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I 

Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att undersöka hur Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång har valt 

att arbeta med processförbättringsmetoden Six Sigma, som är en mycket populär metod för att 

genomföra processförbättringsprojekt och mycket attraktiv för företag som ska arbeta med sådana.  

 

Metoden bygger på statistik och att fatta välinformerade beslut. Detta görs genom att samla team-

medlemmar från den process som ska förbättras och genom att göra mätningar inom sagda process.  

Man börjar ett projekt genom att definiera problemet, går vidare med att mäta den aktuella 

processen, analyserar sedan de data man fått in, försöker komma på lösningar och slutligen 

implementerar man den lösning man bedömt som bäst. 

 

Vi gjorde en kvalitativ fallstudie på företaget och intervjuade över ett dussin personer som hade olika 

grader av bekanthet med Six Sigma, för att få utsagor från personer med olika perspektiv på 

metoden.  Av detta fick vi veta att de som har varit med i ett förbättringsprojekt eller har utbildat sig 

inom Six Sigma var begränsade till en knapp tiondel av de anställda på företaget, men att de som var 

insatta i metoden var ganska väl insatta. 

 

Vi går igenom ett antal faktorer inom Six Sigma och projekt baserade på metoden och ställer dessa 

mot relaterade teorier så att vi kan dra slutsatser. 

  

Slutligen tar vi upp våra slutsatser och avslutande reflektioner där vi kommer fram till att mycket av 

problemen med metoden ligger i om man inte använder den fullt ut utan försöker klara sig utan att 

ge de resurser som krävs men att metoden annars ger ett stabilt ramverk för processutveckling. 



II 

Förord 
Denna kandidatsuppsats rapport skrevs under vårt tredje år på Systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Vi valde att göra en undersökning om hur ett stort företag har valt att arbeta 

med processförbättring och besökte en stor internationell aktör i närbelägna Finspång.  

 

Vi vill rikta stort tack till Siemens Industrial Turbomachinery AB som tillät oss att komma och störa en 

uppsättning av deras anställda.Tack också till dem som ställde upp på att bli intervjuade och Gunnar 

Norén som agerade kontaktperson och frågebräde åt oss. 

 

Slutligen tackar vi även vår handledare Hans Holmgren, vår kursledare Tommy Wedlund och de 

kurskamrater som varit med på kursens seminarier. 
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1 Inledning 

Vår inledning har som ändamål att rita upp en bild över hur vår rapport är tänkt att framställas och 

varför det valda ämnet undersöks. Genom att presentera rapportens bakgrund, syfte, 

problemformuleringar, frågeställningar och avgränsningar hoppas vi kunna ge en bild av vad 

rapporten har att bidra med. Inledningen tar vidare upp målgrupp och definitionslista. 

 

1.1 Bakgrund 

Företag finner sig idag i en situation av allt högre konkurrens och detta ställer krav på företagen att 

ständigt befinna sig i ett tillstånd av utveckling och förnyelse. Två principer att hantera detta är, som 

Rentzhog (1998) säger, ökat fokus på kundorientering och tillvaratagande av medarbetarnas 

potential. 

 

Traditionella funktions- och marknadsbaserade modeller för att organisera och leda verksamheten 

blir lätt olämpliga för sitt syfte. De anställda kan komma att fokusera på att göra chefen nöjd när de 

utför sina uppgifter, istället för att göra kunden nöjd. Processorientering kan avhjälpa detta. 

 

Rentzhog (1998) säger vidare att man bör fokusera på att styra processen eftersom det är den som 

skapar resultatet. Processen här betyder mer än bara själva produktionen och inkluderar även till 

exempel input och om det finns variationer i processen så kommer resultatet att variera. 

Vikten av att fokusera på processer är långt ifrån någon ny insikt inom 

kvalitetsområdet. (Rentzhog, 1998, s. 10). 

 

Syftet med att fokusera på processer är då alltså att skapa värde för kund och kunden ska tycka att 

den produkt de köper är, om inte hög kvalitet, så åtminstone tillräckligt hög kvalitet för deras syften. 

Kvalitet är alltså viktigt att fokusera på när man ser över sina processer. 

 

När man använder sig av kvalitetssynsättet så ska man alltså sätta kunden i centrum, då det är 

dennas uppfattning som avgör kvaliteten. Rentzhog tar upp Total Quality Management (TQM), en 

metod som syftar till att förbättra hur en organisation förstår och uppfyller de behov en kund har, 

både behov som kunden har uttalat och sådana som är outtalade. Rentzhog begränsar här inte 

begreppet kund till konsumenter och slutanvändare av den producerade produkten eller tjänsten 
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utan det utvidgas till alla som får nytta av produkten. Dessa kan finnas både inom och utanför 

organisationen. 

 

I de organisationer som ställs inför kravet att ständigt förändras, finner varje funktion inom 

organisationen att den själv måste förstå hur den påverkar den slutliga produkten.  Man hinner inte 

vänta på att ledningen ska avgöra hur funktionen ska ändras. 

 

Som Jacobsen och Thorsvik (2002) säger går det nog inte att finna en organisation som inte 

producerar något överhuvudtaget, för även om organisationen är, till exempel, en bokklubb så 

producerar den ju sammankomster för medlemmarna. Det kan dock vara stor variation mellan 

produkterna då de kan vara varor, tjänster eller beslut så som regler eller lagar.  Men det som 

produceras måste ha tillräckligt värde för någon för att de ska vara villiga att betala för det så att 

organisation får inkomster och kan fortsätta med sin verksamhet. 

 

Organisationerna måste även leva upp till de krav som ställs på dem på dem enligt Alvesson och 

Sveningsson (2007) med avseende på etik, jämställdhet, mångfald samt följa moden och trender. Om 

kunderna inte upplever att organisationen håller samma värderingar som de själva kan det vara 

tillräckligt för att värdet på produkten ska sänkas och kunden går till en konkurrent. 

 

1.2 Problematisering 

Problemen för många organisationer beror ofta på variationer eller till och med problem i 

organisationens processer. 

 

Ett sätt att motarbeta variationer i processerna är att göra en grundlig kartläggning av dem. Detta 

kallas att mappa då man använder en försvenskning av det engelska ordet för att kartlägga, map. 

Detta involverar att se på och dokumentera hur de anställda utför sina arbetsuppgifter och hur 

arbetsuppgifterna hänger ihop. 

 

En mappning av processerna leder alltså till att man kan eliminera svackor i processerna om dessa 

har uppenbara orsaker, men man kan även förbättra processerna om man ser att en process har 

högre effektivitet än standard.  En processmappning kan alltså leda till passiv processförbättring, det 

vill säga att man gör standard av de processer som har högre effektivitet. Detta kräver dock att man 

mäter hur effektiva de olika variationerna på processen är, vilket man inte vanligtvis gör om man 

bara mappar. 
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Om en organisation har standardiserat sina processer och vill förbättra ytterligare så får de istället 

arbeta med aktiv processförbättring, det vill säga att de undersöker hur processer fungerar och vad 

som kan göras för att förbättra dem. 

 

Six Sigma är en metod för aktiv processförbättring och metoden är mycket populär inom vida 

skiftande företag och branscher, så pass att den nästan är en standard. Metoden kräver dock att man 

redan har utfört en mappning av sina processer. Man gör även en grundligare mappning vid ett Six 

Sigma-projekt.   

 

Man kan dock fråga sig vad Six Sigma bidrar med som en organisation inte hade kunnat få ut av en 

grundlig undersökning på egen hand. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att göra en undersökande studie av hur personal på Siemens Industrial Turbomachinery 

AB (”Siemens”) i Finspång arbetar med mappning och förbättring av processer. Mer specifikt ska vi 

besöka huvudavdelningen Service som har som huvudsaklig uppgift att tillhandahålla 

underhållstjänster och underhållsmaterial till kunder.  

 

Vi anser att de anställdas åsikter är viktiga och har därför även valt att undersöka vad de har för 

åsikter kring mappnings- och förbättringsarbetet. Vi avser att göra detta genom att undersöka hur 

personal med olika nivåer av insatthet i Six Sigma ser på detta.  

 

Undersökningen kommer att granska vad processförbättringsmetoden Six Sigma har bidragit med till 

processförbättringsarbetet på Siemens. Vi vill även fördjupa våra egna kunskaper inom mappning 

och förbättring av organisationers processer och omsider även bidra till att andra studenter får en 

inblick i ämnet. 

 

1.4 Frågeställningar 

Det mest centrala som återfinns i Syftet kan man sammanfatta med följande frågeställningar, vilket vi 

ämnar söka svar på: 

 

• Vad har Six Sigma bidragit med? 



4 

o Bättre förståelse av egna processer?  

o Har arbetsuppgifter förändrats på grund av Six Sigma? Varför?/Varför inte? 

• Hur uppfattas Six Sigma av de anställda? 

o Styrkor hos Six Sigma? 

o Brister i Six Sigma-projekt? 

o Vad ingår i ett Six Sigma-projekt? 

o Vad utlöser ett förbättringsprojekt? 

 

Uppsatsen kommer att lägga vikt på frågan om vad Six Sigma har bidragit med på Service på Siemens, 

medan de övriga representerar delfrågor som är viktiga att ha med för att få ett djup i 

undersökningen. Vi känner att vårt syfte och våra avgränsningar är tillräckligt avgränsade för att inte 

behövas avgränsas mer i ett avgränsningsavsnitt. 

 

1.5 Målgrupp 

Den här kandidatuppsatsen riktar sig främst till två huvudgrupper. Den första är den akademiska 

världen i form av andra studenter och då framför allt studenter på det systemvetenskapliga 

programmet och forskare som är intresserade av ämnet. Den andra är personer som arbetar med 

mappning av processer i verksamheter eller som bara allmänt är intresserade av att veta mera om 

detta ämne. 

 

Då uppsatsen även riktar sig till personer som inte är insatta i ämnet måste innehållet vara 

förklarande inom området, detta då även de lätt ska kunna läsa och ta till sig vad som står i arbetet. 
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2 Metod 

För att få en bra bild över hur empiri har blivit insamlade redovisar vi hur data har samlats in och hur 

den har hanterats. Vi tar här upp de ansatser vi har använt för undersökning av data, hur vi samlat in 

data, hur vi granskat insamlad data och vilka åtgärder vi vidtagit för att få tillförlitlig data. 

 

2.1 Undersökningsperspektiv 

Med undersökningsperspektiv menar vi på det sätt som man ser på den data som samlas in. Vi har 

valt att se på två olika perspektiv, Hermeneutik och Positivism. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 

hermeneutik och positivism varandras motsatser. 

 

2.1.1 Hermeneutik  

Hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta 

kunskapsform. (Gustavsson, 2003, s. 71). 

Hermeneutiken är alltså ett kvalitativt perspektiv och bygger på tolkning. Det som man med 

hermeneutiken studerar är meningar i de fenomen som man har iakttagit. Det man samlat in kan 

vara texter, språk, handlingar och icke-språkliga livsuttryck. När man tolkar hermeneutiskt så 

försöker man sätta sig in i hur andra människor tänker och man får se upp så man inte tolkar dem 

felaktigt.  

 

Inom hermeneutiken så finns det fyra huvudmoment; tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. 

• Tolkning är när man översätter den data man har från data till det man presenterar som det 

man har förstått. 

• Förståelse är att begripa hur något hänger ihop eller varför något är som det är. 

• Förförståelsen är de tidigare erfarenheter som den som undersöker har skaffat sig genom sin 

livstid. 

• Förklaring är ett sätt att hjälpa förståelsen av något. Man förklarar det för att försöka få mer 

förståelse. 

Det kan sägas att förklaring är mer distanserat medan förståelse är mer nära och att hermeneutik 

svänger mellan närhet och distans.  Hermeneutiken svänger även mellan att se på helheten för att 
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analysera delarna av underökningen och att se på delarna för att förstå helheten. Detta svängande 

ska dock ses som en uppåtgående spiral där man för varje varv får mer förståelse. 

 

2.1.2 Positivism  

Med positivism avses uppfattning att det mänskliga vetandet är begränsat till 

det givna eller det positiva, [det vill säga] till erfarenheten. 

  (Allwood & Erikson, 1999, s. 43). 

Positivism kallas även, av de som först namngav perspektivet (Wienkretsen), för vetenskaplig eller 

logisk empirism. Enligt positivismen i deras utförande så måste ett meningsfullt påstående kunna 

verifieras, visas vara sant, på grundval av sinneserfarenheten. Vidare säger Allwood & Erikson (1999) 

att wienkretsen även menade att alla meningsfulla satser antingen är analytiska, sanna/falska på rent 

språklig grund, eller syntetiska, sanna/falska men inte enbart på språklig grund och att de även ansåg 

att alla vetenskaper hängde ihop som en enda vetenskap. 

 

2.2 Metodsansats 

När man gör en undersökning kan det vara lämpligt att välja en metodansats, vilket innebär att man 

väljer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för att genomföra undersökningen. 

 

2.2.1 Kvalitativ 

Enligt Rebecca Stenberg (2009-04-25) vid Linköpings Universitet så syftar kvalitativa undersökningar 

till at få fram subjektiv innebörd eller mening i de uppgifter man samlat in och är inriktad på frågor 

som ”Hur?” och ”Varför?”. I kvalitativ metod så tolkar man sedan uppgifterna och det måste 

accepteras att tolkningarna skiljer lite beroende på vem som gör tolkningen, då alla som tolkar tar 

med sig olika tidigare erfarenheter. Det är därför viktigt att man är saklig och noggrann i sina 

undersökningar och öppen om hur man kommer fram till sina slutsatser. 

