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ABSTRACT  

 

This degree concerns a pilot project carried out between the months of January and May, 2015 

at the characteristics of sub-contraction company Södergrens Br. Metallindustri AB in 

Eskilstuna. The pilot project aims to explain how Södergrens but above all, other characterized 

sub-contraction companies can implement and apply the DMAIC improvement methodology, 

with the aim to improve the overall quality and thus also reduce the cost of poor quality (see 

section 1.3). To make this viable, has an improvement project been introduced on an adapted 

study object. The study object that has been investigated concerns handling of fixtures, 

measuring instruments and measuring room on Södergrens Br. Metal industry. Data collection 

for the pilot project has been carried out through interviews, observation, benchmarking, and a 

number of quality tools related to the DMAIC method. 

 

The result shows that Södergrens Br. Metal industry can benefit from implementing and 

applying the DMAIC for the future improvement of businesses and so can other sub-

contraction companies as well. It raised during the pilot project is consistent with the theory of 

implementation of DMAIC and customizable quality tools. What significantly affected the 

efficiency of the improvement project and thus considered to be very important is that the 

selected improvement group had or has been assigned the right knowledge of the DMAIC 

method. To also ensure that have chosen the right improvement projects and the 

interconnection between group members, it is important to formulate a project contracts with 

related goals and requirements for the project. 
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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete avser ett pilotprojekt utfört mellan månaderna januari och maj, 2015 på 

det karaktäristiska legoföretaget Södergrens Br. Metallindustri AB i Eskilstuna. Pilotprojektets 

syfte är att redogöra hur Södergrens men framförallt andra karakteriserade legoföretag kan 

implementera och tillämpa förbättringsmetoden DMAIC, med målsättningen att förbättra den 

allmänna kvalitén och således också nedbringa kvalitetsbristkostnader (se avsnitt 1.3). För att 

göra detta genomförbart har man infört ett förbättringsprojekt på ett anpassat studieobjekt. 

Studieobjektet som utretts avser hanteringen av fixturer, mätdon och mätrum på Södergrens Br. 

Metallindustri. Datainsamling under pilotprojektet har utförts med hjälp av intervjuer, 

observationer, benchmarking och ett antal kvalitetsverktyg kopplade till DMAIC-metoden.  

Slutresultatet visar att Södergrens Br. Metallindustri och därav även andra legoföretag kan dra 

nytta av att implementera och tillämpa DMAIC för blivande förbättringsprojekt på företagen. 

Det som framförts under pilotprojektets gång stämmer överens med teori om implementering 

av DMAIC och anpassningsbara kvalitetsverktyg. Det som markant påverkat effektiviteten av 

förbättringsprojektet och således även anses vara mycket viktigt, är att utvald förbättringsgrupp 

har eller tilldelas rätt kunskap av DMAIC-metoden och allt därom. För att även försäkra att 

man väljer rätt förbättringsprojekt och få en sammankoppling mellan förbättringsgruppen är det 

viktigt att tillsammans formulerar fram ett projektkontrakt med tillhörande mål och krav.  
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FÖRORD 

 

Ordet DMAIC har dykt upp ett flertal gånger under vår utbildning, men det var under kursen 

kvalitetssäkring (KPP204) som det verkliga intresset för metoden väcktes. Förutom kunskapen 

om att DMAIC med stöd av Sex Sigma används av ett flertal stora företag kom man även till 

insikt om att DMAIC-metoden utan Sex Sigma skall kunna användas på även mindre företag 

oberoendes på inriktningsbransch. Södergrens Br. Metallindustri AB:s uttalade 

förbättringsprojekt gav oss chansen att praktiskt få tillämpa det vi under studier lärt oss om 

metoden och andra berörda verktyg, på ett till synes mindre och karaktäristiskt legoföretag, och 

således testa denna teori.  

 

Av ledning och anställda på Södergrens Br. Metallindustri AB så har vi blivit mycket väl 

mottagna. Alla anställda som mer eller mindre berörts av detta pilotprojekt nämns som 

gruppmedlemmar i grupp- och projektkontraktet (se avsnitt 4.2.1). Gruppmedlemmarna har 

givit oss, som förbättringsgrupp, god inblick i det vardagliga arbetet kring verksamheten och vi 

vill därmed tacka för all den tid och de uppgifter de anställda utelämnat till detta 

examensarbete. Ett extra stort tack till VD och vår projektsponsor, Jens Calberg, som förut det 

ovanstående fungerat som bollplank och trots sitt fullspäckade schema gett sitt fulla 

engagemang och stöd för detta pilotprojekt, tack så mycket för det kontinuerligt varma 

bemötandet!  

 

Vi vill tacka Mälardalens Högskola för möjligheten att fullfölja detta examensarbete och 

skänka ett stort tack till examinator och vår handledare, Antti Salonen. Antti har på bästa sätt 

fullföljt sin roll som handledare, han har snabbt och effektivt tillgivit mycket värdefulla 

synpunkter, vad gäller både det akademiska och det praktiska. Tack för din tid, innan, under 

och förhoppningsvis även efter examensarbetet! 

 

Slutligen vill vi tacka Anders Fundin och Mathias Grundblad som under undervisning och 

benchmarking erbjudit värdefull vägledning och data.   
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1. INLEDNING 

 

Rapportens inledning inleds med en allmän bakgrund av det berörda ämnesområdet. I enlighet 

med detta anges en kort problemformulering. Kapitlet avslutas med rapportsyfte och dess 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ordet kvalitet har sitt ursprung från det latinska quálitas vilket motsvarar egenskap eller 

beskaffenhet (Nationalencyklopedin, 2003a). Begreppsförklaringen av vad som menas med 

kvalitet har ändrats med tiden. Kvalitet har från att endast stå för något som skulle tillgodose ett 

antal förutbestämda specifikationer idag blivit något som tolkats såsom en förmåga att 

tillfredsställa kundbehov (ibid). Ett citat taget ur Bergman och Klefsjö (2001) förstärker denna 

moderna syn på kvalitet.  

 

’’Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar’’  

  (Bergman & Klefsjö, 2001, s 24) 

 

Konsten att alltså tillgodose sina kunders behov, en förmåga som ända sen begynnelsen av 

företagande betraktats som en huvudpelare för organisationer som vill nå framgång, blir idag 

problematisk utan rätt mängd kvalitet.  

 

1900-talet var ett revolutionerande årtionde vad gäller kvalitet. Personer som Edward Deming, 

Walter Shewhart och Joseph Juran har varit betydande beståndsdelar för framtagandet och 

existensen av ett flertal kvalitetsverktyg, åsikter och arbetsmetoder som komma bli grundpelare 

för hur kunders behov tillgodoses och helst överträffas (Folaron & Morgan, 2003).  

 

Ordet kvalitet kan idag hittas bland majoriteten av svenska företags affärspolicys. Kunskapen 

av dess innebörd finns uppenbarligen, dock är det mest intressanta i vilken grad den tillämpas. 

Det finns en stor risk att många företag slarvar med sin kvalitetssäkring och bland dessa är ett 

stort antal säkerligen mindre legoföretag. Trots att dessa företags framgångsutveckling tangerar 

graden av kundnöjdhet. Kvalitet för ett legoföretag är således inte bara en betydelsefull 

grundsten utan mer eller mindre hela företagets identitet. Särskilt med svenska legoföretag 

existerar en tendens att fastna i en så kallad fixarkultur när fokus istället bör vara på att 

utveckla en kultur av systematiskt förbättringsarbete där kvalitet är i centrum. Orsakerna till 

detta kan vara många. En del företag, i synnerhet de mindre, kan uppleva svårigheter med att 

utveckla företagets storlek parallellt med den ökade tillväxten. I vissa fall beror det på att beslut 

fattas tvärtemot en av leans 14 grundprinciper, som innebär att beslutsfattandet baseras på 

långsiktigt tänkande oavsett om det sker på bekostnaden av kortsiktiga ekonomiska mål, detta 

kan vara en anledning till att det i vissa företag förekommer bristfällig kvalitet. 

 

Sex Sigma och DMAIC introducerades 1986 av en ingenjör vid namn Bill Smith. Sex sigma 

och dess förbättringsmetod DMAIC kom att bli ett av det mest betydande verktyg vad gäller 

reduktionen av kvalitetsbristkostnader (Antony & Banueals, 2002). Sedan uppkomsten har 

metoden varit en grund anledning till att tusentals företag på världsmarknaden lyckats 

åstadkomma omfattande kostnadsbesparingar (ibid). Trots den stora mängden kvalitetsmetoder 

som framkallats under de senaste 20 åren anses ändå DMAIC-metoden som en av de mest 

optimala, mycket tack vare att metoden använder sig av ett strukturerat handlingsätt där 



 

10 (88) 

kvalificerade kvalitetsverktyg rekommenderas vid vardera av metodens fem faser, Define, 

Measure, Analyse, Improve och Control.  

 

’’Att detta arbetssätt blivit framgångsrikt beror på att det är strukturerat och systematiskt och 

utnyttjar många effektiva verktyg’’ 

   (Klefsjö och Wiklund, 2000, s 2)  

 

1.2 Problemformulering 

 

Trots DMAIC-metodens många styrkor så används metoden nästan endast på stora företag och 

ytterst sällan utan koppling till Sex sigma (Magnusson et.al., 2003).  

 

1.3 Syfte  

 

Examensarbetet syftar till att utifrån ett pilotprojekt redogöra för hur legoföretag kan 

implementera samt tillämpa förbättringsmetoden DMAIC för att reducera kostnader för 

kvalitetsbrister och/eller få en ökad kvalitetssäkring.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

En fullständigt utförande av DMAIC-metodens två sista faser control och improve kommer inte 

utgöra en del av rapportens empiriska undersökning. Motivet till uteslutningen är bristen på tid, 

vilket skulle resultera i otillräckliga slutsatser. Det som därav endast kommer framgå i 

respektive faser är förbättringsförslag.  
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2. ANSATS OCH METOD 

 

Detta kapitel framför det vetenskapliga förhållningsättet där förklaringar framgår för vardera 

av utvald undersökningsansats, datainsamlingsteknik, fallstudieföretaget och studieobjekt. I 

detta kapitel kommer dessutom den tänkta arbetsgången via DMAIC att redovisas för det 

utvalda studieobjektet. Kapitlet rundas av med en överläggning kring reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Inriktning 

 

En studie kan ta fyra olika inriktningar; explorativ, deskriptiv, explanativ eller normativ 

inriktning (Björklund & Paulsson, 2003). Vilken man väljer att följa beror främst på aktörernas 

personliga insikt inom det valda ämnet men också vilket typ av resultat man förväntar sig 

uppnå (ibid). 

 

Denna studie kommer följa en normativ inriktning då man där avser utgå från redan existerande 

kunskap för att ernå direktiv och målsättning för framtida förbättringsarbeten (ibid). Lekvall 

och Wahlbin (2001) menar också på att en studie kan ha olika inriktningar då kunskap och 

främst slutresultat kan variera beroendes på vilken del av studien man behandlar. Då 

implementering kommer ske men endast för små delområden i projektet så kommer de 

resterande delarna inte kunna gå längre än till framtidsförslag, vilket kommer leda till att olika 

delområden av projektet kan komma att ta andra studieinriktningar än den normativa. 

 

2.2 Angreppssätt 

 

För att finna en lösning till ett vetenskapligt problem används många gånger ett angreppssätt, 

man nämner ofta två skilda angreppssätt, deduktion och induktion. Vid användandet av 

induktion går man från empiri till teori, medan vid ett deduktivt angreppssätt går man från teori 

till empiri (Thurén, 1991).  

  
Figur 2.1. Induktivt och deduktivt angreppssätt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1992, s150. 

Då detta arbete utgått från befintlig teori som därefter förstärkts med hjälp av empiriska 

analyser valdes det deduktiva angreppssättet.  

 

2.3 Ansats 

 

Att legoföretag ska sätta sin kvalitétsutveckling i framkant är idag självklart. Faktorerna som 

berör kvalitén och dess utveckling är många och i allmänhet svårtolkade, det är inte förrän man 

fördjupar sig i ett specifikt företag som de berörda faktorerna blir uppenbara. Legoföretag är i 

allmänhet små i sin organisations storlek, samarbetet och kemin hos personal är därav två bra 
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exempel på element som kan ha inverkan på kvaliteten. Det är dock inte förrän man identifierat 

bristerna hos dessa element som kvalitén kan justeras och därmed utvecklas till det bättre.  

 

När det är oklart över vad som ska undersökas, som tillexempel när brister är svårdefinierade i 

förhand, så används fallstudieansats (Lekwall & Wahlbin, 2001). Projektets avser att inleda 

djupgående och detaljerade undersökningar för att lyckas identifiera i förhand svårtolkade 

brister vilket överensstämmer med beskrivningen av en studie med fallstudieansats.  

 

Med odefinierade brister förekommer i många fall ingen historik eller förundersökningar i form 

av siffror, en numerisk datainsamling är därför inte relevant. Datainsamlingen under detta 

projektets inledande definitionsdel kommer därav ha en kvalitativform vilket faller bra ut med 

den valda fallstudieansatsen.   

 

En fallstudie är när ett objekt, i detta fall ett företag, analyseras i ett antal olika aspekter 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Synpunkten om att ett arbete av kvalitativ form tenderar 

bra med en fallstudieansats förstärks av ett flertal författare. Mängden författare, Bryman 

(1997) är en av dem, menar på att kvalitativ forskning och fallstudier är i stora drag 

likbetydande uttryck.  

 

Halvorsen (1992) påstår att en analys av hur processer agerar och utvecklar sig är av de mest 

väsentliga intressena i en fallstudie. Fallstudien som tillämpats i denna rapport har således haft 

syftet att identifiera och studera berörda processer för att underlätta för vidare undersökning av 

möjliga flaskhalsar. För att utföra detta har en detaljerad datainsamling och närhet till 

processerna hållits under projektets arbetsgång. Datainsamlingen i den tillämpade fallstudien 

kommer då kvalitativform valts endast bestå av intervjuer och observationer. 

 

2.4 Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie genomfördes tidigt för att få en djupare inblick av som kommer redogöras i 

rapporten. För att finna relevant litteratur användes nyckelord som DMIAC, Kvalité, 5S och 

standardisering. Pålitliga sökmotorer som Google scholar (www.scholar.google.se) och MDH:s 

databas användes. En mängd väsentlig litteratur samlades för att sedan sorteras efter graden 

vetenskaplig bakgrund, prioritering låg hos litteratur som var peer reviwed.   

 

2.5 Den utvalda datainsamlingstekniken 

 

Det finns det två praktiska tillvägagångsätt vad gäller datainsamling, Att föra samman ny data 

eller dra nytta av historisk insamlad data (Lundahl & Skärvard, 1992).  

 

Primärdata kallas det nya material som samlas in under den pågående undersökningen medan 

sekundärdata utmärker det material som redan är insamlat, troligtvis under tidigare 

undersökning och med annat syfte (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Då datainsamlingen 

kom att ha en kvalitativform består denna rapports empiri i stora delar endast utav primärdata i 

form av intervjuer och observationer.  

 

2.5.1 Primärdatan 

 

Valen av kvalitetsverktyg från DMAIC-metodens inledande faser gav upphov till att 

datainsamling i form av ostrukturerade intervjuer och planerade observationer användes under 
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både definition- och mätningsfasen. Datainsamling har dessutom ägt rum under DMAIC-

metodens tre övriga faser genom kontinuerligt oplanerade observationer.  

 

2.5.2 Intervjuer  

 

Genom utförandet av en ostrukturerad intervju vill man uppväcka respondentens personliga 

uppfattning och attityd av det berörda området, lika mycket som ren data (Lundahl & Skärvad, 

1992). Då frågor vid intervjuer av denna typ utkoras fritt så utfaller intervjun i en mer öppen 

form där respondenten inte riskerar att styras av intervjuaren som däremot är vanligt vid en 

strukturerad intervju (ibid). 

 

De inledande intervjuerna under pilotprojektets definitions del, define, togs fram med 

ändamålet om att få en nulägesanalys av studieobjektet. Dessa intervjuer delades därav upp 

utifrån studiens tre delar, där respektive respondent fritt fick tala utifrån sin egen kunskap och 

upplevelse. Nulägesanalysen som framtogs under denna inledande fas kom att underlätta för 

vidare intervjuer i mätningsfasen för att underlätta identifikationen av studieobjektets 

nuvarande brister och orsaker. Intervjuerna som utfördes under mätningsfasen hade alltså ett 

klart syfte och vissa en utgångspunkt från de identifierade grundorsakerna till komplikationer 

som framstod hos studieobjektet.  

 

I detta pilotprojekt användes ofta vid intervjutillfällen brainstorming av ostrukturerad form. 

Arbetsgången för dessa kom att följa det som Brassard, Skarin och Johansson (2003) 

rekommenderar (se avsnitt 3.6).    

 

2.5.3 Observationer 

 

I observationer granskas beteenden utan någon påverkan av personliga omdömen och 

synvinklar. En observation kan antingen vara planerad eller oplanerad beroendes på om man på 

förhand beslutat vad det är som ska analyseras samt hur man skall gå tillväga och därtill även 

om personerna som deltar under observationen är medvetna över detta eller inte. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

 

I början av pilotprojektet utfördes ett antal planerade observationer. Innan den inledande 

definitionsdelen kunde ta sin form observerades hela produktionen tillsammans med VD, Jens 

Calberg med målet om att få en mer övergripande bild av hur man i fabriken arbetar. Vidare 

observationer inriktades endast på studieobjektets tillhörande delar. Definitionsfasen innehöll 

två planerade observationer, en större och en lite mindre. I den stora observationen 

övervakades stationerna, bearbetning, svetsning, punktsvetsning och montering då dessa kom 

att påverkas av fixturhanteringen. Den mindre observationen genomfördes utanför Södergrens 

väggar i form av en benchmark med mäthantering som ändamål. Oplanerade observationer har 

kontinuerligt givit pilotprojektet nya insikter, detta har varit möjligt då problemen i 

studieobjektets tre delar angripits systematiskt genom DMAIC och på plats i Södergrens 

lokaler.  

 

Definitionsdelens observationer gav upphov till flöden i studieobjektets utvalda processer. 

Dessa kommer i rapportens empiriska del bland annat illustreras i formen av flödesscheman för 

att ge en generell bild av hur delar av studieobjektet i nuläget hanteras samt hur de i framtiden 

kan förbättras. Nästföljande figur klargör vad flödesschemanas samtliga symboler 

kategoriserar.  
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Figur 2.2 Symboler för flödesschema 

 
 

2.5.4 Benchmarking 

 

Genom att jämföra ett företags kraftprov i förhållande till ledande aktörer med liknande 

organisation kan företaget lära sig nya metoder vilket kan leda till ny insikt och kunskap i att 

effektivisera interna arbetssätt. (Dudden, 2007) 

 

Då i synnerhet mätdonshantering och mätrum, två stora delar av studieobjektet, aldrig tidigare 

varit behandlade genomfördes bland annat en konkurrens benchmarking av hur det mät och 

kvalité inriktade företaget Hexagon Metrology Nordic AB arbetar med deras mätdonshantering 

och mätrumsyta.  

 

Annan benchmark genomfördes i form av en intervju med VD Mathias Grundblad på K-C 

Kalibreringcentrum för att få en mer detaljerad bild av hur man i allmänhet bör hantera 

logistiken i mätrum och kring mätdon (se bilaga A). 

 

2.6 Det utvalda fallstudieföretaget 

 

För att få en större överblick av hur organisationer, i synnerhet legoföretag, i allmänhet 

bearbetar kvalité valdes det utmärkande legoföretaget Södergrens Br. Metallindustri AB som 

undersökningsorganisation. 

 

Södergrens Br. Metallindustri AB har i samband med den procentuellt stigande marknaden 

under 2000-talet genomfört en målinriktad expansion som idag resulterat i att företaget 

befinner sig i framkant vad gäller kvalificerad lego plåtbearbetning. Som ett led i bolagets 

kontinuerliga satsning mot framtiden anställdes under år 2013 Jens Carlberg som VD hos det 

tidigare familjedrivna företaget. Målet med Jens Carlbergs anställning var att via ny ledarskap 

och framförhållning ytterligare öka servicegraden, leveranssäkerheten och kvaliteten för att 

förtjäna fler kunder samt öka volymerna och därigenom bidra till fler arbeten i den regionala 

kommunen, Eskilstuna.  

 

Detta tydliggör dåvarande VD och en av tre ägare, Benny Södergren genom ett citat taget ur 

Södergrens Br. Metallindustri ABs officiella hemsida.  
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’’Det är ett stort steg för oss tre bröder som äger bolaget att nu ta in en person utanför 

ägarfamiljen som kan tillföra ett modernt ledarskap och som med öppna ögon tillsammans med 

våra skickliga medarbetare kan utveckla företaget vidare.’’  

 

Företaget har idag lyckats expandera sin kundkrets, vilket har medfört att ett större antal 

artiklar passerar produktionen. För att i framtiden fortsätta tillgodose denna tillväxt både 

praktiskt och marknadsföringsmässigt krävs en snygg, förtroendegivande och effektiv 

produktion. Därtill säljer bolaget ingen produkt utan de erbjuder en produktionsapparat, vilket 

innebär en möjlighet för en kund att få sina produkter producerade på rätt sätt. Denna tjänst i 

sällskap med den nuvarande stora tillväxten framtvingar ett stort fokus på kvalitetssäkring, 

vilket var ett de urvalskriterier som fastställdes under framtagningen av examensarbetets syfte.  

