varför 
arbetssättet introduceras och vad ledningen vill med metodiken. Kommunikationen mellan 
chef och medarbetare spelar också en stor roll, så att chefen tar del av alla potentiella uppdrag 
och sedan kan göra en prioritering av dessa. Det är viktigt att både chef och medarbetare har 
samma referensram, vilket även Andersen och Schwencke (1998) påtalar som en viktig faktor 
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för ömsesidig förståelse. Bergman och Klefsjö (2001) påpekar också att kommunikation är 
viktigt för att skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang. 
 
När problemet utvärderas spelar chefens kunskap och tidigare erfarenheter en stor roll, 
eftersom det är chefen som agerar beställare av uppdraget samt bestämmer över resurserna. 
De chefer som har goda erfarenheter av Sex Sigma-arbete använder det som ett naturligt sätt 
att lösa vissa typer av problem, medan avdelningar utan erfarenhet av Sex Sigma-arbete 
snarare väntar på krav och direktiv uppifrån. Det är svårt för mellanchefer att själva avsätta 
resurser till förbättringsarbete när det är mycket annat som behöver göras. Det kan vara svårt 
att motivera de resurser som krävs för ett Sex Sigma-uppdrag när det varken efterfrågas av 
ledningen eller då man inte har sett nyttan i den egna verksamheten. Här ser man vikten av 
ledningens delaktighet och engagemang som Antony och Banuelas (2002) identifierade som 
den viktigaste framgångsfaktorn för lyckad Sex Sigma-implementering. Utan stöd och 
engagemang från ledningen är det svårt att få tillräckligt med resurser och utbildning.  
 
Prioritering av vilka uppdrag som utförs beror på vem som påverkas av problemet. Det finns 
tendenser till att den som hörs mest också får sitt uppdrag prioriterat. En anledning till detta är 
att företaget inte har ett specifikt mål med Sex Sigma-arbetet. Både Edvardsson och 
Thomasson (1992) samt Magnusson et al. (2003) menar att det är viktigt att ledningen sätter 
uppnåbara och tydligt definierade mål som företaget strävar efter att nå på lång sikt. Antony 
och Banuelas (2002) talar om vikten att koppla ihop Sex Sigma-uppdragens mål med 
företagets strategi. De menar också att det bör finnas tydliga kriterier för hur Sex Sigma-
uppdrag väljs ut. På Volvo Aero Corporation idag görs ingen prioritering utifrån viktiga 
nyckeltal, utan alla uppdrag som påträffas där det finns både resurser och beställarkompetens 
utförs. Tyvärr är det bara ett fåtal avdelningar som uppfyller detta. Detta gör att det är dålig 
spridning på var i företagen uppdragen utförs. Författarna anser att avsaknaden av specifika 
prioriteringskriterier gör att man i vissa fall missar eller skjuter upp uppdrag som är viktiga 
för företaget. Eftersom uppdragen prioriteras på avdelningsnivå finns också risken att man 
missar de tvärfunktionella uppdragen.  
 
Något som kan hindra en uppstart av Sex Sigma-uppdrag är resursanvändningen. För att ett 
uppdrag ska startas är det avgörande att det finns tillgängliga Black Belts med rätt kompetens. 
På de avdelningar där Sex Sigma-arbetet fungerar är det den aktuella chefen som själv har valt 
att avdelningens Verksamhetsutvecklare ska arbeta med Sex Sigma. En reflektion från 
författarna är att detta inte är hållbart om alla avdelningar skulle välja att omfördela resurserna 
på det här sättet. Om alla skulle använda Verksamhetsutvecklarna till Sex Sigma-arbete blir 
istället VU-arbetet lidande eftersom det skulle saknas Internkonsulter.  
 
Ytterligare en reflektion av författarna är att VU-programmet och Sex Sigma använder samma 
resurser. Eftersom VU-programmet kräver en relativt stor arbetsinsats i och med de 
seminarier som ska hållas arbetar de flesta Verksamhetsutvecklarna med detta. Sex Sigma 
behöver resurser men kräver dem inte i samma utsträckning som VU-programmet. På grund 
av detta är det extra viktigt att hitta en balansgång mellan de båda förbättringskoncepten så att 
båda får ta plats och kan fungera parallellt. Detta kräver tydliga riktlinjer som visar var tiden 
ska läggas. Det är viktigt att båda förbättringskoncepten kan fungera tillsammans eftersom de 
kompletterar varandra. VU-programmet tar hand om det vardagliga förbättringsarbetet och 
Sex Sigma är ett bra komplement till detta genom att det löser större problem på ett 
systematiskt sätt. Detta styrks av Sörqvist (2004) som påtalar att VU-programmet ofta 
behöver kompletteras med andra förbättringsmodeller för att bli framgångsrikt.  
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Vikten av att anpassa Sex Sigma till företagets förutsättningar styrks av Sandholm och 
Sörqvist (2002) som anser att Sex Sigma måste anpassas till den egna organisationens 
situation och behov. Sex Sigma kan mycket väl användas inom ramarna för VU-programmet, 
men det kräver att rollerna är definierade. Om Sex Sigma enbart skulle drivas i VU-grupperna 
skulle man också missa viktiga tvärfunktionella uppdrag. Detta fokus på den lokala gruppen 
är något som Sörqvist (2004) nämner som en nackdel med VU-programmet. Dessutom är det 
tveksamt om man skulle kunna driva mer avancerade uppdrag i dessa grupper. Däremot skulle 
det fungera bra att driva mindre förbättringsprojekt av Sex Sigma-karaktär i VU-grupperna. 
Det skulle både sprida metodiken samt engagera och motivera framtidens Black Belts. Detta 
skulle kunna jämföras med de Green Belt-projekt som Magnusson et al. (2002) nämner. 
 
Volvo Aero Corporation har även många utbildade inom Sex Sigma som är bundna i 
arbetsuppgifter som inte är direkt förknippade med förbättringsarbete. En orsak till detta är att 
det inte funnits en tydlig plan för hur deras nyvunna Sex Sigma-kunskaper skulle användas på 
företaget. Efter utbildningen har man gått tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter och har inte 
fått utrymme för att driva Sex Sigma-uppdrag. Park (2003) menar att bestämma hur och var 
Sex Sigma-resurserna ska sättas in är det första beslutet som bör fattas vid en implementering. 
I figur 10 och figur 11 ses en sammanställning av enkäten som undersökte hur mycket tid som 
Black Belts lägger ned på att arbeta med respektive stötta Sex Sigma.  
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Figur 10. Diagram över andel tid som Black Belts lägger ned på Sex Sigma-arbete. 
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Figur 11. Diagram över andel tid som Black Belts lägger ned på stöttning av Sex Sigma. 
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Diagrammen är uppdelade efter vilken befattning personen har. I diagrammen ses att lite eller 
ingen tid läggs ned på att arbeta med eller stötta Sex Sigma. Att stötta Sex Sigma-uppdrag 
innebär att ge stöd till andra Black Belts och Green Belts. Den person som lägger 41-60% av 
sin arbetstid på Sex Sigma-arbete jobbar på den avdelning där flest uppdrag slutförs. Här ses 
att Black Belts inte har mycket utrymme i sin tjänst att driva uppdrag. Det är även naturligt att 
man som Black Belt stöttar andra uppdrag, men i diagrammet ses att ingen eller lite tid läggs 
ned på att stötta Sex Sigma-arbete. Detta kan dock bero på att det i dagsläget inte drivs så 
många uppdrag på företaget.  
 
En förklaring till att de Black Belt-utbildade inte lägger så mycket tid på Sex Sigma kan fås 
genom att titta på deras befattningspoäng, se figur 12.  Befattningspoängen ger en bild av 
svårighetsgraden i deras arbetsuppgifter. I diagrammet nedan ses att det är en jämn spridning 
på de utbildades befattningspoäng. Tre av de Black Belt-utbildade har ingen befattnings-
poäng. Anledningen till detta är att de sitter på positioner som inte poängsätts eftersom de 
högre befattningarna omfattas av ett annat värderingssystem. Medelvärdet av alla Black Belts 
befattningspoäng är 55, vilket enligt medarbetare på företaget tyder på en relativt tung 
befattning. 
 