 

Olsson och Sörensson (2007) säger att man med kvalitativ ansats använder ett holistiskt 

betraktelsesätt, det vill säga man utgår från helheten och inte från delarna. Detta för att fenomenet 

man studerar är komplext och måste förstås i sitt sammanhang. 
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Kvalitativ metoder är sådana som ger beskrivande data av hur ett fenomen är beskaffat. 

Undersökningen kan vara deskriptiv eller explorativ, det vill säga den kan vara inriktad på att beskriva 

ett känt fenomen eller skaffa data om ett nytt eller mindre väl känt fenomen. 

 

2.2.2 Kvantitativ 

En aspekt som skiljer ut kvantitativa undersökningar från annan forskning är 

att de data som systematiskt ska insamlas, analyseras och tolkas är av 

kvantitativ natur. Den kvantitative forskaren reducerar således medvetet ner 

kvalitativa storheter till siffror för att kunna differentiera mellan 

undersökningsobjekten. (Gustavsson, 2003, s. 22). 

Man söker alltså reda på data som lätt kan sättas in i tabeller och liknande när man analyserar den. 

Vidare så utgår man också från att de resultat man kommer fram till baserat på de data man har 

samlat in, kan generaliseras från det urval man har gjort till hela populationen. 

 

Med kvantitativ metod så utgår man från en redan uppställd teori, baserade tidigare 

forskningsresultat och forskarens egna erfarenheter,  och ska sedan fastställa eller ifrågasätta denna. 

Man ställer då upp teorin eller delar av den på så sätt att man kan pröva om de stämmer.  

Kvantitativa studier kan vara deskriptiva eller explantiva, det vill säga antingen beskriva en grupp vid 

ett visst tillfälle eller beskriva olika samband. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

När man samlar in data till en studie bör man använda sig av en undersökningsmetod för att ha ett 

bestämt sätt att samla in data. Meningen med att använda en metod är att sätta regler för sig själv 

för hur man intervjuar, gör enkäter och annars samlar in data. 

 

2.3.1 Fallstudie 

A case study may be understood as the intensive study of a single case where 

the purpose of that study is – at least in part – to shed light on a larger class of 

cases (a population). (Gerring, 2007, s. 20). 
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Vid en fallstudie använder man sig alltså av ett eller flera objekt som man undersöker grundligt för 

att kunna säga något om populationen som objektet, eller objekten, tillhör. Vidare behöver inte 

objekten vara perfekt representativa då det troligen inte finns två objekt som är lika. Gränsen för hur 

många objekt man kan använda i en fallstudie går hand i hand med gränsen för hur många objekt 

man kan undersöka utan att ge avkall på grundligheten. Fallstudier har därmed en hög grad av 

kvalitativitet, men det går förstås att använda kvantitativa element, exempelvis göra en 

enkätundersökning bland ett företags anställda. 

 

2.3.2 Cross-case studie  

At the point where the emphasis of a study shifts from the individual case to a 

sample of cases, we shall say that a study is cross-case. (Gerring, 2007, s. 20). 

En Cross-case studie är mer kvantitativ i sin natur än en fallstudie. Skillnaderna grundar sig i att en 

cross-case studie använder sig av så många fall (anställda individer i en viss bransch är varsitt fall 

istället för att ett företag är ett fall) att man inte kan studera varje fall grundligt inom resonabel tid. 

Här ska de olika fallen också ofta vara något-sånär respresentativa så att det går att generalisera 

utifrån de data man får fram av studien. 

 

2.4 Induktion, deduktion och abduktion 

När man samlat in data till sin studie ska man dra slutsatser utifrån det och detta ska göras på ett 

korrekt sätt. Vi kommer titta närmare på tre sätt att göra det på, de tre sätten är Induktion, 

Deduktion och Abduktion. 

(Detta stycke enligt Gustavsson, 2003). 

 

2.4.1 Induktion 

När man arbetar induktivt så samlar först in empiri om det 

eller de objekt man valt att studera och efter detta så 

formulerar man sedan en teori.  Även fast man inte börjar 

utifrån en tidigare uppsatt och vedertagen teori så är teorin 

inte framtagen helt förutsättningslöst då forskaren färgar 

teorin med sina tidigare erfarenheter.  Denna teori är dock inte 

byggd på fullständiga data så den kan aldrig litas på helt. Figur 1 Induktion (enligt Patel & 
Davidsson, 2003, s.25) 
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2.4.2 Deduktion 

Vid deduktion så utgår man ifrån teori i form av generella regler 

och försöker dra slutsatser om ett enskilt fall och ställa upp 

hypoteser.  Man går sedan vidare och testar dessa hypoteser mot 

hur verkligheten ser ut. På grund av att man baserar sin 

undersökning på tidigare teorier så kan man dock gå miste om 

nya upptäckter. 

 

2.4.3 Abduktion 

Abduktion är en metod som kombinerar de två tidigare 

metoderna. Man börjar med att göra en empirisk 

undersökning för att samla data. Man analyserar sedan datan 

och formulerar en teorin, varpå man går vidare och testar 

teorin i en ny empirisk undersökning. 

 

Efter den andra empiriska undersökningen har man nya data 

som man använder för att vidare utveckla den teori man har 

formulerat. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet som i översatt form skulle stå för giltighet och tillförlitlighet är två viktiga 

begrepp när det talas om undersökningar. Då data kan tolkas på en rad olika sätt och komma från en 

rad olika håll bör man granska den ur en synvinkel som värnar om dess kvalité. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar […] om i vilken utsträckning en mätprocedur genererar 

samma resultat vid upprepade mätningar. (Gustavsson, 2003, s. 55) 

För att uppnå hög reliabilitet ska man se till att de resultat man får fram kan reproduceras på sätt 

som visar att de inte tillkommit genom mätfel.  

Figur 2 Deduktion (enligt Patel & 

Davidsson, 2003, s.25) 

Figur 3 Abduktion (enligt Patel & 

Davidsson, 2003, s.25) 
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Ett exempel på hur man kan öka reliabiliteten på sin undersökning är att vid intervjutillfällena ställa 

flera likartade frågor, kontrollfrågor som Björklund & Paulsson (2003) kallar dem och att på så sätt 

verkligen lyfta fram vad den intervjuade menar och så de inte lämnar olika svar. 

Bryman (2001) tar upp extern reliabilitet som huruvida undersökningen kan replikeras och intern 

reliabilitet som huruvida forskarna är överens om hur saker ska tolkas. Det senare är förstås en viktig 

komponent i kvalitativ forskning som i stort baseras på tolkning av den data man samlar in. 

 

 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det 

som det är avsett att mäta.  (Gustavsson, 2003, s. 62). 

För att faktiskt mäta det man avser att mäta så måste man ta i beaktande systematiska fel, det vill 

säga om något har gått fel när man utformade studien eller på något annat tidigt stadium så att de 

data man samlar in blir konstant felaktiga åt ett visst håll. Den enda riktlinje man har att använda sig 

av för detta är teori, och dess förutsägelser för om det empiriska måttet uppför sig rätt. 

 

Bryman (2001) nämner att det diskuteras om huruvida validitet verkligen är något som berör 

kvalitativ forskning då dess natur inte är att mäta utan beskriva. Han tar vidare upp hur man kan 

anpassa validiteten till kvalitativ forskning genom att lägga mindre vikt vid mätningar. Han berättar 

om intern validitet som är överensstämmelse mellan observationerna och den teori som utvecklas 

och extern validitet som huruvida man kan generalisera till andra fall.  

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoder är de sätt på vilka man kan samla in data till sin undersökning. Det finns en 

mängd olika varianter man kan använda sig av så vi kommer bara ta upp de metoder vi anser vara 

mest relevanta till detta arbete. 

 

2.6.1 Intervjuer 

Erik Ljungar pratar om kvantitativa och kvalitativa intervjuer i en artikel under höstterminen 2008. 

Han tar upp att vid kvantitativa intervjuer så utgår man från ett positivistiskt synsätt och har ett antal 

teser som man via intervjun vill testa. Kvalitativa intervjuer å andra sidan har som syfte att ge mer 

eller ny kunskap om det man undersöker då den kunskap man har är otillräcklig. 
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Det man får tänka på oavsett om man gör kvalitativa eller kvantitativa intervjuer är att se till att de 

frågor man ställer inte är vinklade så att deras innehåll eller sättet de ställs på färgar vad 

intervjupersonen säger. 

 

2.6.2 Observationer 

Gustavsson (2003) tar upp två typer av observation, direkt observation och deltagande observation. 

Syftet med observationer är att ta tillvara på de icke-verbala kommunikationer som människor gör 

och de artefakter som existerar i miljön. Deltagande observation syftar till att ge den deltagande 

observatören handgriplig erfarenhet om det observerade, medan direkta observationer tar in det 

observerade från utsidan. Observation används ofta i samband med intervjuer. 

 

2.6.3 Existerande dokument 

Om data finns i årsberättelser, protokoll, utredningar, tidningsartiklar, på 

internet eller i andra dokument kan en analys av dessa erbjuda en snabbfil. 

(Gustavsson, 2003, s. 128). 

Man tittar alltså på sådant som andra som har utforskat ämnet har framställt och även sådant som 

objektet självt, i fallstudier om företag eller organisationer, har framställt själva.  

Man måste dock vara extra försiktig med källkritik med sådan data då den kan vara vinklad eller 

outtömlig. 

 

2.7 Vårt val av arbetssätt  

I följande avsnitt presenterar vi de metoder vi valt att använda i vår studie och varför vi valt att 

använda dem. Vi kommer ta upp fördelar och nackdelar med de olika metoderna och perspektiven 

och ställa dessa mot varandra i relation till våra behov. 

 

2.7.1 Hermeneutik eller Positivism  

I uppsatsen kommer vi samla in data som vi sedan tolkar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det vi 

vill uppnå är inte att få en exakt sanning utan att via hermeneutikens så kallade spiral få både närhet 

och förståelse av det vi studerar. Då processer skiljer sig från fall till fall är hermeneutisk metod 

passande då den studerar meningar i fenomen man iakttagit. Vidare så är det passande då 

hermeneutik bygger på tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring av data som samlats in.  
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Ett positivistiskt perspektiv anser vi inte passar i denna studie då vi skulle vara tvungna att använda 

fakta som vi kunde bevisa vara sant och verifierat. Sådana fakta är svårt att finna inom processer då 

det inte finns något specifikt sätt en process ska vara på och det finns inte någon process som är 

exakt den andra lik. 

 

2.7.2 Förförståelse 

Som förförståelse har vi haft tidigare kurser om processorientering. Dessa har get inblickar i 

processorientering och viss inblick i processförbättring med metoden TQM. Vi har vidare haft kurser 

inom organisationsteori där vi lärt oss en del om hur moderna organisation är uppbyggda och en kurs 

om hur man hanterar olika sorters studier vilket har hjälpt oss med upplägget för denna studie. Vi 

har även gått en kurs där vi använde oss av en mappningsmetod och lärde oss lite om hur man 

mappar och till viss del förbättrar processer.  

 

2.7.3 Kvalitativ eller kvantitativ 

I detta arbete vill vi få en förståelse över hur processer har förbättrats med hjälp av en metod och 

hur denna metod fungerar. För att uppnå detta måste vi förstå meningen med verktyget och varför 

de valt att använda sig av det.  

 

Den kvalitativa metoden lägger fokus på att få fram mening och förståelse istället för på att få fram 

objektiva fakta. Och då det är vårt syfte att göra just det så passar den kvalitativa metoden det vi vill 

göra.  

 

Då den kvantitativa metoden går ut på att mäta storheter och siffror på mätbara variabler passar den 

inte i detta arbete. Man kan få svar som speglar en större population, men det är desto svårare att få 

en förändringsbild av processer på det sättet. 

 

Baserat på detta så har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. 

 

2.7.4 Fallstudie eller Cross-case studie  

Då en fallstudiebaserad studie använder ett eller flera fall från verkliga livet som empiriskt underlag 

för forskning och vi kommer studera hur processer kan och har förbättrats på en avdelning blir det 

passande att använda. Det passar vidare in då objekt i en fallstudie inte måste vara perfekt 
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representativ då processer oftast inte kan vara det. Slutligen är det passande att använda en 

fallstudie då vi valt att använda oss av en kvalitativ studiemetod vilket är mest passande till en 

fallstudie. 

 

Vidare passar inte en Cross-case studie då man där kollar på flertalet fall och inte på ett fall, som i 

vårt fall är utifrån en avdelnings syn på processförbättring. Dessutom skulle den ge en för svag bild av 

hur processer fungerar och data om processförbättring kan bli svår att generalisera.  

 

2.7.5 Induktion, deduktion eller abduktion 

I undersökningen kommer vi att arbeta på ett sätt som till stor del liknar abduktion. Till att börja med 

kommer vi ta kontakt med företaget och samla in data i ett tidigt stadie. Efter det första mötet 

analyserar vi den insamlad data och formar oss en uppfattning, vi kommer här granska den 

insamlade datan mot teori. Fram till nästa möte vi kommer att ha, då vi även intervjuar fler personer 

kommer vi att ha granskat det redan insamlade materialet och vidarearbetat våra frågor. Efter det 

andra intervjutillfället kan vi stärka det vi redan har med ny och färsk information. 

 

2.7.6 Validitet och reliabilitet 

I alla undersökningar är det viktigt att sikta på att få hög validitet och reliabilitet, så även i vår studie. 

För att uppnå detta måste vi veta vad det är vi vill veta och vad vi vill uppnå med arbetet redan i ett 

tidigt stadie. Innan våra intervjuer, det vill säga vår datinsamling, så kommer vi ha läst på om ämnet i 

fråga och företaget, detta för att höja vår validitet genom att ställa rätt frågor. Vi tänker inte skicka ut 

exempel på de frågor vi kommer att ställa. Detta skulle förstås ge våra intervjupersoner möjlighet att 

förbereda sig men det kulle också förvränga det de säger.   