 

Ett av urvalskriterierna, förutom att undersökningsorganisationen är ett representativt 

legoföretag med stort anspråk av kvalitetssäkring var även att arbetet utförs på en organisation 

som ännu inte tillämpat men ändå visar intresse och kunskap av kvalitetssäkrande 

arbetsmetoder och verktyg så att en fullständig och långvarande implementation skall vara 

möjlig. Företaget skall också till sist kunna erbjuda examensarbetet ett utförbart och passande 

studieobjekt. I detta fall blev studieobjektet uppdelat i tre delar, fixturhantering, 

mätdonshantering och mätrum. Delar av studieobjektet kommer, för att underlätta lokalisering 

av defekter genom DMAIC-metoden, betraktas och behandlas som processer. 

 

2.7 Det utvalda studieobjektet 

 

Under diskussion med både VD Jens Calberg och ägare Benny Södergrens (Intervju, 21 

februari, 2015) fastställdes att studieobjektet under examensarbetets pilotprojekt skall delas upp 

i tre delar, fixturhantering, mätdonshantering och mätrum. Motivet till valet av studieobjektet 

var påståendet att dess defekter och i nuläget, odefinierade brister ger ursprung till onödiga 

kostnader, har en viss betydelse för slutkund och därav direkt eller markant påverkar kvaliteten, 

tre faktorer som motsvarade DMAIC-metodens kriterier för valet av undersökningsprocess. 

Motivet kom att undersökas tidigt under pilotprojektets definitions del inte minst för att 

säkerställa påståendet om att studieobjektets tre delar orsakar avgörande bekymmer utan också 

för att utreda ifall objektdelarna kan tolkas som processer (Se avsnitt 2.8.1). 

 

2.8 Pilotprojektets utvalda arbetsgång  

 

Det är viktigt att angripa problem både i processer och andra delar av företaget på plats, både 

systematiskt och noggrant. Fokus ska ske kring problem där besparingspotentialen är störst. 

DMAIC-metoden som också betraktas som kärnan i Sex Sigma metodiken underlättar för just 

detta. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 

Att behålla den röda tråden under hela projektet har varit ett av de huvudsakliga intressena 

under både rapportskrivning och arbetsprocess, för att uppnå detta samt ett tillförlitligt och 

gynnsamt resultat krävdes en väl strukturerad arbetsmetod. Förbättringsmetoden DMAIC 

ansågs redan vid uppbyggnaden av projektets syfte som den mest väsentliga arbetsmetoden för 

att uppnå de ovannämnda målen. För att minska problematiken i genomförandet och analyserna 

av respektive etapp ur DMAIC-metodens fem faser utfördes i början av pilotprojektet en 

övergripande arbetsgång för studieobjektets tre delar. Arbetsgången som i (avsnitt 4.2.1) 

representeras som (tabell 4.2) kom att användas som en grund för hela projektet. För att 

säkerhetsställa ett tillfredställande resultat av förbättringsmetoden hölls även kontinuerliga 

samtal med specialiserade och erfarne Anders Fundin. Adjungerade professorn Anders Fundin 
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som förövrigt är global chef för ständiga förbättringar på Volvo Construction, stod för 

vägledning i form av rekommendationer och referensstöd.  

 

2.8.1 Define 

 

När definitionsdelen inleddes fanns inte befintlig data på att studieobjektets problem är 

pågående, utan problemen kunde endast bekräftas av uttalanden av VD Jens Calberg och andra 

produktionsansvariga. Följaktligen behövde man förfina data genom en grundlig datainsamling 

av primärform (se avsnitt 2.5.1) men innan detta kunde ske behövdes en bekräftelse på att det 

fanns indikationer på ett problem. En metod för att lösa detta ändamål är att man enligt 

Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) sätter upp projekt- och gruppkontrakt, också kallat 

project charter. Ett projektkontrakt kan se ut på olika sätt, de ned stående tabellerna är två 

exempel. 

 
Tabell 8.1 Exempel på projektkontrakt (1) Tabell 8.2 Exempel på projektkontrakt (2) 

 
Enligt Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003. Enligt Pande och Holpp, 2002. 

Trots att man kan skriva projektkontrakt på många olika sätt så utformas de flesta efter 

enhetliga riktlinjer (Pande & Holpp, 2002), vilket också tydligt framgår i tabellerna ovan. De 

projektkontrakt som konstruerats för detta pilotprojekt har således influerats utav de två 

ovanstående projektkontrakten från Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) och Pande och 

Holpp (2002). För att frambringa ett tillförlitligt och väl genomfört projektkontrakt krävs en 

tydlig bild av processernas interna eller externa kund och vad dessa har för krav (Pande & 

Holpp, 2002). För att lyckas forma ett tillförlitligt och planmässigt kontrakt med liknande 

Lönsamhetsbedömning 

av projektet 

Varför är projektet 

viktigt att 

genomföra? 

Varför är det 

viktigt just nu? 

Vad är kopplingen 

till företagets 

övergripande 

strategi? 

Projektets syfte En kort och tydlig 

beskrivning av 

projektets syfte. 

Teamets deltagare och 

rollfördelning 

Namn och roll i 

gruppen 

Avgränsningar Projektets 

avgränsningar 

Projektplanering En detaljerad plan 

över de fem 

faserna i DMAI-

metoden 

Projektets faser En beskrivning av 

vad som är tänkt 

att ingå och tas 

fram i var och en 

av de fem faserna 

Lönsamhetsbedömning 

av projektet 

Varför väljs detta 

projekt? 

Problem/möjligheter 

och målformulering 

Specificering av det 

valda problemet och 

möjliga resultat som 

kan uppnås 

Restriktioner och 

antaganden 

Hur är projektet 

begränsat och vilka 

förväntade 

kostnadsbesparingar 

är fastställda 

Avgränsningar Hur är processens 

avgränsningar satta? 

Teamets deltagare och 

rollfördelning 

Namn och roll i 

gruppen 

Preliminär tidsplan När kommer varje 

steg av DMAIC-

metoden att vara 

avklarad? 
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avsikter så har man i detta projekt använt sig av voice of the costumers-matriser (VOC) och 

brainstorming. 

 

Efter att man genom det utformade projekt- och gruppkontraktet tillförsäkrat att studieobjektets 

delar orsakar problem och att dessa i viss form har en stor inverkan på verksamhetens allmänna 

kvalitet, och dessutom klargjort både problemformuleringar och målbeskrivningar, så kommer 

den kritiska men enkla ekvationen y = f(x) användas (se även avsnitt 3.1.1.). Ekvationen är en 

vital del av både definitions- och mätningsfasen då (x) står för de faktorer som i processerna 

skall analyseras och y för de tekniska krav som skall korrigeras till det bättre (Brue, 2002). Y 

och x kan och kommer synnerligen under mätningsdelen av detta pilotprojekt tolkas som 

outputs (y) respektive inputs (x). En rigorös hantering av ekvationen y = f(x) är nyckeln till ett 

mer tillfredställande processresultat. (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Vid just detta 

projekts definitionsfas kommer fokusering ske kring ekvationens y värden.  

För att ta fram processernas (y) så kommer övergripande processkartor som också kan kallas 

’’a bird’s eye view’’ av processer framställas. En övergripande processkarta som både 

innehåller inputs och output kan ge en detaljerad uppfattning av vilka delar av processen man 

behöver fördjupa sig i samt ge både förbättringsgrupp och andra berörda personer en likartad 

förståelse för processen (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003).  

 

Man har i detta projekt använt sig utav det klassiska kvalitetsverktyget SIPOC och enkla 

layoutritningar för framtagningen av övergripande processkartor. Man har dessutom genom de 

övergripande kartorna valt ut de nyckelområden där mest relevant data kan samlas in, de 

utvalda delarna kom efter vidare observation (se avsnitt 2.5.3) att redogöras i form av 

detaljerade flödesscheman och träddiagram. Både de övergripande processkartorna och de mer 

detaljerade skulle underlätta för hanteringen av DMAIC-metodens nästa fas.  

 

Innan DMAIC-metodens nästa fas kunde påbörjas redovisades verktyg och allt ny data som 

utarbetats under den inledande definitionsfasen. Efter att materialet presenterats och justerats 

under avstämning med Jens Calberg (Möte, 20 februari, 2015) som under formgivningen av 

projektkontraktet fick rollen som projektsponsor så kunde mätningsfasen inledas.  

 

2.8.2 Measure 

 

Under mätningsfasen tittar man på hur processerna för närvarande uppför sig vilket är kritiskt 

under hela projektet. Efter att man i det tidigare definitionssteget identifierat outputfaktorerna 

skall vidare datainsamling ske kring två riktlinjer: startpunkterna i processerna och deras 

baslinjer för att leta efter ledtrådar för att få förståelse för rotorsakerna till processerna. Dessa 

kan tolkas som de inputfaktorer (x) som kommer påverka outputfaktorerna (y) (Magnusson, 

Kroslid & Bergman, 2003). Majoriteten av processer har upp till sex beståndsdelar som de 

drivs utav (Snee, 2002). En process kan styras och optimeras efter lokaliseringen av just dessa 

beståndsdelar, även så kallade x-faktorer (ibid).  

 

För att klara av det ovanstående så har man som redan nämnts i definitionsdelen tagit hjälp av 

processernas aktuella lägen, så kallade ’’baselines’’ av processerna, i form av överblickskartor 

där eventuella flaskhalsar identifierats genom tidigare beskriven datainsamling och 

observationer. Genom ytterligare datainsamling och brainstorming så har man även avslöjat 

orsakerna för avfallen eller flaskhalsarna i processerna. Samband mellan dessa flaskhalsar eller 

x-faktorer och y-faktorer kom att visualiseras genom ett orsak-verkan-diagram. X-faktorer 

brukar delas upp i två olika typer, kontrollerbara och okontrollerbara faktorer (Snee, 2002). De 

okontrollerbara faktorerna är antingen för kostnadskrävande eller ointressanta att kontrollera 
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(ibid). I detta projekt har endast av kontrollerbara, okontrollerbara eller bådadera utförts i enkla 

tabeller.  

 

Efter att man hittat flaskhalsar så övervägde man metoder för att få ytterligare uppgifter av just 

dessa, så att man i senare skeden kan främja förbättringsarbete. En väl genomtänkt plan för 

datainsamling är viktigt eftersom de data som samlas in måste vara korrekt och tillförlitlig 

(Eckes, 2001). En datainsamling bör inledas med en detaljerad identifikation av inputfaktorerna 

(x-orsaker) och outputfaktorerna (y) (ibid). Med detta som avsikt formades och utfördes ett så 

kallat mätdokument innan själva mätningen kunde ta rum. Att mäta alla slags orsaker som man 

igenkänt är inte i alla avseenden genomförbart då insamlingsprocessen för data kan vara för 

påkostad, ta för lång tid eller icke välbehövlig att genomföra (Magnusson, Kroslid & Bergman, 

2003). Som redan nämnts tar denna rapport endast upp DMAIC-metoden och utesluter det 

tillhörande sex-sigma således kommer insamlad data inte kunna kvantifieras då den endast 

avses vara av kvalitativ form (se även avsnitt 2.5.). Under datainsamlingen för mätdokumentet 

kommer därutav endast kvalitativt anpassningsbara kvalitetsverktyg att användas. De 

projektkontrakt som under definitionsfasen framställdes kom att uppdateras då ovanstående 

processer under mätningsfasen gav större insikt kring precessprestanda, möjliga orsaker och 

potentiella mål. Uppdateringarna påverkade främst de tidigare satta problemformuleringarna.  

 

2.8.3 Analyze  

 

I analysfasen fokuserar man precis som i de två ovanstående stegen på processens output (y) 

(Magnusson, Kroslid & Bergman). För att få ytterligare kännedom av y analyseras tidigare 

insamlad data genom kvantitativa metoder där medelvärden, standardavvikelser, fördelning och 

prestanda uttryckt i DPMO mäts (Brue, 2002). Då de dessa metoder kräver data av 

kvantitativform och att de därtill hör till Sex sigma så kommer de utgå i detta pilotprojekt. 

Projektet kommer däremot kunna visualisera data från tidigare undersökningar med hjälp av 

tabeller och diagram för att förstärka indikationer på att det finns problem i studieobjektet. 

Omvandlingen av siffror till figurer kom att förenkla vidare kommunikation av resultat till 

ledning och sponsor.  

 

I nästföljande fas blickade man tillbaka till de orsak-verkan-diagram som man tagit fram i 

mätningsfasen för att få mer insikt i de redan identifierade orsakerna, målet var att försöka 

förstå vilka av orsakerna som har störts effekt på studieobjektets negativa output (y). De 

metodverktyg som användes under denna fas var relationsdiagram i kombinationen med 

brainstorming och träddiagram. Motiveringen till valet av dessa kom från Magnusson, Kroslid 

och Bergman (2003) då man där rekommenderat verktygen och därtill passar de även till de 

metoder som klassificeras som kvalitativt anpassningsbara. Då de orsaker man skulle välja som 

grundorsaker till studieobjektets problem skulle bli kärnan i framtagningen av 

förbättringsförslag så valde man att noggrant och i närheten av projektsponsor analysera 

diagrammen för att försäkra sig om att en reducering av de identifierade orsakerna utfördes 

korrekt. De analyserade diagrammen och den hittills uppsamlade kunskap av studieobjektet 

kom att ligga till grund för de förbättringsförslag som valdes i pilotprojektets förbättringsfas. 

De delar som kvarstår under pilotprojektet kom således att koncentrera sig på de valda 

grundorsakerna.   

 

Innan den nästkommande förbättringsfasen kan inledas bör man under DMAIC-metodens 

analysfas även upprätta ett antal mål för nästa etapp (Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003).  

Målen som sattes inför förbättringsfasen i detta pilotprojekt gav grund till att ta bort eller 

reducera den påverkning som på y skapas av de identifierade grundorsakerna. Målen sattes då 
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studieobjektets alla identifierade y:n ansågs som oförutsebara vilket enligt Magnusson, Kroslid 

och Bergman (2003) är en orsak till att välja klara och raka mål som att reducera eller helt ta 

bort påverkande x.  

 

2.8.4 Improve 

 

Förbättringsfasen inleddes inte fören man fastställt att ytterligare analys inte kommer öka 

förståelsen av studieobjektets problem. Trots att man under projektgången samlat ihop ett 

flertal väl fungerande förbättringsidéer så bestämde man sig ändå för att genomgå ett 

strukturerat förbättringsarbete för att hitta de mest innovativa och eleganta lösningarna. 

Förbättringsarbetet kommer efter inrådan från Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) endast 

att grundas på den kunskap och data som man erhållit i DMAIC-metodens tre genomgångna 

faser.  

 

Ansträngningarna i detta skede var att producera så många idéer som möjligt med motivering 

från Magnusson, Kroslid och Bermans (2003) ordval; från kvantitet, kommer kvalitet. 

Idégenereringen bestod av en mängd olika metoder och tekniker avsedda att leda pilotprojektet 

till out-of-the-box lösningar men ändå hålla sig inom områden kvalitetssäkring. Både 

brainstorming och diskussioner i ostrukturerade intervjuer med projektsponsor och övriga 

berörda var aktuellt under idégenereringen. Valen av kvalitetsverktyg skulle enligt uppgörelse 

utföras på ett så enkelt vis som möjligt, enligt Pande och Holpp (2002) skall man endast 

använda sig av de metoder som kan ge tydliga resultat. Valet av verktyg kom därför att 

underlättas genom att till viss del ha använt en så kallat weighted criteria matrix (WCM).  

 

De utvalda lösningsmetoderna med tillhörande lösningar på att minska eller helt eliminera 

omarbetningar i form av reparationer, misstag eller väntetider frambringade av flaskhalsar eller 

onödiga steg utan mervärde, hade man i åtanke för att rita nya förbättrade framtidskartor, så 

kallade ’’To-Be Maps.’’ De nya kartorna kom att hjälpa styra Södergrens insatser mot 

förbättringsförslagen, och användas som referens för nyanställda eller befintliga arbetare 

berörda av studieobjektet.  

 

För att fullborda en framgångsrik implementering krävs enligt Magnusson, Kroslid och 

Bergman (2003) noggrann och tidskrävande planering, hela företaget måste tillsammans 

överväga logistik, utbildning, dokumentation och kommunikationsplaner. Ju längre tid 

organisationen spenderar på denna planering, desto fortare kommer de nå total anpassning av 

berörda anställda. Då detta examensarbete skulle utföras inom en tidsram, betydligt mindre än 

den som behövs för en fullbordad och hållbar implementering så kom pilotprojektet att 

huvudsakligen rikta sig till visuella och teoretiskt kopplade förbättringsförslag. Endast 

implementering som ansågs kunna ta form och bevaras utan medverkan av berörda anställda 

förekom under examensarbetets arbetsgång.  

 

2.8.5 Control  

 

Under en kontrollfas ska man enligt Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) mäta om 

förbättringar som införts uppfyllt de uppsatta målen, de klargör dessutom att detta inte kan 

göras förens process eller annat påverkat studieobjekt blivit stabilt vilket oftast kan ta ett tag 

efter att man infört förbättringarna. Med detta i åtanke och med motivering som framgår i det 

ovanstående kapitlets sistnämnda meningar så kommer en fullständig kontrolleringsfas inte 

kunna genomföras under pilotprojektet.  
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För att dock underlätta för vidare standardisering av de föreslagna förbättringarna så satte man 

ihop ett tänkbart tillvägagångsätt med tillhörande kvalitetsverktyg strukturerat i form av ett 

dokument med teoretisk bakgrund som kan komma att fungera som ett stöd för projektsponsor 

Jens Calberg och vidare berörda på Södergrens.  

 

Pilotprojektet och DMAIC-metodens sista fas rundades av under ett personligt möte med 

projektsponsor och VD, Jens Calberg. Här överlämnades nya processkartor, layouts och 

förbättringsförslag för vidare implementering. Ofullständiga steg dokumenterades ner och 

lämnades till management för vidare förbättringsarbete.  

 

2.9 Metodproblem 

 

En rapports trovärdighet uppskattas med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet. Det 

sistnämnda ges av en studies kapacitet att mäta det som från början var tänkt att mäta och 

skiljer sig åt mellan inre och yttre aspekter, det vill säga den inre eller den yttre validiteten 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Med reliabilitet däremot syftar man på hur trovärdiga 

ens mätning är och i hur stor grad det saknas mätfel (Lundahl & Skärvad, 1992). Denna rapport 

granskas utifrån ovanstående begrepp, inte minst för att öka dess trovärdighet men också för att 

rapporten är av kvalitativ form. Enligt Malterud (1998) ska en rapport med kvalitativ inriktning 

sätta mer fokus på bemötandet av validitet och reliabilitet då en sådan, till skillnad från en 

kvantitativt inriktad rapport, inte kan uppvisa trovärdighet i form av siffror.  

 

2.9.1 Inre validitet 

 

Denna rapports inre validitet anses vara god då alla uppgifter och data som genom 

ostrukturerade intervjuer eller genomförda kvalitetsverktyg, även det som sorterats bort, har 

sammanförts och visuellt presenterats för respondenter och projektsponsor för att få 

kontinuerlig återkoppling och tillfälle för eventuella justeringar. Under både intervjuer och 

specialutformade möten har det funnits tillfälle för direkt rättelse av respondent och sponsor, 

detta kallas enligt Malterud (1998) för en dialogisk validering. Återkoppling som ytterligare 

tillförde rapporten inre validitet var den kontinuerliga granskningen utav handledare och 

kurskamrater utanför projektet. 

 

Eftersom Södergrens är i ytan ett litet företag och att studieobjektets storlek täckte stora delar 

av produktionen så intervjuades personer med olika arbetstitlar, vilket gav möjligheter till att se 

problemen i olika betraktelsesätt. Denna arbetsgång kallas enligt Malterud (1998) för 

källtraingulering och ökar rapportens inre validitet lite extra.  

 

2.9.2 Yttre validitet 

 

Dålig yttre validitet definieras av Lundahl och Skärvad (1992) som att indikatorer, alltså enkla 

svar på frågor, är oeniga med det som ska undersökas. Några exempel på varför svar inte är 

eniga med undersökningsobjektet kan vara lögner, minnesförluster eller bristande förståelse i 

syftet hos ett projekt (ibid). 

 

Redan vid första mötet med projektsponsor och VD Jens Calberg så presenterades 

examensarbetets syfte och planerade pilotprojekt för vardera anställd. Dessutom så har man 

innan varje intervju eller möte inlett med en detaljerad diskussion kring just pilotprojektet och 

dess syfte. Detta i sällskap med att anställda tydligt visat intresse i att reducera studieobjektets 

problem då det givit negativ inverkan på det dagliga arbetet så anses svaren man samlat ihop 



 

21 (88) 

under intervjuer och möten som högt trovärdiga. Den yttre validiteten förstärks dessutom 

genom att all datainsamling kring intervjuer och möten sammanfattats och skickats till 

projektsponsor för bekräftelse.  