För att få en mer objektiv uppfattning om nivån på de utbildades befattningspoäng togs den 
streckade delmängden fram som ett referensvärde. Denna visar befattningspoängen hos de 
Black Belts som är chefer eller har andra ledarroller. Den prickade delmängden visar på de 
Black Belts som aktivt arbetar med förbättringsarbete av något slag. Som diagrammet visar är 
det relativt få, mindre än en tredjedel, av de utbildade som aktivt jobbar med förbättrings-
frågor. Slutsatsen av detta är att de som utbildats sitter på relativt tunga befattningar och 
endast en del av dessa har förbättringsarbete som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Detta kan 
vara en förklaring till varför det inte läggs ned så mycket tid på att driva och stötta Sex 
Sigma-uppdrag. Ytterligare en slutsats som kan dras är att många av de Black Belt-utbildade 
sitter på tunga befattningar vilket gör att de är svåra för företaget att ersätta om de skulle gå 
över till andra arbetsuppgifter, exempelvis arbete med Sex Sigma. 
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Figur 12.  Diagram över Black Belt-utbildades befattningspoäng. Staplarna visar samtliga Black Belt-

utbildades befattningspoäng. De fyllda och streckade delmängderna visar Black Belts som 
samtidigt är Verksamhetsutvecklare respektive Chef/Ledarroll. 
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De som utbildats inom Sex Sigma men som idag jobbar med annat är en viktig tillgång trots 
att de kanske aldrig kommer att jobba aktivt med Sex Sigma-uppdrag. De bör kunna stötta 
metodiken samt bidra till att sprida förståelsen för den. 
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Figur 13.  Diagram över det utrymme att arbeta med Sex Sigma som de Black Belt-utbildade upplever sig 

ha. Staplarna är uppdelade utifrån om Sex Sigma-arbete står med i befattningsbeskrivningen 
eller inte. 

I figur 13 ovan ses ett diagram över hur mycket utrymme respondenterna till enkäten upplever 
att de har till att arbeta med Sex Sigma. I diagrammet är staplarna uppdelade utifrån om Sex 
Sigma står med i befattningsbeskrivningen eller inte. Här ses att de som har arbete med Sex 
Sigma som en del av sin befattning åtminstone lägger ned en viss del av sin arbetstid på detta. 
Det är därför rimligt att de Black Belts som företaget vill ska arbeta med Sex Sigma också har 
det inskrivet i sin befattningsbeskrivning. Det utrymme som ges för Sex Sigma bör man dock 
se över om det räcker till.  
 
För att kunna använda den kompetens som företaget investerat i anser författarna att det är 
nödvändigt att de utbildade får tillräcklig tid för Sex Sigma-arbete. Detta styrks även av 
Magnusson et al. (2003) som rekommenderar att Black Belts bör lyftas ur organisationen och 
arbeta med Sex Sigma-uppdrag på heltid. Förbättringsprojekt är ofta krävande och en kritisk 
faktor för projektets förverkligande hänger på den nedlagda tiden.  
 
I dagsläget utnyttjas bara en bråkdel av företagets utbildade Black Belts. Detta leder inte bara 
till att det utförs färre uppdrag än vad som skulle kunna vara möjligt, utan även till att 
kunskapen och medvetenheten om Sex Sigma faller i glömska och inte sprids i den 
utsträckning som vore önskvärt. Författarna är av åsikten att resursfrågan är en av de 
viktigaste nyckelfaktorerna att åtgärda för att Sex Sigma-användandet ska öka på företaget.  
 
Ytterligare ett problem som uppkommer i samband med att uppdragen ska resurssättas är när 
uppdragen sträcker sig över avdelningsgränserna. Det upplevs svårt att få låna resurser från 
andra avdelningar, något som vissa anser är en kvarleva från det gamla divisionstänkandet. 
Det här problemet upplevs ofta högre upp i organisationen vilket beror på att uppdrag på den 
här nivån ofta är av tvärfunktionell karaktär. Även här ses ett behov av ett mer strategiskt sätt 
att välja ut uppdrag. 
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Det sista steget i flödesschemat är att utforma ett uppdragsdirektiv. I det fastställs bland annat 
hur mycket tid och resurser uppdraget kommer att behöva. När ett Sex Sigma-uppdrag har 
kommit så här långt i initieringsprocessen har det goda förutsättningar för att slutföras. I 
dagsläget är det främst i initieringsprocessen som man stöter på problem. 

4.3.3 Genomförande Sex Sigma-uppdrag 
Flera respondenter säger att genomförandet av Sex Sigma-uppdragen ofta tar lång tid, något 
som författarna upplever är en mognadsfråga. De utbildningsuppdrag som ingår i Black Belts-
utbildningen har inte genomförts av alla. Detta leder till att vissa saknar erfarenhet av den 
praktiska tillämpningen av Sex Sigma-metodiken. Man får vara medveten om att det till en 
början tar längre tid innan man har fått rutin och erfarenhet av metodiken. Om man som Black 
Belt får möjlighet att kontinuerligt arbeta med metodiken kommer uppdragen att med tiden 
kunna slutföras snabbare. 
 
I intervjuerna framkommer även att många upplever Sex Sigma som tungrott och komplext, 
vilket också kan anses vara en mognadsfråga. Det är viktigt att ta ned Sex Sigma på jorden 
och bryta ned stora problem till lagom stora uppdrag. På de avdelningar där man lyckats med 
detta fungerar Sex Sigma-arbetet bra. Författarna menar att detta är något som bör spridas till 
potentiella beställare av uppdrag genom exempelvis beställarkompetensutbildningen. Man 
kan även se att på de avdelningar där några lyckade Sex Sigma-uppdrag har genomförts 
fungerar arbetet bättre och ses inte som något stort och komplicerat.  
 
Stödet som finns vid genomförande av Sex Sigma-uppdrag beror i de flesta fall på det 
personliga nätverket. Många nämner att det också finns stöd i VU-strukturen men det har 
framkommit att det inte fungerar fullt ut. Det finns inte heller något forum där 
erfarenhetsutbyte mellan Black Belts och Green Belts kan ske. Detta gör att uppdragen inte 
diskuteras på ett strukturerat sätt. Författarna ser vikten av att ha någon form av stödstruktur 
som är anpassad till Sex Sigma-frågor. Ett forum skulle även kunna fungera som en 
utvärdering av både lyckade och avbrutna uppdrag, så att man kan lära av varandra och dra 
nytta av varandras erfarenheter. Att ta lärdom av både positiva och negativa resultat nämner 
även Antony och Banuelas (2002) som en framgångsfaktor för att lyckas med Sex Sigma. 

4.3.4 Rapportering av Sex Sigma-uppdrag 
Strukturen för rapportering av Sex Sigma-uppdrag är vag och det finns ingen tydlig väg för 
kommunikation av uppdragen. I bilaga 11 finns en skiss över hur rapporteringsprocessen ser 
ut idag.  
 
Skissen visar att beställaren är den första som tar del av resultatet och att den informationen 
sprids till den berörda organisationen genom avdelningsmöten. Hur informationen sprids 
högre upp i organisationen beror på chefen. Den här kommunikationen fungerar bra i de fall 
då Sex Sigma-uppdragen har genomförts på en och samma avdelning. I de fall då uppdragen 
är av tvärfunktionell karaktär uppstår problem eftersom det inte finns någon struktur eller 
forum där informationen kan spridas. Att informationen sprids på detta sätt leder också till att 
endast den berörda delen av företaget får ta del av Sex Sigma-resultat. Detta minskar 
synligheten av Sex Sigma vilket gör att metodiken inte marknadsför sig själv på företaget. 
Enligt Sandholm och Sörqvist (2002) stimuleras det fortsatta användandet av metodiken 
genom att uppmärksamma lyckade uppdrag. 
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Parallellt med att beställaren informeras får även Sex Sigma-koordinatorn information om att 
uppdraget är slutfört. I vissa fall sker inte detta automatiskt utan koordinatorn måste fråga 
efter resultatet. Sex Sigma-koordinatorn uppdaterar därefter hemsidan på intranätet. Detta är 
ett bra forum för att sprida information om Sex Sigma-uppdrag. Det räcker dock inte som 
enda kommunikationsväg för att skapa en medveten organisation. Som tidigare nämnts är det 
svårt för alla att ta till sig information som sprids via intranätet. Beroende på när i tiden 
uppdragen utförts samt utfallet av dem informeras i vissa fall även VU-rådet.  
 
I intervjuerna har det framkommit att många anser att rapporteringen av Sex Sigma-uppdrag 
inte fungerar. Detta kan kopplas ihop med att det saknas efterfrågan från ledningen. Det finns 
varken uttalade krav eller mål med Sex Sigma och det gör att rapportering av resultat inte 
upplevs viktig. Många av dem som gått utbildningen använder sig av metodiken, men då 
resultaten inte presenteras som en effekt av Sex Sigma får inte heller metodiken uppskattning 
för de uppnådda resultaten. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns stor 
förbättringspotential vid rapporteringen av Sex Sigma-uppdrag. Idag blir inte organisationen 
informerad om de Sex Sigma-uppdrag som utförs och de resultat dessa ger. Sörqvist (2004) 
talar om vikten att identifiera vilken information och kommunikation som behövs samt att 
välja rätt informationskanal med avseende på situationen. Detta är något som skulle behöva 
åtgärdas i rapporteringsprocessen.  