 

Vi kommer att hålla intervjuer med personal på olika nivåer både inom Six Sigma och inom Siemens 

för att försäkra oss om att vi mäter det vi vill mäta ordentligt.  Vidare åtgärder för att få fram det vi 

vill är att en av oss ställer frågorna och den andra för anteckningar och håller koll på sammanhanget 

samt funderar på möjliga extra frågor som huvudintervjuaren inte ställer. 

 

2.7.7 Datainsamling 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av muntliga kvalitativa intervjuer som huvudsakligt 

datainsamlingsverktyg då vi valt ett företag och dess som undersökningsobjekt. Vi kände därför att 

bästa sättet att undersöka processerna var att fråga personer som haft erfarenhet av projekt för att 
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förbättra processerna. Under våra intervjuer så har vi både gjort anteckningar och spelat in och 

sedan transkriberat hela intervjun för att kunna gå tillbaka till det som sades senare under 

skrivandets gång. 

 

Men vi har också haft tillfälle för att ta del av existerande dokument inom Siemens. Dessa dokument 

har varit på en något mer övergripande nivå men var ändå informativa och trots att de inte räckte för 

att räknas som en separat källa så gjorde så att den info vi fick från Siemens blev lite mer 

uttömmande. 

 

2.7.8 Källkritik 

De metoder och perspektiv vi valt har vi valt efter att ha undersökt flera olika arbetssätt inom 

kvalitativ och kvantitativ metod.  Vi har vidare i möjlig mån hållit oss kritiska till insamlad data. Detta 

har i vissa fall gjorts lättare av att vi berättar vad de vi pratat med säger. Dock har vi fått ta hänsyn till 

att de kanske vinklat det de sagt då vi inte använt oss av anonymisering, men vi har bedömt det 

mesta som användbart. När vi gjort våra tolkningar har vi också varit försiktiga med de tolkningar vi 

gjort och bland annat låtit personal från undersökningsfallet läsa det vi skrivit för att de ska kunna 

rätta saker vi tolkat fel. 

 

Intervjuer är liksom enkäter och andra datainsamlingsmetoder öppna för missförstånd, men är man 

tillräckligt erfaren och kunnig så är de det till en mindre grad då man är där och kan förklara frågorna, 

å andra sidan kan det innebära att man som intervjuare påverkar intervjupersonen och vad denne 

säger. Vi har försökt motverka detta genom att använda öppna frågor och att låta våra 

intevjupersoner tala fritt. 
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3 Teori 

I teorikapitlet kommer vi sammanställa den teori vi har samlat in och känner passar för vårt valda 

ämne. Vi tar upp en standard för kvalitetsarbete, processfokusering, en metod för processförbättring 

och ett sätt att arbeta med kvalitetshantering.Vi har valt dessa olika teoriområden för att de är 

relevanta och tillämpliga på vårt fallföretag och för att de är framstående exempel på viktiga 

aspekter vid processförbättringsprojekt. 

 

3.1 Organisation 

Jacobsen & Thorsvik använder sig av Etzionis definition av en organisation: Ett socialt system som är 

medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål. (Etzioni, 1982; i Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.10) 

Systemet kallas socialt för att det utgörs av människor som samagerar. Det är ett system för att de 

anställda avgränsas från resten av befolkningen och tillsammans är en helhet som försöker 

förverkliga gemensamma mål. 

 

3.2 Processer och processstyrning 

(Detta stycke enligt Rentzhog, 1998). 

Historiskt sett har organisationer reagerat på förändringar i omgivningen genom att tillföra nya 

funktioner i organisationen, vilket samtidigt ökade komplexiteten i organisationen. Dessa nya 

funktioner resulterade ofta i aktiviteter som inte skapade värde för kunden, utan istället behövdes 

bara för att driva företaget. Denna ökade komplexitet gör det svårt att se verksamheten på ett 

helhetsplan och organisationen behöver därmed använda sig mer av styrning och samordning vilket i 

sin tur lätt påverkar organisationen negativt vad gäller effektivitet, prestationsförmåga och 

flexibilitet. Processorientering är ett sätt att underlätta förståelse av organisationen som helhet. 

Rentzhogs definition av process lyder:  

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

värde för en kund. (Rentzhog, 1998, s. 30). 

Rentzhog (1998) förespråkar processorientering och en viktig del av processorientering är att få de 

anställda att fokusera på och veta varför man gör det man gör istället för bara vad det är man gör. 

Detta för att man behöver så att säga fler ögon på processerna för att hitta de som man förbättra. 
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3.2.1 Processkategoriseringar 

Processer kan kategoriseras på två olika sätt, dels enligt processens natur och dels enligt processens 

detaljnivå.  Rentzhog tar upp att företaget Ericsson använder sig av tre kategorier när de klassificerar 

processens natur; operativa processer, stödprocesser och ledningsprocesser. Operativa processer är 

de processer som producerar kundnytta för företagets produkter eller tjänster. Stödprocesser ser till 

att de operativa processerna kan köras genom att tillföra dem resurser (material, verktyg, stöd, etc). 

Ledningsprocesser förser företaget med visioner, strategier, mål och styrning. Melan (1992; i 

Rentzhog, 1998, s. 31) föreslår att processens detalj nivå ska klassificeras enligt:  

Process – Delprocess – Aktivitet – Arbetsuppgift 

Enligt Melans förslag så är varje arbetsuppgift ett arbetsmoment och flera arbetsuppgifter 

tillsammans blir en aktivitet. Man kan även nämna Conti (1991; i Rentzhog, 1998, s. 31) som lägger 

till en till kategori där man delar upp processer utifrån huruvida många personer är inblandade eller 

om en person ensam sköter hela processen. Om en person sköter processen själv kallar han dem 

integrerade processer och om det behövs flera personer så kallar han dem procesströmmar. 

 

3.2.2 Kärnprocesser 

Rentzhog använder benämningen kärnprocesser och definierar det som de processer som 

tillsammans uppfyller den affärsidé som organisationen har, det som har satts som dess syfte.  

Processer som inte är kärnprocesser kallar han stödprocesser då de ger stöd åt kärnprocesserna så 

att de kan köras. Han använder sig av enbart 2 nivåer på processer, process och delprocess, samt 

aktivitet för att beteckna en delprocess långt ner i kedjan. 

 

3.2.3 Perspektiv 

Angående processer tar Rentzhog vidare upp en mappningsfråga, ur vilket perspektiv man ska se på 

dem och nämner då i sammanhanget att den process som en person tar till sig ifrån en blick på en 

verksamhet inte nödvändigtvis är denna densamma som en annan person tar till sig. Han säger 

därefter att man får när man kartlägger processen välja de perspektiv som passar bäst. 
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3.2.4 Fördelar 

Fördelar med processinriktning är enligt Swedish Standards Institute: 

• Sammanhängande processer i rätt ordningsföljd gör det möjligt att 

uppnå planerade resultat. 

• Ger möjlighet att fokusera ansträngningarna på processernas verkan 

och effektivitet. 

• Bidrar till förtroende hos kunder och andra intressenter för 

organisationens kontinuerliga prestationsförmåga. 

• Medger god genomlysning av organisationens verksamheter.  

• Ger lägre kostnader och kortare genomloppstider genom ett effektivt 

resursutnyttjande.  

• Leder till förbättrade, konsekventa och förutsägbara resultat.  

• Ger möjligheter till fokuserade och prioriterade förbättringsinitiativ. 

• Uppmuntrar medarbetarnas engagemang och klargör 

ansvarsförhållanden. (ISO, 2009 – 04 - 29). 

 

3.3 ISO:9000 serien 

(Om inget annat sägs så är detta kapitel enligt Swedish Standards Institute). 

Quality management är de arbetssätt som en organisation använder för att se till att de håller en 

produktkvalitetsnivå som är hög nog för vad kunden ska använda produkten till samt uppfyller krav 

från andra håll, ökar kundnöjdhet och kontinuerligt förbättrar sina processer enligt Svenska ISO-

filialens hemsida. 

 The ISO 9000 series of standards was written to provide guidelines to assist 

organisations in implementing and operating a Quality Management System 

(QMS). With hundreds of thousands of certified companies around the world, 

ISO 9000 has become the most widely accepted and sought after quality 

management system. (Poksińska, 2006). 

ISO 9000 tillhör de standarder som framtagits av den internationella standard organisationen ISO och 

gäller angående kvalitetsstyrning.  Alla dokumenten fokuserar på ledningssystem för kvalitet. Ett 

ledningssystem för kvalitet är ett systematiserat sätt att arbeta för att hålla hög kvalitet. 
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ISO 9000 serien inkluderar: 

• ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi 

Själva ISO 9000 behandlar principer och terminologi som används i serien den har gett 

namn till.  Principerna är de grundregler som ISO 9000 serien använder sig av, medan 

terminologi är specialiserade ord som används i sammanhanget.  

• ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav 

ISO 9001 dokumentet innehåller de krav som ett företag eller en organisation måste 

uppfylla för att den ska vara ISO 9000 certifierad. Avsnitt 4.1 och 4.2 i ISO 9001 

exempelvis framställer krav på att organisationen ska framställa och dokumentera ett 

kontinuerligt ledningssystem för kvalitet respektive hur dokumentationen ska se ut. 

• ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till 

verksamhetsförbättring 

ISO 9004 innehåller direktiv för hur man imlementerar ett ledningssystem. 

• ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet 

och/eller miljö 

ISO 19011 ger råd om hur man gör en ordentligt genomgång av det ledningssystem 

man använder sig av. 

 

3.3.1 De åtta principerna 

ISO-9000 serien har en uppsättning riktlinjer som kallas för principer. Vi tar här upp alla principerna i 

en lista med en förklarande text på varje. 

 

Princip 1 – Kundfokusering 

Organisationen bör försöka förstå och uppfylla kundernas nuvarande och framtida 

behov och krav samt försöka överträffa kundernas förväntningar. 

Princip 2 – Ledarskap 
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Ledarna ska se till att alla förstår och följer organisationens syfte och inriktning. De ska 

även se till att skapa en miljö där medarbetarna kan engageras fullt ut i strävan att nå 

organisationens mål. 

Princip 3 - Medarbetarnas engagemang 

Medarbetarna ska engageras fullt för organisationens bästa och anses som dess 

främsta tillgång. 

Princip 4 – Processangreppssätt 

Sammanhörande aktiviteter ska hanteras som en process, som ska delges de resurser 

som är nödvändiga för den.  

Princip 5 - Systemangreppssätt för ledningen 

Organisationen ska fastlägga och försöka förstå och hantera ett system av 

sammanhängande processer för ett givet mål. 

Princip 6 - Ständig förbättring 

 Organisationen ska ha ständig förbättring som ett varaktigt mål. 

Princip 7 - Faktabaserade beslut 

 Beslut ska tas på grund av logisk analys av data och annan information. 

Princip 8 - Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

Organisationen ska eftersträva ömsesidigt fördelaktiga relationer med sina 

leverantörer. 

 

3.4 Six Sigma 

(Detta avsnitt , om inget annat sägs, enligt Przekop, 2005 & McCarty et al, 2004). 

Six Sigma är en metod för processförbättring ursprungligen utvecklad av Motorola för att öka 

kvaliteten på deras produkter. Metoden centrerar runt statiskt vetande och systematiskt 

utvecklande. 
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3.4.1 Key concepts 

Vi tar här upp 5 key concepts som är viktiga för Six Sigma och ger en bra förståelse för metoden. 

Key concepts - Six Sigma 

Process focus, management 

and improvement 

Six Sigma fokuserar starkt på förståelse och ledning av 

processer. 

Genuine focus on the customer Six Sigma lägger vikt vid ordentlig identifikation av både 

externa och interna kunder samt nöden av att förstå vad 

denne behöver och vill ha. 

Boundaryless collaboration Six Sigma förordnar samarbete over diverse gränser, det vill 

säga olika avdelningar ska få samarbeta. 

Data- and fact-driven 

management 

Six Sigma fokuserar på att affärsbeslut ska drivas av mätetal 

som har baserats på kunders behov och förväntningar. 

Proactive management, Drive 

for perfection, tolerance for 

failure 

Metoden menar att man ska strategiskt planera för att kunna 

uppfylla kundernas förväntningar och tillåta misslyckanden 

under strävan efter perfektion. 

Tabell 1. Key concepts (efter Przekop, 2005, s.12-13) 

 

3.4.2 Förbättring 

Förbättring av existerande metoder är det område som Six Sigma ursprungligen utvecklades för, dock 

var det då med förbättring av varuproduktionsprocesser i åtanke. Man använder sig då av Six Sigmas 

DMAIC cykel (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) och mer specifikt de olika verktyg som Six 

Sigma förespråkar för de olika situationer som användaren kan finna sig i, för att analysera 

processerna för att hitta de delar av processen som skapar fel eller rättare sagt variation från den 

satta standarden. 

 

Six Sigmas process förbättringsprocess 

1. Define - Sätt mål och storlek på projektet, identifiera 

processer att förbättra, fastställ kunders behov och fördelar 

med projektet. 

2. Measure - Samla data om nuvarande processer, lokalisera 

problem, identifiera var förbättringar kan göras. 

Figur 4 DMAIC Cykel (fritt efter 

Bergman & Klefsjö, 2001) 
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3. Analyze – Identifiera vad som orsakar problemet och bekräfta det mot insamlad data.  Lista 

förbättring som behöver göras. 

4. Improve – Implementera förbättringar.  

5. Control – Analysera data från förre och efter införandet, dokumentera resultat och fastslå nästa 

steg. 

 

3.4.3 Nydesign 

Om man ska använda sig av Six Sigma för att utveckla nya processer istället för att vidareutveckla 

redan existerande processer så passar inte den ursprungliga varianten och därför har det utvecklats 

Design for Six Sigma.  

