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Abstract Design for Six Sigma (DFSS) is a further development of the Six Sigma 
draft to carry through preventing quality measures in developing and designing of new 
products and processes. With increasing demands on enterprises development 
processes to be more safety and faster the need of DFSS arise as a product, process 
and service development concept in the organisations.  

Design for Six Sigma aims to improve and structure the development process of an 
organisation and consider the application of the innovation problem solving. The 
concept aims to leave the structure of the traditional Six Sigma concept and instead, 
from an innovative perspective, search for new solutions to existing problems.  

The concept constitute of a toolbox with a lot of quality tools that are divided into 
phases in a development model. Combined with the organizations project model the 
Design for Six Sigma concept can give rise to excellent results in the work with 
developing and designing of new products and processes. The condition to succeed is 
that the draft has been established and accepted with the organizations collaborator. 

This thesis work summarizes the contents of the Design for Six Sigma concept. The 
concentration of the performance has been the underlying theory behind the DFSS 
draft together with the contents of the methodology and the included tools.  

Keywords Design for Six Sigma, DFSS, quality tools, quality education, information 
scattering 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Sammanfattning Design for Six Sigma (DFSS) är en vidareutveckling av Sex 
Sigma-konceptet för att genomföra förebyggande kvalitetsåtgärder vid ny- och 
vidareutveckling av produkter och processer. Med ökade krav på säkrare och snabbare 
utvecklingsprocesser hos organisationer uppkommer ett behov av detta produkt-, 
process- och tjänsteutvecklingskoncept.  

Design for Six Sigma konceptet behandlar strukturering och utveckling av en 
verksamhets utvecklingsprocess och handlar mycket om applicerandet av det som 
vanligen benämns innovativ problemlösning. Konceptet syftar således till att frångå 
Sex Sigmas traditionella strukturerade arbetssätt och istället, utifrån ett innovativt 
angreppssätt, söka fastställa helt nya lösningar på ett problem. 

Konceptet består av en verktygslåda med kvalitetsverktyg uppdelade i faser i en 
utvecklingsmodell. Kombinerat med en organisations projektledningsmodell kan 
Design for Six Sigma medföra goda resultat vid produkt och processutvecklingsarbete 
under förutsättning att förståelse och acceptans hos medarbetarna etablerats. 

Detta examensarbete sammanfattar innehållet i Design for Six Sigma-konceptet. 
Fokus har legat på DFSSs bakomvarande teorier vilka utgör grunderna till konceptet 
samt dess innehåll och verktygslåda.  

Nyckelord Design for Six Sigma, DFSS, kvalitetsverktyg, kvalitetsutbildning, 
informationsspridning 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Förord  

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts under våren 2008 
vid avdelningen för Industriella informations och styrsystem på KTH vilket avslutar 
mina studier vid KTHs utbildningsprogram Civilingenjör & Lärare. Arbetet med 
projektet och rapporten har varit utmanande och lärorikt. Det har medfört en rad nya 
och spännande möten men framför allt har den fördjupningsmöjlighet som 
examensarbetet inneburit varit en stimulerande arbetsform som gett mersmak.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla som på något sätt hjälpt och 
stöttat mig vid arbetet med projektet. Ett särskilt tack till:  

- Handledare Joakim Lilliesköld och Lars Sörqvist vid avdelningen för 
Industriella informations och styrsystem, KTH samt Sirkku Männikkö 
Barbutiu vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot 
tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, SU. 

- Intervjurespondenter vid Siemens och på Chalmers för mycket intressanta 
och berikande intervjutillfällen 

- Daniel Petterson för bollande av idéer och besvarande av frågor 
- Sandholm Associates för utbildningstillfällen och möjlighet till knytandet av 

nya kontakter.  
- Deltagarna på DFSS-utbildningen vid Sandholm Associsates våren 2008 för 

givande diskussioner.  

Stockholm, december 2008 

Evelina Ericsson  



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Ordlista 

AFD – Anticipatory Failure Determination 

AND – Activity Network Diagrams 
CTQ – Critical to Quality – Kritiska faktorer 
BELT2 – Business Excellence Leader Training – kvalitetsutbildningsprogram på 
Siemens 
BEST – Business Excellence Soft Training – kvalitetsutbildningsprogram på Siemens 
DFSS – Design for Six Sigma 

DMADV – Define, Measure, Analys, Design, Verify – DFSS-modell 
DMAIC – Define, Measure, Analysis, Initiate, Control – Sex Sigma-modell 
DOE – Design of Experiments – statistisk försöksplanering 
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – Feleffektsanalys  
FTA – Fault and Tree Analysis – Felträdsanalys 
ISO – International Organization for Standardization  

MBB – Master Black Belt  
MSA – Mätsäkerhetsanalys 
PIDOV – Plan, Identify, Design, Optimize, Verify – DFSS-modell 
PROPS – Projektet Projektstyrning – projektstyrningsmodell 
QFD – Quality Function Development – kundcentrerad planering 
SIT – Siemens Industrial Turbomachinery 

SKF – Svenska Kullager Fabriken 

TRIZ – Theory of Inventing Solving Problem – teorin om uppfinningsrik 
problemlösning  
VOC – Voice of the Customer 
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1 INLEDNING 

Detta projekt är genomfört som ett examensarbete i enighet med kursen KTEX4N, Examensarbete i 
Teknik och Lärande vid KTH samt SU. Projektet fokuserar på konceptet Design for Six Sigma, 
DFSS, som en modell för förebyggande kvalitetsåtgärder vid utveckling av nya produkter och 
processer. Projektet har genomförts i samarbete med avdelningen för Industriella informations- och 
styrsystem, KTH.  