4.3.5 Attityd 
Det är viktigt att medarbetarnas inställning till Sex Sigma är positiv eftersom deras attityd är 
av stor betydelse vid förändrings- och förbättringsarbete, enligt Sörqvist (2004). Under 
intervjuerna ställdes en fråga av kvantitativ karaktär med syfte att ta reda på de intervjuades 
inställning till Sex Sigma. Resultatet ses i figur 14. 

Figur 14. Diagram över de intervjuades inställning till Sex Sigma vid implementeringen, idag samt i 
framtiden. Skalan går från ett till tio, där ett är mycket negativ och tio mycket positiv. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet
ej

Skala

A
nt

al

Den intervjuades inställning till
Sex Sigma år 2000
Den intervjuades inställning till
Sex Sigma idag
Den intervjuades inställning till
Sex Sigma i framtiden



FALLSTUDIE 

43 

I figur 14 ses att inställningen till Sex Sigma hos de intervjuade är övervägande positiv. 
Samtliga respondenter ser mer positivt på Sex Sigma-arbete idag än vid implementeringen 
2000. Man tror också att Sex Sigma kommer att vara ett viktigt arbetssätt i framtiden. Detta är 
femton personers åsikt i frågan, men det tillsammans med att det under intervjuerna 
framkommit att det inte saknas motivation till att använda Sex Sigma gör att attityden inte kan 
anses vara ett stort problem. Under intervjuerna har det även framkommit att de Sex Sigma-
utbildade upplever att det är roligt att arbeta med metodiken och gärna skulle vilja ha mer 
utrymme att göra det. 
 
Författarna ser dock en tendens att företagskulturen påverkar attityden till Sex Sigma negativt. 
Organisationen har lärt sig att metoder och koncept kommer och går vilket leder till att man 
till en början ställer sig avvaktande till nya arbetssätt. För att undvika detta är det viktigt att 
ledningen tydligt efterfrågar arbetssättet och visar att det är något som företaget ska jobba 
med. Detta styrks av Magnusson et al. (2003) som menar att det är viktigt med kontinuerlig 
kommunikation för att organisationen ska vara medveten om att man fortfarande arbetar med 
projektet och att det ger resultat. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att det är nödvändigt att klargöra hur man ska arbeta 
med Sex Sigma på företaget. I dagsläget tolkar man Sex Sigma på olika sätt, vissa ser det som 
ett helt koncept medan andra vill använda det som ett verktyg. För att företaget ska få samma 
fokus måste företagsledningen bestämma hur Sex Sigma ska användas på företaget. I detta 
beslut bör även kopplingen till VU-programmet klargöras och kommuniceras ut till alla på 
företaget. 

4.3.6 Nyckelfaktorer 
Utifrån den sista öppna frågan i intervjumaterialet där respondenterna ombads ange fem 
nyckelfaktorer som kan öka Sex Sigma-användandet gjordes en strecktablå. I strecktablån 
grupperades likartade nyckelfaktorer och fick en gemensam rubrik, se bilaga 12. Sedan 
sammanställdes dessa rubriker till ett paretodiagram, se figur 15. 
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Figur 15. Paretodiagram över nyckelfaktorer som anses kunna öka användandet av Sex Sigma på Volvo 

Aero Corporation. 
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I detta diagram ses att kommunikation av Sex Sigma samt att visa ledningens efterfrågan är 
viktiga nyckelfaktorer för att kunna öka användandet av Sex Sigma på Volvo Aero 
Corporation. De fem största staplarna representerar tillsammans 71% av alla svar och när de 
jämförs med det framtagna fiskbensdiagrammet, se bilaga 3, ser man tydliga likheter. 
Staplarna faller in under fyra av de sex huvudrubrikerna i fiskbensdiagrammet nämligen; 
ledningens efterfrågan, resurser, resultat samt kunskap. Dessa två diagram styrker varandra 
och paretodiagrammet prioriterar även de delorsaker som är viktiga att åtgärda. De 
förbättringsområden som identifierats här kommer att arbetas vidare med i Improve-fasen. 

4.3.7 Slutsats 
Här nedan sammanfattas de faktorer som påverkar arbetet med Sex Sigma. Faktorerna är 
uppdelade utifrån de fem viktigaste områdena som identifierats i paretodiagrammet. Under 
varje rubrik finns en punktlista med delfaktorer. Delfaktorerna kommer dels från 
intervjufrågan om nyckelfaktorer som kan öka Sex Sigma-användandet, dels från analys av 
intervjuerna med stöd av teorin. Till varje orsak kommer åtgärder att identifieras under 
Improve-fasen. 
 
Kommunikation av Sex Sigma 

 Visa upp Sex Sigma-uppdrag 
 Visa på Sex Sigma-resultat 
 Visa på användarnyttan 
 Ge kontinuerlig information 
 Avmystifiera Sex Sigma 
 Skapa en fungerande kommunikationskanal som når alla 
 Sprid information om hur och när Sex Sigma ska användas 

 
Visa ledningens efterfrågan  

 Visa att ledningen tror på Sex Sigma 
 Visa efterfrågan från ledningen 
 Visa ledningens vilja med Sex Sigma 
 Definiera när Sex Sigma ska användas 
 Definiera hur Sex Sigma och VU-programmet ska kopplas ihop 
 Sätt upp mål för Sex Sigma-arbetet 

 
Tillgänglighet av kompetens 

 Gör en plan för hur de som går Black Belt-utbildningen ska arbeta med Sex Sigma 
 Ge tillräcklig tid för Sex Sigma-arbete 
 Skapa möjligheter till att resurssätta uppdrag tvärfunktionellt 

 
Beställarkompetens 

 Ge kontinuerlig utbildning 
 Se till att chef och medarbetare har samma referensram 
 Sprid kunskap om när det passar att använda Sex Sigma 
 Sprid och ta lärdom av tidigare erfarenheter 

 
Krav på BB/GB att utföra uppdrag 

 Ställ krav på att de som utbildats inom Sex Sigma ska använda metodiken 
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4.4 Improve 
I Improve-fasen identifieras lämpliga lösningar på problemet utifrån de orsaker som 
definierades i föregående fas. I figur 16 nedan ses förbättringsområdena kopplade till SIPOC-
modellen som togs fram i Define-fasen. De två största förbättringsområdena omfattar hela 
processen från initiering till rapportering av uppdrag, medan de övriga går att härleda till 
initiering av uppdrag. Detta stämmer överens med bilden att de flesta problemen med Sex 
Sigma-arbetet uppstår i samband med att uppdragen initieras. 
 
 

 
 

Figur 16. Förbättringsområdena kopplade till den SIPOC som togs fram i Define-fasen.  

 

4.4.1 Kommunikation av Sex Sigma 
För att hitta åtgärder till hur kommunikationen av Sex Sigma kan förbättras togs ett 
träddiagram fram. Detta gjordes i en arbetsgrupp som bestod av fem medarbetare med olika 
erfarenhet av Sex Sigma-arbete. Både Black Belts, Green Belts och Internkonsulter fanns 
representerade. Syftet med arbetsmötet var att få fram vad som behöver kommuniceras och 
hur det ska spridas. Därefter värderades åtgärdsförslagen. Träddiagrammet ses i bilaga 13. De 
förslag som prioriterades högst ses nedan, där tre förslag prioriterades som nummer två. 
Åtgärdsförslagen från träddiagrammet har till viss del omformulerats och kompletterats med 
författarnas egna tolkningar.  
 
1. Informera om hur Sex Sigma ska användas – Ledningen behöver fatta beslut om hur Sex 
Sigma ska användas på företaget, om det ska användas som ett verktyg eller som ett koncept. 
Det behöver även fattas beslut om vilka problem som ska lösas med Sex Sigma-metodiken. 
Man bör fastställa och tydliggöra vad som menas med mellanstora problem, vilka man vill 
använda Sex Sigma för att lösa. Definiera dessutom Sex Sigmas roll i förbättringsarbetet och 
ge metodiken en plats i förbättringsstrukturen. Allt detta måste sedan kommuniceras så att 
hela organisationen blir medveten om hur förbättringsarbete ska bedrivas på Volvo Aero 
Corporation. Under denna rubrik framkom även en åsikt om att ställa krav på verkstäderna att 
använda Sex Sigma. Detta ställer sig författarna dock tveksamma till eftersom det inte gynnar 
metodikens fortsatta spridning att tvinga fram användningen.  
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2. Kopplingen VU-programmet och Sex Sigma – Eftersom det redan finns en 
organisationsstruktur för förbättringsarbete i VU-programmet bör man använda den även för 
Sex Sigma. En tredje struktur skulle göra verksamheten för komplex. Det är också bra att 
hålla ihop allt förbättringsarbete i samma struktur. Det behöver dock ges plats för Sex Sigma i 
VU-programmet, till exempel på ledarseminarier och stödgruppsmöten. Detta skapar 
möjlighet att använda samma kommunikationskanal för VU-programmet och Sex Sigma. På 
så sätt kan rapportering av Sex Sigma-uppdrag ske i VU-strukturen. Att man pratar Sex 
Sigma på exempelvis VU-stödgruppsmöten kan även idéer till Sex Sigma-uppdrag upptäckas 
och spridas vidare. Det vore dessutom lämpligt om Sex Sigma-uppdragen väljs ut så att de går 
i linje med företagets strategiska fokus. 
 