 

Design for Six Sigma använder sig av en något modifierad projektcykel där DMAIC byts ut mot, 

beroende på vem man lyssnar på, PIDOV (Plan, Identify, Design, Optimize, Validate) eller DMADV 

(Define, Measure, Analyze, Design, Verify). Användaren utvecklar sin nya process genom att, med 

hjälp av de verktyg som förespråkas för situationen och den fas man är i, analysera vad det är man 

vill uppnå och vad man kan göra för att nå dit. 

 

Six Sigmas process utvecklingsprocess 

1. Define – sätt process mål som passar med kundernas krav och företagets strategi. 

2. Measure – identifiera viktiga data, produkt förmågor, process förmåga och risker. 

3. Analyze – analysera för att utveckla olika alternativ, skapa en hög nivå design och utveckla dess 

förmåga för att välja den bästa designen. 

4. Design – utveckla detaljer, optimisera designen, och planera för verifiering. 

5. Verify – verifiera designen, kör prov-rundor, implementera den slutliga processen och lämna över 

den till processägaren. 

 

3.4.4 Roller 

Six Sigma använder sig förutom klassiska rollnamn av ett system som hämtats från kampsportens 

värld, färgade bälten, dock bara som metafor, de som tränats i metoden bär inte faktiska bälten. Det 

finns en antal olika grader som diverse företag har hittat på och använder sig av men de klassiska 

graderna är green belt, black belt och master black belt.  

 

- Green belts arbetar med Six Sigma vid sidan av sina vanliga jobb. De leder Six Sigma-projekt men 

spenderar större delen av sin tid med sina vanliga arbetsuppgifter. 
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- Black belts fokuserar sig på bara Six Sigma och arbetar enbart med Six Sigma-projekt. 

- Master black belts agerar som coacher åt de som är black belt. (Denna mening enligt Keller et al , 

2004) 

 

Vidare finns det roller som inte är baserade på kampsportsbälten; Champions och sponsorer. 

Champions agerar för att driva Six Sigma i organisationen och sponsorer är högre befattade anställda 

som stämplar okej på Six Sigma-projekt. Det finns exempel på företag med ett stort intresse från 

ledningen, där ledningen (och dess ledningen etc) noga följer framdriften av alla förbättringsprojekt.   

 

3.4.5 Tjänster kontra varuproduktion 

Sigma är ett mått på variation från standard, vilket senare byggdes på för att skapa en metod som 

kunde användas när man strävade efter att förbättra produktionsprocesser. Denna metod för att 

förbättra varuproduktionsprocesser har sedan visat sig kunna användas utan mycket modifikation för 

att förbättra de proceser som används för att producera tjänster. 

 

3.4.6 Implementeringssvårigheter 

Magnusson et al tar upp ett antal faktorer som kan försvåra användande av Six Sigma. 

 

• Överrepresentation av fortgående förbättringsarbete med få 

genombrottsförbättringar. 

• Avsaknad av engagemang från ledningen. 

• Avsaknad av dedikerade anställda 

• Avsaknad av tidiga resultat 

• Metoden implementeras inte hos stöd- och utvecklingsavdelningar 

• Lite uppmärksamhet lagd på förändringsledning 

• Avsaknad av en genomgående implementeringsplan 

• För mycket vikt lagd vid fortgående förbättring och avsaknad av delad vision för 

genombrottsförbättringar (Magnusson et al, 2003, s.301-302). 

 

3.5 Prestationsfaktorer 

Jacobsen och Thorsvik (2002) tar upp ett antal faktorer som leder till att de anställda är 

tillfredsställda med sitt arbete och presterar bra. Dels är det faktorer som leder till missnöje om de 

saknas men inte till höjda prestationer om de är närvarande och dels är det faktorer som leder till 
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höjda prestationer om de är närvarande men inte till missnöje om de sakna, de kallar dessa för 

hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer.  Vi illustrerar nedan detta med en bild. 

 

Exempel på motivationsfaktorer är att kunna utvecklas i sitt arbete och att kunna se resultatet av det 

man gör, medan hygienfaktorer är sådana som bra lön och anställningstrygghet. 

 

3.6 Omvärld 

Jacobsen & Thorsvik tar i sin bok ”hur moderna organisationer fungerar” (2002) upp omvärld för att 

beteckan de förhållanden som ett företag måste rätta sig efter på olika nivåer. Utanför 

organisationen själv så använder de, forutom nationella och internationella förhållanden, 

förhållanden på organisationens domän. Organisationens domän är det område på vilket den har valt 

att verka. 

 

Företag kan inte när de tar beslut bara ta hänsyn till de egna förhållandena, i dagens samhälle finns 

det först och främst regler som de måste följa både på nationell och internationell nivå. Vidare finns 

det avtal som måste följas inom domänen och standarder som ens kunder och leverantörer förväntar 

sig att man följer. 

 

Figur 5 Prestationsfaktorer (fritt efter Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.313) 

Figur 6 Omvärld (enligt Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.239) 
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4 Empirisk bakgrund 

Under Empirisk bakgrund kommer vi att berätta lite om företaget vi har intervjuat folk påför att 

läsaren ska kunna få förståelse för hur företaget ser ut. 

 

4.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens-koncernen är uppbyggd likt vad Mintzberg (i Jacobsen & Thorsvik, 2002) kallar en 

divisionaliserad organisation. Det finns en koncernledning som tar beslut på den nivån och har sina 

hjälpfunktioner, och under det så ligger företagen separat från varandra med egna operativa 

strukturer och stöd strukturer. Vidare så är Siemens i Finspång uppbyggt som en maskinbyråkrati 

men med matrisstruktur för att fokusera på processer i företaget.  

 

4.1.1 Historia 

(Detta stycke enligt Tekniska museet och Finspångs kommun)  

Turbin produktionen i Finspång började med bröderna Ljungström som vid starten av Svenska Turbin 

Aktiebolaget Ljungström (STAL) behövde större lokaler och då köpte verkstäder i Finspång som 

tidigare tillhört Nordiska Motorverkstäderna och som då hade hyst artilleritillverkning. STAL köptes 

senare av Allmänna Svenska Elektriska AB (ASEA) och men behöll sitt namn fram till ett år efter att 

man 1959 slog sig samman med AB De Lavals Ångturbin, då man bytte namn till STAL-LAVAL 

Ångturbin AB i samband med att produktionen i Nacka flyttades till Finspång. De bytte namn igen 

1984 till att då heta ASEA STAL. De har i senare tid blivit del av först ALSTOM-koncernen och, relativt 

kort därefter, Siemens-koncernen. 

 

4.1.2 Verksamhetsområde 

Siemens arbetar med att utveckla, bygga och reparera industriella turbiner av olika slag, exempelvis 

ångturbiner och gasturbiner. Turbinerna kan vara antingen för att generera ström eller för att 

generera framåtdrift. Reparationer ges genom säljande av underhåll för sålda turbiner, avtal om 

service görs vanligtvis i samband med att turbinen säljs, men man gör vid varje undersökning av en 

turbin en offert till kunden. Företaget verkar globalt och skickar turbiner till alla kontinenter. 
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5 Empiri 

I empirikapitlet tar vi upp den information vi har samlat in från våra intervjuer. Vi har valt att 

sammanfatta informationen så långt som möjligt för att bevara flödet i texten. I de fall där vi har 

stött på skilda åsikter har vi dock skrivit om båda perspektiven. Vi har även valt att i vissa fall ta upp 

vem som har gjort ett visst uttalande för att stärka dess vikt. 

 

5.1 Metoder 

ARIS är en Siemens-standard om hur man dokumenterar och delger medarbetarna processerna, där 

de kan gå in och se hur de ska göra vid det moment de är på nu. Service använder en egen metod 

från resten av Siemens, de har inte riktigt tyckt att ARIS varit så användarvänligt för slutanvändaren. 

De har försökt bygga processer på så raka flöden som möjligt och undvika tillbakaloopar i stort sett, 

detta är tabu säger Erik Pegado. De beskriver istället processtegen grafiskt ner till den nivå att man 

kan se ett tydligt output på varje steg. Han säger vidare att de beskriver inte hur man ska fixa felen, 

utan hur man ska göra rätt från början. 

 

Vi processutveckling använder sig Siemens av Six Sigma och dess regelverk. Inom Six Sigma finns det 

två varianter, en där man förbättrar processer och en där man gör nya processer. Processutveckling 

för interna processer som är ett sätt att förbättra eller dokumentera existerande processer eller helt 

skapa nya.  

 

När de ska skapa nya processer använder sig Siemens dock av en metod de kallar för PUP (Process 

Utvecklings Processen). Det är en metodik där de utgår ifrån att det ska finnas en uppdragsgivare, 

detta kan vara en övergripande processägare eller om det är en kärnprocess så är det högsta chefen 

för verksamheten. Vilken process det är frågan om tar de fram med SIPOC (suppplier, input, process, 

output, customer) ett Six Sigma verktyg där de ramar in vilka input (leverantörer) och output 

(mottagare) de har till processen, inom dessa ramar ska processen beskrivas. Vidare så sätter man 

upp ett preliminärt processteam (kan förändras under resans gång) samt en tidsplan, 

uppdragsbeskrivningen teamet skapat ska sedan godkännas av processägaren. Sen ska 

processägarteamet leva vidare och ta emot feedback från organisationer, från de som använder 

processen och jobba med att förbättra den. 

 

Siemens använder inte Six Sigma när de ska utveckla nya processer, utan Six Sigma används istället 

när det ska köra projekt för att förbättra redan existerande processer.  
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Om inte processen de ska göra förbättring på redan finns beskriven, så som fallet var för ett antal år 

sedan på nuvarande Siemens, leder det till att projektgruppen måste lägga tid på att beskriva 

processen och det leder ofta till att projektet bryter sin satta tidsram. Enligt Erik Pegado kan man inte 

förbättra en icke beskriven process, för då är det oklart vad man utgår ifrån när man förbättrar.  

 

Med andra ord så använder de PUP som metodik för att utveckla själva processen och sedan 

använder de Six Sigma för att förbättra processen. Vid uppstart av förbättringsprojekt så utgår man 

gärna från ett mätetal som mäts på processen men ofta är det ett mer allmänt problem.  

 

5.2 Varför valdes Six Sigma? 

Siemens har inte själva valt Six Sigma utan det valet skede på högre nivå inom den större Siemens-

koncernen.  De hade Six Sigma redan när de låg under ALSTOM-koncernen och hette ALSTOM Power, 

men Siemens-koncernen driver användandet av metoden hårdare och har förankrat den högt i 

organisationens hierarki, så det finns förståelse och driv för metoden även högt upp. 

 

Anledningen till att Six Sigma valdes som metod var att metoden var lämplig då den ger ett 

strukturerat arbetssätt att förbättra och/eller skapa processer baserat på statistik och fakta. Beslutet 

påverkades även av att Six Sigma är något av en standard. 

 

Det är viktigt att använda en metodik där man definierar projekt och problem i tillräckligt hög grad då 

man annars gärna hoppar över att analysera för att hitta vad den verkliga orsaken är. Man går då 

direkt på förbättring och åtgärdar ofta bar symptomen. Six Sigma är en sådan metodik. 

 

En annan bidragande faktor kan ha varit att Siemens-koncernen har sett Six Sigma som en 

fungerande metod som gav bra resultat hos andra liknande företag. Metoden anses även vara enkel 

att tillämpa och ta till sig. 

 

5.3 Processförståelse 

De anställda förstår generellt inte företagets processer bättre sedan Siemens började arbeta med Six 

Sigma. Detta är dock inte ett misslyckande på Six Sigmas del utan det beror på att de redan hade sina 

processer mappade, vilket är ett plus när man ska arbeta med processförbättring då man annars får 

göra det som en del av Six Sigma-projektet, och att de generella beskrivningarna av processerna inte 

har förändrats värst mycket trots att processerna har förbättrats. 
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De som har varit med i Six Sigma-projekten förstår i vissa fall de processer som projekten har 

fokuserat på bättre då de har fått inblick i arbetsprocesser som inte är deras egna. Andra anser också 

att arbetsprocesserna har blivit enklare att förstå då man under förbättringsarbete har gått djupare 

och förklarat dem mer grundligt.  

 

Siemens-koncernen har gett påbud om att de olika företagen ska använda ARIS (Architecture of 

Integrated Information Systems) för att mappa sina processer. Service avdelningen på Siemens tyckte 

dock att ARIS inte var tillräckligt användarvänligt och har använt sig av en egen metod grundad i 

upplägget i ett program för kartläggning som de använde sig av under ALSTOM tiden. Själva 

programmet har de dock inte längre tillgång till då licenser för det tillhörde ALSTOM-koncernen.  

Mappningen har sedan dokumenterats i ett RUP-liknande upplägg i vilket de har försökt undvika 

tillbakaloopar då de anser att sådana ingår i den föregående rutan. Man ska inte behöva kontrollera 

om det som skulle genomföras i den tidigare fasen verkligen har genomförts. De siktar på att 

beskriva hur en ”rätt” process ser ut istället för att beskriva hur man hanterar fel. Dessa 

beskrivningar dyker sedan upp i VLSen (verksamhetsledningssystemet) som är en beskrivning av 

företagets processer och hur de anställda ska utföra sina uppgifter. 

 

Så Six Sigma varken ska eller har använts för att mappa avdelningens processer, förutom i rena Six 

Sigma-projekt och då enbart i delar av processen. Dock anser vissa att utbildningen i Six Sigma har 

gjort det lättare att ta till sig processkartor. 

 

När Siemens började med processkartläggning för 8 – 10 år sedan var det ett projekt i sig att 

kartlägga processerna och det hade ingenting med Six Sigma att göra. På senare år har Six Sigma 

använts för att förbättra dessa redan skapade processer. De ändringar som blir av är inte av någon 

dramatisk karaktär utan mera finjustering lite här och var säger Gunnar Norén. Han tar ett exempel 

på ett green belt-projekt han har drivit. 