 

2.9.3 Reliabilitet 

 

En rapport med god reliabilitet påverkas inte av personen som utfört undersökningen. Metoden 

som använts skall kunna tillämpas av annan person på exakt likadant material (Lundahl & 

Skärvad, 1992). En funktion som denna rapport kräver om den ska verkställa dess syfte. Vid en 

rapport av kvalitativ inriktning så påverkar undersökarens bakgrund av tidigare erfarenheter 

kvaliteten av den insamlade datan (Malterud, 1998). Kunskap av förbättringsmetoden DMAIC 

fanns sedan tidigare då båda undersökare gått universitetskurser med liknande innehåll, då 

dessa förkunskaper endast var grundläggande så ansågs de dock inte styra, varken 

undersökarna eller projektet mot något negativt håll. Även fast man i detta pilotprojekt försökt 

visa upp en strukturerad och enkelt arbetsprocess i form av DMAIC-metoden för att 

demonstrera hur liknande legoföretag med liknande studieobjekt också kan införa 

förbättringsmetoden så är det viktigt att poängtera att alla fallstudier med kvalitativ inriktning 

kommer vara stationsberoende. Att ett nytt insamlat resultat under en ny likadan undersökning 

stämmer överens med det gamla resultatet är därför osäkert. Att det uppstår skillnader i resultat 

behöver inte enbart bero på en forskares bakgrund utan på att det kan vara annorlunda villkor.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I rapportens teoretiska referensram representeras teorier bakom respektive begrepp och 

metoder som pilotprojektet innefattar.  Här återfinns teorier för vardera av DMAIC-metodens 

fem faser och de kvalitetsverktyg som projektet planerar att behandla.  

 

3.1 DMAIC 

 

Modellen, DMAIC tolkas ideligen som kärnan av Sex Sigma-metodiken (Magnusson, Kroslid 

& Bergman, 2003). Namnet Sex Sigma har till viss del sitt ursprung från det grekiska alfabetet, 

då ordet Sigma utgör bokstaven (𝜎) (Goleman, 2002). Sigma innebär, särskilt vid 

kvalitetsammanhang, standardavvikelsen hos processer (ibid). Ordet Sex i Sex Sigma 

karakteriserar däremot standardavvikelsernas avstånd i förhållande till processers medelvärde 

och yttre gränser (Breyfogle, 2001). DMAIC-metoden precis som Sex Sigma-metodiken 

används ofta under processförbättringsprojekt (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003).  

 

Ordet DMAIC precis som dess upplägg består av fem faser, Define, Measure, Analyze, 

Improve och Control (DMAIC) (Sörqvist & Höglund, 2007). DMAIC-metodens svenska 

översättning blir således Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra (DMAFS). För detta 

examensarbete kommer den engelska versionen användas för rubriker och förkortningar. De 

svenska översättningarna används enbart för de fem förkortningarna som fristående står i 

texten. 

 

Metoden DMAIC används vanligtvis som mall vid problemlösning för både produkt- och 

processförbättringar. Metoden används främst ihop med Sex Sigma projekt men kan även 

användas i förbättringsarbeten utan kopplingar till Sex Sigma (Sörqvist & Höglund, 2007). Om 

så är fallet krävs det dock att man för att få ett tillfredställande resultat noggrant och strukturellt 

går igenom varje etapp ur DMAIC-metodens fem faser.  

 

3.1.1 Define 

 

Om det är ett större problem man behandlar, så är det bra om man bryter ned det i mindre delar, 

för att göra det hela mer greppbart. Delarna kan sedan drivas som separata förbättringsprojekt 

(Sörqvist & Höglund, 2007). För att göra problemet mer greppbart så är det viktigt att det 

framgår en tydlig bild över hur arbetet kring metoden är tänkt att utföras (Pande & Holpp, 

2002). Ett bra sätt för att lösa detta är att tidigt konstruera ett projekt- och gruppkontrakt 

(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). 

 

I projekt- och gruppkontraktet är det viktigt att det finns med en identifikation på interna och 

externa kunder samt deras krav (Pande & Holpp, 2002). Kundrelationer har avgörande 

betydelse för en verksamhets långsiktiga framgångar. Det bör finnas en tydlig förståelse om 

samtliga av projektets kunder för att sedan kunna avgöra vilka som kan uteslutas och vilka som 

man bör fokusera på. När man har identifierat kunderna så ska deras behov och önskemål 

klargöras, kanomodellen är en metod för att kartlägga olika krav hos kunder genom att sortera 

upp dessa med koppling till behov (Sörqvist & Höglund, 2007).  

 

1. Uttalade behov – Behov som är upplevs viktiga och som är högt efterfrågade av kund. Att 

uppfylla dessa behov gör kunden mer tillfredsställd. 
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2. Underförstådda behov – Krav som kunden inte uttalar utan dessa anses vara självklara. Att 

uppfylla dessa krav från kund ökar inte kundtillfredsställelsen men om man däremot inte 

uppfyller dessa så ökar missnöjet hos kunden. 

3. Omedvetna behov – Behov som kunden inte väntat sig men som ger en positiv överraskning 

och ökar värdet och upplevelsen hos kunden. 

Man kan fastställa ett projektets kritiska faktorer genom att titta på viktiga egenskaper t.ex. 

effektivitet, lagar, regler, funktionskrav och kundparametrar. För varje kritisk faktor man 

identifierar bör det finnas krav och specifikationer. Kritiska faktorer kan på engelska översättas 

till critical to quality (CTQ) och beskriver de parametrar som i tillexempel förhållande till 

kunder påstås ge den största påverkan för god kvalité. (Sörqvist & Höglund, 2007) 

 

Det är viktigt att definiera processer för att se de flöden av aktiviteter och arbetsuppgifter som 

förekommer, dessa utgör grunden för en verksamhet. Genom att kartlägga de berörda 

processerna kan man underlätta arbetet med en orsaksanalys och åtgärdsplan (Sörqvist & 

Höglund, 2007). Processkartor som både identifierar inputs (x) och outputs (y) kan ge 

förbättringsgrupp en mer redig bild av vilka delar man bör fokusera på, en övergripande 

processkarta ger även en likartad förståelse bland processberörda (Magnusson, Kroslid & 

Bergman, 2003). 

 

3.1.2 Measure  

 

Ett förbättringsarbete skall drivas på ren fakta mer än åsikter eller subjektiva uppfattningar. Då 

riskerar man inte att missa något viktigt och således uppstår ingen bristfällighet i slutresultatet. 

För att åstadkomma detta krävs att informationsinhämtning sker på ett systematiskt sätt. Då 

stora delar av mätningsfasen består utav just datainsamling utgör detta steg en av de viktigaste 

mest viktigaste för ett lyckat DMAIC-projekt (Sörqvist & Höglund, 2007).  

 

När information ska börja samlas in så är det viktigt att noga utreda vilken information som 

krävs för att undvika att samla in fel data vilket medför onödigt arbete. De flesta företag har i 

dagsläget mängder av befintlig data, sekundärdata, därför bör man först och främst innan ny 

data införs, ta del av existerande data. Om befintliga data är otillräcklig kan man inleda en 

insamling av ny data, s.k. primärdata (Sörqvist & Höglund, 2007). Primärdata kan vara att man 

observerar hur processer i dagsläget uppför sig för att identifiera och få större förståelse av 

rotorsaker. Alltså inputfaktorer (x) som har en påverkan på outputfaktorn (y) (Magnusso, 

Kroslid & Bergman, 2003). För att få ytterligare förståelse kring orsakerna (x) ska dessa delas 

upp i kontrollerbara och okontrollerbara (Snee, 2002). För de identifierade orsaker (x) och dess 

verkan (y) bör en datainsamling införas för att ytterligare öka definitionen av dessa. 

Datainsamling bör vara tydlig och systematisk och därför kan det vara bra att utforma ett 

mätdokument. Nedanstående liststycke är ett exempel på ett tänkbart mätdokument med fyra 

tillhörande kolumner (Eckes, 2001).  

 
1. Faktorer för mätning med största påverkan på processens output. 

2. Är faktor en output- eller input? 

3. Här behöver data som kommer samlas in definieras, är data kontinuerlig eller diskret? Med 

kontinuerlig data menas t.ex. höjd, längd eller tid. Diskret data är antingen bra eller dåligt.  

4. Tillvägagången under datainsamling.  

Ifall den insamlade data är omätbar används istället anpassade kvalitetsverktyg i 

datainsamlingens tillvägagångsätt (ibid).  
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3.1.3 Analyze  

 

När all data är insamlat är det dags att analysera den för att få förståelse för de orsaker eller 

faktorer som påverkar dess utfall. Syftet är att bestämma vilka olika orsaker (x) som verkligen 

påverkar utfallet (y) (Sörqvist & Höglund, 2007). Det finns två huvudsakliga modeller för hur 

man arbetar kring analyser. En metod är att genom kvantitativ analys utrycka 

standardavvikelser, fördelning och prestanda i DPMO. En annan metod riktar istället in sig på 

kvalitativa analyser av processer och flöden (ibid).   

 

Efter att man valt en metod för inriktning som analys ska ta gäller det att hitta kvalitetsverktyg 

som passar (Pande & Holpp, 2002). För att på ett tydligt och enkelt sätt analysera processers x 

som påverkar processens y vad gäller kvalitativa analyser så föreslås verktygen paretodiagram, 

orsak-verkan-diagram, relationsdiagram, regressionsanalys, träddiagram och brainstorming 

(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). 

 

Efter att analys uppgett information av vilka orsaker (x) som verkligen påverkar det negativa 

utfallet (y) så är det dags att inta nästa fas i DMAIC-metoden (Brue, 2002). Innan analysfasen 

kan avslutas bör man upprätta ett antal mål att utgå ifrån i förbättringsfasen, dessa mål bör 

fokuseras kring nedanstående förbättringsåtgärder (Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003). 

 
1. Öka processens förutsägbarhet 

2. Minska variationer 

3. Centrera process runt sitt medelvärde  

Då y i DMAIC-projekt kopplade med Sex Sigma ofta anses vara förutsägbara så inriktar man 

sig på att bättra på medelvärde och eventuella variationer hos processen. Om y däremot anses 

vara omöjlig att förutsäga, oftast förekommande då endast DMAIC-metoden använd, ska de 

upprätta målen vara att antingen reducera eller helt ta bort orsakernas negativa effekt eller hela 

orsakerna (ibid).  

 

3.1.4 Improve  

 

När de tre tidigare faser är genomförda är det dags att fastställa lösningar som sedan skall 

implementeras (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). De faktorer som i tidigare skeden 

kännetecknades som grundorsakerna för en process negativa utfall skall ligga till grund för 

vilka lösningsmetoder man väljer att använda (Brue, 2002).  

  

Det är bra att ta fram flera olika lösningsförslag för att sedan sortera ner dessa efter behov 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Enligt Magnusson et al (2003) kommer kvalitet från kvantitet. De 

förbättringsmetoder som man väljer att använda bör ge tydliga resultat (Pande & Holpp, 2002). 

En metod som kan underlätta valet av förbättringsmetod är olika typer av valmatriser (Sörqvist 

& Höglund, 2007).  

 

Jämförelserna mellan förbättringsförslagen kan utföras på olika sätt, i vissa fall krävs 

omfattande studier, mätningar och analyser men vid vissa fall krävs det inte mer än vanliga 

enkla jämförelser. Arbetet i att välja bästa lämpliga lösning underlättas ifall det framgår ett 

antal jämförelsekriterier. Sådana kriterier kan t.ex. vara svårighet att införa lösning, kostnader, 

inverkan på resultatet och tidsaspekter etc. (Sörqvist & Höglund, 2007) 
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För att en vidare implementation av lösningsförslag ska bli framgångsrikt är det viktigt att inget 

förhastas, implementeringen ska tillsammans med anställda och ledning planeras omsorgsfullt. 

(Sörqvist & Höglund, 2007) 

 

3.1.5 Control 

 

När problemet är löst är det viktigt att inte falla tillbaka till gamla vanor och beteenden som 

kopplas med negativa resultat, därför är det viktigt att säkerhetsställa att uppnådda resultat blir 

bestående. Det är dessutom viktigt att utreda för alla genomförda förbättringar risken som finns 

att inte resultaten blir besående och stabila över längre perioder. Genom att skapa nya 

arbetsstandarder i form av instruktioner, checklistor och processbeskrivningar kan man få ett 

mer hållbart resultat. (Sörqvist & Höglund, 2007) 

 

För att säkerställa att man följer upp genomförda och fungerande lösningar och inte teoretiska 

antaganden bör projektets uppföljning och verifiering av uppnådda resultat ske så sent som 

möjligt. Avkastning, resultat och metodik är tre viktiga dimensioner som uppföljningen bör ske 

inom. Syftet med att följa upp företagets avkastning är genom att beräkna besparingar och 

vinster verifiera effekten av tekniska resultat som uppnåtts, och detta bör mätas i form av 

medarbetareffekter, ekonomiska effekter och kundeffekter. Syftet med resultatuppföljning är 

att utreda om projektets krav och mål uppnåtts. (ibid) 

 

En slutrapport ska tas fram efter projektet är slutfört som redogör projektets tillvägagångssätt, 

uppnådda resultat och syfte. Slutrapporten ska sedan överlämnas från projektgruppen till 

ledning hos det påverkande företaget. Då missförstånd vid denna bit lätt kan förekomma ska 

man utforma en överlämningsplan. (ibid) 

 

3.2 VOC Översättningsmatris 

Voice of the customers (VOC) är en metod där man i form av en matris försöker identifiera och 

tydliggöra kundkrav. VOC tekniken kan både tillämpas inom produktutveckling som 

processutveckling. Kundkraven struktureras efter hur viktiga och tillfredställande de är.  

(Gaskin, Griffin, Hauser, Katz & klein, 2010) 

Utifrån VOC kan man få ut följande: 

1. En detaljerad förståelse av kundens krav. 

2. Ett gemensamt språk för teamet att jobba framåt. 

3. Nyckeldata för att sätta en lämplig design specifikation för den nya produkten, tjänsten eller 

processen. 

4. En stark grund för nyskapande av produkt, tjänst eller process. 

3.3 SIPOC 

 

Metoden SIPOC används för att samla in övergripande information av processer. SIPOC 

diagram är användbart för identifikationen av nyckelfaktorer i processer och passar därav bra 

som en problemlösningsmetod i förbättringsarbeten. (Khekale, Chatpalliwar & Thakur, 2010) 

 

Ordet SIPOC är en förkortning för Suppliers av processen, Input till processen, Processen som 

undersöks, Outputs i processen och Customers som processens output leder till. Utförandet av 

en SIPOC leder till större förståelse vad gäller processen och processernas steg med korrelation 
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till varandra. Detta då ett SIPOC diagram identifierar leverantörer, processers inmatning, 

utmatning och krav. (ibid) 

 

3.4 Processkartläggning 

 

För att redan i ett tidigt stadie av ett förbättringsarbete börja få tankar över eventuella lösningar 

så är det klokt att utforma processkartläggningar, även kallade flow-charts (Blücher, Mellby, 

Pauli & Öjmertz, 2001). Processkartläggning identifieras som ett starkt verktyg av kvalitativ 

form, kartläggningen består av ett antal symboler där bindningen mellan dessa visualiseras, ofta 

med pilar (ibid). 

 

För konstruktionen av en processkarta används ofta ett antal standard symboler. Två av dessa 

symboler visas i figur 3.1.  
 

Figur 3.1 Standard symboler i processkartläggning  

 

 

 

 

Efter. Blücher, Mellby, Pauli & Öjmertz (2001) 

3.5 Träddiagram 

Ett träddiagram är en grafisk representation av en relation mellan olika händelser, vanligtvis 

misslyckade handlingar. Analysen av ett träddiagram används för att fastställa sannolikheten 

för att ett system ska misslyckas, samt en fastställning av hur dessa händelser uppkommer och 

misslyckas. (Dugen, 2000) 

Grundanledningen till att införa relationer av flera enheter i ett träddiagram är främst för att 

översätta eller visualisera ett fysiskt system, och göra det mer logistiskt (Geum, Seol, Lee & 

Park, 2009). Ett enkelt exempel på hur man kan upprätta ett träddiagram är att börja med att 

uttala felet eller felområdet, delas denna upp i mindre delar, dessa kan antingen vara delfel eller 

vissa små områden i det större förstnämnda området (ibid). 
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3.6 Brainstorming 

 

Brainstorming framgår i huvudsak mest under DMAIC-metodens inledande faser men kan 

även implementeras kontinuerligt under hela projektets gång (Brassard, Skarin & Johansson, 

2003). Metoden är till för att snabbt komma fram till kreativa idéer utan kritik eller fördomar 

(ibid). En brainstorming är antingen strukturerad eller ostrukturerad (ibid):  

 
1. Strukturerad – Framförs i form av en process där man turas om över vem det är som skall 

framföra sin ideé. 

2. Ostrukturerad – Idéerna visualiseras i den ordning de uppstår   

3.6.1 Ostruktuerad brainstorming 

 

Arbetsgången för en ostrukturerad brainstorming kan enligt Brassard, Skarin och Johansson 

(2003) framföras på följande vis: 

 
1. Brainstormingsfrågor fastställs och visualiseras så att alla kan se den. 

2. Idéer framförs kontinuerligt i diskussioner, här förekommer ingen särskild ordning och ingen 

kritik får förekomma. 

3. Idéerna bör visualiseras, en lösning är att skriva ner varje idée på små lappar för att sedan sätta 

upp dessa så alla berörda kan se dem.  

4. Skär ner på idéer genom att fundera på oklarheter bland dessa.     

3.7 Orsak-verkan-diagram 

 

Ett orsak-verkan-diagram är ett analysverktyg som används vid framtagningen av eventuella 

orsaker för kvalitetsproblem, tillexempel i en process (Blücber, Mellby, Pauli och Öjmertz, 

2001). Orsak-verkan-diagram kan även i andra sammanhang kallas för fiskbensdiagram eller 

Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Ett orsak-verkan-diagram kan konstrueras i förutsättning att det finns ett antal orsaker och ett 

problem. Vanligtvis används sju stycken anpassningsbara och standardiserade M som 

huvudorsaker (ibid). Dessa framgår i nedanstående liststycke.  

 
1. Management – Här bör frågan ställas ifall ledning tillfredsställer anställda i form av stöd eller 

resurser. Anställda som saknar rätt tillgångar kommer få svårigheter med att bedriva ett 

funktionellt kvalitetsarbete.  

2. Människan – Frågan vid denna huvudorsak bör vara om anställda tillhandhåller den utbildning, 

kunskap och erfarenhet som ett kvalitetsarbete kräver.  
3. Metod – Frågan här kan lyda, är dagens verktyg och ritningarna för dessa tillräckliga? Eller, 

finns det möjlighet för att styra processparametrar och är dessa specificerade? 
4. Mätning – Den typen av fråga som förekommer vid huvudorsaken mätning kan exempelvis 

vara ifall kalibrering utförs på rätt sätt? 
5. Maskin – Här kan frågor om det tillexempel förekommer någon dokumentation av underhåll 

eller om det finns variationer utanför gränsvärden?  
6. Material – Här bör undersökas ifall den allmänna kvaliteten på materialet är tillräckligt högt. 
7. Miljö – Här utreds ifall miljön har någon inverkan på utfallet.  
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Efter att berörda frågor vid vardera av huvudorsakerna besvarats kan man börja skissa på ett 

orsak-verkan-diagram. Det identifierade problemet ska framföras i en ruta längst till höger, 

därifrån binds en linje som det ansluts pilar till, en för varje huvudorsak. Nedanstående figur 

visar hur detta kan se ut. (ibid) 

 
Figur 3.2 Standard 7M Orsak-verkan-diagram 

 

Under varje huvudorsak identifieras ett antal orsaker och vid vissa fall delorsaker. Detta 

moment kombineras ofta med brainstorming då man i ett orsak-verkan-diagram har som 

målsättning att hitta så många orsaker man kan till det förekommande kvalitetsproblemet 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Nedanstående figur har försäkringsgrupp utformat för att visa hur 

det i ett orsak-verkan-diagram kan se ut när orsaker och tillhörande delorsaker identifierats.  
 

Figur 3.3 Huvudorsak med kopplade orsaker & delorsaker  
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3.8 Relationsdiagram 

 

Förklaringen av vad som menas med ett relationsdiagram klargörs i ett citat taget ifrån 

(Brassard, Skarin & Johansson, 2003):  

 

’’Relationsdiagrammet gör att ett team systematisk kan identifiera, analysera och klassificera 

de relationer mellan orsak och verkan som finns i alla kritiska problem så att viktiga 

grundorsaker eller utfall kan utgöra kärnan i en effektiv lösning’’ 

 

(Brassard, Skarin & Johansson, 2003, s 147) 

Viktigt vid konstruktion av relationsdiagram att det framgår en tydlig förklaring av problemet. 

Arbetet i att framställa samt analysera relationsdiagram bör utföras av ett flertal personer (4-6 

personer) som alla är införstådda och på olika sätt berörda av det definierade problemet 

(Brassard, Skarin & Johansson, 2003).  

 

Vanligtvis utformas relationsdiagram efter ett orsak-verkan-diagram då man där redan 

identifierat ett flertal orsaker (Klefskö, Eliasson, Lundbäck & Sandström, 1999). De 

identifierade orsakerna bör visualiseras för hela gruppen, detta kan tillexempel utföras genom 

att skriva varje orsak på lappar som placeras på ett bord framför hela gruppen. Nästa steg är att 

undersöka ifall det finns någon koppling bland orsakerna, för respektive orsak bör gruppen 

ställa sig frågan: ’’Finns det en eller flera andra orsaker som påverkas av denna orsak’’. Ifall 

gruppen uppfattar att orsaker påverkar varandra så förbinds dessa med en pil i orsaksriktning 

(ibid).  