2. Chefsutbildning – I träddiagrammet angavs åtgärden att Green Belt-utbildning ska vara en 
del av ledarutbildningen, eftersom det leder till ökad förståelse för metodiken och när den kan 
användas. Författarna ser dock hellre att beställarkompetensutbildningen blir obligatorisk för 
alla chefer. På så vis får de en anpassad utbildning i hur de kan använda och dra nytta av Sex 
Sigma. Detta kräver mindre tid vilket sparar resurser. Utbildningen har dessutom fokus på att 
hitta och initiera uppdrag. 
 
2. Informera ledningsgrupper – Sprid information om hur Sex Sigma kan användas via 
samtliga ledningsgrupper. Detta kan göras genom en stående punkt på agendan som berör 
förbättringsarbete. Denna punkt tar upp allt förbättringsarbete på företaget vilket gör att Sex 
Sigma slipper uppfattas fundamentalistiskt. Här kan även resultat från Sex Sigma och annat 
förbättringsarbete avrapporteras. Fördelen med detta är att alla avdelningar, även de som inte 
arbetar med VU-programmet eller Sex Sigma, kan få upp ögonen för det förbättringsarbete 
som pågår på företaget. Under den här rubriken kom det även upp ett förslag på att anordna 
workshops i ledningsgrupperna. Syftet med dessa skulle vara att generera idéer på områden 
där Sex Sigma kan användas samt att fånga upp potentiella Sex Sigma-uppdrag. 
 
3. Sex Sigma-nätverk – Skapa ett nätverk inom företaget för alla aktiva Black Belts och Green 
Belts för stöd och information rörande Sex Sigma. Metodägaren för Sex Sigma som har en 
helhetssyn över förbättringsarbetet på företaget är lämplig att hålla i dessa möten. Fördelen 
med ett nätverk är att man utbyter erfarenheter och kan ta upp problem till diskussion. Ett 
sådant nätverk behöver anpassas till hur företaget väljer att arbeta med Sex Sigma. Nätverket 
skulle fungera som den stödstruktur som idag saknas på företaget. 
   
Ytterligare en åtgärd är att förbättra och tydliggöra sidorna om Sex Sigma och annat 
förbättringsarbete på intranätet. Hemsidan skulle framförallt kunna användas för att visa upp 
uppdrag som är igång samt de som redan slutförts. Information om var uppdragen utförs, 
vilken fas de är i samt vilken besparingspotential de har ska vara lättåtkomligt. Det borde 
också gå att komma åt information om förbättringsuppdrag direkt från Violins startsida. 

4.4.2 Visa ledningens efterfrågan 
Som tidigare nämnts under åtgärderna till kommunikation av Sex Sigma är det viktigt att 
ledningen går ut med vad de vill uppnå med Sex Sigma. Ett steg i detta är att sätta konkreta 
mål med Sex Sigma-arbetet och att sprida dessa. Ett sådant mål skulle exempelvis kunna vara 
att inom tre år ska en tredjedel av företagets Black Belts åtminstone arbeta med Sex Sigma 
70% av sin arbetstid. Sex Sigma-arbetet bör även, precis som VU-programmet, vara kopplat 
till företagets strategiska fokus. Detta skulle göra det enklare att välja ut de uppdrag som är 
viktigast för företaget att genomföra. Det här tillsammans med resursfrågan är viktiga åtgärder 
för att organisationen ska uppfatta att ledningen efterfrågar Sex Sigma. 
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4.4.3 Tillgänglighet av kompetens 
Det finns olika sätt att lösa resursfrågan på företaget. Här nedan kommer tre alternativ att 
beskrivas. De olika alternativen beskriver främst hur resurserna kan placeras rent 
organisatoriskt. De för- och nackdelar författarna ser med de olika alternativen diskuteras 
därefter. Det finns självklart andra sätt att organisera företagets Black Belts, till exempel går 
det att kombinera de olika alternativen nedan. Författarna har valt att inte rekommendera ett 
specifikt alternativ då ett sådant val beror på vad företaget vill med sitt Sex Sigma-arbete. Det 
bör nämnas att oavsett vilken linje företaget väljer så måste man vara medveten om att VU-
programmet är inarbetat och kommer att finnas kvar. Därför behövs ömsesidig förståelse 
mellan de olika förbättringsprogrammen. Det är även viktigt med en god kommunikation 
mellan Sex Sigma och VU-programmet. 
 
Alternativ 1: Resurspool 
I detta alternativ bildar några Black Belts tillsammans med en koordinator en fristående 
organisation som fungerar som en resurspool till den övriga organisationen. Den här 
organisationen behöver en förankring i företagsledningen för att arbetet ska kunna fungera. 
De utbildade är utlokaliserade på olika områden där de driver Sex Sigma-uppdrag på heltid. 
Det är svårt att svara på frågan hur många dessa heltidsanställda ska vara eftersom det främst 
beror på ledningens vilja att tillsätta resurser. Poolen bör dock bestå av så många att de kan 
stötta varandras uppdrag. De bör även kunna täcka upp alla områden där företaget anser det 
aktuellt att genomföra Sex Sigma-uppdrag. För att resurspoolen ska fungera krävs det att 
uppdragen väljs ut på en mer övergripande nivå än idag samt att det ställs krav på uppdragets 
resultat. 
 
För att uppnå målet som sattes i Define-fasen vore det lämpligt med åtta heltidsanställda 
Black Belts som var och en driver tre uppdrag per år. Enligt intervjun med SKF är tre uppdrag 
per år ett lämpligt krav på en Black Belt som även förväntas stötta andra Sex Sigma-uppdrag. 
Storleken på den föreslagna Sex Sigma-poolen är jämförbar med den på SKF i relation till 
antal anställda. Det är viktigt att resurspoolens Black Belts både behärskar metodiken och har 
goda ledaregenskaper. Detta eftersom de kommer att komma in i en redan befintlig 
organisation där de ska leda förbättringsuppdrag i samarbete med medarbetarna. De ska även 
sätta ihop uppdragsgruppen och det är därför viktigt att de ser vilken kompetens som krävs för 
det specifika uppdraget. 
 
Tanken är att de som arbetar i resurspoolen ska bidra till spridningen av Sex Sigma genom att 
slussas tillbaka ut i organisationen efter en viss tid. De Black Belts som jobbar i resurspoolen 
kommer att vara duktiga på metodiken och dess tillämpning när de går över till andra 
arbetsuppgifter. De kommer då att vara en resurs i organisationen som kan hitta uppdrag och 
samtidigt stötta de nya i resurspoolen. 
 
Fördelar:  

 Kräver förankring hos ledningen 
 Sex Sigma-uppdragen kan vara av tvärfunktionell karaktär 
 Skapar duktiga Black Belts 
 Naturlig spridning av metodiken på sikt   
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Nackdelar: 
 Resurspoolen kan hamna utanför den övriga organisationen 
 Känsligt att utomstående kommer och ska lösa andra avdelningars problem 
 Risk för att resurspoolen talar ett annat språk än den övriga organisationen 
 Ingen naturlig koppling mellan VU-programmet och Sex Sigma 
 Svårt att garantera en bra position efter Black Belt-tiden 

 
Alternativ 2: Integrera VU-programmet och Sex Sigma 
Detta alternativ bygger på att använda sig av företagets redan befintliga VU-struktur. De 
Black Belt-utbildade finns både centralt samt ute på avdelningarna och samordnas av en 
koordinator. De som sitter centralt arbetar heltid med att driva egna uppdrag och stötta Sex 
Sigma-uppdrag som drivs på avdelningarna. Stöttningen sker också i VU-strukturen, 
exempelvis på stödgruppsmöten. Uppdragen som drivs av centralt placerade Black Belts kan 
vara mer omfattande och av tvärfunktionell karaktär. Av den anledningen bör prioriteringen 
av uppdragen göras på en högre nivå än idag och gärna i samarbete med VU-programmet.  
 