 

Projektet handlade om att det var dålig kommunikation mellan marknadskontoren och inköp. 

marknadskontoren bad inköpsavdelningen att köpa saker, det visade sig att det var inputen från 

marknadskontoren till inköpskontoren som var dålig, marknadskontoret ville ha en viss artikel på 

kortare tid än standard leveranstid. De tog då tidigare bort default och lade den tidigare på 

exempelvis 4 veckor istället för 7 och sa ingenting till inköp så det märktes försent och orsakade 

förseningar. Förbättringsprojektet gjorde så att när de tog bort bocken för default så blev de 
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tvingade att fylla i ett textfällt och förklara för inköp varför de gjorde så. Detta meddelande skickades 

till inköp som noterade att default värdet har tagits bort och då började de prata med varandra. 

 

Det är sådana ändringar det kan vara man inför, alltså man ändrar lite, ställer lite krav här och var, 

men processen är i huvudsak densamma. 

 

5.4 Six Sigma-kompetens 

Siemens använder sig inte av någon extern leverantör för Six Sigma utbildning utan sköter 

utbildningen internt i egen regi med möjlig hjälp av någon inhyrd erfaren Six Sigma utövare. Annars 

kan det vara någon inifrån som kan Six Sigma väl som får vara lärare till exempel har de till nyligen 

haft en som doktorerat på Six Sigma.  

 

Den utbildning som företaget ger är anpassad till hur Siemens utövar Six Sigma och det reflekteras i 

utbildningsmaterialet. Även fast man har gjort vissa anpassningar av metoden så är den fortfarande i 

stort sett standard. Green belt utbildningen omfattar 10 dagar och när green belts har gått sin Six 

Sigma utbildning så ska de även själva driva ett Six Sigma-projekt innan de graduerar. När det gäller 

black belt utbildningen så sköter Siemens den inte bara internt utan också centralt. För att öka sin 

rank så måste man först ha varit ett tag på den tidigare och arbetat för att kunna gå upp till nästa 

men inte alla kan eller vill gå upp från green belt till black belt. 

 

• Black belt 

De som har black belt i Six Sigma arbetar heltid med sina projekt och kan då till skillnad från 

en green belt ha flera projekt igång samtidigt. Siemens vill att deras black belt som standard 

kör 2 projekt parallellt med varandra. Det finns vidare en benämning som är Master Black 

Belt som är de högst ansvariga för Six Sigma inom verksamheten. Black belts arbetar med 

projekt som berör hela avdelningar. 

• Green belt 

En med green belt har även vanliga arbetsuppgifter och ska som standard använda 20% av 

sin arbetstid till Six Sigma-projekt, det vill säga motsvarande 1 dag i veckan även om det 

kanske inte samlas allt under samma dag. Green belts arbetar med projekt som ligger på 

kontorsnivå. 

• White Belt 

Siemens har infört en egen kompetens nivå som de kallar för White Belt som är enklare än de 

tidigare och inte ställer lika höga krav på dokumentation, som är ämnad för mindre projekt 



29 

som är för enkla för ett green belt-projekt. White belt-projekt kan drivas av folk som inte är 

certifierade inom Six Sigma med dokumentationshjälp av någon som är certifierad, white belt 

är ingen egen certifikationsgrad, och körs då på grupp nivå. De kan även köras av någon som 

är certifierad inom Six Sigma för projekt som han eller hon känner inte behöver 

dokumenteras så mycket. 

• Just do it 

De har även en ännu enklare nivå som de kallar för Just Do It vilket är en så låg nivå att det är 

uppenbart vad som behövs fixas. Och man kan då helt enkelt genomföra förbättringen 

direkt. 

 

Just Do It-projekt och white belt-projekt får inte samma pådriv som green belt-projekt och black belt-

projekt.  Vidare så har de olika graderna av projekt olika mycket tid tilldelat sig, white belt ska 

genomföras på några veckor, medan green belt- och black belt-projekt har ett par månader på sig att 

bli klara. 

 

5.5 Roller i ett Six Sigma-projekt 

Charlotte Nordén presenterar de roller som involveras i ett green belt eller black belt Six Sigma-

projekt på Siemens.  

 

• Projektledare  

Projektledaren är antingen ett green belt eller black belt beroende på graden på projektet 

och black belt är av högre grad än green belt. Om det är ett green belt-projekt så arbetar 

projektledaren ofta på den avdelningen som behandlas. Om det är ett black belt-projekt 

däremot så har inte projektledaren nödvändigtvis varit i kontakt med processen tidigare då 

black belts arbetar separat från kärnverksamheten och sätts in där de behövs.  

• Team 

Oavsett om det är green belt eller black belt-projekt består ett team av de personer som 

jobbar med arbetsuppgifter inom processen, detta för att de ska kunskap om processen som 

ska förbättras. Ett team består oftast inte av mer än 5 personer som blir tillfrågade av 

projektledaren.   

• Controller 

En controller kopplas in för att hjälpa projektledaren att på rätt sätt beräkna hur stora 

fördelar projektet kommer innebära för företaget, det vill säga beräkna business benefit. 
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• Processägare 

Processägaren är den som har ansvaret för processen och ska se till att den är under 

konstant förbättring. Det är processägaren som ger projektledaren uppdraget att utföra en 

förbättring. För mindre projekt så kan det istället vara en delprocessägare som har denna 

roll. 

• Sponsor 

Sponsorn är en person högre upp i hierarkin som kan hjälpa projektledaren med resurser om 

det behövs mer än vad processägaren kan godkänna. Sponsorn bör alltså helst veta vad 

projektet handlar om och hur det ser ut. 

• Champion 

En champion är en person på väldigt hög nivå som oftast inte involveras. 

• Coach 

En coach är en person av högre grad inom Six Sigma som kan hjälpa projektledaren med 

metodfrågor. Green belts får hjälp av black belt och black belt får hjälp av master black belt. 

 

Förutom de roller vi har tagit upp så involveras dessutom till exempel intervjupersoner, dessa bidrar 

då till projektet men kan inte räknas till projekt-teamet.  

 

5.6 Processgenomgång 

Alla Services mer avancerade processförbättringsprojekt är Six Sigma-projekt men om lösningen på 

problemet är direkt uppenbar så kör de istället ett Just Do It-projekt, vilket egentligen inte är ett 

projekt alls. Exempel på sådana är att om tiden i tullen till ett visst land ökar så lägger man till så lång 

tid på transporttiden i offerten. 

 

Om man ser på Siemens andra avdelningar så kör till exempel verkstaden (som har flera 

underavdelningar) en del projekt enligt en metod som heter Lean. Men Service använder sig i 

huvudsak av Six Sigma. 

 

Ett vanligt Six Sigma-projekt på Siemens använder sig av de fem huvudfaserna i Six Sigma (Define, 

Measure, Analyze, Improve, Control) och vid slutet av varje fas finns en tollgate där man ska kunna 

visa upp att man har åstadkommit det som skulle åstadkommas.  
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Ett projekt börjar med att det finns ett problem någonstans, något som ställer till det eller inte 

fungerar, och att någon anmäler det. Den som anmälde problemet intervjuas sedan om det och får 

rollen som problemägare. Detta görs för att ringa in var problemet ligger. 

 

Erik Pegado och Charlotte Nordén berättar om hur de följer Six Sigmas DMAIC cykel: 

• Define 

De börjar med Define fasen där de ställer upp spec för vad problemet är, vad det innebär i 

kostnader och liknande samt identifiera processägaren. Under Define intervjuar man även 

problemägaren, det vill säga den som anmälde problemet. Under Define ska man dessutom 

göra en SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) kartläggning, en voice of the 

customer undersökning där man tar reda på vad processens kunder vill ha och en CTQ 

(Critical To Quality) analys där man tar reda på vad processens kunder behöver.  

• Measure 

Under Measure fasen samlar de in fakta om hur processen ser ut i dagsläget, vad som är bra 

och vad som är dåligt. 

• Analyze  

I analysfasen analyseras de mätningar och den statistik man samlat in för att hitta 

grundorsaken till problemet och man bortser då vanligtvis från en stor del av processen då 

den bidrar för lite till problematiken, man fokuserar alltså på de största problemen först. 

Men i och med att man har dokumenterat så kan man senare gå tillbaka och det visar sig att 

man har gjort ett misstag. Det är dock inte alltid som man åtgärdar grundproblemet utan 

ibland kan grundproblemet vara för stort och kontinuerligt uppstående så man åtgärdar det 

djupaste kostnadseffektiva problemet med en semi-permanent lösning. 

• Improve  

Improve fasen är den fas som är minst strukturerad och där använder man bland annat 

brainstorming när man först försöker hitta så många olika möjliga lösningar som möjligt. Man 

jämför sedan lösningar och undersöker vilken som ger störst effekt. De lösningar man sen 

beslutar sig för kan vara väldigt enkla då man vet grundorsaken till problemet. Man ska 

vidare testa lösningen i ett pilotprojekt och göra en plan för hur man ska implementera 

lösningen.  

• Control 

I Control fasen inför man ändringen i processen och kollar vilka anpassningar som behöver 

göras för att följa processen i framtiden. 
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När ett Six Sigma-projekt är klart så ska projektledaren lämna över resultatet till den chef som håller i 

den avdelning där resultatet ska implementeras och som sedan ska se till att resultaten faktiskt 

används. Detta för att de anställda inte ska få motsägande instruktioner där projektledaren säger en 

sak och deras chef säger en annan. Under realiseringen så mäter man igen för att kontrollera att allt 

går som det ska.  

 

Pegado säger att implementeringsfasen ofta är den svåraste då de (kvalitetsavdelningen) är vana vid 

själva undersökningen och projektet. 

 

5.7 Förbättringsprocessen 

Siemens driver sina processförbättringar i projektform. Detta betyder att de har en start och ett slut, 

men processförbättringstänkandet är alltid i gång även om inte alla påverkas i sitt dagliga arbete av 

det och de tar förslag på problem, via sitt förslagslådeprogram 3i (ideas, innovations and 

improvements), och använder sig av KPIer (key performance indicator) på vissa processer. De anser 

det vara viktigt att ha koll på var det behövs processutveckling, vilka problem man arbetar med, hur 

många projekt som drivs nu, hur många projekt blir klara, blir de klara i tid och kostnaden av 

projekten. Om de upptäcker att nånting inte stämmer med så som det är tänkt som till exempel att 

antalet reservdelsofferter som är klara på mindre än 10 dar sjunker i antal så måste de handla. Det är 

sådana grejer som de håller koll på och i sådana fall kan de besluta sig för att införa ett Six Sigma-

projekt då det finns ett behov och kolla på vad det är som hindrar att den inte blir klar på 10 dagar.  

 

Antalet Six Sigma-projekt ökar och minskar i takt med tillgång till resurser, får de resursbrist sjunker 

antalet projekt medan det ökar när det blir överflöd av resurser. Men det är alltid något projekt som 

ligger och rullar, så det är aldrig still. 

 

De har en ständig bevakning av processer genom processägarna och processägarteamen, deras 

uppdrag är att hela tiden suga åt sig feedback från de som använder processen. Hitta om det finns 

några problem någonstans, det kan till exempel vara en förändring i texten så att det blir mer 

lättförståligt eller rena kvalitetsproblem i slutänden. Det finns ett krav på att processägare ska ha ett 

team och de ska ha en aktiv handlingsplan. Minst en gång i månaden ska teamet gå igenom sin 

handlingsplan och ur den handlingsplanen ska det komma processförbättringar. Ändra den här 

texten för den är fel eller referera det dokumentet för det gamla blev ersatt. Om de har ett problem 

som de inte har grepp om, de vet att det är ett problem men inte riktigt vad det beror på, då kan 

processägaren ta upp det med den övergripande styrkommittén för all processutveckling de har, 
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processutveckling och förbättring. De kallar detta för S-PÄT, där S står då för service och PÄT för 

processägarteam som är ett övergripande med hela ledningsgruppen plus huvudprocessägare som 

eventuellt inte sitter i ledningsgruppen. Där ska de ta upp innan nämnda frågor och det är därifrån de 

får klartecken på resurser för processförbättringar. 

 

5.8 Att arbeta i Six Sigma-projekt 

De flesta som varit med i ett Six Sigma-projekt anser att det var intressant att arbeta med och 

stimulerande.  Vissa tycker dock att informeringen efter projektets slut kunde förbättras, de vill veta 

mer vad som händer sen. 

 

Det är väldigt stor skillnad på Six Sigma-projekt och vanliga projekt så som orderprojekt, 

leveransprojekt eller försäljningsprojekt. De vanliga arbetsuppgifterna går lite på rutin och är väldigt 

konkreta, till exempel att något ska säljas eller levereras. Medan Six Sigma-projekten är mer åt det 

akademiska hållet med efterforskningar och liknande. Six Sigma-projekten är dock i regel mer 

omfattande och mer strukturerad än de vanliga projekten och det är även färre projekt som fastnar 

och inte blir klara då de har en ordentlig planering. 

 

De får indikatorer på fel eller förbättringsmöjligheter på flera olika sätt, det kan vara intervjuer av de 

anställda, undersökningar och mätningar. Av detta blir det en sammanställning och de kan få fram 

att de måste göra de här sakerna. Vanliga projekt drivs inte på samma ordnade sätt som Six Sigma-

projekt, det är inte ens säkert att underlaget är rätt från början, att man kommer till rätt åtgärd eller 

att man rättar till rätt sak. Så är det över huvud taget på många arbetsplatser. 