 

En analys av diagrammet utförts genom att gruppen helt enkelt räknar antalet ingående och 

utgående pilar (Brassard, Skarin & Johansson, 2003). De orsaker med flest utgående pilar ska 

definieras som grundorsaker och därav behandlas först (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, 

Lundbäck & Sandström, 1999). Ifall en orsak innehar ett flertal inkommande pilar så kallas 

denna för ett kritiskt fall (ibid). En orsak med både ingående och utgående pilar identifieras 

som flaskhalsar och bör därför finnas i åtanke vid framtagningen av en eventuell 

implementeringsplanering (ibid). Efter analysen skall man utifrån relationsdiagrammet kunna 

peka ut vilka orsaker som har en nyckelroll (ibid).  

 

3.9 Kaizen 

 

Kaizen ingår i gruppen Lean-verktyg och betyder ständiga förbättringar. Då kunders behov och 

önskemål hos kunder ständigt förändras så behöver man ständigt jobba med förbättringar, på 

detta sätt behåller man sina kunder. (Liker, 2004) 

 

För att kunna jobba med Kaizen krävs det att gruppen identifierar kundens behov och 

processen som stödjer eller skapar värde för att uppfylla behovet. När man har identifierat 

behovet och processen kan man lätt se vad som är verkligen skapar värde i processen (ibid).  

Vid införandet av kaizen spelar människorna i företaget en stor roll, innan en fullständig 

implementering bör det finnas en bra sammankoppling bland anställda (Jadhav, Mantha & 

Rane, 2014). 
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3.10 Muda 

 

Det japanska order Muda är ännu ett begrepp kopplat till Lean och står för icke-värdeskapande 

arbete. Icke-värdeskapande arbete är den typen av arbete som inte ger kund ett slutvärde. I K. 

Liker (2004) identifieras åtta typer av sölerier som vanligtvis kan förekomma i företag.    

 
1. Överproduktion – Uppkommer när tillexempelvis produktion sker trots att det saknas någon 

befintligt anspråk, alltså att det saknas order. Överproduktion kan skapa sölerier i form av 

överbemanning, lager- och transportkostnader. Då överproduktion kräver mer rörelse av 

personal samt berörda verktyg så ökar risken för skador. 

2. Väntan – Är all väntan som förekommer under processer, detta kan exempelvis vara anställd 

som väntar på att en automatiserad maskin ska bli klar eller personal som saknar arbetssysslor 

då material tagit slut eller fördröjs. 

3. Onödig transport – All sorts transport som i slutändan inte överför något värde för slutprodukt 

och därav slutkund är slöseri. Arbetet av att finna minskade transportsträckor för komponenter 

eller material är något som man kontinuerligt behöver förbättra. Ju längre transportsträckor ju 

mer ökar risken för skador och väntetider. 

4. Överarbete – Kund förväntar sig en viss kvalité på slutprodukt, det gäller att uppfylla dessa 

krav utan att tillföra något överarbete. 

5. Överlager – Att lagra onödigt stora mängder råvaror eller produkter kostar mycket pengar och 

genererar inte till intäkter. Vid ett överlager finns risken för att defekter hålls dolda. 

6. Onödig rörelse – Är alla rörelser som exempelvis från anställd inte ger något slutvärde. Det 

kan tillexempel vara att anställd måste gå längre sträckor för att hämta eller leta efter 

nödvändigheter på arbetsplatsen.  

7. Defekter – Exempelvis produkter som behöver repareras, ombearbetas eller slängas på grund 

av att det förekommer brister. 

8. Outnyttjad kreativitet hos anställda – Genom att inte prata eller lyssna på anställda så kan 

man gå miste om gynnsamma idéer. 

3.11 5S 

5S är ett verktyg som används för att få ordning och reda på arbetsplatsen. 5S använder ett  

systematiskt tillvägagångssätt som leder till markanta förbättringar på arbetsplatser, rubrikerna 

hos det systematiska systemet är följande (Hirano, 1995): 

1. Sortera  

2. Strukturera  

3. Städa  

4. Standardisera  

5. Sköt om  

Det första steget i 5S är att sortera föremålen på arbetsplatsen. Sorteringen sker mellan 

tillexempel verktyg genom att dela upp dessa beroende på användargraden. De verktyg som 

ofta används skall vara lätt tillgängliga och därför placeras nära arbetsytor/platser, de som 

används ibland skall även dessa finnas nära till hands men får inte ta plats för de verktyg som 

används ofta. De föremål som aldrig används bör plockas bort från arbetsplatsen, särskilt är 

detta viktigt ifall dessa verktyg även tar plats för de andra. (ibid) 
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Det andra steget i 5S är att strukturera arbetsplatsen. Det innebär att man ger alla föremål en 

lämplig plats som helst markeras, således kan vem som helst i företaget lätt hitta och förstå 

dessa. Vid valet av placering bör man ta hänsyn till föremålets ergonomi. (ibid) 

Det tredje steget, städning, innebär att det ska hållas rent och fint på arbetsplatsen. Städningen 

ska ske rutinmässigt, t.ex. en mindre rengöring av arbetsplatsen dagligen och sen större 

rengöring veckovis. Kontroll av verktyg sker i samband med städning för att se om något fattas 

eller är felplacerade. (ibid) 

Det fjärde steget handlar om att skapa ordning och regler för att upprätthålla de tre första S:en. 

Genom att standardisera arbetet som utförts så kan ordningen erhållas under en längre period. 

Standarder skall finnas för städrutiner, lagerhantering och lagerplatser. (ibid) 

Det sista steget i 5S är sköt om. Det steget handlar om att de standarder som tidigare utformats 

följs samt att ordningen i fabriken erhålls. Ständiga förbättringar, kaizen, ska även göras för att 

utveckla och förbättra de standarder som verksamheten har. (ibid) 
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4. RESULTAT 

 

Detta kapitel representerar det pilotprojekt som utförts på Södergrens Br. Metallindustri. 

Pilotprojektet kom att med underlag av förbättringsmetoden DMAIC granska ett problem hos 

utvalt studieobjekt. Problemorsaker skall identifieras och påverkan av dessa reduceras. 

Problemet är att det på företaget förekommer bristfällig kvalitetssäkring kring fixturhantering, 

mätdon och mätrum. 

 

Den data som presenteras i detta kapitel kallas för empiri. Rapportens empiriska del följer 

etapper ur vardera av DMAIC-metodens fem faser, Define Measure, Analyse, Improve och 

Control, för vardera av studieobjektets tre delar, Fixturhantering, Mätdonshantering och 

Mätrum.  

 

4.1 Studieobjekt  

 

Studieobjektet kom att bli placerad på Södergrens fixturhantering, mätdonshantering och 

mätrum. Studieobjektet valdes av de grunder som kapitel 2.7.1. framför.  

 

4.1.1 Fixturhantering 

 

Södergrens har en mängd olika fixturer för tillverkning där fixturernas utförande och skick har 

en direkt betydelse för produktens slutliga kvalitet. Fixturerna är placerade vid olika stationer 

runt produktionsavdelningen beroendes på fixtur typ. Avdelningarna som kommer ha inverkan 

på fixturhanteringen är bearbetning, montering, svetsning och punktsvets. De flesta av 

fixturerna är ostrukturerat placerade i olika lager platser i form av hyllor, vissa fixturer placeras 

likväl oskyddat på produktionsgolvet av oklar anledning. Både VD och anställda anser att det 

förekommer bristfällig kvalitet kring fixturhanteringen.   

 

4.1.2 Mätdonshantering 

 

Södergrens innehar en del känslig mätutrustning, majoriteten mätdon i form av skjutmått, 

vinkelhakar, vinkelmätare och höjdmätare. Då stor mätning sker utanför mätrum så finns ingen 

direkt lagringsplats för mätutrusning. Man kan idag finna mätdon ostrukturerat placerade i skåp 

placerade i kontorsrum eller på andra olämpliga delar av produktionen. Både VD och anställda 

anser att det förekommer bristfällig kvalitet och kvalitetssäkring kring mätdonshanteringen.  

 

4.1.3 Mätrum  

 

På bolaget finns ett mätrum, rummet uppfyller dock inte funktioner för ett mätrum utan 

används idag som en lagringsplats för diverse onödigt material och utrustning. Både VD och 

anställda anser att det förekommer bristfällig kvalitet i mätrummet och kring dess hantering.  

 

4.2 Define 

 

Innan någon datainsamling kunde ske behövdes ett gemensamt synsätt på det som i förhand 

skall undersökas. Problemformuleringar från anställda och VD angående studieobjektet 

behövde verifieras och förtydligas för att bland annat observera om delar av studieobjektet kan 

betraktas som processer. För att illustrera detta har man konstruerat ett projekt- och 

gruppkontrakt. Kontraktet för detta pilotprojekt inspireras av de två förslagen som finns under 
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avsnitt 2.8.1. I avsnitt 2.8.1 tydliggörs dessutom de kriterier som projektkontraktet grundat sig 

på. 

 

4.2.1 Projekt- och gruppkontrakt  

 

Kontraktet för detta pilotprojekt kommer innefatta följande punkter: 

 
 Studieobjektets lönsamhet 

-  Problemformuleringar 

- Allvarlighetsgrad 

o Påverkan på verksamheten 

- Kunder och krav 

 Pilotprojektets syfte 

 Pilotprojektets avgränsningar 

 Rollfördelning bland deltagare 

 Pilotprojektets planering 

 Preliminär tidsplan  

Projekt- och gruppkontraktet återfinns i sin helhet i bilaga B.  

 
 Lönsamhet kring fixturhantering 

- Problemformuleringar  

Fixturhantering 
Problemet i fixturhanteringen innefattar lager och lagerplats, märkningsprinciper för fixturer i 

form av artikelnummer och revisionsnummer samt underhållshantering.  

 

Mätdonshantering 

Problemet i mätdonshanteringen innefattar placering och lagring, märkningsprinciper och 

dokumentation av mätdon.  

 

Mätrum 

Problemet i mätrummet innefattar design, rummets funktioner och rutiner samt 

avfallshanteringen i rummet.  

 
 Lönsamhet kring fixturhantering 

- Allvarlighetsgrad  

o Påverkan på verksamheten 

Fixturhantering 

Fixturhanteringen täcker in princip hela produktionsavdelningen, således kommer bristfällande 

kvalité av denna påverka hela produktionen och bolaget negativt. En bättre kvalitetssäkring 

kommer därav leda till bättre arbetsförhållanden, kostnadsbesparingar och större avkastning då 

man kan locka fler externa kunder.  

 

Mätdonshantering 

Dåligt lagrade mätdon kan leda till skador och förseningar i produktion vilket kan förvärra den 

allmänna kvalitén. Ett legoföretag som Södergrens som inte kan hantera sina mätdon på ett 

systematiskt och säkert sätt kommer få svårigheter med att tillfredsställa de anspråk finns från 
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externa kunder. Därför anses mätdonshanteringen ha en stor allvarlighetsgrad i detta 

pilotprojekt.  

 

Mätrum 

Ett väl struktuerat mätrum med tillhörande komponenter skulle både öka förtroendet hos 

externa kunder och stärka kvalitetssäkringen. Ett legoföretag som utlovar kvalité men som inte 

har ett fungerande mätrum kan ge signaler av opålitlighet. Mätrummet avser därför ha stor 

allvarlighetsgrad i pilotprojektet då det fungerar som företagets ansikte utåt.  

 
  Lönsamhet kring fixturhantering 

-  Kunder och krav 

De kunder som förekommer i detta pilotprojekt är de som i första- och andra hand berörs av 

studieobjektet. Den interna kunden blev således Södergrens Br. Metallindustri medan de 

externa kunderna blev alla Södergrens kunder. För att Södergrens skall kunna tillgodose sina 

kunder så kommer de forma sina anspråk efter de externa kundernas krav därför behöver detta 

pilotprojekt enbart hålla sig till de interna kraven från Södergrens Br. Metallindustri. För att 

identifiera Södergrens krav så har man efter intervjuer konstruerat tre voice of the customer 

(VOC) matriser, en för vardera del av studieobjektet. (se bilaga C) 

 
 Pilotprojektets syfte 

Pilotprojektets syfte är att påvisa identiteten hos de underliggande orsakerna för de påpekade 

problemen kring studieobjektets, fixturhantering, mätdonshantering och mätrum. De uppgifter 

som samlas efter vidare undersökning skall användas som utgångspunkter för framtida 

förbättringsförslag. 

 
 Pilotprojektets avgränsningar 

Avgränsningar kommer ske i DMAIC-metodens avslutande faser då en fullständig 

implementation eller en standardiserad kontroll av dessa inte kommer innefattas i detta 

pilotprojekt. Dessa avgränsningar förklaras närmare i avsnitt 2.8.4 och 2.8.5.  

 
 Rollfördelning bland deltagare 

Deltagare i detta pilotprojekt innefattar i huvudsak förbättringsgruppen som är författarna för 

denna rapport. Förbättringsgruppen kan skilja sig en del från de som vanligtvis påträffas i ett 

förbättringsprojekt utifrån DMAIC då den är liten och att det inte finns någon rollfördelningen 

medlemmarna emellan. Övriga personer är projektsponsor och gruppmedlemmar som endast 

kommer att assistera med hjälp och fungera som bollplank när så behövs. I tabellen nedan 

klargörs alla deltagare och vad de har för arbetsuppgifter.  

 
Tabell 4.1 Rollfördelning bland deltagare 

Förbättringsgrupp 
Johannes Awidesian, Examensarbetare 

Mikael Persson, Examensarbetare 

Projektsponsor 
J. Carlberg, VD  

Gruppmedlemmar 
Johan Fils, ansvarig svets 

Birgitta Wahlström, ansvarig bearbetning 

Mattias Sköld, ansvarig punktsvets 

Mikael Ahonen, produktionstekniker 
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Arbetsuppgifter  Tillförsäkra att pilotprojekt avanceras 

enligt DMAIC-metoden 

 

Sköta en kontinuerlig återkoppling och 

kommunikation med projektsponsor 

och andra berörda 

 

Förse förbättringsgrupp med relevant och 

ärlig information vid behov 

 

Förmedla kunskaper till förbättringsgrupp 

inom det studerande studieobjektet 

Ansvar Pådriva pilotprojektet i rätt riktning 

och utarbeta en projektrapport 
Att stödja pilotprojektet med information 

och fungera som ett bollplank under hela 

arbetsprocessen 

 
 Pilotprojektets planering 

Tabell 4.2 sammanfattar planering kring pilotprojektet genom att på ett enkelt vis rada upp det 

som planerats i DMAIC:s fem faser för vardera av studieobjektets delar.  
 

Tabell 4.2 Pilotprojektets planering 

Define Measure Analyse Improve Control 
 

Styrka 

studieobjektets y 

genom process- 

och layout 

kartläggning 

 

 
Identifiera de 

orsaker (x) som 

påverkar y 

 
Hitta de 

huvudorsaker 

som orsakar y och 

analysera dessa 

 
Ta fram 

förbättringsförslag 

för de 

identifierade 

huvudorsakerna 

 
Sammanställ ett 

dokument på hur 

en standardiserad 

kontroll kan 

utföras 

 
 Preliminär tidsplan  

Ett Gantt schema har använts för att ta fram den preliminära tidsplanen, genom den kan man få 

en klar bild över tidsintervallen som avsatts för vardera DMAIC-fas.  

 
Figur 4.1 Preliminär tidsplan  

 

 

ID 

 
 

Faser 

 

 
 

Startdatum 

 
 

Slutdatum 

 

 

Arbetstid 

antal 

veckor 

Jan 2015 - Jul 2015 

 

 

     

1 Define 2015-01-30 2015-02-15 2.1   

2 Measure 2015-02-16 2015-03-10 3.2    

3 Analyse 2015-03-05 2015-03-25 2.8    

4 Improve 2015-04-05 2015-04-25 2.8    

5 Control 2015-05-01 2015-05-12 1.7   

 

4.2.2 Övergripande processkartor 

 

För att bilda en gemensam och övergripande syn kring studieobjektets y så har man utformat 

processkartor av olika slag. De övergripande kartorna ger en allmän bild på studieobjektets 

inputs och outputs och pekar ut vart den mest relevanta data kan erhållas.  
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Fixturhantering  

 

Fixturhanteringen är en av de delar av studieobjektet som kommer betraktas som en process. 

Detta fastställdes vid framställningen av projekt- och gruppkontraket. För att visualisera inputs 

och outputs för denna process användes en klassisk SIPOC. Nedanstående figur föreställer den 

övergripande processen kring fixturhantering med tillhörande inputs och outputs. Nedanstående 

SIPOC förklaras mer i detalj tillsammans med en större version i Bilaga D.   

 
Figur 4.2 SIPOC för fixturhantering  

 
 

För vidare observation valdes den övergripande process som framgår i ovanstående SIPOC. 

Figur 4.3 visar upp en mer detaljerad version av denna process i form av ett flödesschema. I 

flödesschemat har de steg där flaskhalsar eller avfall mest troligt kommer förekomma 

markerats med en röd triangel. Figur 2.2 i avsnitt 2.5.3 förklarar samtliga symboler i 

flödesschemat. Se Bilaga E för en mer detaljerad förklaring av flödesschemat. 

 
Figur 4.3 Detaljerat flödesschema för fixturhantering 
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Mätrum  

 

Även mätrummet valde man att betrakta som en process. Då det saknades historisk data kring 

mätrum och utförda observationer inte kunde uppenbara någon nuvarande process så har man 

utformat en layoutritning för att förtydliga inputs och outputs. Se Bilaga F för en mer detaljerad 

förklaring av layoutriningen.  

 
Figur 4.4 Layoutritning för mätrum 

 

Mätrummets övergripande processkarta markerar tydligt med de röda rektanglarna vilka 

nyckelområden man bör fokusera på för att frambringa den mest relevanta data vad gäller 

eventuella flaskhalsar. Träddiagrammet i figur 4.5 ger ett mer detaljerat betraktelsesätt kring 

dessa områden. Bilaga F förklarar varje etapp ur träddiagrammet i detalj.  

 
Figur 4.5 Detaljerad träddiagram för mätrum 

  

Mätrum

Trångt

Otillräcklig

Osystematiserat

Orent

Otryggt

Arbetsytor

Planlösning

Förvaring

Funktioner



 

38 (88) 

Mätdon 

 

Hanteringen kring mätdon kom inte att karakteriseras som en process då denna del av 

studieobjektet anses innefattas av mätrumshanteringen. Av denna orsak kom ingen 

övergripande eller detaljerad processkarta att framställas. De tänkbara flaskhalsar som ovan 

identifierats för mätrummet anses tangera med mätdonets brister. Layoutritningen (figur 4.4), 

träddiagrammet (figur 4.5) eller annat verktyg som framöver kopplas till mätrummet gäller 

därutav också för mätdonshanteringen.  

 

4.3 Measure 

  

Förbättringsgruppen har i nuläget utifrån så kallade baselines, eller med andra ord, 

processernas aktuella lägen, uppmärksammat eventuella flaskhalsar och utefter dessa 

formulerat fram studieobjektets y. Med y menas studieobjektets output som i detta fall, till följd 

av de ovanstående flaskhalsar och avfall, kommer ge negativt utfall. Studieobjektets y är vad 

detta pilotprojekt eftersträvar att finna lösningar till. Y definieras som de brister som 

förekommer vid kvalitetssäkring kring fixturhantering, mätrum och mätdon. 

 

Genom vidare observation och datainsamling så har man hittat tänkbara orsaker (x) till att det 

förekommer flaskhalsar eller avfall som påverkar studieobjektets output (y) till ett negativt 

utfall. För att styrka identiteten på dessa orsaker (x) som påverkar processens (y), dvs 

bristfällandet i den allmänna kvalitén, så har man använt orsak-verkan-diagram för respektive 

process.  

 

Fixturhantering 
 

Det orsak-verkan-diagram i figur 4.6 avser fixturhanteringen. För denna del har 

förbättringsgruppen pekat ut sex stycken huvudorsaker för kvalitetsproblemet. 

Huvudorsakerna; Management, Människa, Metod, Material, Lager och Miljö förklaras på en 

mer detaljerad nivå i Bilaga G.  

 
Figur 4.6 Orsak-verkan-diagram för fixturhantering 
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Mätrum 

 

Det orsak-verkan-diagram i figur 4.7 avser mätrumshanteringen. Då y identifierats som 

bristfällandet i kvalitetssäkring för hela studieobjektet så blir orsaker relativt lika för både 

fixturhantering och mätrum. De sex huvudorsakerna i fixturernas orsak-verkan-diagram har 

således även använts för mätrummets.  
 

Figur 4.7 Orsak-verkan-diagram för mätrum 

 

För vardera av processerna så har förbättringsgruppen bedömt om de identifierade orsakerna är 

kontrollerbara eller inte. Alla orsaker för bristfällande kvalitet i både mätrum och 

fixturhantering ansågs av förbättringsgrupp som kontrollerbara. Tabell 4.3 och 4.4 anger de 

kontrollerbara orsakerna för mätrum och fixturhantering.  
 

Tabell 4.3 Kontrollerbara faktorer för fixturhantering 

 Kontrollerbara orsaker  

Bristande kunskap Märkning Säkerhet 

Flaskhalsar Underhåll  

Orderkort Avfall/Överflöde  
 

Tabell 4.4 Kontrollerbara faktorer för mätrum 

 Kontrollerbara orsaker  

Bristande kunskap Underhåll Avfall/Överflöde 

Variationer i mätning Säkerhet Märkning 

Variation i temperatur  Lagerytor/funktioner   
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Även fast ingen orsak eller faktor till orsak ansågs som okontrollerbar så valde 

förbättringsgruppen att sära på de kontrollerbara faktorer som man avser uteslutas i vidare 

analys. De orsaker som i tabell 4.5 kategoriseras som utgående betraktades som för kostsamma 

eller onödiga att kontrollera då de kan tillexempel anses ligga utanför ramen av 

problemformuleringen. 