De Black Belts och Green Belts som sitter ute på avdelningarna ska fortsätta driva uppdragen 
lokalt eller i samarbete med centralt placerade Black Belts. De Black Belts som är placerade 
lokalt måste ha tid avsatt för Sex Sigma i befattningen. Hur mycket tid som behöver avsättas 
till att driva Sex Sigma-uppdrag får anpassas efter situationen på avdelningen. Denna roll är 
möjlig att kombinera med Internkonsultkompetens. Även de lokala uppdragen bör prioriteras 
utifrån vad som är viktigast för företaget. 
 
För att nå det uppsatta målet i Define-fasen uppskattas att det behövs sex heltidsanställda 
Black Belts som är placerade centralt. Dessa bör slutföra två uppdrag var per år, vilket även 
ger utrymme till stöttning. Det ökade stödet tillsammans med en tydligare efterfrågan samt 
chefernas ökade beställarkompetens borde leda till att fler lokala uppdrag slutförs. 
 
Fördelar: 

 En tydlig koppling till VU-programmet 
 Går att dra nytta av befintliga strukturer och kommunikationsvägar 
 Möjlighet att driva Sex Sigma-uppdrag både tvärfunktionellt och lokalt 
 Skapar duktiga Black Belts 
 Metodiken sprids och får en naturlig plats i förbättringsarbetet 
 Mindre förändring för organisationen 

 
Nackdelar: 

 Kan ta tid att implementera 
 Finns risk att centralt placerade Black Belts blir kvar i stora uppdrag 

 
Alternativ 3: Kontrakt med Black Belts  
I det här förslaget sitter de Black Belt-utbildade på samma positioner som idag. De följs 
däremot av ett kontrakt som den närmaste chefen måste godkänna. Syftet med kontraktet är 
att det med relativt kort varsel ska gå att få loss resurser till ett Sex Sigma-uppdrag. I och med 
att chefen godkänner detta kommer inte resurssättning av uppdrag vara ett problem.  
 
I dagsläget är det inte rimligt att alla Black Belt-utbildade på företaget ska följas av detta 
åtagande eftersom vissa sitter på positioner som inte går att ersätta med kort varsel. Av denna 
anledning bör man se över vilka av företagets Black Belts som kan omfattas av ett kontrakt. 
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De som utbildas till Black Belts i framtiden kommer däremot automatiskt att följas av ett 
kontrakt. Detta innebär att man noggrannare måste tänka igenom vilka medarbetare som får 
gå Black Belt-utbildningen i framtiden. 
 
Även i detta förslag bör uppdragen prioriteras på en högre nivå i organisationen. Dels för att 
komma åt tvärfunktionella uppdrag och dels för att få en koppling till VU-programmet genom 
företagets strategiska fokus. 
 
Fördelar: 

 Minst förändring för organisationen 
 Går att koppla ihop med VU-programmet 
 Genomtänkt rekrytering av Black Belts 

 
Nackdelar: 

 Organisationen är ovan att arbeta med kontrakt 
 Black Belts får inte samma rutin på att driva Sex Sigma-uppdrag 
 Mindre tid för stöttning av andra uppdrag 

4.4.4 Beställarkompetens 
Beställarkompetensen har företaget redan börjat jobba med att förbättra. En chefsutbildning 
har tagits fram med syfte att öka kunskapen om Sex Sigma hos dem som sitter på positioner 
där uppdrag kan beställas. Det bästa vore om utbildningen blir obligatorisk för alla chefer 
vilket borde leda till att fler potentiella uppdrag identifieras. Att börja sprida utbildningen 
bland chefer inom Produktion vore mest naturligt eftersom det är lättare att hitta konkreta Sex 
Sigma-uppdrag där. Dessutom fungerar VU-arbetet bra inom denna funktion och de har även 
många Black Belt- och Green Belt-utbildade. Innan beställarkompetensutbildningen blir 
obligatorisk är det viktigt att marknadsföra den. Det är även viktigt att utvärdera och 
eventuellt komplettera utbildningen, så att den motsvarar behovet. 
 
Utöver utbildningen är det viktigt att cheferna får fortsatt information så att kunskaperna inte 
faller i glömska. För att sprida denna information är det som tidigare nämnts lämpligt att 
använda sig av samma kommunikationskanal som VU-programmet. 

4.4.5 Krav på Black Belts och Green Belts 
För att få avkastning på de resurser företaget lagt på utbildning av Black Belts och Green 
Belts bör man ställa krav på att de utbildade använder sig av metodiken. Detta förutsätter att 
Black Belts och Green Belts har befogenheter och avsatt tid för att kunna uppfylla dessa krav. 
Inte heller här är det realistiskt att alla som idag är utbildade ska ha krav på sig att slutföra ett 
visst antal uppdrag per år. Detta på grund av de arbetsuppgifter de har. Man bör däremot ställa 
detta krav på de medarbetare som utbildas i framtiden. Detta gör organisationen medveten om 
att dessa personer kommer att behöva utrymme i sin befattning för att kunna driva Sex Sigma-
uppdrag.  
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4.4.6 Sammanfattning av åtgärder 
Nedan följer en sammanfattning av åtgärdsförslagen. De är indelade utifrån om 
implementeringen kan ske på kort eller lång sikt.  
 
Kortsiktigt 

 Besluta om hur Sex Sigma ska användas på Volvo Aero Corporation 
 Sätt upp mål för Sex Sigma-användandet 
 Sprid beslutet 
 Fortsätt utveckla och ge beställarkompetensutbildningen 
 Skapa en rutin för information om aktuellt förbättringsarbete riktat till företagets 

ledningsgrupper.  
 Bygg stommen till ett Sex Sigma-nätverk 
 Tydliggör sidan om Sex Sigma och förbättringsarbete på intranätet 
 Skapa en direktlänk på startsidan av Violin till förbättringssidan 
 Ändra urvalskriterierna till dem som går Black Belt- och Green Belt-utbildningen 
 Sätt krav på att de nyutbildade slutför uppdrag 

 
Långsiktigt 

 Kontinuerlig kommunikation om hur Sex Sigma ska användas 
 Integrera VU-programmet och Sex Sigma 
 Koppla ihop Sex Sigma-arbetet med företagets strategiska fokus 
 Ta ställning till hur organisationen kring Sex Sigma ska se ut 
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5 Övriga rekommendationer till företaget 
 
I det här kapitlet kommer de förbättringsförslag som inte tagits upp i fallstudien att tas upp 
och diskuteras. 
 
Något som framkommit under arbetets gång är att det saknas ett standardiserat sätt att välja ut 
Sex Sigma-uppdrag. För att kunna göra en prioritering av alla uppdrag och se till att de 
viktigaste uppdragen också är de som genomförs behöver företaget samla alla potentiella 
uppdrag på ett och samma ställe. Ett exempel på detta skulle vara en lista som är gemensam 
för hela företaget och som alla kommer åt. Listan kan då fungera som inspirationskälla för 
nya uppdrag. Utifrån listan kan uppdrag prioriteras på ett mer strukturerat sätt. Företaget bör 
också fastställa urvalskriterier som ligger till grund för hur uppdragen prioriteras, exempelvis 
efter besparing eller VU-mätetal. Det vore lämpligt om denna prioritering görs av en 
arbetsgrupp vars uppgift är att välja ut vilka uppdrag som är viktigast att utföra ur företagets 
synpunkt. 
 
Idag kopplas inte Sex Sigma-uppdragen till några specifika mätetal och inget mått på hur väl 
processerna presterar tas fram. Detta gör att man inte vet processernas utgångsläge eller vilka 
mål man strävar mot att uppnå. Dessutom finns det ingen möjlighet att jämföra processer mot 
varandra för att se vilken process som är i störst behov av förbättring. Genom att införa ett 
eller flera enhetliga mått på processerna underlättas prioriteringsarbetet. Vid prioritering tas 
det sedan hänsyn till de mått som har koppling till företagets aktuella strategiska fokus. 
 
En tydligare uppföljningsstruktur är något som behövs på företaget. Det kommer att finnas ett 
behov att ta tag i uppföljningsstrukturen i och med att man bestämmer Sex Sigmas roll och 
efterfrågar resultat. Denna struktur måste anpassas till hur Sex Sigma ska användas på Volvo 
Aero Corporation och därför måste företaget först bestämma hur de ska arbeta med Sex 
Sigma innan man börjar utforma den. 
 