 

5.9 Problem med Six Sigma-projekt 

Ett problem med Six Sigma om nämns är att dokumenteringen kan var lite stel då den är byggd för 

att man ska ha med allting i dokumenteringen, och om man då inte har använt ett visst verktyg så 

kan man ju inte fylla i de  styckena.  De har fått lära sig på egen hand, det tas inte upp under Six 

Sigma utbildningen, att om de inte använt ett verktyg behöver de inte fylla i användningsrapport för 

det. 

 

Ett annat problem är att team-medlemmarna kanske inte får så mycket allokerad tid som behövs, så 

att de förutom sina ordinarie uppgifter dessutom får projekt uppgifterna och det totalt blir över 

100% allokerad tid. Detta gör sen att det blir svårt att hitta personer som är villiga och har möjlighet 
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att vara med i projekt. Inte alla tycker att det blir dåligt med allokerad tid, men det kan vara att det 

skiljer sig mellan olika chefer och avdelningar/kontor med olika uppgifter.  Vissa tycker även att det 

är problem med den tid som projekten tar upp och att de inte alltid leder till så mycket, utan att man 

ofta kunde gå direkt till en lösning istället. 

 

Vidare är det även så att man under projektets gång gärna stöter på fler orsaker till problemet och 

man behöver då se till att fokusera så att man inte breder ut sig för mycket eller tar på sig för mycket 

medan man ändå tänker på att arbeta på den orsak som orsakar mest av problemet. Projekten måste 

ju bli klara någon gång. 

 

Vi har även hört att det inte alltid är så att Six Sigma-projektens formulerade åtgärder lyckas med det 

de var menade att göra, till exempel kan de anställda välja att jobba runt åtgärden eller fuska sig 

igenom den. 

 

I sin helhet så tycker användarna av Six Sigma ändå att det brukar fungera rätt så bra. 

Det är när man väl kommit igång med det i alla fall och projektmedlemmarna 

också har förstått vad det är metodiken går ut på, då brukar det fungera bra  - 

Erik Pegado. 

 

5.10 Anpassningar 

Siemens arbetar nära standard Six Sigma och våra intervjupersoner ser inget i sitt arbetssätt som de 

skulle kalla avvikande från standard Six Sigma så som de förstått det. De har tidigare under ALSTOM-

tiden använt sig av en variant med 8 faser och motsvarande mängd tollgates men de bytte till 

standardvarianten när de blev del av Siemens-koncernen. 

 

 

 

 



35 

6 Analys och diskussion 

Analys & diskussion behandlar den teori och empiri vi har samlat in för att besvara frågeställningar 

och uppfylla uppsatsens syfte. Vi har som mål att undersöka vad processförbättring bidrar med till ett 

stort företag samt varför man mappar processerna. Vi kommer att börja med en övergripande text 

som sedan mynnar ut i mer detaljerade exempel och förklaringar. 

 

6.1 Processorientering 

Processorientering innebär som Rentzhog (1998), att man ska fokusera även på varför man gör en 

arbetsuppgift och inte bara vad det är man gör. Arbetaren ska veta hur dennes arbete påverkar vad 

nästa i kedjan ska göra och därigenom hur det påverkar hela kedjan. Att processorientera och 

processmappa är två stora faktorer i hur väl man lyckas i arbetet med processförbättring.  

 

Siemens säger sig vara ett processorienterat företag och i stort så verkar de vara processorienterade, 

men det är vissa delar där det inte har gått i lås och de anställda fortfarande inte tar helheten i 

beaktande i sitt handlande. Detta har sina anledningar i många fall och ger inte nödvändigtvis enbart 

negativa effekter även om de och personerna i fråga inte är medvetna, eller aktivt medvetna om de 

negativa effekterna. Ett exempel på detta är något som behöver göras direkt men den officiella 

processen har inget moment för att högprioritera detta och beställaren kan då känna sig tvingad att 

gå runt den officiella processen. Detta kan i sin tur innebära att mätdata går förlorad och statistiken 

bli felaktig samt att den anställde har tagit på sig auktoriteten att lägga sitt ärende över möjliga andra 

i prioritetslistan. 

 

6.2 Standard-certifiering 

När man utför en förbättring av en process så finns det fler faktorer att ta hänsyn till än bara 

effektivitet, se Jacobsen & Thorsvik (2002), ett exempel på detta är att Siemens är ISO certifierade. 

Detta innebär att de uppfyller vissa krav. Fördelarna med att vara ISO certifierad är att andra kan se 

att man är ordentlig och har bra standarder samt att man kan ta del av andras tidigare erfarenheter. 

Vid processförbättringsarbete så är det ISO 9000 serien som är den aktuella internationella 

standarden som man ska följa. Ett moment i serien är enligt swedish standards institute 8 principer 

som en organisation ska följa. 
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De 8 principernas huvudfokusering är på processorientering men tar även upp hantering av 

processförbättringar. När man gör ändringar ska man alltså ha i åtanke att ändringen ska inte bara 

underlätta utförande att uppgiften utan ska förbättra resultat för intern eller extern kund. För att få 

ett bra resultat måste man få med sig medarbetarna och ta del av deras kunskaper om processen och 

även se till att man baserar sitt beslut på insamlade fakta och inte på intuition eller magkänsla. 

Resterade principer gäller för organisationen som helhet som i sin tur påverkar förbättringsarbetet.  

 

6.3 Förståelse 

Rentzhog (1998) menar att de anställda behöver ha en god kunskap om de processer de ska använda 

i sin verksamhet. Han säger att man ska fokusera på själva processen vilket kan tolkas som att han vill 

att de som använder den ska förstå den bra. För att en process ska bli bra förstådd så måste man 

presentera den för de anställda på ett bra sätt. Han säger vidare att det finns många problem i att de 

anställda inte förstår dem och att man bör göra någonting åt det.  

 

Siemens har många projekt som går ut på att förbättra de processer som finns för att både 

användare och företaget ska tjäna på det. Dock ändrar inte processförbättringsprojekten på 

proceserna på ett sådant sätt att alla de anställda blir mer kunniga om dem, däremot så blir de som 

varit med i projektet mer kunniga om de processer de har behandlat under det. Six Sigma som 

Siemens använder vid dessa förbättringsprojekt hjälper dock användarna att strukturera upp hur de 

ska gå till väga för att förbättra processer på ett bra sätt. Med ett väl strukturerat upplägg så får 

medarbetarna bättre förståelse över hur de kan förbättra processerna.  

 

Det som gör att medarbetare får bättre kunskap om processerna i deras verksamhet och förstår vad 

det är de ska göra i verksamheten, vilket Rentzhog (1998) pekar på som viktigt, är mappning av 

processerna vilket tillåter arbetarna att titta på hela processen. Med mappning av processer så 

menas att man gör en flödesbild över hur saker och ting hänger ihop. De anställda får en karta över 

vad de ska göra på det ställe de är i processen och vad de ska göra härnäst i ett flöde som sträcker sig 

från start till stopp. Siemens har mappat alla sina processer i verksamheten och har gjort det på ett 

annorlunda sätt jämfört med resten av Siemens-koncernen. Detta är ingen nackdel enligt de 

anställda som säger att de förstår processerna väldigt bra på det sätt som det är presenterat nu.  

 

Siemens vill ha en förklarande dialog med användaren som säger hur de ska göra istället för att 

beskriva hur man hanterar fel vilket löper hand i hand med vad Rentzhog (1998) säger. Vidare säger 

han att vid kartläggning av processer ska man välja de perspektiv som är bäst passande. Siemens 
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kartläggning av deras processer gjordes för ett antal år sedan och är sig till stor del lik, processerna är 

beskrivna på ett sätt som en trappa i princip, de presenterar ett ärende på det översta steget, 

därefter så kan man gå in på den för att se mera och slutligen även förklarande text i slutet. Med ett 

brett djup får de ett perspektiv som är passande för många personer då det är så förklarande, man 

kan gå in där man jobbar och se vilka handlingar man har avklarats och vad som ska göras. Med 

mappning blir arbetet mycket lättare både för tidigare anställda och nyanställda då de kan se en plan 

över vad som ska göras, vilket kan stärka deras arbetsvilja.  

 

Förbättringsprojekt hade inte direkt påverkat processerna, utan mera förbättrat vägen som ska tas. 

Men förbättringsprojekt kan ha den lilla påverkan att de via sina förbättringar ändrar lite i 

processbeskrivningen vilket gör att de anställda blir påverkade på det sättet.  

 

Korsande processer 

Vi tar här upp ett exempel som vi har slutit oss till utifrån sådant vi har hört under våra intervjuer. Ett 

sätt som de anställda, förutom black belts, kan lära sig om andra processer än den de själva är del av 

är att det är någon i deras process som även är med i en annan process. Då när de gör ett 

förbättringsprojekt på sin process så behöver de även ta den andra processen i beaktande. Vi 

illustrerar här med en bild.  Vi använder en fyrkant i mitten för att peka lite på honom och kallar 

honom Johan. 

 

Johan arbetar både i process A och i process B. Om man undersöker process A och ser att problemet i 

process A ligger hos Johan så behöver man då undersöka process B också. Om man bara stoppar in 

en till anställd som ska ta över process B från Johan så undersöker man inte vad som orsakar att 

Johan är problematisk för process A. Det kan vara så att anställde B2 (”Bertil”) har erratisk input och 

därmed output så kanske Johans arbetslass blir för mycket ibland och då orsakar förseningar.  Frågan 

är då vidare om det är något internt som orsakar att Bertils output är erratisk eller om det är något 

Figur 7 Process beaktande (Denna figur enligt egen analys) 
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externt. Om det är externt så får man lösa det interna problemet genom att fördela om 

arbetsfördelningen, men om orsaken är intern så får man undersöka vad man kan göra åt det. 

 

Delprocesser 

Om man ser på delprocesser så kan de anställda även lära sig om andra delprocesser än den de själva 

sitter i under ett förbättringsprojekt, men det är fortfarande samma process.  Det kan då exempelvis 

vara så att man har upptäckt att det är problem i en viss process och man undersöker då processen 

och tar in folk som arbetar med de olika delprocesserna.  Det kan bli så att man väljer att bara 

åtgärda en av delprocesserna och då fokuserar på den som är mest kostnadseffektiv. 

 

 

  

 

 

 

 

Vi håller med om vad Rentzhog (1998) säger, det vill säga att man bör lägga stor vikt på att 

medarbetarna har förstått vad det är de ska göra. Vi har fått det intrycket att Siemens satsar hårt på 

att gör kartorna tillgängliga. De har bra processkartor som är lättförståda och tydliga. Genom att se 

på hur de har använt sig av processkartorna så har vi fått en bra bild av processkartläggningen på 

Siemens. 

 

Processorientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna illustrerar Rentzhogs (1998) argument att i en funktionsbaserad organisation tappar man 

lätt fokus på kunden som illustreras av K och de anställda fokuserar istället på att göra sin chef som 

illustreras av C nöjd. I en processorienterad organisation så vet de anställda hur deras uppgift 

relaterar till värde för kunden, kort sagt de vet varför de gör det de gör. 

Figur 8 Delprocesser (Denna figur enligt egen analys) 

  

Figur 9 Funktionsbaserad & Processbaserad organisering (efter Rentzhog, 1998, s.17) 
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Att fokusera på processer underlättar processförbättring, man vet vad man gör och varför man gör 

det och då blir det lättare att komma på hur man ska göra det bättre. Detta kan man relatera till vad 

mappning bidrar med för Siemens, då de har ett flöde som visar på vad som kommer leda fram till en 

nöjd kund. På Siemens har vi stött på ett par exempel på att folk på ett kontor inte tänker på hur de 

påverkar de på ett annat kontor, men i huvudsak så verkar Siemens använda sig av processorienterat 

upplägg. 

 

6.4 Påverkan 

Både processbeskrivningar och förbättringsarbeten påverkar företag, men på olika sätt. En 

processbeskrivning är den som i många fall är den som är mest synlig av de två då den berör alla i 

företaget, medan förbättringsarbeten påverkar mer på just det ställe där man arbetar med 

förbättringen. Vidare så påverkar de båda företagets välfärd då processbeskrivningen hjälper 

användaren genom att förklara vad han ska göra i den givna situationen, medan förbättringsarbeten 

kan påverka välfärden genom att en lyckad åtgärd förstärker företagets konkurrenskraft då 

förbättrade processer lättare skapar värde för kund.  (Rentzhog, 1998) 

 

Det som är bra med att använda sig av Six Sigma vid förbättringsprojekt är att man följer ett 

strukturerat sätt att arbeta. De som arbetar med Six Sigma-projekt påverkas av att arbeta med det på 

en rad olika sätt. Det gemensamma svar man får av alla Siemens anställda som intervjuats är att det 

kan vara väldigt stimulerande och intressant att arbeta med dessa projekt, detta gäller speciellt 

green belt personal då de inte är så ofta involverade i Six Sigma-projekt. Dessa projekt skiljer sig från 

andra arbetsprojekt de kan vara involverade i, vilket kan vara anledningen till att det blir intressant 

och stimulerande. Det är stimulerande av de anledningarna att man få påverka genom att vara med i 

utvecklingsprocessen och man får andra uppgifter än vad man normalt handskas med, vilket tas upp 

av Jacobsen och Thorsvik (2002) och man får dessutom lära sig en del nytt om verksamheten vilket 

ger tillfälle till att växa som person. Vi ser dessa faktorer som viktiga för att de som är med i projektet 

ska prestera bra och dessutom vara villiga at vara med i fler projekt. Det är även viktigt att de som 

ska använda den nya processen är villiga att göra det (Rentzhog, 1998), något som påverkas av deras 

moral och hur de har blivit informerade, men då de inte är med i projekten så får de inte samma 

stimulans.  