 
Tabell 4.5 Uteslutande faktorer för mätrum & fixturhantering 

 Uteslutande orsaker  

Bristande kunskap Variationer i mätning Variationer i temperatur  

 

Efter att man avskilt de kategoriserade orsakerna kom förbättringsgrupp att samla data för 

dessa. Vikten av att samla in mätdata för de bestämda orsakerna beskrivs mer utförligt i kapitel 

2.8.2. Måldokumentet som utformades som ett inledande moment inför data insamlingen 

presenteras i tabell 4.6. Motivering kring formuleringen kring datainsamlingen samt vad för typ 

av data som skall samlas hittas även den i kapitel 2.8.2.  

 
Tabell 4.6 Mätdokument 

Faktor Kategori  Definition  Tillvägagång, Verktyg 

Märkning Input Diskret Observation, 5S 

Flaskhalsar Input  Diskret Observation, 5S, Muda 

Säkerhet Input Diskret Intervju, 5S 

Avfall/Överflöde Input/Output Diskret Observation Muda, 5S 

Underhåll Input Diskret Intervju, Kaizen 

 

Ovanstående mätdokument består av fyra kolumner. I den första kolumnen angavs endast de 

orsaker som förbättringsgrupp ansåg ha störst inverkan på processernas kapacitet. I den andra 

och tredje kolumnen angavs om orsakerna ansågs vara inputs, outputs, diskreta eller 

kontinuerliga. Med kontinuerlig data innebär att man skulle behöva mäta eller väga orsakerna, 

därav, vilket också motiveras i kapitel 2.8.2, ansågs all data för orsakerna vara diskreta. I den 

sista kolumnen anges bland annat hur datainsamling skall utföras. I sista kolumnen ges 

dessutom exempel på verktyg som kan användas till en eventuell lösning. Då man inte kunde 

kvantifiera data angavs i mätdokumentet endast anpassade och simpla kvalitetsverktyg för både 

tillvägagångsvalet och verktygsvalet.  

  

Som slutfas i mätningsfasen uppdaterades de tidigare satta problemformuleringarna i 

projektkontraktet. Förbättringsgruppen har genom att införa en del av uppsatta kund krav givit 

problemformuleringarna ett mer detaljerat innehåll med en viss bild av nuläget. De nya 

problemformuleringarna är följande:  

 

Fixturhantering 

 

Södergrens har en hel del fixturer för tillverkning där fixturernas utförande och skick har en 

direkt betydelse för produktens slutliga kvalitet. Här krävs ett standardiserat arbetssätt för 

revisionshantering, märkning och lagerplatshantering som fungerar robust för att undvika 

användning av fel fixturer, att utrustning kontrolleras före användning och för att slippa leta 

efter betydande tillbehör, allt för att än en gång säkerhetsställa produktens och företagets 

allmänna kvalité.  
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Mätrum 

 

Bolagets mätrum som i dagsläget används ytterst sällan behöver förutom att stödja logistiken 

kring gods för mätning, kalibrering, förvaring och orderhantering också av inte minst 

marknadsskäl utstråla ordning, renhet och trygghet.  

 

Mätdon 

 

För att säkerhetsställa kvaliteten trots bristande omfattning i företaget krävs således en 

arbetsplats med känslig mätutrustning där den interna logistiken är så effektiv som möjligt 

enligt principerna i överensstämmelse med Lean. Dokument för order som har behov av 

mätning av annan än operatör behöver ha en tydlig plats, för att ge berörande tydlig signal 

därom. 

 

4.4 Analyze 

 

Efter att ha analyserat tabeller och diagram från datainsamling, brainstorming och övriga 

kvalitetsverktyg i de tidigare faserna fanns en viss kännedom över vilka orsaker som gav störst 

upphov till den negativa kvalitetssäkringen vid fixturhantering och mätrum. Dessa framgår i 

mätdokumentet i mätningsfasen. För att försäkra att förbättringsgruppen valt rätt orsaker 

konstruerades under analysfasen ett relationsdiagram för respektive process (figur 4.8 och figur 

4.9). 

 

Relationsdiagrammen för fixturhantering och mätrum visar anknytningar mellan orsak och 

verkan som finns i det granskade problemet, bristfällig kvalitetssäkring. Genom brainstorming 

och en detaljerad analys i förbättringsgrupp tillsammans med projektsponsor kunde de angivna 

orsakerna reduceras. Analysen fungera som ett komplement till tidigare insamlad data som 

tillsammans med brainstorming fick förbättringsgruppen att välja rätt grundorsaker. Analysen 

går ut på att hitta de orsaker som i relationsdiagrammet har många utgående pilar, detta antyder 

att orsaken är en grundorsak eller pådrivare som torde behandlas. Under analysen identifieras 

även de orsaker som har många inkommande pilar, detta tyder på att orsaken är ett kritiskt 

utfall, då dessa troligen kommer påverkas av en behandling av grundorsaker så kom 

förbättringsgruppen att se dessa orsaker som planeringsbara. De orsaker man ansåg ha flest 

inkommande pilar vidrörde kundens olika krav och passade därav bra som mått på att man når 

goda resultat. Sist tittar man på de orsaker med både inkommande och utgående pilar, dessa 

betraktas som flaskhalsar.  

 

Fixturhantering 

 

Vid fixturhanteringen utgavs utbildning som den orsak med flest utgående pilar, 

förbättringsgrupp ansåg att orsaken utbildning mer eller mindre vidrörde samtliga orsaker. De 

flesta orsaker hade enbart två eller en utgående pil, därav anses orsakerna ha en jämn påverkan 

och likartad betydelse för processens problem. Märkningsprinciper har tre och av det flest 

inkommande pilar tillsammans med säkerhet. De mest markanta flaskhalsar, alltså de orsaker 

med både inkommande och utgående pilar, blev såklart tid och flaskhalsar.  
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Figur 4.8 Relationsdiagram för fixturhantering 

Mätrum 

 

Precis som vid fixturhanteringens relationsdiagram hade utbildning flest utgående pilar medan 

de resterande orsakerna antingen hade en eller två. De kritiska fall med flest inkommande pilar 

blev lagerytor/funktioner, säkerhet och märkningsprinciper. Då mätrumets process inte 

observerats och identifierats på samma sätt som vid fixturhanteringens så kom inga flaskhalsar 

att identifieras i detta relationsdiagram. 

Figur 4.9 Relationsdiagram för mätrum 



 

43 (88) 

Trots att orsaker efter analysen markant reducerats så överstämde många av de grundorsaker 

som återfinns i mätdokumentet med de nya grundorsaker som förbättringsgrupp genom 

analysen och tidigare insamlad data tagit fram. De orsaker man väljer att rikta sig kring i det 

fortsatta pilotprojektet framförs i tabell 4.7.  

 
Tabell 4.7 Problemets grundorsaker 

 Grundorsaker  

Ostädat Underhåll Obrukligt material  

Otillräckligt Överflöde  

Ostrukturerat Avfall  

 

Utbildning hos anställda på Södergrens kommer precis som tabell 4.5 konstaterar att uteslutas 

trots att man vid analys av båda relationsdiagrammen fastslog att det är en pådrivare som 

sträcker sig runt hela verksamheten. Beslutet av att förbigå denna faktor motiveras förvisso i 

mätningsfasen. Vidare motivering är att man innan utbildning bör göra en utredning av de 

grundorsaker som fastställs i analysfasen för att bli underrättad om vilken utbildningsinsats 

samt till vilken utsträckning denna ska implementeras. Orsakerna variationer i mätning och 

temperatur utlämnas från vidare undersökning då de anses ligga utanför ramen av 

studieobjektets problemformulering (se kapitel 4.3). De kritiska fall som kommer påverkas vid 

behandling av grundorsaker och som således hela pilotprojektet har såsom avsikt att förbättra 

blev, märkningsprinciper, lagerytor/funktioner och säkerhet.  

 

De mål som sattes vid analysfasens slutskede kom att då bristfälligheten runt studieobjektets 

kvalitetssäkring ansågs vara oförutsägbart ha odelade och raka meningar. Respektive 

grundorsak i tabell 4.7 har en negativ effekt på studieobjektets output, dessa effekter ska 

reduceras eller helt tas bort.   

 

4.5 Improve 

 

Både kontinuerlig data upphämtning och den mer inriktade under mätningsfasen där 

utgångspunkten låg i grundorsakerna har gett upphov till vad det är som döljer sig bakom den 

ogynnsamma verkan som orsakerna har på studieobjektets allmänna kvalitet. Precis som redan 

nämnts och som mätdokumentet i tabell 4.6 också anvisar bestod den främsta delen av 

datainsamling av observationer och enkla intervjuer. Då delar av grundorsakerna kunde 

återspeglas som sölerier användes även begreppet Muda vid datainsamlingen.  

 

I avsnitten 4.5.1 – 4.5.3 delar man upp grundorsakerna inom dess kritiska fall, de kritiska fall 

som man vid tidigare skeden fastslog är märkningsprinciper, lagerytor/funktioner och säkerhet. 

Med hjälp av tidigare förklarad data och de krav man har från kund förklaras i respektive 

avsnitt vad som döljer sig bakom grundorsakerna och hur de bör utredas. Med analysmålen i 

fokus presenterar resterande avsnitt åtgärder i form av förbättringsförslag för eventuell och 

framtida implementering. 

 

4.5.1 Märkningsprinciper 

 

Vid det kritiska fallet märkning återfinns grundorsakerna otillräckligt, ostrukturerat och till 

viss del obrukligt material som vidrör studieobjektets respektive tre delar. De verktyg som i 

huvudsak använts för att finna en relevant lösningsmetod är 5S och brainstorming inom 

förbättringsgrupp tillsammans med projektsponsor.  

 



 

44 (88) 

Fixturhantering 

 

Fixturhanteringen är den del av studieobjektet som berör största delen av Södergrens vad gäller 

produktionsyta. Fixturer återfinns i stationerna bearbetning, svetsning, punktsvets och 

montering där bristfälligheterna kring hanteringen är likartade. Endast en lösningsmetod för 

fixturhantering kommer därav att framföras för vardera av avdelningarna. Nedanstående 

liststycke är en enkel sammanställning av tidigare datainsamling och ger en identifikation på 

vilka brister som i detalj förekommer vid varje station.  

 
1. Bearbetning – Vid denna station försvaras fixturer i hyllor där blandning mellan små och stora 

fixturer är stor. De små fixturerna är förvarade i mellanstora kartonglådor placerade på hyllorna. 

I in princip varje kartong ligger ett flertal mindre lådor där de minsta fixturerna förvaras. De 

större fixturerna vilar helt enkelt på hyllorna. Man har försökt dela upp fixturer genom att med 

tuschpenna märka antingen förvaringslåda eller fixtur med företagsnamn, fixturbeskrivning 

eller artikelnummer beroendes på de varderas storlek. I den märkning som idag förekommer 

finns tydliga brister, genom tidigare datainsamling kom förbättringsgrupp underfund med att 

den markering av företagsnamn eller fixturbeskrivning på kartonglådorna antingen var för 

otydlig eller saknades, majoriteten av fixturerna saknade dessutom märkning av artikelnummer 

vilket är nödvändigt vid tillexempel lokaliseringen av fixturer. Att ansvarig idag hittar rätt fixtur 

i hyllorna beror enbart jobberfarenheten, chansen att annan nyanställd lyckas hitta rätt fixtur är 

idag minimal.  

2. Svetsning – Vid denna station förvaras de flesta fixturer i pallar med tillhörande komponenter. 

De flesta fixturer är med tuschpenna markerade med varderas artikelnummer, om fixtur saknar 

artikelnummer så är det av speciell anledning. Trots att det vid denna station förekommer total 

märkning så underlättar inte detta för framtagningen av fixturerna då de för övrigt stora 

fixturerna är placerade i ännu större pallar ostrukturerade på en lång och hög hylla, och således 

blir märkningen omöjlig att se. Idag letar man efter fixturerna bland pallarna alternativt att 

arbetaren är erfaren och vet vilken fixtur som ligger i vardera pall. 

3. Punktsvets – Fixturerna förvaras här endast i en hylla. Ansvarig har försökt sortera fixturerna 

från varandra genom speciell placering på hyllan, detta gör det dock endast enklare för ansvarig 

då det fortfarande ser mycket rörigt ut. De flesta fixturerna på hyllan är gamla och används inte 

längre, dessa tar stor plats. Den märkning som förekommer är precis som i tidigare stationer 

otydlig och med tuschpenna direkt på fixtur, på de flesta står endast artikelnummer men på 

vissa hittar man även företagsnamn och beskrivning. Ett fåtal fixturer saknar märkning.  

4. Montering – Vid denna station förekommer minst antal fixturer dessa har däremot störst 

storlek jämfört med tidigare observerade fixturer. På grund av fixturernas storlek vid denna 

station finns inte stora möjligheter för omplacering vad gäller lagerförvaring. Jämfört med 

fixturernas storlek är märkningen mycket liten och därför otydlig.  

Se även bilaga X för en mer punktlig datainsamling.  

 

Mätdonshantering och mätrum  

 

Vid studieobjektets resterande delar förekommer ett antal verktyg tillhörande mätning, dessa så 

kallade mätdon är skjutmått, vinkelhakar, vinkelmätare och höjdmätare. Tanken är att 

mätdonen skall placeras både utanför och inne i mätrum men är idag ostrukturerat utspridda 

runt om i fabriken och därför blir den lilla märkningen som idag existerar otillräcklig eller 

obetydlig.  
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4.5.2 Lagerytor/funktioner 

 

Vid det kritiska fallet märkning återfinns grundorsakerna ostädat, överflöde och obrukligt 

material som främst vidrör mätrummet. De verktyg som i huvudsak använts för att finna en 

relevant lösningsmetod är 5S, brainstorming och benchmark av yttre och inre sort.  

 

Mätrum 

 

Hanteringen av lager, ytor och tillhörande funktioner är mycket kritiskt för en kvalitetssäkrad 

mätningsmiljö och därav kommer planlösningen i Södergrens mätrum ha en viktig del i 

nuvarande del av pilotprojektet. Dagens planlösning presenteras som en layoutritning i bilaga 

E, trots att layoutritningen är detaljerad och skalenlig visar den inte det som är synligt för ögat. 

I dagens mätrum förekommer ett överflöde av obrukligt material som tillexempel stora 

metalldelar. Överflödet leder såklart till en smutsig och därför obruklig mätningsmiljö. Mätrum 

är i allmänheten miljöer med många funktioner, dessa måste hanteras varsamt och med största 

säkerhet för att inte påverka mätningsresultat. I Södergrens mätrum återfinns ett spärrområde, 

en större förvaringshylla och tre verktygstavlor dessa precis som övriga delar av mätrummet är 

måttligt fyllda med irrelevant och obrukligt material. Nedanstående bilder är på Södergrens 

mätrum.  

 
Bild 4.1 Mätrum  

 
 

Trots att mätrummet i dessa bilder är iordningställt jämfört med hur det såg ut vid uppstarten av 

pilotprojektet, så är de ändå bra exempel på det som nämns ovan. 
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Bild 4.2 Mätrum ingång 

 
 

4.5.3 Säkerhet  

 

Vid det kritiska fallet märkning återfinns grundorsakerna avfall och underhåll som vidrör 

fixturhanteringen och mätrummet. De verktyg som i huvudsak använts för att finna en relevant 

lösningsmetod är delar av 5S och brainstorming inom förbättringsgrupp tillsammans med 

projektsponsor.  

 

Fixturhantering 

 

Vad gäller fixturhantering i Södergrens utförs ingen dokumentation alls. Ifall någon fixtur går 

sönder så lagas denna på plats och oftast utan att man nämner detta för annan ansvarig. De 

fixturer som inte går att laga eller som inte längre är i bruk behåller man oftast i samma hyllor 

som de övriga fixturer. Fixturer kontrolleras aldrig förutom när de precis skall användas.  

 

Mätrum 

 

I mätrum förekommer miljöfarligt avfall i form av kemikalier i små förpackningar, glödlampor, 

lysrör och batterier. Lagerförhållandena för dessa är ytterst otillräckliga och därav osäkra. I 

mätrum finns dessutom verktyg av känsligare sort, här ingår tillexempel en diabasskiva, dessa 

tillsammans med andra mätverktyg behöver skyddas.  
 

4.5.4 Förbättringsförslag för märkningsprinciper 

 

För att minska de tidskrävande flaskhalsar i framtagningen av fixturer eller mätdon (se kapitel 

4.4) behöver man reducera eller helt ta bort den negativa effekt som grundorsakerna 

otillräckligt, ostrukturerat’ och obrukligt material framhäver. En förutsättning för detta är att 

reformera märkningsprinciperna för hela studieobjektet. Nya märkningsprinciper med mest 

gynnsamt resultat behöver kunna ge ansvarige tydliga signaler av vad som är en fixtur eller ett 

mätdon och var dessa finns att hämta. För att förändra dagens märkningsprinciper till det bättre 



 

47 (88) 

behöver man upprätta en standard för studieobjektets respektive delar. En standardisering bör 

främst fokuseras på rutiner med ständiga förbättringar (Kaizen) som huvudmål. Vidare 

förbättringsförslag för standardisering av rutiner och märkning vad gäller fixturer och mätdon 

kom att som redan nämnts ha sin bakgrund i delar av 5S arbetet.  

 

Förbättringsförslag i detta avsnitt kom att beröra följande:  

 
1. Uppdatering av register 

2. Sortering 

3. Förvaring 

4. Märkning 

Som inledning i förbättringsarbetet behöver man lokalisera och identifiera samtliga fixturer och 

mätdon som finns i bolaget för att uppdatera nuvarande register. Ett nytt register skall innefatta 

företagsnamn, fixturbenämning, artikelnummer och revisionsnummer, den datainsamling som 

detta pilotprojekt innefattat blir således ett bra underlag för denna uppdatering då det där tydligt 

framgår hur vardera fixtur är förvarat och vilka det är som saknar artikelnummer. Registret 

skall helst förutom pappersform också finnas tillgängligt som data filer för att minska risken av 

förlorade uppgifter. En förutsättning för att standardisera denna typ av uppdatering då 

tillexempel bolaget får in nya fixturer eller gör sig av med gamla, är att personer som i det 

dagliga arbetet har nära koppling till fixturer och mätdon är högt medverkade i framtagningen 

av registret.  

 

När information om samtliga fixturer och mätdon är uppdaterat så behöver dessa sorteras upp. 

Sorteringen är viktig då den kommer ligga till grund för förbättringsförslag vad gäller 

märkning och förvaring. För just Södergrens fixturer och mätdon bestämde sig 

förbättringsgrupp om att fokusering bör ske på tre kriterier vid en sortering, storleken, 

användargraden och till vilket yttre företag fixtur eller mätdon hör till. De fixturer eller mätdon 

som tillhör samma företag bör placeras på samma ställe, denna indelning kan vara att alla 

fixturer som exempelvis tillhör ett visst företag är placerade på endast ett hyllplan. I vilket 

hyllplan det berörda företagets fixturer däremot skall placeras bör bero på hur mycket 

fixturerna används. Om fixturer menade för företag X används mer än de fixturer som tillhör 

företag Y så bör X:s fixturer placeras på en plats som underlättar för framtagning av användare 

vad gäller tid och muskelansträngning. Storleken, som är det sista kriteriet, kommer ha en 

påverkan på sorteringen då de större fixturer eller mätdon inte kan förvaras på samma sätt som 

de små.  

 

Vad gäller förvaringen så är anställda enligt datainsamlingens observationer och intervjuer 

nöjda med det nuvarande läget vad gäller dagens förvaring av fixturer. Däremot finns ändå en 

vision av projektsponsor och ledare inom Södergrens om att samtliga fixturer i bolaget skall 

samlas upp på ett specifikt område endast för fixturer, trots att denna vision är långsiktig och i 

nuläget på grund av planlösningen i fabriken omöjlig så diskuterades det fram i 

förbättringsgrupp ett alternativt framtida förvaringssätt. Ifall Södergrens konstruerar en ram för 

vardera station där de större fixturer ställs upp så skulle detta ergonomiskt underlätta för 

arbetarna då de inte längre behöver luta sig ner för att bära upp fixturerna från hyllor eller 

pallar. Ifall denna ram dessutom sattes på hjul skapar man möjlighet till att lättare förflytta 

fixturer mellan avdelningar om så behövs. Som tidigare uppgifter redan konstaterat finns i 

dagsläget ingen förvaringsplats för mätdon varken i eller utanför mätrummet. Mätdonen 

utanför mätrum bör i dagsläget förvaras på samma sätt som fixturerna, uppsorterade i hyllor 
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eller på en verktygstavla med väl synliga markeringar för upphängningsplats, där 

markeringarnas färg får skilja mätdonens tillhörighet från andra verktyg.  

 

Märkningen som är detta förbättringsarbetets sista del avskildes förslagen i följande rubriker, 

färgkodning, märkning av fixturer, märkning av mätdon, märkning av pallar och märkning av 

hyllor.  