En idé som har kommit upp under arbetets gång är att utnyttja de anslagstavlor som finns ute i 
verksamheten för att sprida information om både Sex Sigma och övrigt förbättringsarbete. Det 
är ett enkelt och billigt sätt att informera om resultat. Dessutom når informationen även de 
som jobbar inom produktionen. Denna grupp är svår att nå eftersom det inte är självklart att 
de har tillgång till informationen på intranätet. 
 
Den generella bild som författarna fått under tiden på företaget är att man är rädd för att Sex 
Sigma ska få ta för mycket plats. Man tror inte att Sex Sigma kommer att tas emot på rätt sätt 
av organisationen om det kommuniceras ut som den enda lösningen på alla problem. 
Författarna menar att det är företaget som bestämmer hur Sex Sigma ska uppfattas och på så 
sätt påverka medarbetarnas attityder. Det är viktigt att inte enbart fokusera på Sex Sigma utan 
istället trycka på att det viktiga är att man arbetar med förbättringar på ett systematiskt sätt. 
Företaget måste dock våga ta ställning, bestämma sig för hur man ska arbeta med 
förbättringsarbete och hålla fast vid det beslutet för att undvika en avvaktande attityd till 
arbetet.  
 
 



SLUTSATS 

52 

6 Slutsats 
 
I det här kapitlet behandlas de slutsatser som dragits under fallstudien.  
 
Syftet med det här arbetet har varit att hitta förbättringsåtgärder som kan öka Sex Sigma-
användandet. På grund av detta har arbetet haft fokus på att identifiera problem. Företaget har 
även styrkor i sitt förbättringsarbete vilka inte har analyserats och diskuterats speciellt mycket 
i rapporten. Det finns goda förutsättningar för Volvo Aero Corporation att skapa ett 
heltäckande förbättringsarbete som inkluderar både VU-programmet och Sex Sigma. Det 
krävs dock en satsning och vilja från företagets sida för att lyckas. 
 
I arbetet har två funktioner inom företaget studerats. Det har inte gått att dra några slutsatser 
om det finns skillnader i inställningen till Sex Sigma mellan medarbetare på Inköp respektive 
Produktion. Det har visat sig vara större skillnad mellan avdelningar med och utan fungerande 
Sex Sigma-arbete än mellan funktionerna.  
 
Författarna har under arbetets gång helt kunnat utesluta att medarbetarnas attityd påverkar 
antalet slutförda Sex Sigma-uppdrag. Därmed har en av de fyra huvudorsaker som 
identifierats i projektets Define-fas uteslutits, se bilaga 3. Dessutom har flera delorsaker under 
huvudorsaken kunskap kunnat uteslutas då samtliga respondenter varit positivt inställda till 
den utbildning som ges. De övriga delorsakerna under rubriken kunskap arbetar företaget med 
att åtgärda. Slutsatsen är därmed att nya åtgärdsinsatser bör sättas in för att komma åt 
huvudorsakerna resurser och resultat.  
 
Idag uppstår de största problemen med Sex Sigma-arbetet vid initiering av uppdrag. Till stor 
del beror detta på avsaknad av efterfrågan samt att arbetet med Sex Sigma fortfarande är i ett 
tidigt stadium. Troligtvis kommer andra frågor att behöva diskuteras och tas om hand när 
företaget har åtgärdat de problem som finns idag och när man har kommit längre i 
mognadsprocessen. Dessa frågor kommer sannolikt att röra nästa steg i uppdragsprocessen, 
det vill säga genomförande av uppdrag. 
 
Volvo Aero Corporation har anpassat sitt Sex Sigma-arbete efter organisationens 
förutsättningar och därför ser inte heller Sex Sigma-organisationen ut som den vanligtvis gör i 
teorin. På företaget drivs Sex Sigma från lägre nivåer i organisationen och Sex Sigma-arbetet 
anpassas till ett redan befintligt och inarbetat förbättringsprogram, VU-programmet. En 
konsekvens av angreppssättet att driva Sex Sigma underifrån medför både positiva och 
negativa effekter. Det positiva är att organisationen är motiverad och positivt inställd till 
arbetssättet. Det negativa är att bristen på efterfrågan från högsta ledningen gör att det är svårt 
att tillsätta resurser som arbetar med Sex Sigma. 
 
 
 



DISKUSSION 

53 

7 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras examensarbetets genomförande och resultat. Det behandlar även 
arbetets validitet och reliabilitet.  

7.1 Resultatdiskussion 
De problemområden och åtgärder som identifierats i det här arbetet passar in i den bild som 
ges i litteratur om implementering av Sex Sigma och annat förbättringsarbete. Arbetet har 
kunnat utesluta vissa av de klassiska problemområdena och lyfta fram de områden som är 
viktigast för Volvo Aero Corporation att åtgärda. Författarna har varit medvetna om risken att 
styras för mycket av teorin och har varit noga med att inte dra förhastade slutsatser utan gjort 
allt för att basera resultatet på fakta, det vill säga insamlad empiri.  
 
Åtgärdsförslagen som tagits fram är relativt breda och allmänt formulerade. Anledningen till 
detta är att examensarbetets syfte varit att återge en helhetsbild av det nuvarande Sex Sigma-
arbetet på Volvo Aero Corporation. Det har därför inte varit möjligt att ge mer specifika 
åtgärdsförslag eftersom dessa också hamnar på en övergripande nivå. I detta avseende har 
examensarbetet haft karaktären av en förstudie. Åtgärdsförslagen tar enbart upp hur 
förbättringsområden ska åtgärdas. Det hade kunnat vara av intresse att även visa hur styrkorna 
i förbättringsarbetet kan utvecklas och underhållas. Detta var emellertid inte en del av arbetets 
syfte, och har därför inte behandlats.  
 
Vissa delar av fallstudien har till stor del berört Black Belts. Av den anledningen har även 
flera av åtgärdsförslagen formulerats så att de endast omfattar Black Belts. Att fokusera på 
denna nyckelgrupp var en avgränsning författarna gjorde eftersom examensarbetets syfte var 
formulerat på en övergripande nivå.  
 
Det resonemang som har förts kring kommunikation och företagskultur stämmer överens med 
resultatet från en uppsats utförd på företaget som skrivits av Lovisa Vahlström (2001). 
Uppsatsen är en studie av kommunikationens betydelse under implementeringsfasen av en 
organisationsförändring, det vill säga VU-programmet. Att vissa förbättringsområden från 
uppsatsen även kommer upp i det här arbetet tyder på att de ännu inte åtgärdats fullt ut. 
 
I och med kartläggningen av Sex Sigma-arbetet samt identifieringen av åtgärder till de 
framtagna förbättringsområdena kan syftet med examensarbetet anses vara uppfyllt. Även de 
mål som sattes upp i början av examensarbetet har nåtts. I och med detta har författarna 
bidragit till att Volvo Aero Corporation har fått en objektiv bild av hur man arbetar med Sex 
Sigma på företaget idag. Dessutom har författarnas arbete bidragit till att Sex Sigma-frågan 
återigen aktualiserats och åskådliggjorts. 
 
Examensarbetets bidrag till vetenskapen är en fallstudie av ett företag där Sex Sigma inte 
drivs från högsta ledningen utan från lägre nivåer i organisationen. Resultatet av arbetet visar 
att det är möjligt att arbeta med Sex Sigma även under dessa förutsättningar. Angreppssättet 
att driva Sex Sigma underifrån ger dock både positiva och negativa effekter, vilket examens-
arbetet visar. 
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7.2 Metoddiskussion 
För att uppfylla examensarbetets syfte valde författarna att använda DMAIC-metodiken. 
Anledningen till detta var dels att det är ett bra stöd och ger en struktur som gör att man 
kommer åt alla tänkbara orsaker till ett problem. Dessutom ville författarna prova på att 
använda metodiken i praktiken. Metodiken har i det här fallet tillämpats på ett mjukare 
område än vad som normalt tas upp i litteraturen. Sörqvist (2006) framför dock åsikter om att 
Sex Sigmas användningsområden vidgas och även kan tillämpas på kvalitativa problem, något 
som författarna var nyfikna på att prova.  
 
Eftersom litteraturen beskriver DMAIC-metodiken utifrån ett kvantitativt perspektiv har vissa 
moment i de ingående faserna fått anpassas för att kunna tillämpas på den mer organisatoriska 
uppgift som examensarbetet behandlar. Ett av de moment som varit svårt att genomföra är de 
beräkningar på kostnadsbesparingen som rekommenderas i varje fas. I det här fallet har endast 
en kostnadsberäkning gjorts i Define-fasen och den gäller för alla faser. Svårigheten att 
bestämma kostnadsbesparingen beror på projektets övergripande karaktär. Det är svårt att 
härleda hur en specifik åtgärd påverkar utfallet. Syftet med examensarbetet har dock inte varit 
att generera besparingar utan att komma åt orsaker till varför Sex Sigma-metodiken inte 
används i önskvärd utsträckning. Därför har DMAIC-metodiken varit till stor hjälp.  
 