 

Black belt personal som på heltid arbetar med Six Sigma och de Green belt som har varit med på 

många Six Sigma-projekt får inte samma stimulering av det då det inte är lika nytt. Dock skiljer sig de 
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flesta projekten från varandra, men om man går djupare så kan man se på likheter. De mer erfarna 

till skillnad från de som arbetat lite kan se mera på nackdelarna i dessa projekt.  

 

Six Sigma påverkar hela Siemens och de mesta av dess personal. Det påverkar den som beställer en 

förbättring och de som gör förbättringen. Det påverkar även personalen som arbetar på det område 

som kommer förbättras. Organisationen påverkas genom som nämnts tidigare att de får bättre 

konkurrenskraft, detta genom att till exempel kan förkorta tiden en process utförs och på så sätt 

tillgodose sina egna och kundens behov snabbare. 

 

6.5 Styrkor 

Six Sigma är en metod som på en högre nivå beskriver hur man ska arbeta i sina 

processförbättringsprojekt och på en lägre nivå ger användaren verktyg för de uppgifter som ska 

utföras. Arbetet struktureras upp och det dessutom på ett sätt som följer de relevanta delarna av 

ISO-9000-serien. ISO-standarden utvecklades, enligt Swedish Standards Institute (2009a), av ISO-

organisationen i samarbete med flera stora framgångsrika företag och genom att använda sig av den 

kan ett företag försäkra sig om att de använder stabila förbättringsmetoder. En styrka hos metoden 

är att beslut ska baseras på fakta istället för intuition eller liknande, syftet med det är att man ska 

vara välinformerad om hela processen när man väl tar ett beslut eftersom, som vi har uppfattat det, 

besluten annars lätt kan bli felaktiga.   

 

Six Sigma har styrkor i alla de key concepts som metoden bygger på. Det kan argumenteras att vissa 

av dem är krav för att metoden ska fungera bra men det är en styrka att metoden visar på behovet 

av att uppfylla de kraven, något som kan ge fördelar även utanför Six Sigma-projekten. – kräver 

referens. Visa var det kommer ifrån. 

 

6.6 Svårigheter 

Under denna rubrik håller vi en diskussion kring svårigheter med/i Six Sigma på Siemens. 

Det finns en del svårigheter med Six Sigma-projekt anser vissa på Siemens. Svårigheterna uppstår 

bland annat från att de anställda inte får tillräckligt med tid allokerat till att delta i 

processförbättringsprojekt som de ändå fått tillstånd att vara med i. Vidare kan dokumenteringen i 

green belt och black belt-projekt vara tung att ta sig igenom utan företaget använder sig av white 

belt-projekt när det passar och projektledarna får med tiden lära sig att de behöver inte fylla i 

dokumentation för verktyg som inte använts. 



41 

 

Det finns visserligen entusiaster och folk kan nog tänka sig att i vissa fall arbeta övertid med 

övertidersättning, men i stort så får teammedlemmarna förmodligen tillräckligt med tid allokerat då 

Siemens har kört en mängd projekt och de flesta nog skulle tröttna på övertid efter ett par projekt 

med sådan övertid. 

 

En ytterligare faktor som kan vara svår att hantera är beräkningarna som krävs inom statistikdelen av 

Six Sigma. Dessa kräver att man har utbildning i Six Sigma eller sinne för statistik. Man kan dock inte 

ta bort både beräkningarna och dokumentationskraven, annars är det inte Six Sigma man kör utan 

något slags Just Do It-projekt eller så är det åtminstone inte man själv som kör projektet längre. 

 

Vidare så kan det även vara en svårighet att se till att man behåller fokuseringen och inte också ger 

sig in på antingen de mindre problemen för processen eller andra processer som man stöter på. 

 

Det kan dessutom vara svårt att kontrollera gruppen, detta är dels att få hela gruppen att dra åt 

samma håll så att det inte blir onödiga diskussioner. Frågan är dock vad som är onödiga diskussioner 

och hur mycket skiftande åsikter som är nödvändigt för att komma fram till bra lösningar. Den andra 

delen är att se till at teammedlemmarna inte hoppar över steg i DMAIC cykeln, till exempel hoppar 

direkt till improve och börjar brainstorma lösningar innan man har ordentligt isolerat grundorsaken 

till problemet. Dessa svårigheter görs ännu svårare av att teammedlemmarna oftast inte har någon 

utbildning i Six Sigma. 

 

Slutligen kan det även bli problem vi implementeringen, det vill säga man måste få de anställda att 

faktiskt börja använda den nya processen och se upp så att de inte får konflikterande order, 

exempelvis från projektledaren och sin chef. Six Sigma hanterar detta genom att lösningen ska 

lämnas över till sagda chef som sen har ansvaret för att implementera den. 

 

6.7 Olika bälten 

Six Sigma bygger på ett bältessystem där man kan utbilda sig till en viss typ av bälte, enligt Przekop 

(2005) och McCarty et al (2004). Inom olika företag som använder Six Sigma så finns det en stor 

mängd bälten som alla representerar olika status. Siemens har valt att använda de två 

standardbältena och deras motsvarande projekttyper. Dock ansåg de detta inte räcka och lade till 

white belt för projekt som inte behöver dokumenteras lika strikt. Detta gör projekten lättare att driva 

men det blir svårare för andra att senare gå tillbaka och se vad man har gjort. 
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Vi tycker att det var bra av Siemens att begränsa sig till tre olika nivåer på sina 

processförbättringsprojekt. Vi vet inte om det faktiskt är så att det är många organisationer som 

använder fler, men det verkar troligt att det finns en del även om de inte använder lika många som i 

en faktisk kampsport. White belt anser vi vara en ganska naturlig mellan-nivå mellan green belt och 

Just Do It-projekt. 

 

6.8 Vad som utlöser ett förbättringsprojekt 

För att ett Six Sigma-projekt över huvud taget ska införas så måste det finnas något som man märker 

att man bör förbättra.  Det kan utlösas på flera sätt, ett är att det finns ett förslag på förbättring eller 

att det är en KPI som varnar för att en process inte fungerar som den är menad. Detta kan upptäckas 

på olika nivåer, dels direkt av en chef eller av en anställd, som därefter skickar in via förslagslådan 

eller via sin chef. 

 

Visar här under hur det kan gå till när en anställd upptäcker ett fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på vad för storlek problemet har, desto högre upp i hierarkin måste man involvera folk, 

black belts leder större projekt än green belts . Vid ett just do It-projekt så stannar förloppet hos 

chefen om denne har mandat att införa ändringen annars går det vidare till processägaren som inför 

ändringen om han anser den behövas. om det är ett white, green eller black belt så arbetar belten 

med sitt team igenom de fem olika faserna i DMAIC cykeln. 

Figur 10 Förbättringsförslagsprocessen (Denna figur enligt egen analys) 

Anställd kommer på 

ett problem i en 

process eller får en 

ide på förbättring  

och skickar in 

förslaget till sin chef 

eller processägare. 

Om det lämnats till chefen 

lämnar han vidare till 

processägaren. 

Processägaren undersöker 

problemet/förslaget och 

beslutar på vilket sätt det 

ska gå vidare. 

Om Six Sigma projekt 

beslutas: en belt blir tilldelad 

att undersöka processen och 

skaffa sig ett team som är väl 

passande till detta. 
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Figur 11 DMAIC flow (Denna 

figur enligt egen analys) 

 

Siemens har, som vi visar här, gjort lite ändringar i sin variant av Six Sigma mot hur Six Sigma ser ut, i 

huvudsak för att hantera småuppgifter, något som Six Sigma inte verkar ha några resonabla sätt att 

hantera.  (Se vår empiri repsketive Przekop (2005) och McCarty et al (2004)). 

 

Att kunna komma med ideer på detta vis är också något som bidrar till att höja motivationen hos de 

anställda, något som i sin tur kan höja prestationen, se Jacobsen och Thorsvik (2002). 

 

6.9 De olika faserna 

Vi kommer här exemplifiera de olika faserna med ett exempel på ett projekt som vi tagit upp tidigare. 

Detta projekt var ett six Sigma projekt och följer de faser som Przekop (2005) och McCarty et al 

(2004) tar up och som vi behandlar under 3.4. 

 

Define 

Den första fasen i projektet är define fasen där de satte upp en definition av vad problemet var. 

Problemet i detta fall var att det såg ut att vara leveranser som låg sent 

och skulle levereras om bara 4 veckor och inköp spenderade mycket tid 

med att försöka få de leveranserna i tid. Problemet låg alltså i 

processen från att marknadsavdelningen lade in en beställning i 

affärssystemet till att inköpsavdelningen fick hem den. 

 

Measure 

När de definierat vad problemet var så gick de igenom processen och 

mätte de olika stegen I den. De kollade de olika faktorerna som spelade 

med i processen; marknadskontoret, inköp och affärssystemet. 

 

Analyze 

De analyserade den data de samlat in under measure och det visade sig 

vara så att marknadskontoret ville ha vissa grejer inköpta och ville ha 

dem på kortare tid än de sju veckor som var den tid det tog. Detta 

gjorde att de inköpen såg ut att vara försenade och inköp lade resurser 

på att försöka åtgärda det. 

 

Improve 
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Figur 12 DMAIC parallell (Denna figur enligt eget exempel) 

Under improve-fasen så lades det fram olika förslag på en lösning och den lösning man kom fram till 

var att göra en ändring i affärssystemet så att de på marknadskontoret blev tvungna att, när de 

minskade leveranstiden, fylla i ett formulär om varför. Detta skulle sedan skickas till inköp som då 

notifierades om ändringen och varför den gjordes, inköp kunde agera tidigare och marknadskontoret 

fick tidigare reda på att det kanske inte var möjligt eller besked om möjlig annan tid. Man skapade 

även en plan för hur ändringen skulle implementeras. 

 

 

 

Control 

Under den sista fasen som är Control satte de ändringen i drift och kontrollerade att den fungerade. 

 

Efter projektets avslut har dock en del på marknadsavdelningen lagt sig till med ovanan att fylla i 

formuläret med ”XX” så inköp vet att ändringen har gjorts men de förnekas att veta varför. Genom 

detta illustreras vikten av att ha med sig de anställda och få dem att förstå hur deras handlingar 

påverkar resten av processen och därmed företaget. Som vi har förstått det så innebär ändringen att 

inköp då vet vilka beställningar som verkligen ligger efter och kan hantera de beställningar som gjorts 

på kortare tid som vanliga beställningar om inte marknadskontoret anger en anledning och då 

marknadskontoret bara skriver in ”XX” så har ingenting sagts och de får beställningen på de vanliga 7 

veckorna, men ofta frågar nog inköp vad som menas med meddelandet och får då sin information 

men det blir mer att göra och tar onödigt lång tid. 

 

Under en intervju vi hade så fick vi höra att ett team hade smygtittat på sin analys under measure 

fasen och det fick oss att undra hur projektet kunde påverkas i ett tanke experiment där teamet 

försökte köra flera faser paralellt. Som vi förstår det har det arbetssättet dock en del stora problem, 

varav det största är att man kan missförstå den data man har samlat in då den är inkomplett och sen 

bli influerad av de missförstånden när man söker idéer för förbättringar. Exempelvis, som bilden 

visar, kanske man förstår att man måste ha definierat allting innan man kan mäta det och att man 

måste ha gjort klart improve fasen innan man kan implementera lösningen i control fasen, men man 

försöker köra de tre mellersta faserna parrallelt.   
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I verkligheten så får de ofta gå tillbak till measure för att man under analyze märker att man här mätt 

fel saker och därmed har fel data. Det kan till och med bli så att man måste gå tillbaka till Define för 

att man satte upp en för bred definition på problemet eller för att man vill skifta fokus till ett 

specifikt problem för att de andra man undersökt var för svåra att hitta utföra lösningar till.  

 

Vidare kan att blicka framåt i mindre grad vara nyttigt för att se till att man inte styr in i 

återvändsgränder. 

 

6.10 Implementeringssvårigheter 

Siemens har enligt vad vi fick se till viss del symptom på den första och sista av de faktorer vi tar upp i 

3.4.6. , men det kan vara att vi bara inte fick se några sådana eller att vi var på fel avdelning. Å andra 

sidan fick vi höra att det till viss del hade dammsugits rent på idéer till projekt, det vill säga de har 

tagit tillvara på allihop till exempel genom green belts gradueringsprocess där de ska driva ett Six 

Sigma-projekt på sin nivå, så de kanske hade en del sådana i början. Men man tycker att de borde 

försöka hitta sådana även nu, möjligen genom en think tank eller något.  

 

Annars verkar Siemens behandlat de flesta av faktorerna; de har en ledning som är engagerad och 

driver på Six Sigma, personalen är i många fall åtminstone villig om inte dedikerad, ordentligt med 

uppmärksamhet lagd på förändringsledning. Vi vet inte om de haft en genomgående 

implementeringsplan men der verkar ha lyckats väl med att implementera Six Sigma även om inte 

alla anställda har metoden i tankarna vid alla sina arbetsuppgifter.  

 

Man kan säga att Siemens stämmer in på ”avsaknad av tidiga resultat” då de resultat som de har 

uppnåt är sådana som de anställda säger sig inte ha märkt av. Det kan dock komma att ändra sig 

inom relativt snar framtid, men många kommer nog inte veta huruvida det var Six Sigma-projekt som 

åstadkom förändringen då de inte är så insatta i processförbättringsarbetet. 

 

Vi vet inte hur det står till med Six Sigma på Siemens utvecklingsavdelningar (om man med utveckling 

menar nyutveckling) men de verkar inte ha Six Sigma på åtminstone sitt Quality Control kontor.  