 

Färgkodning 

 

Färgkoder har under ett tidigare projekt tilldelats för vardera av Södergrens avdelningar. Det 

framtagna färgkodningssystemet har tagits i anspråk för utvecklingen av både fixturernas och 

mätdonens märkningsprinciper. Färgkoderna för vardera avdelning förklaras i bilaga H.  

 

Beteckning och färgkoder för fixturhanteringens berörda avdelningar har tagits i anspråk vid 

framtagningen av märkningsprinciper. Under möte med projektsponsor och VD Jens Calberg 

(2015-04-21) så bestämdes att alla fixturer och mätdon i bolaget skulle ha färkoden lila, därav 

har bearbetningsavdelningen, som i det tidigare arbetet hade färgen lila, preliminärt fått färgen 

ljusgrön. En färgkodning underlättar för framtagning och lokalisering på så sätt att berörda 

användare snabbt och tydligt kan se att verktyg är en fixtur eller ett mätdon.   

 

Märkning av Fixturer 

 

Fixturer kommer lättare kunna identifieras samt lokaliseras med hjälp av en specifik 

fixturmärkning. Denna kommer antingen vara i form av ett klistermärke eller spraymålas direkt 

på fixtur. Markeringen kom inom diskussioner med förbättringsgrupp och projektsponsor att 

vara en triangel. Genom att både visualisera avdelningsfärg och avdelningsbeteckning i 

triangeln tydliggör man vilken avdelning fixtur tillhör, ifall denna råkar hamna på annan plats. 

Markeringen visar alltså markant att en fixtur är en fixtur samt vart den ska befinna sig. 

Markeringens storlek kommer variera beroendes på fixtur och dess typ. Nedan presenteras en 

markeringen för en fixtur som tillhör svets avdelningen (se bilaga H).  

 
          Figur 4.1 Märkning av fixtur  

 

 

 

Då den dåvarande märkningen är så pass bristfällig krävs en uppdatering vad gäller 

fixturbeteckning i de nya märkningsprinciperna. En detaljerad beteckning i form av fixturnamn 

alt företagsnamn, artikelnummer och revisionsnummer kommer ytterligare underlätta både 

identifikationen och lokaliseringen av fixturer. Beteckningen kommer förekomma på en 

metallbricka som appliceras direkt på fixtur eller förvaringslåda. Beteckningsbrickans storlek 

och appliceringsmöjligheter varieras således beroendes på fixturens storlek och typ. Är fixturen 

liten så kan metallbrickan komma att hängas från fixtur med ett gummiband, är fixtur av 

mycket liten sort bör brickan appliceras på tillhörande förvaringslåda. Då dagens 

förvaringslådor är gamla kartonglådor så bör Södergrens uppdatera dessa med nya lådor gjorda 

i plast för att försäkra sig om att metallbrickan sitter kvar. Allt förutom själva artikelnumret och 

revisionsnumret kommer vara inristade i metallbrickan. Artikel och revisionsnumret markeras 

med penna av lila färg för att underlätta justering vid eventuella förändringar. I artikelnumret 

föreslås dessutom att bokstäverna FX förekommer för att ännu en gång försäkra indikationen 

på att det är en fixtur det handlar om. Nästföljande bild är ett tänkbart exempel på en 

metallbricka för fixtur med tillhörande markering för monteringsavdelningen.  

SV 
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Figur 4.2 Beteckningsbricka med tillhörande markering  

 
 

Märkning av mätdon 

 

Precis som i fixturhanteringen behöver man också vid mätdonshanteringen finna en specifik 

märkning för snabbare identifikation och lokalisering. Om denna är i form av ett klistermärke 

eller spraymålas direkt på mätdon beror på dess känslighet. Markeringen för mätdon föreslås 

vara en cirkel, även här kan en specifik avdelningsfärg eller beteckning visualiseras beroendes 

på vart Södergrens väljer att placera mätdonen utanför mätrummet. Ifall mätdonen inte sorteras 

efter speciell avdelning bör markeringen betecknas med ett gemensamt M (mätdon). Om 

mätdon alltså sorteras efter avdelning eller inte så ska ändå markeringen markant visa att ett 

mätdon är ett mätdon. Markeringens storlek kommer variera beroendes på fixtur och dess typ. 

Nedan presenteras två markeringar för mätdon, ett som tillhör svets avdelningen och ett 

oberoende. (se bilaga H).  
 

Figur 4.3 Märkning för mätdon i svetsavdelning  Figur 4.4 Märkning för oberoende mätdon 

 
 

 

 

 

 

Märkning av pallar 

 

I tidigare projekt har märkningsförslag införts av hela pallställ, tejpade zoner och hyllor. 

Pallplatserna kommer att märkas med sin sektion genom ett löpnummer eller koordinatsystem, 

enskilda pallar kommer också dem genom löpnummer eller koordinater kunna delas upp i olika 

positioner. Denna lagerplatsbeteckning i form av en skylt byggs upp på följande sätt: 
 

[Avdelning] [Löpnummer] [Typ av lager] – [Sektion] [Position] 

 

Den skyltade lagerplatsbeteckningen visar således inte vilken specifik fixtur som befinner sig i 

vardera pall, därav utformades förbättringsgruppen ett extra märkningsförslag för pallar som 

innehåller fixturer.  

Pallmärkningen skall ha en storlek så att man vart som helst i svetsavdelningen kan tyda dess 

information. De preliminära förslaget är att pallmärkningen i form av en skylt har längden 35 

 

SV 
 

M 
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cm och bredden 15 cm på så sätt blir information i skylten läsbart även om pall är placerad 

högst upp på hyllan. Nedanstående bild är ett tänkbart exempel på pallmärkningen (se bilaga I) 

 
Figur 4.5 Pallmärkning 

 
Denna pallmärkning skall befinna sig på en den pall som innehåller fixtur (NAMN) med 

artikelnummer FX 1003416-AA. Den gulmarkerade bakgrunden samt texten (SV) förtydligar 

att pallen tillhör avdelning svets. Triangeln och den lila färgen förtydligar markant att det är en 

fixtur det handlar om.   

 

Märkning av hyllor 
 

Förbättringsgrupp har även tagit fram ett förslag på en skylt för varje hylla för att även vid 

övriga stationer snabbt kunna se vilka typer av fixturer som finns i vardera hylla och i vilken 

ordning de är placerade. Märkningen byggs upp av nummer på lagerställe (hyll nr), 

avdelningsbeteckning och dess färgkod. Fixturernas artikelnummer sorteras upp efter berört 

företag, företagsnamnen sorteras i bokstavsordning både på hyllplan och i skylten. Den lila 

triangeln tyder ännu en gång på att det är fixturer det handlar om. Denna märkningsprincip kan 

anställda utnyttja när de ska producera något åt ett visst företag, då lokaliseringen av berörd 

fixtur kan ske betydligt fortare (se bilaga I). 
 

Figur 4.6 Hyllmärkning 
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4.5.5 Förbättringsförslag för lagerytor/funktioner  

 

Då ostädat, överflöde och obrukligt material som är grundorsakerna för detta kritiska fall kan 

återkopplas som sölerier i muda och ger tydliga signaler av oreda i mätrummet så bör en 

standardisering för detta förbättringsarbete ha sin bakgrund i 5S verktygets åtminstone tre 

inledande faser. Det är viktigt att detta förbättringsarbete utförs av berörda både hos anställda 

och ledning. Att förbättringsarbetet inleds med en utbildning för de berörda är ett enkelt sätt till 

att öka förståelsen för 5S och dess eventuella åtgärder på dagens mätrum.  

 

Förbättringsförslag i detta avsnitt kom att beröra följande steg:  
1. Sortera 

2. Systematisera 

3. Städa och kontrollera 

Det är viktigt att det finns dokumentation av ett nuläge innan verktyget 5S implementeras så att 

arbetare och ledning kan blicka tillbaka på vad som kom att ändras. Den layoutritning som 

förbättringsgrupp tagit fram kombinerat med ny tagna fotografier av mätrummets 

förvaringsytor anser förbättringsgrupp vara bra exempel på en nulägesbeskrivning. Efter 

dokumentation av nuläget och att berörda personer genomgått en utbildning inleds första steget 

i 5S, sorteringen. För just Södergrens mätrum rekommenderas att man här gör en utrensning. 

För att underlätta utrensningen rekommenderas att material eller verktyg som inte tillhör 

mätrummet markeras med en röd lapp och de som ingår i mätrummet med grön lapp, de 

verktyg eller material där det är osäkert över när dessa används igen markeras med blå lapp.  

Denna märkning bör ge uppkomsten av hur mycket vardera föremål används, detta är viktigt att 

utvärdera arbetsgraden precis som vid märkningsprinciperna har stor inverkan på placering och 

utformningen av lagerplats. De objekt som markerats med blå lappar bör exempelvis inte 

behållas i mätrummet ifall de riskerar att ta upp plats för verktyg eller material som man 

ständigt anser använda. Då mätdon och verktyg i mätrummet ytterst sällan används bör denna 

utvärdering ske med vetenskaplig bakgrund tillsammans med personer som har koll på 

Södergrens mätningsrutiner.  

 

Det material och i synnerhet de verktyg som anställda tillsammans med ledning beslutat att 

behålla i mätrummet behöver i denna fas struktureras. Det som mätrummet enligt 

datainsamling endast ska innehålla är olika typer av mätdon och mäthjälpmedel, diabasskiva, 

håltolkar, spärrat gods och avfall i form av kemikalier i små förpackningar, glödlampor, lysrör 

och batterier. För vardera av de ovanstående skall det finnas en väl markerad lagerplats. Vad 

gäller mätdon, avfall och dyrare detaljer har Södergrens beställt tre nya skåp med dörrar istället 

för den nuvarande hyllan, skåpen som har bredden 102 cm, höjden 200 cm och djupet 38 cm 

kommer Södergrens skicka för vitlackering. Tanken är att det vänstra skåpet närmast 

brandsläckare skall innehålla avfall och fungera som kemikalieförvaring. I mittenskåpet ska 

mätdonen förvaras, de minsta eller de mest känsliga mätdon bör placeras i förvaringslådor 

liknande de som rekommenderades vid fixturhanteringen. Förvaringslådorna bör vara i plast 

och ha färgen lila för att tydliggöra att förvaringsplats berör mätdon. Även tappade mätdon bör 

placeras i liknande förvaringslådor, dessa dock utanför skåpen och på mätrummets arbetsbänk 

för att invänta kalibrering. För att förminska överflödet av material och samtidigt öka 

säkerheten bör två av de nuvarande fyra verktygstavlorna tas bort, den bakom känslig 

diabasskiva och den vid området spärrat gods. Verktygstavlorna bör dessutom märkas med 

mönster efter de verktyg man beslutar att placera där. Märkning av lagerytor i form av spärrat-

gods-område bör uppdateras med ny röd tejp.  
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Efter att man sorterat och systematiserat mätrummets alla föremål kan städningen inledas. 

Samtidigt som man städar i mätrummet bör man kontrollera samtlig utrustning så att man 

snabbt kan få bukt med eventuella brister. Vid denna fas rekommenderar förbättringsgrupp att 

ta bilder på hur mätrummet såg ut innan och efter städning, detta för att visa berörda hur 

mätrummet ska och inte ska se ut. I bilaga J ges ett förslag på hur förbättringsförslagen i de tre 

ovanstående faserna kan komma att se ut i verkligheten.  

 

4.5.6 Förbättringsförslag för säkerhet 

 

För det kritiska fallet säkerhet innefattas grundorsakerna underhåll och avfall för att reducera 

eller helt ta bort den negativa effekten hos dessa grundorsaker föreslås att man använder de två 

avslutande delarna av 5S som vid ovanstående förbättringsförslag uteslöts. 

Förbättringsförslaget för detta arbete kom att delas upp i de delar av studieobjektet som det 

kritiska fallet säkerhet berör genom att dela upp förbättringsarbetet i rubrikerna dokumentation 

och rutiner.  

 

Förbättringsförslag i detta avsnitt kom att beröra följande steg:  

 
1. Standardisera 

2. Se till och förbättra 

Dokumentation 

 

Den dokumentation som idag finns kring fixturhanteringen är ytterst liten. En förutsättning av 

att behålla en hög grad av kvalitet även fast bolaget inför nyanställda är att det förekommer 

instruktioner för alla befintliga fixturer. Instruktionerna skall tydligt och pedagogiskt framföra 

hur material appliceras i fixturen. För att undgå en framtagning av två saker och därav bespara 

tid bör instruktioner placeras på samma plats som fixturer. Ifall fixtur förnyas eller ersätts så 

bör detta även uppdateras i instruktionerna. Det bör dessutom finnas dokumentation på hur 

vilka mätdonen är och hur de bör hanteras. För att säkerhetsställa mätrumsmiljön krävs en 

detaljerad och anpassningsbar dokumentation på vad det är för avfall som förvaras i 

mätrummet. Underhållningsarbete där man med jämna mellanrum inspekterar fixturer och 

mätdon minskar risken för plötsliga skador. För att standardisera detta krävs att anställda 

tillsammans med ledning sätter sig ner och utformar ett antal rutiner.  

 

Rutiner 

 

Konstruktionen av fixturunderhållet bör tas fram i samråd med avdelning berörda av 

underhållsarbete. För detta pilotprojekt föreslås en rutin för fixturunderhåll som berörda på 

Södergrens innan en eventuell framtida implementering får justera (se bilaga K). En snabb och 

generell kvalitetskontroll bör utföras innan fixtur används. Rutinen för just fixturunderhållet 

utförs således efter fixtur är använd, innan den tillbaka placeras på sin lagerplats eller när dagen 

är slut.  

 

Även vid mätdons- och mätrumshanteringen krävs en standardisering av rutiner. Vad gäller 

mätrumshanteringen bör man då mätdon är mycket känsliga och kostsamma sätta fokus på 

städrutiner innan och efter mätning. Det bör även finnas rutiner för kalibrering av mätdon. 

Rutinerna för vad som skall utföras bör konstrueras tillsammans med mätningsansvarige. 

Bilaga K ger exempel på hur underhållsrutiner av detta slag kan se ut. 
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För att bibehålla en upprätt ordning måste varje anställd ta ansvar för att rutiner genomförs och 

att dokumentation uppdateras. Det är dock bra om man utser en specifik ansvarig för denna 

uppgift, detta kan exempelvis vara stationsansvarig eller högre uppsatta ansvarige, på så sätt 

inför man dessutom det lean inspirerade tankesättet ’’se med egna ögon’’. Att man en gång i 

veckan dessutom utför en omfattad revision så förminskas risken för plötsliga brister något 

ytterligare. Det dagliga revisions rutiner bör en gång i månaden sammanställas och visualiseras 

för att se ifall det förekommer förbättringar eller en försämring.  
 

4.5.7 To-Be Maps 

 

Alla de ovanståde förbättringsförslag har som ändamål att minska eller helt eliminera 

grundorsakerna och således också omarbetningar i form av reparationer, misstag eller 

väntetider frambringade av flaskhalsar eller onödiga steg utan mervärde. Detta gav upphov till 

nya processkartor för både fixturhantering och mätrum (se bilaga L). 

 

Fixturhantering 
 

Figur 4.7 To-Be-Map, fixturhantering 

Mätrum 
 

Figur 4.8 To-Be-Map, Mätrum 
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4.6 Control 

 

Då ingen fullständig implementation av ovanstående förbättringsförslag verkställdes kommer 

styrfasen i resultatdelen endast innefattas av tips som med stöd av kopplad teori kan hjälpa 

Södergrens i genomförandet av en eventuell framtida styrfas.   

 

Enligt Brassard, Skarin och Johansson (2003) finns det ett tydligt mål som man i en styrfas ska 

sträva efter:  

 

’’Målet i steget styr är att säkerhetsställa att de uppnådda resultaten blir bestående genom att 

de förbättrade arbetsmetoderna eller processerna blir införda rutiner. Målet är också att 

kunna förutse framtida förbättringar och se till att lärdomarna från förbättringsarbetet 

bevaras’’ 

     
– Brassard, Johansson & Skarin, 2003, s 22 

I enlighet med Brassard, Skarin och Johansson (2003) finns en även en riktlinje över hur 

processflödet i en styrfas ska se ut:  

 
Figur 4.10 Processflödet i control-fasen – Brassard, Skarin & Johansson, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av Pande 

och Holpp (2002) finns dessutom ett antal åtgärder man i styrfasen ska ta hänsyn till: 

 

1. Framställ en mätmetod för att kontrollera att förbättringsåtgärder visar upp eftersträvad 

verkningsgrad.  

2. Frambringa en plan för att åtgärda eventuella felmöjligheter.  

3. Underrätta av vilka faktorer som ger största påverkan på processernas utfall. 

4. Fördela den kunskap som projektet givit med alla i organisationen. 

5. Överlämna ansvar till de anställda som i vanliga fall ansvarar för processerna.  

För att säkerhetsställa att styrfasens mål uppnås finns precis som i de andra delarna av DMAIC 

även här ett antal rekommenderade kvalitetsverktyg (Brassard, Skarin & Johansson, 2003). I 

nästföljande tabell 4.2 uppvisas vilka typer av verktyg som kan användas.  
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Tabell 4.2 Förslagna kvalitetsverktyg under control-fasen  

Fas 

Källa  

 

 

DEFINE 

 

MEASURE 

 

ANALYZE 

 

IMPROVE 

 

CONTROL 

Skarin 

(2002) 

    SPS 

Poka Yoke 

 

 

 

IsixSigma 

(2003) 

    Processduglighet 

SPS 

Kalkylering av 

Kostnads- 

besparingar 

Beräkning av 

sigmavärde 

 

Magnusson, 

Kroslid & 

Bergman 

(2003) 

    SPS 

Kalkylering av 

Kostnads- 

besparingar 

 

Brassard, 

Skarin & 

Johansson 

(2003) 

    SPS 

PDCA-cykeln 

Tidsdiagram 

Projekt- 

Grindar 

Process- 

ledningskarta 

Kommunika- 

tionsplan 
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5. ANALYS 

 

I analysen av denna rapport jämförs det empiriska pilotprojekt med förekommande teorier av 

metoder och verktyg kopplade till förbättringsarbetet i DMAIC. Med utgångspunkt i dessa 

jämförelser kom täckande slutsatser att utarbetas.  

 

5.1 DMAIC-metoden  

 

Nedanstående analys har utförts efter den kunskap som erhållits av förbättringsmetoden 

DMAIC vid pilotprojekt och dess undersökning. Analysen följer den struktur som framvisas i 

metod (kapitel 2) och teori (kapitel 3) och har därav sin början i de etapper som ingår i 

definitionsfasen.  

 

5.1.1 Define 

 

Som start i ett DMAIC-projekt anses med stöd från teorier av Magnusson, Kroslid och 

Bergman (2003) att en sammanställning av ett gemensamt projektkontrakt är nödvändigt. I det 

projektkontrakt som sattes ihop för detta pilotprojekt berättigades varför pilotprojektet på 

Södergrens Br. Metallindustri ska genomföras. I kontraktet uppgavs dessutom syftet, 

avgränsningar, kundkrav, rollfördelningar och tidsaspekter. Rollfördelningen i 

projektkontraktet kom att fungera som ett slags gruppkontrakt där målen för varje individ 

inblandad i pilotprojektet klargjordes. Därav uppkom namnet grupp- och projektkontrakt. Då 

kraven i pilotprojektet redan från början varit mer eller mindre självklara så användes inte 

Kano-modellen eller CTQ som Sörqvist och Höglund (2007) vid denna fas annars 

rekommenderar. Av sekretess skäl och då Södergrens som legoföretag upprättar sina krav efter 

sina kunders så identifierades inga externa kunder som Sörqvist och Höglund (2007) också 

anser vara viktigt, fokus låg istället på Södergrens som en intern kund och kraven hos dessa 

förfinades med hjälp av brainstorming och VOC översättningsmatriser. Förbättringsgrupp har 

trots ovanstående avvikelser av vad som i teori förespråkats ändå under hela kontraktets 

framställningsprocess försökt förhålla sig till det Pande och Holpp (2002) samt Magnusson, 

Kroslid och Bergman (2003) rekommenderat.  

 

Definitionsfasen avrundas med att identifiera berörda processer i form av kartläggningar. 

Huvudmålet med processkartläggningar är enligt Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) att 

skapa ett gemensamts synsätt för alla berörda i projektet. Vid framtagningen av processkartor 

har man inte bara tagit detta i hänsyn utan också försökt förmedla ett mer detaljerat synsätt 

genom att förutom utformning av övergripande processkartor även, utifrån dessa, skapa ett 

flödesschema och ett träddiagram, i detaljnivå. 

 

5.1.2 Measure 

 

I en mätningsfas ska man enligt samtliga, Magnusson, Kroslid och Bergman (2003), Sörqvist 

och Höglund (2007) och Snee (2002) identifiera både faktorer (x) och dess påverkande faktor 

(y), för just detta ändamål använde förbättringsgrupp det av Magnusson et.al., 

rekommenderade kvalitetsverktyget orsak-verkan-diagram. De brister som kan ha framkommit 

under framtagningen av orsak-verkan-diagram kan ha sin uppkomst i att förbättringsgrupp inte 

hade särskilt stor tidigare erfarenhet av att skapa orsak-verkan-diagram. Då förbättringsgrupp 

saknade fullständig kompetens i vad som menas med ett orsak-verkan-diagram grundades 

framställningen på tillhörande teori, trots detta kom man i pilotprojektet ändå att utesluta några 
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av de sju stycken huvudorsaker (M) som Bergman och Klefsjö (2001) framför, för att enklare 

kunna anpassa diagrammen till det undersökta studieobjektet.  