Vid arbetsmötet där träddiagrammet upprättades uppstod en situation som författarna inte var 
förberedda på. Förberedelserna inför mötet var bra och alla steg som skulle arbetas igenom 
kändes genomtänkta. Under mötets gång fick författarna intrycket av att deltagarna var 
införstådda med den arbetsgång som Volvo Aero Corporation tillämpar. Det visade sig dock 
senare att deltagarnas bild av vilka steg som skulle genomföras inte stämde överrens med vad 
författarna hade planerat. Av den anledningen blev det upprättade träddiagrammet större än 
vad som rekommenderas. Det syfte som författarna ville uppnå med träddiagrammet 
uppfylldes dock ändå och åtgärderna från arbetsmötet har tagits med i arbetet.  
 

7.3 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i arbetet har stärkts av att handledaren löpande under projektets gång har varit 
delaktig i utformningen av mätningarna. På så sätt har det säkerställts att de genomförda 
mätningarna varit inriktade på att uppfylla examensarbetets syfte. Vid val av intervjupersoner 
hade författarna en uppfattning om vilka personer som skulle intervjuas. Handledaren hjälpte 
sedan till att välja ut dessa personer så att de täckte in de områden som skulle undersökas.  
 
I arbetet har samtliga femton planerade intervjuer genomförts. Arbetets reliabilitet hade 
kunnat ökas genom att intervjua fler personer. Eftersom den erhållna bilden inte förändrades 
speciellt mycket efter hälften av de genomförda intervjuerna anser författarna att det nuläge 
som fastställts är rättvisande.  
 
Vid tolkningen av de framtagna befattningspoängen hade det behövts ett referensvärde för att 
kunna dra slutsatser om befattningarnas tyngd. Det har emellertid inte varit möjligt att ta fram 
ett sådant värde. Istället har författarna plockat ut poängen för de Black Belts som har en 
chefsbefattning för att på så sätt få en objektiv referens. Dessutom styrker medarbetare på 
företaget att författarna har dragit korrekta slutsatser av befattningspoängen.  
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7.4 Betydelsen av arbetet och generaliserbarhet 
Det här arbetet behandlar problem vid implementering av Sex Sigma och den teori som ligger 
till grund för arbetet kan appliceras på andra typer av förbättringsarbete. Fallstudien är dock 
anpassad till Volvo Aero Corporation och går därmed inte att tillämpa på vilket företag som 
helst.  
 
Det som är speciellt med Volvo Aero Corporations situation är att man redan har ett 
fungerande förbättringsarbete där Sex Sigma ska passas in. Sex Sigma är också någonting 
som drivs underifrån och inte efterfrågas eller krävs speciellt uttalat från högsta ledningen. 
Detta gör att företag med liknande förutsättningar bitvis kan dra nytta av arbetets slutsatser.  
 
Volvo Aero Corporation anses vara en föregångare när det gäller Sex Sigma-frågor inom 
Volvokoncernen. De flesta bolagen inom Volvokoncernen arbetar med VU-programmet men 
har inte implementerat Sex Sigma i samma utsträckning som Volvo Aero Corporation. Därför 
kan detta examensarbete vara av intresse för de bolag som har för avsikt att börja arbeta med 
Sex Sigma.  
 

7.5 Förslag till fortsatt arbete 
Om författarna hade haft mer tid till förfogande eller om företaget på annat sätt skulle vilja 
tillsätta resurser för fortsatt arbete inom detta område, skulle författarna rekommendera 
följande teman: 
 

 Undersök vad som behöver göras för att Sex Sigma ska kunna kommuniceras och 
rapporteras i VU-strukturen. 

 Undersök mer ingående hur de Sex Sigma-utbildade på bästa sätt kan organiseras för att 
möjliggöra ett fungerande förbättringsarbete med både Sex Sigma och VU-programmet. 

 Undersök och utvärdera hur man i olika utvecklingsprojekt arbetar med Sex Sigma på 
företaget, det vill säga Design For Six Sigma (DFSS). Studera vilka möjligheter det 
finns att integrera DFSS med det övriga förbättringsarbetet.  
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BILAGA 1 – Förklaring av Sex Sigma  
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Förklaring av Sex Sigma  
Här nedan följer en förklaring av namnet Sex Sigma för den som är intresserad av mer 
bakgrundsfakta. 

Figur 1. Figuren visar en Sex Sigma-process där väntevärdet skiftat 1,5σ. Denna process jämförs med en 
Tre Sigma-process som är centrerad mellan den undre och den övre toleransgränsen, LSL 
respektive USL. Fritt efter Ramberg (2000). 

I ett Sex Sigma-program strävar man efter att minska variationen i processen för att därmed 
minska antalet felaktiga enheter. I Motorolas definition av Sex Sigma ingår ett 
väntevärdesskift på 1,5σ. Att just denna storlek på skiftet valdes beror enligt isixsigma (2006) 
på att man uppskattade att det är storleken på ett typiskt väntevärdesskift. Enligt Magnusson 
et al. (2003) används ofta DPMO, defects per million opportunities, som ett mått på hur väl en 
Sex Sigma-process presterar. DPMO definieras av Park (2003) som det antal enheter av en 
miljon som inte hamnar mellan specifikationsgränserna. Processens DPMO kan sedan 
omvandlas till en sigmanivå. I tabell 1 nedan finns de olika sigmanivåerna och motsvarande 
DPMO.  
 
Enligt Foster (2004) och Ramberg (2000) är det vanligaste att man styr sina processer så att 
de hamnar mellan styrgränser på ±3σ. I figur 1 ovan illustrerar den lägre kurvan en sådan 
process som är centrerad med väntevärde 0 och standardavvikelse 2σ vilket ger motsvarande 
styrgränser på ±6σ. Denna process kommer enligt Ramberg (2000) i genomsnitt att ge 1 350 
DPMO på vardera sida om styrgränserna så länge den är centrerad. Detta ger tillsammans 2 
700 DPMO. Om det skulle ske ett skift på 1,5σ i den här processens medelvärde skulle 
DPMO uppgå till 66 807, vilket motsvarar en sigmanivå på 3 enligt tabell 1 nedan. En process 
som uppnått Sex Sigma-prestanda illustreras av den högre kurvan i figur 1. Denna process 
producerar inte mer än 3,4 DPMO trots att dess väntevärde skiftat med 1,5σ. En Sex Sigma-
process producerar med andra ord betydligt färre felaktiga enheter jämfört med en process 
som kontrolleras med ett traditionellt styrdiagram.  
 

Sigmanivå DPMO 
1 691 462 
2 308 538 
3 66 807 
4 6 210 
5 233 
6 3,4 

Tabell 1. Sigmanivåer och motsvarande DPMO vid ett väntevärdesskift på 1,5σ.  
Fritt efter Foster (2004, s.403) 



BILAGA 2 – Projektplan  

1(1) 

Projektplan 
 
Namn på uppdraget:   Utveckling av Sex Sigma-användandet 
Start av uppdrag:   2006-01-23 
Uppdragets slutdatum:  2006-06-02 
Affärsområde & beställare:  Central kvalitet, Anita Wahlberg 
Mentor:    Anita Wahlberg 
Uppdragsgrupp:   Anna Kers & Josefin Persson 
 
 
 

Problemformulering: 
 

Volvo Aero Corporation har för tillfället utbildat 54 Black 
Belts och drygt 100 Green Belts. Trots all utbildning så utförs 
inte så många uppdrag som önskas. Frågan är vad som hindrar 
företaget att aktivt arbeta med Sex Sigma-metodiken. 

Mål för uppdraget: Att öka antalet slutförda Sex Sigma-uppdrag från fyra till 
tjugofem per år, det vill säga ett uppdrag/ledningsgrupp och år. 

Finansiell nytta: Är beräknad men siffrorna är inte officiella. 

Avgränsningar: Examensarbetet kommer enbart att behandla implementering 
av Sex Sigma och åtgärder som kan öka användandet av Sex 
Sigma-metodiken. Fokus kommer att ligga på att undersöka 
hur uppstart och avslut av Sex Sigma-uppdrag genomförs. 
 
Förbättringsfasen kommer inte att genomföras fullständigt, 
men förslag på åtgärder kommer att tas fram. Uppdraget 
kommer inte att omfatta Control-fasen. 