Detta för att kontoret inte är del av den operativa verksamheten utan istället arbetar med ledning av 

kvalitet på andra avdelningar. 
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6.11 Metodmässiga reflektioner 

Det arbetssätt vi har jobbat på har givit oss en stark empiri vilket bidragit till att vår analys och våra 

slutsatser fått en bra grund att stå på. Under insamling av data använde vi oss av kvalitativ metod 

och fick enligt oss ut rikligt med information om rätt saker. Vi anser oss ha gjort rätt val i att intervjua 

de anställda muntligt och på plats, detta då vi tror att om de hade fått fylla i enkäter så är risken att 

de fått hjälp av andra, blivit påverkade av andras åsikter eller missuppfattat en fråga som man vid 

intervjuer skulle kunnat förklara för dem. Det lätt oss även be de som vi intervjuade att berätta mer 

eller dra exempel om vi kände att det behövdes. Under vissa intervjuer blev det små missförstånd, 

men om det som sades var intressant väntade vi med att rätta för att få höra klart på sidospåret. 

Under intervjuers gång kan det komma fram information som man från början inte hade räknat med 

vilket kan ändra på strukturen av arbetet. Som vi ser det så kommer det hela tiden ny data som 

ändrar på ens synsätt, dock förekom det inga kraftiga sådana som tvingade oss ändra strukturen på 

upplägget. 

 

Vi anser att antalet intervjupersoner och dessas olika kunskaper och grad inom området höjde 

datans trovärdighet. Man kan vidare vid intervjuer få de intervjuade att berätta mera än de kanske 

skulle göra på papper genom att uppmuntra dem till det, dock är risken större i detta fall att de inte 

kan kolla upp lika bra och ge lika bra svar på så sätt. 

 

Vid intervjuer är det viktigt att den intervjuade känner sig trygg och kan tala ut om saker, denna 

trygghet är inte alltid så lätt att ge. Men genom att vara intresserad och påläst om ämnet kan man 

bidra till att den man intervjuar känner sig mer säker och förståd. 

 

Något man dock alltid får ha i åtanke vad gäller reliabilitet är att saker kan ändras och därmed orsaka 

att resultatet blir annorlunda vid en senare studie även om den utförs likadant. 

 

Vi gjorde totalt 17 intervjuer.  Vid vårt första besök på Siemens gjorde vi 3 intervjuer och vid vårt 

andra besök gjorde vi 14. Det kan låta som att vi gav oss själva och våra intervjupersoner mindre tid 

vid det senare tillfället men vi anser att alla våra intervjuer var uttömmande till den grad det var 

möjligt och att antalet var så högt gav oss en bredare bild. 

 

Så här i efterhand så kan man önska att vi hade gjort intervjuer med mindre insatta även vid första 

tillfället, det hade tillåtit oss att formulera våra frågor annorlunda och få ett annat perspektiv på det 
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de mer insatta sa genom att ställa frågor och fråga om saker som kom fram när vi intervjuade de 

mindre insatta men vi fick ändå ett vältäckande upplägg.   

Siemens har lagt till white belt och just do it projekt för att six sigma tar för mycket resurser för att 

köra det på allting. 

 

Datainsamling 

Under de intervjuer vi gjorde så valde vi att göra så att den ene av oss ställde frågorna och höll flyt i 

intervjun och den andre gjorde anteckningar och noterade saker som vi kanske skulle ställa 

följdfrågor på. Vi tycker detta lät oss hålla hög standard på intervjuerna och ta upp följdfrågor utan 

att störa flytet i intervjun.  
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7 Slutsatser 

I slutsatser pressenterar vi de resultat vi kommit fram till under analysen och under arbetets gång. Vi 

hoppas här kunna svara direkt på vårt syfte och de frågor som berör undersökningen. Slutsatser är 

målet för undersökningen som man har genomfört och slutsatser tillsammans med empiri och analys 

är de kapitel där rapporten bidrar med något som andra kan använda. 

 

7.1 Hur uppfattas Six Sigma av de anställda? 

Under projektet har vi sett på att de anställda uppfattar saker och ting på olika sätt, detta kan bero 

på att de inte fått samma kunskap, är i olika situationer och har blivit påverkade och närgående till 

fallet på olika sätt. Vi har sett att ju mindre involverade de anställda är desto mindre vet de om vad 

som händer i ett förbättringsprojekt men de flesta vet dock varför man kör projekten. De som är med 

i Sigma-projekten får bättre uppfattning av hur processerna fungerar på den undersökta avdelningen 

och de får chans att påverka den slutliga åtgärden.  

 

Projektmöten är regelbundna och därav är det viktigt att välja personer som jobbar mycket på 

hemmaplan medan man kan involvera de som inte är hemma så mycket via intervjuer och liknande. 

Det är även viktigt att planera in så att de som jobbar har tid, vilket de flesta till stor del verkar få 

genom omstrukturering i arbetet, dock är det inte vattentätt så ibland verkar det kunna leda till mer 

jobb för en person än de 100% som man ska lägga på arbetet. 

 

Anledningen till att det kan bli så att de anställda får mer än 100% tid allokerad är att Six Sigma-

projekten tar resurser, det vill säga mantimmar, från kontoren och att de chefer som 

teammedlemmarna arbetar under inte inser hur mycket tid som den anställda faktiskt måste lägga 

ner på att arbeta inom processförbättringsprojektet. 

 

Trots att man måste se upp med att det tappar fokus och diskussionen tar onödigt mycket tid så är 

det viktigt att få alla medarbetarnas åsikter om problemet eller lösningen. Detta för att försäkra sig 

om att den lösning man slutligen implementerar är den bästa möjliga och riktiga.  

 

7.2 Vad har Six Sigma bidragit med?  

Six Sigma påverkar inte de flesta anställda direkt, utan Six Sigma-projekt leder till att det görs 

ändringar i VLSen som de anställda sedan ska följa, och på så vis påverkas de anställda av Six Sigma-
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projekten. De flesta av de anställda påverkas nog mer än de tror av Six Sigma-projekten men de 

märker inte av vad som är Six Sigma och vad som inte är det. 

 

Bland anledningarna till att köra ett Six Sigma-projekt finns att man behöver belysa problemet från 

olika håll för att hitta rätt felaktighet och ge arbetet med att lösa problemet en ordentlig struktur för 

att öka chanserna att man lyckas gå iland med det.  Behovet av att belysa det från olika håll, eller att 

samla information från olika källor, är viktigt för att den lösning man i slutet implementerar ska vara 

så bra och rätt som man kan få den att bli. 

 

Six Sigmas bidrag till organisation är att vara en ordentlig närmast systematisk metod för att arbeta 

med processförbättringar.  Detta har lett till att fler projekt går iland, närmast alla, även om det tar 

sin tid att göra det. 

 

7.3 Resurskrävande 

Som metod är Six Sigma mycket grundlig och därmed också resurskrävande. Detta gör att det inte 

passar sig att köra Six Sigma-projekt på mindre problem.  Siemens har till viss del löst detta problem 

genom att introducera White Belt-projekt och Just Do It-projekt som är mer rakt på sak och behöver 

mindre resurser, men problemet kvarstår för standardversionen av metoden Six Sigma.  White Belt-

projekt är mindre avancerade versioner av Green Belt- och Black Belt-Projekt men Just Do It-projekt 

behöver någon som är väl bekant med problemet och processen så lösningen som implementeras 

blir väl vald.  

 

Det kan även vara svårt för de projekt som man faktiskt kör Six Sigma på att få de resurser som 

behövs, till exempel arbetstid eller pengar. Detta verkar vara för att de som ska frisätta de resurserna 

inte förstår hur mycket resurser som behövs.  

 

Det är förstås viktigt att få med sig de anställda så de accepterar projektets resultat och de möjliga 

förändringar som det leder till, men om projekten inte tilldelas de resurser de behöver så producerar 

man inte de resultat som man skulle vilja. 
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8 Avslutande reflektioner 

I kapitlet reflektioner kommer vi att ta upp sådant som vi inte känner kan styrkas starkt nog för att 

tas upp under analys eller slutsatser. Kapitlet kommer alltså att innehålla mycket av våra egna 

tolkningar av sådant som har dykt upp under projektet, både sådant som ligger klart inom vårt 

område och sådant som inte lika klart är inom området. 

 

8.1 väntade svar från folk som var insatta 

När vi frågade våra intervjupersoner så var det inga som gav samma svar, vilket är att förvänta, men 

det var vissa frågor där vi reagerade på att svaren skiljde sig åt i mer än de använda orden. Detta 

visar då på att det var större skillnader i insatthet mellan de olika intervjupersonerna än vi hade 

förväntat oss. Hade skillnaderna varit mindre hade intervjupersonerna svarat mer lika. Det var förstås 

fler frågor än dessa som skiljde sig från varandra, men de var mer sådana där vi hade förväntat oss 

skillnader och inte reagerade på dem.  

 

8.1.1 Six Sigmas huvudsyfte 

När vi frågade våra intervjupersoner om detta så var det inga som gav samma svar. De flesta svarade 

att dess mening vara att vara en stabil metod för processförbättring. Vi hade bland annat trott att det 

skulle kallas en verktygslåda för processförbättringsarbete eller liknande. 

 

8.1.2 Vilka involveras vanligtvis i ett Six Sigma-projekt 

Här trodde vi att vi skulle få ett par roller beskrivna för oss, men det visar på att vi missuppfattat vad 

som tas upp under ett Six Sigma-projekt, det vill säga projektmedlemmarna lärs inte upp om de olika 

rollerna, så det var inget som de flesta av våra IP tänkte på.  

  

8.2 Fortsatta studier 

I fortsatta studier baserat på denna undersökning skulle man kunna granska varför projekten tar så 

mycket resurser och vad som kan göras åt det.  Siemens har valt som lösning att lägga in White Belt-

projekt och Just Do It-projekt, men är det den optimala metoden? Kan man göra det på ett bättre 

sätt?  
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Definitionslista 

Under definitionslistan kommer vi att ta upp termer som vi känner att vi behöver ge en förklaring av 

eller definition på, de må förekomma på andra platser i texten men är , trots att de inte är ett ämne i 

rapporten, av sådan vikt att de bör även nämnas här. 

 

Siemens 

Då ingen använder SIT AB eller Siemens Industrial Turbomachinery AB i konversation så har vi valt att 

i vår text använda Siemens om företaget i Finspång och om det gäller koncernen Siemens så indikerar 

vi det genom att skriva koncernen. 

 

Mappning 

Mappning innebär att organisationen går igenom och kartlägger de processer som finns i 

organisationen, det vill säga de kartlägger hur olika arbetsuppgifter hänger ihop. Siemens beskriver 

sin kartläggning i en VLS. 

 

VLS 

VLS är en förkortning av verksamhetslednings system och är det som beskriver hur processerna i 

företaget ser ut och hur de anställda ska utföra sina uppgifter.  

 

Utvecklingsprojekt / förbättringsprojekt 

Vi använder termen utvecklingsprojekt om de projekt där Siemens utvecklar nya processer. Om 

projekt där de förbättrar redan existerande processer använder vi temern förbättringsprojekt. 

 

KPI 

Key Performance Indicator, ett för organisationen viktigt mätetal som har koppling till mål och vision 

och visar hur organisationen presterar inom det område som mäts. 
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Bilagor 

 

Frågor vid intervju 1 

Vad använder ni för rikt linjer vid utvecklingsprojekt? 

Vet du vad termen Six Sigma står för? 

Varför valdes Six Sigma (tror du) ? 

Vad är Six Sigmas huvudsyfte? 

Förstår du företagets processer bättre sen ni började arbeta med Six Sigma? 

Hur har Six Sigma påverkat strukturen på er avdelning? 

- Vilka fördelar och nackdelar har det lett till? 

Hur ser ett vanligt Six Sigma-projekt ut? 

Vilka involveras vanligtvis i ett Six Sigma-projekt? 

Hur många involveras vanligtvis i projektet? 

Följs det några specifika standarder? 

Är alla utvecklingsprojekt Six Sigma-projekt? 

Hur arbetar ni utanför utvecklingsprocessen? 

Hur känns det att arbeta i ett six Sigma-projekt? 

Är det några problem med six Sigma-projekt? 

Använder ni Six Sigma rakt av, det vill säga utan några ändringar? 

Vilken organisation använder ni för träning i Six Sigma inom Siemens? 

Påverkas du direkt av Six Sigma i ditt daliga arbete? 

Vad anser du om kritiken mot Six Sigma? 

- Exempelvis att Juran anser det vara en basic version av kvalitets förbättring? 

- Att det blivit för många olika bälten och för många olika träningsorganisationer? 

- Att Six Sigma är för trång/inskränkt på att fixa existerande processer? 

- Att antalet defekter per miljon tillfällen är slumpmässigt? 

- Att Six Sigma inte hanterar process data som inte följer normal distribution? 

 

Frågor vid Intervju 2 

Vilken titel har du? 

Vilket kontor arbetar du på? 

Vilka uppgifter har kontoret? 
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Vilka uppgifter har du? 

Vad har du varit med i för processförbättringsprojekt? 

Hur var det att köra ett just do it/white belt-projekt? hur känns det? 

Vad använder ni för rikt linjer vid utvecklingsprojekt? 

Varför valdes Six Sigma tror du ? 

Vad är Six Sigmas huvudsyfte? 

Förstår du företagets processer bättre sen ni började arbeta med Six Sigma? 

Hur har Six Sigma påverkat strukturen på er avdelning? 

- Vilka fördelar och nackdelar har det lett till? 

Hur ser ett vanligt Six Sigma-projekt ut? (Kan du ge exempel?) 

Vilka involveras vanligtvis i ett Six Sigma-projekt? 

Hur många involveras vanligtvis i projektet? 

Följs det några specifika standarder? 

Är det några problem med six Sigma-projekt? 

Påverkas du direkt av Six Sigma i ditt daliga arbete? 

Vad utlöser ett förbättringsprojekt? 

Finns det några svårigheter i six sigma? 

Har du stött på nått som du känner kunde vara bra att ändra i six sigma? 

Har du nått mer att tillägga? 

 