 

Nästa steg vid mätningsfasen ska i enlighet med Snee (2002) vara att utifrån det orsak-verkan-

diagram man i steget innan framtagit sortera upp orsakerna i kontrollerbara eller 

okontrollerbara. De orsaker som framkom i pilotprojektets orsak-verkan-diagram uppgavs alla 

som kontrollerbara, då dock Snee (2002) menade på att en sortering av kontrollerbara och 

okontrollerbara kunde ge upphov till vilka orsaker som ska styras för att få ett tillfredställande 

processutfall så bestämde sig förbättringsgruppen att ändå sortera bland de i förhand 

kontrollerbara orsakerna, här dock i, förväntade grundorsaker, vanliga orsaker och uteslutande 

orsaker. Huruvida alla orsaker som kategoriserades som grundorsaker och uteslutande orsaker 

verkligen borde vara det är svårt att avgöra i ett sådant tidigt stadium av pilotprojektet, då den 

befintliga kunskapen av processerna kan vara bristfällig.  

 

Upprättandet av ett mätdokument för grundorsakerna följde anvisning framförd av Eckes 

(2001). Då data och datainsamling i pilotprojektet är av kvalitativ form strukturerades dock 

mätdokumentet enligt Magnussons et.al., exempel, utöver detta kom förbättringsgruppen, för 

att göra mätdokumentet mer tydligt, att dessutom ange tips på kvalitativt anpassade verktyg 

som man kan använda under datainsamling. Förbättringsgrupp bestämde dessutom att införa 

utrymme för förändringar genom att inte specificera mätdokumentet allt för mycket, de 

eventuella avvikelser från mätdokumentet dokumenterades för vidare undersökning.  

 

5.1.3 Analyze 

 

I enlighet med teorin kopplat till analysfasen fokuserade även det empiriska pilotprojektet vid 

analysdelen på processernas identifierade y:n. Att dock räkna ut y:nas medelvärde utryckta i 

antalet DPMO utelämnades av de motiveringar som framgår i metodavsnittet 2.8.3.  

 

Då kategoriseringen av orsakerna i mätningsfasen bestämdes endast genom brainstorming och 

den processkunskap som vid det tidiga stadiet var tillgängligt så ansågs de som redan nämnts 

en aning osäkra. För att reducera orsaker ytterligare och därav också säkerhetsställa att man 

bland annat valt rätt grundorsaker infördes i analysfasen ett relationsdiagram för respektive 

process, detta motiveras även av Magnusson et.al. Innan framställningen av 

relationsdiagrammet tog vid så försäkrade förbättringsgrupp att processkännedomen i gruppen 

var så pass bra att relationsdiagrammen inte skulle ge pilotprojektet någon form av ny data 

förutom det som de avser att ge (ibid). Genom relationsdiagrammen kunde tydliga kopplingar 

mellan orsakerna visualiseras, de grundorsaker som fastställdes i detta stadium blev 

förvånansvärt lika de som man i tidigare mätningsfas beskrev. Denna iakttagelse visar att den 

processkunskap som fanns tidigt under pilotprojektet inte var bristfällig.  

Att utesluta utbildning och variationer i temperatur och mätning, tre orsaker som i enlighet med 

Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström (1999) bör anses som grundorsaker 

visar på ytterligare färdigheter hos förbättringsgrupp av att kunna anpassa de använda 

kvalitetsverktygen mot det undersökta studieobjektet. I de kontinuerliga samtal med 

projektsponsor och intervjuer med ledningspersonal talades det ofta om vikten att utesluta rätt 

orsaker. Väljer man att utesluta vissa orsaker skall detta beslut fattas i konsensus med samtliga 

i förbättringsgrupp, en bra motivering till ett beslut av detta slag kan vara att orsakerna kräver 

särskild bearbetning, vilket är fallet med de uteslutande orsakerna i detta pilotprojekt.  

 

Inför nästa fas av DMAIC-metoden, kom man i enlighet med berört teoriavsnitt upprätta ett 

antal förbättringsmål. Här kombinerades förbättringsgruppen sin egen kunskap av att sätta upp 
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mål med det Magnusson et.al. framhäver. Om ett DMAIC-projekt misslyckas att nå upp till de 

uppsatta mål och krav så finns risken att förbättringsmetoden inte passar företaget och utesluts. 

Därför upprättades målen i konsideration med de berörda processernas tillgängliga 

prestationsförmåga, på detta sätt försäkras att identifierade problem reduceras, krav uppfylls 

och därav att DMAIC-metoden höjer sin position i organisationen.  

 

5.1.4 Improve 

 

I förbättringsfasen skall grundorsakerna som valdes ut i föregående fas justeras på ett sådant 

sätt att förbättringsmål, krav och önskat processutfall uppnås tack vare implementationen av ett 

antal förbättringsåtgärder via kvalitetsverktyg (Brue, 2002). Angreppsättet som användes i 

detta pilotprojekt strider till viss del ifrån detta då man i förbättringsfasen endast utpekade 

tänkbara förbättringsförslag utan implementation. I förbättringsförslagen angavs dock visuella 

rekommendationer på lösningar utformade med hjälp av anpassade kvalitetsverktyg, det som 

inte visuellt framfördes representerades i form av vägledande text. Då förbättringsgrupp vid 

framtagning av dessa konstant blickade tillbaka till förbättringsmål och krav samt att 

kontinuerliga samtal hölls med projektsponsor så anses att en implementation av 

förbättringsförslagen skulle ernå de uppsatta målen, alltså att reducera eller helt ta bort negativ 

effekt hos grundorsakerna (x) och därav också höja processernas effektivitet. Trots detta 

positiva anseende så kan man inte då implementering saknas, jämföra lösningar, en viktig del i 

förbättringsfasen, enligt Sörqvist och Höglund (2007).  

 

5.1.5 Control 

 

Då ingen implementation av förbättringsförslag är fullbordad så kan denna fas precis som 

ovanstående inte fullt genomföras. Istället för att dock hoppa över styrfasen så har 

förbättringsgrupp valt att visa fram hur Södergrens Br. Metallindustri kan förhålla sig i och 

utföra en eventuell framtida styrfas i DMAIC-projekt. De instruktioner som återfinns i avsnitt 

4.6 i rapportens empiriska del kom inte att på något sätt kopplas ifrån det som anges i 

tillhörande teori.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Formuleringen av slutsatser i denna avslutade del baseras endast på det syfte som är satt för 

examensarbetet. Diskussioner och förslag för fortsatt arbete inriktas till fallföretaget, 

Södergrens Br. Metallindustri men kan också betraktas som ett komplement till det rapporten 

syftar.  

 

6.1 Slutsatser 

 

Denna rapports syfte (se avsnitt 1.3) är att ge förslag på hur legoföretag i liknelse med 

Södergrens Br. Metallindustri kan gå tillväga vid införandet av ett DMAIC-projekt genom att 

via tips på ett antal införandestrategier vägleda företagen mot en lyckad implementering av 

metoden, DMAIC.  

 

Av den erfarenhet och kunskap som under pilotprojekt på Södergrens Br. Metallindustri 

erhållits samråder förbättringsgrupp att framtida implementeringar av ’’DMAIC-metoden som 

ett förbättringsarbete’’ ska ske med enlighet av en specialiserad utvecklingsgrupp. Ifall företag 

saknar utvecklingsgrupp eller liknande ledning bland anställda så bör detta införskaffas snarast 

möjligt. Viktigt är att här noga ta hänsyn till vilka personer som man väljer att införa i denna 

typ av arbetslag, även kallad förbättringsgrupp. För det pilotprojekt som infördes på Södergrens 

Br. Metallindustri bestod förbättringsgrupp av utomstående personer, alltså personer utan 

koppling till företaget. Därav ställdes stora krav på denna grupp som blev skyldiga till att läsa 

in och lära sig av både kopplad teori och av Södergrens som verksamhet, här förbrukades 

mycket tid som företag annars kan bespara ifall rätt personer med rätt utbildning och erfarenhet 

utses. De mest stabila förbättringsgrupper är de som innefattar anställda som länge befunnits i 

företaget, då gruppens huvudsyfte är att hitta förbättringsmöjligheter genom att dagligen 

utvärdera verksamhetens nuvarande effektivitet. Således kan arbetssätt och kvalitetsanpassade 

metoder lätt tillämpas i nya förbättringsprojekt. En väl etablerad förbättringsgrupp kommer 

dessutom enklare kunna förmedla ett lyckat förbättringsprojekt till resten av organisationen. 

Under pilotprojekt på Södergrens Br. Metallindustri fanns dock möjligheter för 

förbättringsgrupp att vid samtal med VD växla åsikter och idéer, VD Jens Calberg fick därav 

rollen som projektsponsor och sågs som en viss expert. Vid förbättringsarbete på andra 

legoföretag rekommenderas därför att en expert med exempelvis, en roll som projektsponsor, 

utöver en förbättringsrgrupp ska utses.   

 

Ett potentiellt hinder för en fullständig och lyckad implementering av ett DMAIC-projekt kan 

kommas vara kulturen i en organisation. Trots att de flesta legoföretag på grund av deras i 

allmänhet små organisationsstorlekar har bra sammankopplad personal som är vana att arbeta i 

team där idéer kan flödas fritt så gäller det att för organisationer som vill införa ett 

förbättringsarbete via DMAIC-metoden fokusera på en arbetsform som uppmuntrar kreativt 

tänkande och nya arbetsförslag. Denna process utförs dock inte på en dag, ifall personal är för 

fästa i det gamla bör företagets ledning fundera över en längre och långsam utbildningsplan för 

samtliga anställda, så att nya idéer i form av förbättringsförslag utifrån DMAIC uppskattas 

istället för att kritiseras.  

 

När en implementering av förbättringsmetoden DMAIC är redo att inledas i ett legoföretag och 

personal, både de utvalda i förbättringsgrupp och övriga i företaget fått den utbildning de 

behöver, kan nedanstående stycklista användas som stöd till att åstadkomma ett ändamålsenligt 

och lämpat arbete i anslutning till DMAIC-metoden. Framställningen av följande stycklista har 
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sin bakgrund i arbetet av pilotprojektet på Södergrens Br. Metallindustri och den kopplade 

teorin som användes.   

 
1. Vid inledningsfasen av metoden DMAIC ska man skapa ett så kallat projektkontrakt. I 

projektkontraktet skall roller fördelas mellan samtliga medlemmar i förbättringsgruppen. När 

kontraktet utformas bör samtliga närvara då man även vid detta stadie formulerar fram de mål 

och krav som vidare arbete ska sträva efter att åstadkomma. 

2. Förutsatt att det förekommer bristfällig och skiftande kunskap av det eller de processer som 

DMAIC-projektet avser att beröra borde en processkartläggning införas. Är de berörda 

processerna en aning komplexa är det klokt att införa detaljerade processkartor i form av 

flödesscheman.  

3. Kvalitetsverktyg som vanligtvis kopplas till DMAIC-projekt karakteriseras främst av att de 

bemöter data av kvantitativ form. Detta förstärks även utav de valen av kvalitetsverktyg i det 

Södergrens inriktade pilotprojektet. De kvalitetsverktyg man bör välja är olika beroende på 

vilket företag och vad för slags förbättringsarbete DMAIC-metoden avser att inta. För att 

dessutom framhäva bästa möjliga slutresultat bör valet av kvalitetsverktyg ske utifrån befintlig 

kunskap hos förbättringsgrupp och projektsponsor.   

4. Det är viktigt att avgränsa tidsperioden av ett DMAIC-projekt då detta kan ge incitament för att 

sätta upp väl genomtänkta avgränsningar. Hur lång tid denna tidsperiod bör vara beror helt på 

organisationen och det man undersöker, då speciellt de två sista faserna, improve och control 

inte får stressas igenom, så anses att ett DMAIC-projekt bör vara igång under åtminstone sex 

månader.  

5. Avrundningsvis är det viktigt att påpeka att allt fokus inte endast får ligga på 

förbättringsgruppens kunskap, även fast det i ovanstående steg tydliggörs hur viktigt denna 

kunskap är så finns det en risk att arbetsgången i DMAIC-projekt står och faller ifall man inte 

vid jämna mellanrum tar emot hjälp eller tips ifrån utomstående ’’experter’’. Ett exempel på 

detta i det pilotprojekt som infördes på Södergrens Br. Metallindustri var de två olika 

benchmarks som genomfördes. Ett annat exempel kan vara den rekommenderade kostnads- och 

intäktsanalysen vid förbättringsfasen, improve. Här kan med fördel utomstående hjälpa till. 

Grundat på samtliga av förbättringsgruppens teoretiska och empiriska kunskaper som erhållits 

av erfarenheterna från pilotprojektet på det karaktäristiska legoföretaget Södergrens Br. 

Metallindustri anses att alla de resurser och steg som krävs för att ett allmänt legoföretag ska 

kunna införa förbättringsmetoden DMAIC, vara mycket värdiga att uthärda. Utifrån detta anses 

rapporten ha uppfyllt dess syfte.  

 

6.2 Diskussion 

 

Vid ett flertal gånger under detta examensarbete har förbättringsgrupp fått frågan om DMAIC 

ger upphov till ny kunskap eller har en bredare betydelse för Södergrens Br. Metallindustris 

allmänna kvalité. I enlighet med vad metodens föresåkare anser och de många positivt påvisade 

DMAIC-projekt i betydande organisationer bedöms metoden som nyttig för all slags 

kvalitetsarbete i företag. Kostnadsbesparingar som andra företag kunnat påvisa genom 

införandet och utförandet av DMAIC-projekt går onekligen att blunda för.  

 

Otvivelaktigt kan andra metoder än de som framgår i det tidigare kapitels anvisade handlingsätt 

användas för en lyckad insats av arbetet i förbättringsmetoden DMAIC. Att alla DMAIC-

projekt bör tolkas och implementeras som förbättringsarbeten är inte fallet och likaså är det 

inget slutgiltigt beslut för alla sorters legoföretag.  
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Det mest essentiella, och därav det som ofta nämns i denna rapport, att ta med sig i ett dagligt 

arbete med DMAIC-metoden, är att det förekommer en viss grad av engagemang, både från 

ledning, förbättringsgrupp samt återstående anställda. Hur man väljer att kombinera inlevelsen 

från anställda med den utbildning de tänkas gå igenom är den biståndsdel som 

förbättringsgrupp anser ha störst inverkan på hur gynnsamt ett förbättringsarbete med underlag 

av DMAIC-metoden kan tänkas klassificeras som.  

 

6.2.1 Förslag till fortsatt arbete  

 

Då rapportens pilotprojekt rundas av redan under DMAIC-metodens förbättringsfas, improve, 

så kommer detta avsnitt handla om hur framförallt Södergrens Br. Metallindustri kan ernå ett 

fulländat DMAIC-projekt genom att upplysa hur en analys- och styrfas (control) kan slutföras.  

 

Vid de förbättringsförslag som avrundningsvis föreslogs i förbättringsfasen, improve, föreslås 

att en ny förbättringsgrupp utses, denna ska innefattas av de kriterier som framgår i tidigare 

kapitel angående framtagningen av en förbättringsgrupp. Den nya förbättringsgruppen bör 

utvärdera, justera och implementera vardera av förbättringsförslagen. Efter en implementation 

bör förbättringsgrupp analysera kring hur ett slutresultat kom att ses som positivt eller inte. Här 

rekommenderas exempelvis en kostnads- och intäktsanalys.  

 

För att erhålla en mer detaljerad bild av hur förbättringsförslagen påverkat verksamheten bör 

man som inledning av en styrfas (control-fasen) mäta de förnyade processernas prestanda. 

Viktigt är här att ha de tidigare uppsatta förbättringsmålen i åtanke. Med hjälp av mätningen 

tillsammans med den i förbättringsfasen upprättade kostnads- och intäktsanalys kan 

förbättringsgruppen värdera ifall arbetet i DMAIC-projektet frambringat besparingar och i så 

fall i vilken omfattning. Arbetet i styrfasen skall dessutom kunna förväntas att frambringa en 

varaktighet i implementationen så att förbättringsförslagens positiva effekter kvarstår efter det 

att DMAIC-projekt avslutas. De kvalitetsverktyg som förespråkas i tabell 4.2 passar bra för just 

detta ändamål.    
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I 

I Bilaga A 

 

Benchmarking  

 

För att få in mer data utöver datainsamling jämfördes Södergrens Br. Metallindustris med andra 

ledande aktörer med liknande organisationsverksamhet. I detta pilotprojekt har benchmarking 

gjorts av två externa företag, Hexagon Metrology Nordic AB och K-C Kalibreringscentrum. 

Benchmarking behandlade endast mätrumsmiljö och hanteringen av mätdon.  

 

Hexagon Metrology Nordic AB 

 

Hexagon har redan sen uppstarten av pilotprojektet på Södergrens, varit ett tänkbart externt 

företag för benchmark. När det fanns brister i datainsamlingen kring mätrum och mätdon 

bestämde förbättringsgrupp att det var dags för ett besök. Tyvärr fanns ingen tid för en privat 

genomgång runt Hexagon så därför med hjälp gemensamt kontaktnät så gick förbättringsgrupp 

en kort rundtur ensamma, trots att många frågor inte besvarades, så var det tydligt hur alla 

arbetare var mån med hur vi rörde oss runt om i verksamheten, försiktighet är således mycket 

viktigt i mätningsmiljö. 

 

Då Hexagons mätrumsmiljö är betydligt mer omfattande än just den som finns på Södergrens 

Br. Metallindustri så blev de uppgifter som fanns angående Hexagons mätdonshantering en 

aning opassande. Det man ändå kunde ta med sig var hur betydelsefullt det var med att miljön 

inte påverkar mätningen, annars kan det lätt förekomma variationer. I en mätningsmiljö är det 

viktigt att temperaturen håller sig inom gränsvärdena, vanligt är 20 grader, då riskerar man inte 

att material på något vis utvidgas och således ge fel utslag under mätning. Det får dessutom 

inte förekomma någon fukt i mätrum eller mätningsmiljö då det kan få verktyg som tillexempel 

mätdon att rosta. Belysningen i mätrum är även viktig, mätrum ska helst vara mycket ljusa, de 

flesta förekommer därför i vit färg.  

 

K-C Kalibreringscentrum  

 

Då man inte fick ut allt man behövde genom den benchmark man genomfördes på Hexagon så 

kom förbättringsgrupp i kontakt med Mathias Grundblad. Mathias Grundblad som 

presenterades via projektsponsor Jens Calberg, är VD för K-C Kalibreringscentrum i 

Eskilstuna, Mathias har som VD även en viktig roll i det praktiska beträffande mätning då han 

själv mäter in princip allting själv. Då Mathias även på uppdrag mäter och kalibrerar en del för 

Södergrens ansågs de uppgifterna han kunde erbjuda högst relevant.  

 

Enligt Mathias ska det i ett mätrum såklart vara rent och snyggt, allt som innefattas i mätrum 

måste till viss grad ha en tillämplighet annars bör det flyttas bort. Det som även förflyttas in i 

ett mätrum måste vara rent, en inspektion av varje föremål innan de förekommer i mätrummet 

är således ett bra tips.  

 

Vad gäller lagerplaceringar i ett mätrum så ska mätdon eller andra behövande verktyg placeras 

beroendes på användningsgraden. De som används ofta skall man lätt kunna komma åt och 

utan att behöva röra sig särskilt långt. Det som behövs måste ha en tillgänglig plats, och finnas 

där när det behövs. Mätdon bör med jämna mellanrum kontrolleras, det är viktigt att varje 

mätdon besitter den egenskap den ska ha. Mätdon ska därför innan mätning inleds vara 

kalibrerat och verifierat, för att fullgöra detta krävs det dessutom att man förutom kontinuerliga 

kontroller även en verifiering innan mätdonet efter användning läggs tillbaka på sin angivna 

plats. Genom att på ett bra och systematiskt sätt ägna sig åt ovanstående så kan Södergrens, då 
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mätdon och andra behövande verktyg är mycket dyra och ofta känsliga, spara mycket pengar 

på tillexempel reparationer vid eventuella fel.   
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Projekt- och gruppkontrakt 

 

1. Information  

Project Name:  Förbättringsarbete med bistånd av DMAIC-metoden 

Executive Sponsors:  Antti Salonen 

Department Sponsor:  Jens Calberg 

Impact of project: Ett pilotprojekt med utgångspunkt i kvalitetssäkring på Södergrens Br. Metallindustri 

2. Medlemmar 

 
Name Department Telephon

e 
E-mail 

Förbättringsgrup

p: 

Johannes Awidasian 

Mikael Persson 

Examensarbetare 

Examensarbetare 

 

0767821119 

0738389883 

Jan12015@student.mdh.se 

Mpn11016@student.mdh.se 

 

Projektsponsor    Jens Calberg VD, Södergrens Br. 
Metallindustri 

- - 

Övriga -
gruppmedlemmar  

Johan Fils 

Birgitta Wahlström,  

Mattias Sköld,  

Mikael Ahonen 

Svets 

Bearbetning 

Punktsvets 

Produktionstekniker 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

     

3. Problem 

Fixturhantering: Problemet i fixturhanteringen innefattar lager och lagerplats, markeringsprinciper för fixturer i form av 

artikelnummer och revisionsnummer samt underhållshantering. 

Mätdon: Problemet i mätdonshanteringen innefattar placering och lagring, märkningsprinciper och dokumentation av 

mätdon. 