Tidsplan: Sex Sigma-fas   Måldatum för avslut 
Define    2006-02-24 
Measure   2006-03-24 
Analyse   2006-04-21 
Improve   2006-05-05 
Control 
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9 0

Fiskbensdiagram* 

                                                 
* MBB = Master Black Belt, BB = Black Belt, , GB = Green Belt, VU = verksamhetsutvecklare
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Frågeformulär 
 
Bakgrund 
Befattning: 
Utbildning inom Sex Sigma: 
På vilket sätt har du jobbat med Sex Sigma? 
 
Historia – (Översiktligt) 
Vilken information fick du vid implementeringen av Sex Sigma 2000? 
Vilken information fick andra? 
Vilken attityd fanns till implementeringen? Hos dig? Hos andra? 
Sågs det som ett bra initiativ?  
Vilken utbildning fick du i Sex Sigma? Var den tillräcklig? 
Vilken utbildning har dina chefer fått? 
 
Nuläge – uppstart 
Hur initieras Sex Sigma -uppdragen? Av vem? 
Vem borde starta och välja ut Sex Sigma -uppdrag tycker du? 
Vilket stöd finns vid uppstart av uppdrag? Vart vänder man sig? 
Vilket stöd får BB och GB från organisationen? Finns seminarier, mentorer etc?  
Stöd från ledning, chefer och medarbetare? 
 
Nuläge – arbetsgång 
Hur fungerar det att driva Sex Sigma-projekt? 
Hur tas det emot? Föstår alla varför? Finns resurser? 
Hur mycket tid lägger du ned på att jobba med Sex Sigma-uppdrag? 
Hur mycket tid skulle du vilja lägga ned? 
Hur mycket tid finns inplanerad för GB & BB att jobba med Sex Sigma-uppdrag? 
Vad skulle krävas för att GB & BB skulle få mer tid (om tiden är en brist)? 
Vilka problem tycker du finns med Sex Sigma-arbetet?  
Varför fungerar inte Sex Sigma-arbetet? 
Idéer om åtgärder på de problem som finns? 
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Nuläge – resultat 
Har du sett några Sex Sigma-resultat?  
Hur kommunicerar man ut resultat från lyckade och misslyckade Sex Sigma-projekt?  
Diskuteras alla resultat mellan BB och GB? Belyses och belönas resultat? 
Hur kommuniceras resultat uppåt?  
Hur tar ledningen del av lyckade och misslyckade resultat? 
 
Attityd & inställning till SS och förändringsarbete 
Vad är målen med Sex Sigma-användandet? 
Vad är tankarna om att använda Sex Sigma som ett prestationsmått? 
Vad är nyttan med Sex Sigma tycker du? Vilken potential finns det med Sex Sigma? 
Vilka möjligheter ser du med Sex Sigma? 
Vilken nytta ser dina närmaste medarbetare med Sex Sigma? 
Hur skulle man kunna öka motivationen till att använda Sex Sigma? 
Hur skulle du vilja jobba med Sex Sigma? 
Var/är det givande att arbeta med Sex Sigma? (BB och GB) 
Vilken är den allmänna attityden på företaget till Sex Sigma?  
Tror man att arbetet fungerar bra? 
Hur ser du på kombinationen VU-programmet och Sex Sigma? 
 
Paretofråga 
Vilka är nyckelfaktorerna för att öka Sex Sigma-användandet? 5 st. 
 
Kvantifierbara frågor (1-10, 1 mycket negativ, 10 mycket positiv) 
 
       1   5   10 
Hur var din inställning till Sex Sigma år 2000?  
Hur var andras inställning till 6S år 2000, tror du? 
Vad är din inställning till 6S-användande idag? 
Vad är andras inställning till 6S-användandet idag? 
Hur ser du på 6S-användandet i framtiden? 
Hur ser andra på 6S-användandet i framtiden? 
Vad är din inställning till att använda 6S som 
ett verktyg i VU? 
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Motivation till att använda Sex Sigma 
Undersökningen är utförd 2005-06-10 internt av företaget. 
 
Motivation hos Green Belts 
Svarsfrekvens 79%, 75 av 91 Green Belts svarade på enkäten 

 
 
Motivation hos Black Belts 
Svarsfrekvens 80%, 37 av 46 Black Belts svarade på enkäten 
 

28%

72%

Positiv
Negativ

89%

11%

Positiv
Negativ
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Organisationsskiss 
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Enkät över tillgänglighet av Black Belts 
 
1. Huvudsaklig befattningstitel? 
 

Chef 
Projektledare 
Internkonsult 
Annat: 

 
2. Hur stor del av din totala arbetstid lägger du ned på att arbeta med Sex Sigma-uppdrag? 
 

0 % 
1-20 % 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 
81-100 % 

 
3. Hur stor del av din totala arbetstid lägger du ned på att stötta Sex Sigma-arbete? 
 

0 % 
1-20 % 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 

     81-100 % 
 
4. Hur mycket utrymme finns det i din befattning för att arbeta med Sex Sigma-uppdrag? 

Svara i andel av din totala arbetstid. 
 

0 % 
1-20 % 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 
81-100 % 

 
5. Står arbete med Sex Sigma med i din befattningsbeskrivning? 
 

Ja 
Nej 

     Vet ej 
 
TACK FÖR DIN HJÄLP! 
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Frågor till benchmarking 
 
Ledningens efterfrågan 
Hur visar företaget sin vilja med Sex Sigma? 
Vad vill företaget med Sex Sigma? 
Hur kommunicerar man ut målen med Sex Sigma? 
Har ni några särskilda kommunikationsvägar vad gäller Sex Sigma? 
 
VU (enbart till ABB) 
Hur kombinerar ni arbetet VU och Sex Sigma? 
Finns de i samma organisationsstruktur? 
Hur prioriteras resurserna mellan dem? 
 
Resultat 
Hur visar ni Sex Sigma-resultaten? 
Visar man alla resultat, både lyckade och misslyckade? 
Hur hanterar man Sex Sigma-uppdrag som inte slutförs? 
Hur ser eran uppföljningsstruktur ut? 
Vad finns det för stöd kring Black Belts? 
Finns det något forum för BB och GB där de pratar och diskuterar med varandra? 
 
Beställarkompetens 
Hur initieras Sex Sigma-uppdrag? 
Vilka typer av problem leder till Sex Sigma-uppdrag? 
Vem beställer ett Sex Sigma-uppdrag? 
Vilken kompetens har beställaren? 
 
Tillgänglighet 
Hur är Sex Sigma-organisationen uppbyggd? 
Hur samverkar den med övriga organisationen? (vore intressant med ett organisationschema) 
Jobbar Black Belts heltid med Sex Sigma? 
Vilka ingår i uppdragsgruppen? Hur fungerar det? 
 
Ställa krav 
Vilka krav ställs? På BB samt på användningen 
Utförs Sex Sigma-uppdrag överallt i organisationen? 
Hur fungerar de mjukare Sex Sigma-uppdrag? 
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Initiering av Sex Sigma-uppdrag på SKF 
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Initiering av Sex Sigma-uppdrag på Volvo Aero Corporation i dagsläget 
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Sex Sigma-uppdrag rapporteras 
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Strecktablå över nyckelfaktorer 
 

Kommunikation av 
Sex Sigma 

Visa uppdrag och resultat 
Visa på användarnyttan 
Kommunikation 
Kontinuerlig information 
Avmystifiera Sex Sigma 

||||| ||||| 
|| 
|| 
| 
| 
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Visa ledningens 
efterfrågan 

Efterfrågan 
Sätta upp mål 
Ledningen ska visa sin vilja 
Ledningen ska visa att de tror på 6S 

||||| ||| 
|||| 
|| 
| 
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Tillgänglighet av 
kompetens 

Heltidsanställda Black Belts 
Tillgänglighet av kompetens 

||||| | 
||| 

 
9 

Öka beställar-
kompetensen Beställarkompetens ||||| ||| 8 

Krav på BB och GB 
att slutföra uppdrag Krav på att slutföra uppdrag ||||| 5 

Uppföljning av 
uppdrag Uppföljning av uppdrag |||| 4 

Belöning och 
personlig utveckling 

Belöning 
Se den personliga utvecklingen 

||| 
| 

 
4 

Tydliggör 
kopplingen VU och 
Sex Sigma 

Koppla ihop med VU 
Balansen mellan VU och Sex 

|| 
|  

3 

Visa på förbättrings-
områden  Hitta viktiga förbättringsområden ||| 3 

Övrigt 

Tillsätt en MBB på heltid 
Del av kulturen 
Gemensamt användningssätt 
Stöttning 
Rätt kompetens hos BB och GB 
Få direktiv uppifrån 
Förbättringsforum 

|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

 
 
 
 
 
 

8 
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Träddiagram 
Hur kan vi kommunicera 

Sex Sigma på Volvo Aero?
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Hur kan vi kommunicera 
Sex Sigma på Volvo Aero?
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