Mätrum: Problemet i mätrummet innefattar design, rummets funktioner och rutiner samt avfallshanteringen i rummet. 

4. Lönsamhet 

Allvarlighetsgrad Beskriv påverkan på verksamheten  

Fixtur: Fixturhanteringen täcker in princip hela produktionsavdelningen, således kommer bristfällande kvalité av denna 

påverka hela produktionen och bolaget negativt. En bättre kvalitetssäkring kommer därav leda till bättre arbetsförhållanden, 
kostnadsbesparingar och större avkastning då man kan locka fler externa kunder. 

Mätdon: Dåligt lagrade mätdon kan leda till skador och förseningar i produktion vilket kan förvärra den allmänna kvalitén. 

Ett legoföretag som Södergrens som inte kan hantera sina mätdon på ett systematiskt och säkert sätt kommer få 
svårigheter med att tillfredsställa de anspråk finns från externa kunder. Därför anses mätdonshanteringen ha en stor 
allvarlighetsgrad i detta pilotprojekt. 

Mätrum: Ett väl struktuerat mätrum med tillhörande komponenter skulle både öka förtroendet hos externa kunder och 

stärka kvalitetssäkringen. Ett legoföretag som utlovar kvalité men som inte har ett fungerande mätrum kan ge signaler av 
opålitlighet. Mätrummet avser därför ha stor allvarlighetsgrad i pilotprojektet då det fungerar som företagets ansikte utåt. 

Kunder Vilka är kunderna och vad är dess krav?  

Interna: Södergrens Br. Metallindustri 

Externa: Södergrens kunder 

Krav: Se bilaga C 
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Tid Under hur lång tid kommer projektet vara igång?    

GANT-SCHEMA    

DEFINE 2015-01-30 2015-02-15 

MEASURE 2015-02-16 2015-03-10 

ANALYZE 

IMPROVE 

2015-03-05 

2015-04-05 

2015-03-25 

2015-04-25 

CONTROL 2015-05-01 2015-05-12 
 

5. Syfte  
Pilotprojektets syfte är att påvisa identiteten hos de underliggande orsakerna för de påpekade problemen kring 
studieobjektets, fixturhantering, mätdonshantering och mätrum. De uppgifter som samlas efter vidare undersökning skall 
användas som utgångspunkter för framtida förbättringsförslag. 

6. Sign-off 

  

Name 

 

Signature 

Date 

(MM/DD/YYYY) 

Executive Sponsor Antti Salonen   

Department Sponsor Jens Calberg   

Project Group  Johannes Awidesian 

Mikael Persson  

04/20/2015 

04/20/2015 

7.  Avgränsning 

Avgränsningar kommer ske i DMAIC-metodens avslutande faser, improve och control, då en fullständig implementation eller 
en standardiserad kontroll av dessa inte kommer innefattas i detta pilotprojekt. 
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Voice of the customer (VOC) translation matrix  

 

FIXTUR 

 

MÄTRUM 

 

KUND KOMMENTAR PROBLEM KUND KRAV 

Design Innertak  

Belysning 

Ingång 

 Mätrum ska utstråla ordning, 
renhet och trygghet 

 Rummet ska ge en 
övertygande utstrålning av ett 
mätrum 

Rutiner Diabasskiva 

Spärrat-gods-yta 

 Standardiserade rutiner för att 
skydda diabasskiva, spärrat 
gods etc. 

Funktioner Mätdon 

Märkning 

Mäthjälpmedel 

 Tydlig och visuell 
sammanställning av rummets 
funktioner 

 Standardiserat hanteringssätt 
för skadade/ tappade mätdon 

 Markering av hyllplan och 
spärrat gods etc.  

Avfall Kemikalier 

Glödlampor 

Batterier 

Lysrör 

 I mätrummet skall finnas plats 
för hantering och förvaring av 
miljöfarligt avfall 

 

 

 

 

KUND KOMMENTAR PROBLEM KUND KRAV 

Dålig fixturhantering Lagring  Visuell märkning av fixtur- 
lagerplats  

 Systematisk och praktisk 
fixturplacering i lager  

 Endast användbara 
verktyg i lager 

 Markering  Visuell märkning av 
fixturer 

 Artikel nr 

Rev nr 

 Varje fixtur ska markeras 
med tillhörande artikel nr 

 Varje fixtur ska markeras 
med tillhörande rev nr 

 

 

 

 

 

Underhåll  Varje fixtur ska 
kontrolleras innan 
användning 

 Dokumentation ska ske 
vid varje kontroll 
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MÄTDON 

 

KUND KOMMENTAR PROBLEM KUND KRAV 

Mätdon utanför mätrum Dokumentation 

Märkning 

Lagring  

 
 
 
 

 Uppdatering av 
mätdonslista 

 Ny och systematiserad 
mätdonshantering 

 Nya märkningsprinciper 
för mätdon och lagerplats  

  
I ovanstående VOC matriser identifierades och klargjordes kundens (Södergrens Br. Metallindustris) 

krav gentemot alla delar i studieobjektet, dvs fixturhanteringen, mätrum och mätdonshanteringen. 

Matriserna användes som hjälpmedel under upprättandet av projekt- och gruppkontraktet. (Se även 

kapitel 4.2).  
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SIPOC 

 

 
Nedan följer en förklaring till vardera huvudrubrik i det ovanstående fixtur inriktade SIPOC 

diagrammet som även visas i resultatdelen som figur 4.2. SIPOC diagrammet upprättades, som även 

framgår i avsnitt 4.2.2, av den anledningen att skapa en övergripande och enhetlig syn på 

fixturhanteringsprocessen.  
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Supplier: I den process som avses för fixturhanteringen identifierades tre så kallade leverantörer, 

suppliers. Den externa kunden, alltså Södergrens kunder, dessa identifieras inte av den motivering som 

framgår i avsnitt 4.21, men spelar ändå en viktig roll då dessa ger en anledning till att en order uppstår. 

Den andra leverantören är självaste Södergrens då dessa förser processen med fixturer. Den sistnämnda 

leverantören är arbetaren då denna förser processen med de fysiska musklerna, det är arbetarna som 

både lokaliserar, tar fram och förflyttar fixtur i processen.  

 

Input: Med input menas det som leverantörerna levererar till processen. Processens input blir således 

en order, med order menas insikt som skapas i hela verksamheten och bland anställda då en order 

uppkommer samt den dokumentation som framgår. De resterande input är självaste fixturen samt de 

fysiska rörelser och lokaliseringsminnet hos anställda.  

 

Process: Under rubriken process identifieras den påverkande processen, dock så presenteras endast i 

SIPOC en övergripande version, här framgår alltså endast huvudstegen i processen. Dessa är:  

 
1. Order/ artikel nr – En order upprättas efter kunds efterfrågan. Order levereras till berörd 

produktionsavdelning och anställda, dessa lokaliserar rätt fixtur som behövs till arbetet genom 

att titta och leta efter det artikelnummer som framkommer i orderbladet. 

2. Hitta/ ta fram fixtur – Efter att man hittat fixturen tas denna fram och förflyttas till berörd 

maskin.  

3. Använd fixtur – Fixturen används under produktionen, hur detta utförs ingår inte i denna 

process och blir således en subprocess.  

4. Lägg tillbaka/ undan fixtur – Efter att fixtur används förflyttas den tillbaka till den plats den 

kom ifrån.  

Output: Det som återstår efter ovanstående steg är självaste fixturen samt eventuell spill. 

 

Customer: Fixturen återplaceras på sin plats i fabriken och därav blir Södergrens en så kallad customer. 

Det spill som eventuellt kan förekomma levereras dock till återvinning eller slängs som skräp. 
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Flödesschema  

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://malardalensingenjorer.se/om-oss/&ei=6lZnVYSAMYuLsAGHwIOoCA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGh8PxJWAfEdxcF92x96EEvGdT2oQ&ust=1432922210461296


 

X 

Ovanstående processkarta visar en detaljerad bild av fixturhanteringsprocessen, denna togs fram av den 

anledningen som framgår i berört avsnitt, 4.2.2. Processen av att lokalisera och ta fram en fixtur är idag 

mycket riskfylld. Med detta menas att det kan förekomma ett flertal steg som kan komma att orsaka 

tids- och pengarförluster. Dessa steg identifieras som eventuella flaskhalsar och markeras med den rött 

sträckande rektangeln. När order mottas sker lokaliseringen av fixtur endast i hopp om att artikelnumret 

som framgår i orderpappret finns markerat på fixtur, detta anses som också framgår i ovanstående 

rapport, som otillräckligt. Då det förekommer bristfälligheter i främst märkning av fixturer så kan det 

förekomma ett antal problem. Dessa återfinns i nedanstående flödesschema. Det detaljerade 

flödesschemat som också förklaras i avsnitt 4.2.2 kan kort sammanfattas enligt följande:  

 
1. Order – Order kommer in 

2. Titta artikelnummer – Leta efter fixtur med samma artikelnummer som i order  

3. Hitta inte fixtur – Artikelnummer kan antingen saknas på fixtur eller så finns inte fixturen, 

oavsett är detta produktionsteknikerns problem att lösa.  

4. Hitta fixtur – Antingen hittar man fixtur men artikelnummer saknas, då ska detta återgäldas. 

Eller så upptäcks att fixturen är skadad då kastas, repareras eller så skapar man en ny fixtur. 

Förekommer inget av följande fortsätter processen som den är tänkt.   

5. Ta fram fixtur – Fixturen förflyttas till produktionsområdet 

6. Fixtur används – Subprocess  

7. Lägg undan fixtur – Fixtur förflyttas till platsen den togs ifrån 
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Layoutritning  
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Både ovanstående layoutritning och figur 4.4 i avsnitt 4.2.2 betraktas, som sagts, som övergripande 

processkartor, i figur 4.4 har man även markerat de områden där det förekomma mest flaskhalsar eller 

spill. Utifrån dessa områden har man för samma anledning som flödesschemat uppkom efter SIPOC, att 

konstruera nedanstående träddiagram. Träddiagrammet som också visas som figur 4.5 innefattar 

förutom mätrummet också mätdonshanteringen. Förklaringen för varje steg i detta diagram är följande:  

 

Mätrum: I dagens mätrum finns och som även visualiseras i ovanstående layoutritning ett antal olika 

delar att ta hänsyn till, dessa är arbetsytor, förvaring, planlösning och funktioner.  

 

Planlösning: Mätrummet är litet i sin area och därför är det viktigt hur den prioriteras angående 

planlösning. Mätrummets area uppskattas vara runt 15 kvadratmeter.  

 

Arbetsytor: I dagens mätrum finns endast en arbetsyta, detta är en bänk som är placerad längst väggen. 

På denna bänk finns spärrområde 2, här placeras gods som till exempel väntar på att bli kalibrerade. 

 

Förvaring: I dagens mätrum förvaras material och verktyg i en lång och öppen hylla. 

Förvaringsmöjligheterna förutom den som ges av hyllan är mycket begränsade.  

 

Funktioner: I mätrummet finns även ett antal funktioner att ta hänsyn till. Bakom hyllan finns en stor 

och tung skjutdörr, därav kan inte hylla placeras tätt intill väggen. Spärrområde 1 och 2 kallas av 

Södergrens för spärrområde, här placeras gods t.ex. innan kalibrering.  
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Orsak-verkan-diagram 

 
Figur G.1 Orsak-verkan-diagram, Fixturhantering 
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Figur G.2 Orsak-verkan-diagram, Mätrum 
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Nedan förklaras mer i detalj de huvudorsaker som valdes för både fixturhantering och mätrum.  

 

Management: En huvudorsak kan tänkas att det förekommer bristande kunskap bland anställda eller 

ledning, här har managment, alltså företagets ledning huvudansvaret att förse sina anställda med rätt 

utbildning. En annan orsak kan vara att det finns en viss ovisshet bland ledande aktörer i företaget, detta 

på grund av att dessa inte engagerar sig med visuell styrning, alltså att man går runt i fabriken och ser 

sig omkring med sina egna ögon.  

 

Människa: Det kan finnas en viss grad av oansvarstagande, både hos anställda eller ledning. 

Anledningen för detta brukar vara brist på förståelse, både för den berörda processen samt hur små 

brister kan komma att påverka processen mycket kritiskt. Därav krävs det rätt utbildning.  

 

Metod: Orsaker vid metoden är att det både vid mätrum och fixturhanteringen finns brister. 

Otillräckliga verktyg, fel miljö eller hanteringssätt kan göra att det förekommer variationer i mätningen. 

Dålig hantering kring fixturer både vid lokaliseringen och framtagningen samt att orderkort ibland kan 

vara otillräckliga gör att det förekommer tidskrävande flaskhalsar. 

 

Material: En stor orsak för bristfällande kvalitet i studieobjektet är materialet. Här förekommer det 

brister vid märkning och underhållshantering. Både vid mätrum och fixturhanteringen återfinns även 

mycket onödigt material.  

 

Lager: Vid lagerhanteringen för både fixturer och i mätrum förekommer det på grund av bristfälligheter 

i märkning och felplacering stora tidsbrister som tillslut leder till en nedsättning av kvalitet. Detta 

påverkar såklart även säkerheten.  

 

Miljö: I miljön kring fixturhanteringen så finns det brister vad gäller säkerheten då det är så 

ostrukturerat. I Mätrummet är det både ostrukturerat och ostädat, detta tillsammans med dålig hantering 

av avfall gör att det blir ännu osäkrare. I mätningen kan det även förekomma variationer ifall 

temperaturen eller fuktigheten inte är rätt.  
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Märkningsprinciper för fixturer och mätdon  

 
Tabell H.1 Färgkodning för avdelningar på Södergrens Br. Metallindustri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avdelningarna som berört fixturhanteringen i detta pilotprojekt är Bearbetning, Svets, Punktsvets och 

Montage. Beteckning och färgkoder för dessa har tagits i anspråk vid framtagningen av 

märkningsprinciperna. Under möte med VD Jens Calberg (2015-04-21) så bestämdes att alla fixturer 

och mätdon i bolaget skulle ha färkoden lila, därav har bearbetningsavdelningen fått färgen ljusgrön (se 

avsnitt 4.5.4). 

Fixtur färgkod lila  

Bild H.1 Märkningsbricka med tillhörande svetsmarkering  

 

LS Laser/stans 

FO Formning 

BE Bearbetning 

SV Svets 

SV Punktsvets 

MO Montage 

LA Lager/logistik 

BE Bearbetning 
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Bild H.2 Fixtur med tillhörande markering  
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Märkningsprinciper för pallar och hyllor  
 

Bild I.1 Hylla med tillhörande hyllmärkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild I.2 Pall med tillhörande pallmärkning
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Mätrum 
Bild J.1 & Bild J.2 Mätrum (arbetsplats och förvaring)  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://malardalensingenjorer.se/om-oss/&ei=6lZnVYSAMYuLsAGHwIOoCA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGh8PxJWAfEdxcF92x96EEvGdT2oQ&ust=1432922210461296


 

XXI 

Bild J.3 & Bild J.4 Mätrum (Arbetsplats, spärrområde & förvaring)
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Rutiner   

 
  Generell kvalitetskontroll 

 
Utfärdad av:    Dokument nr:   Version: 

    Godkänt datum:  Godkänd av: 

 

 
  Fixturunderhåll 

 
Utfärdad av:    Dokument nr:   Version: 

Station:     Godkänt datum:  Godkänd av: 

   
*Standard: Ifall fixtur godkänns skall denna märkas eventuellt att man bokför detta i dokumentation, 

detta bör såklart även utföras då det förekommer brister (ifall fixtur lagas). På så sätt kan man identifiera 

ett mönster av variationer som man i bästa fall i framtiden kan kontrollera.  

 

*Stopprutin: Ifall brister förekommer och identifieras innan användning så skall operatör omedelbart 

lösa detta problem och den tänkta produktionen skall därav pausas. Detta med stöd av Jidoka ger 

uppkomsten av en så kallad inbyggd kvalitet. Då produktion stoppas tills fixturen är lagad så riskerar 

man inte tillverka fler saker med oacceptabla och ibland osynliga brister, man undviker skador både hos 

anställda och på produkt samt att man tvingas lösa problemet, inte bara ’’fixa till’’. Här är det dessutom 

att alla berörda operatörer hjälper till för att både skapa en gemensam förståelse av problemet samt för 

att påskynda processen.  

 

 

 

 

 

 Benämning  Rev/art nr  

1 Kontrollera mått och vinklar enligt ritning  

 
FX 1003416-AA 
Se ritnings underlag  

2 Kontrollera att alla tillhörande komponenter enligt ritning  

finns med 
FX1003416-AA 
Se ritnings underlag 

3 Kontrollera den allmänna kvaliteten på fixtur samt 

tillhörande komponenter  
FX 1003416-AA 

4 Märk detalj med godkänd kvittens enligt standard* 

 
FX 1003416-AA 
Dokumentation  

5 Vid tveksamheter gäller (stopprutin)* 

 
FX 1003416-AA 

 Benämning  Rev/art nr  

1 Rengör fixturen  

 
FX 1003416-AA 

2 Smörj fixturen 

 
FX1003416-AA 

3 Kontrollera tillhörande verktyg, material, skruvar etc. 

 
FX 1003416-AA 

4 Okulär besiktning av fixturen  

 
FX 1003416-AA 

5 Rapportera eventuella felaktigheter 

 
FX 1003416-AA 
Dokumentation  
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  Mätningsrutiner  

 
Utfärdad av:    Dokument nr:   Version: 

    Godkänt datum:  Godkänd av: 

 

Kalibrering: Hur ofta man bör kaliberara sina mätdon beror på vad för mätdon det är. Ett 

kalibreringsintervall på ett år för rörliga mätdon och vartannat år för fasta mätdon är ungefär lagom. 

Men det beror helt på hur frekvent mätdonet används.  

Skjutmått: När man ska använda ett skjutmått är det viktigt att man alltid kollar att det visar noll när 

man skjuter ihop det, om det inte visar noll är skjutmåttet dåligt och bör inte användas. Om man inte 

kontrollerar det innan användning vet man inte om skjutmåttet har rätt skala eller om den fungerar. 

Kalibrering av skjutmått upp till 200mm och en maxvinkel på 90grader går att göra utan stöd av expert.   

 Benämning  Anmärkningar    

1 Kontrollera att detaljen som kommer in för mätning är hel 

och ren  
Ok 

2 Kontrollera om detaljen är avgradad  

 
Ok 

3 Koll att detaljen har rätt temperatur (ca 20 grader) 

 
Ok 

4 Kontrollera att mätplatsen är ren och bra belyst  

 
Ok 

5 Kontrollera att verktyget man ska mäta med är hel, ren och 

fullt fungerande  
Ok 

6 Mät detalj, dokumentera eventuella frågetecken   
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XXII       Bilaga L 

To-Be-Maps 

Layoutritning 

Mätrum: För den nya layoutritningen har det som framgår i träddiagrammet för det dåvarande 

mätrummet används som stöd. 

 

Planlösning: I detta mätrum har man genom små förflyttningar skapat större och mindre riskfyllda 

arbetsytor. Genom att sätta in ett fönster kan nytt ljus komma in i mätrummet, då lyset var något som 

ansågs som viktigt inte minst under benchmark. Istället för att bara ha en öppning till mätrummet så har 
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man dessutom infört en svängdörr, på detta sätt kan man lätt ta sig in och ut från mätrummet samtidigt 

som ljud och vibrationer från fabriken förminskas. Här skall man också ta i hänsyn till att 

spärrområdena kan förflyttas närmare diabasskivan för att förkorta förflyttningen av spärrat gods till 

mätning, däremot vet man av observationer att spärrat gods ibland kan vara stora metall plåtar eller 

liknande, därav finns det en risk att sådana ramlar och råkar slå till t.ex. diabasskiva således placeras 

den på samma ställe som innan.  

 

Arbetsytor: Genom att förflytta och införa nya arbetsbänkar ökar möjligheten och ytorna för arbete, 

detta tillsammans med att spärrområde inte längre befinner sig på arbetsbänken ökar dessutom 

säkerheten. Verktygstavlan bakom diabasskivan har tagits bort för att ytterligare öka säkerheten samt 

minska överflödet. Spärrområde 2 har flyttats isär från arbetsbänk för att helt enkelt öka säkerheten.  

 

Förvaring: Istället för den långa osäkrade hyllan som förvaring har man införskaffat tre förvaringsskåp 

för känsligt material. Vid spärrområdet finns dessutom nu både ett ställ för större material som 

tillexempel plattor, så dessa inte riskerar att rasa samt ett skåp för mindre och känsligare material. 

 

Funktioner: Funktionerna i mätrummet fungerar som i det föregående, dock har det införts nya rutiner 

och arbetsmetoder. Dessa framgår i rapportens förbättringsförslag vid resultatdelen.  

 

Flödesschema  

Order: En order som inte är tillräcklig mottas  

 

Artikel nr/ Rev nr: Titta på artikel nr, rev nr alt företagsnamn för att veta vilken fixtur som behövs 

 

Hylla/Pall: Hitta fixtur med hjälp av systematiska anvisningar/märkning vid lagerplats  

Ta fram: Ta fram fixturen, här bör en snabb kvalitetskontroll genomföras (se bilaga L)  

 

Använd fixtur: Subprocess  

 

*Inspektera och dokumentera: Kontrollera fixtur med underhållsrutinen (se bilaga L) 

 

Lägg tillbaka: Lägg undan fixtur säkert och systematiskt på rätt och angiven plats 