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har förutsättningarna för många företag förändrats kraftigt. Globalisering 
har medfört att företag förväntas konkurrera på en allt större marknad. Samtidigt har 
standardiseringen av produkter och processer medfört att konkurrenter producerar snarlika produkter 
och att priserna pressas. Datoriseringen, som medfört mjukvara i varje produkt har inneburit många 
nya möjligheter men skapar också mer, och nya sorts, problem. Det konsumerande samhället ställer 
kontinuerligt krav på nya, bättre produkter vilket medför kortare livscykler för befintliga produkter 
och krav på snabbare ”time to market” vid utveckling av nya. Företagens möjligheter begränsas 
ytterligare av att konsumtionen förväntas bli billigare och billigare och man måste därför identifiera 
alternativa koncept för att öka vinsten på en produkt. Förtjänsten på en produkt kan ibland vara så 
liten att ett fåtal konstruktionsfel kan komma att avgöra om produkten, vid utfasning, varit lönsam 
eller ej. Jämförs västvärlden med Japan ses att väst har en tradition av att åtgärda fel efter att en 
produkt släppts på marknaden medan japanska företag håller en stabilare kvalitetsnivå i tillverkningen 
efter en produktrelease, se figur 1. [1] Denna ohållbara situation, och mycket mer, gör att det är 
otroligt viktigt för industrin i västvärlden att förbättra arbetet med produktutveckling. 
 

 

Figur 1 - Japansk och västerländsk utvecklings- och produktionsprocess [1] 

I takt med att kvalitetsarbete blir ett allt viktigare inslag i företagens verksamhet exponeras dess 
befintliga kvalitetskoncept i allt större utsträckning för kunder och aktieägare. Det är till och med så 
att många företag ägnar delar av sina årsrapporter åt att beskriva det genomförda kvalitetsarbetet och 
dess, främst ekonomiska, besparingar. Fokus i kvalitetsarbetet har tidigare varit att förbättra befintliga 
processer och produkter men då omvärlden har förändrats har det också blivit viktigare att 
introducera kvalitetsarbetet redan i de tidiga faserna av produktutveckling. Design for Six Sigma är 
just ett sådant koncept. Det är ett koncept för utvecklingsarbete som utkristalliserats från Sex Sigma 
med avsikt att säkerställa att rätt kvalitet uppnås från början. [2] 
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1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att studera hur företag arbetar med förebyggande förbättringsarbete vid 
utveckling av nya produkter och processer. Detta för att i ett långsiktigt perspektiv kunna utvärdera 
om fler lyckade projekt kan uppnås med hjälp av dessa metoder. En del av arbetet har därför utgjorts 
av att studera hur företag som idag tillämpar förebyggande förbättringsarbete i samband med 
utvecklingsprojekt har applicerat detta i sin verksamhet och vilka delar som främst applicerats. Inom 
ramen för studien finns också en fokusering på den didaktiska aspekten av tillämpandet. Detta 
studeras genom att undersöka hur information, utbildning och engagemang kring DFSS förmedlas till 
medarbetarna i en organisation som tillämpar Design for Six Sigma och andra kvalitetsverktyg. 

1.3 Mål 

Examensarbetets målsättning är att presentera Design for Six Sigma både som teoretiskt koncept samt 
dess praktiska applicering i företags förebyggande förbättringsarbete. Med hjälp av denna studie är 
förhoppningen att syftet med Design for Six Sigma och dess möjliga användningsområden 
förtydligats. Studiens konkreta målsättning är därför att 

 Klargöra DFSS-konceptets innebörd i den verksamhet där den tillämpas idag.  
 Presentera befintliga arbetsmetoder och hjälpmedel för att applicera och förmedla konceptet 

i en verksamhet.  
 Urskilja och strukturera upp befintliga DFSS-genrer i olika grenar utifrån dess lämpliga 

användning inom olika verksamhetsområden.  

1.4 Avgränsning 

Studien fokuserar främst på Design for Six Sigma och behandlar endast ytligt jämförelser och 
relationer till föregångskoncept i produktionsprocesser som Sex Sigma. Projektet har utgjorts av en 
fallstudie för att granska användandet av kvalitetskonceptet DFSS i en verksamhet och förutsätter där 
med läsarens kunskap inom Sex Sigma-konceptet. Design for Six Sigma konceptet förekommer inom 
flera olika verksamheter, så som produkt-, process- och tjänsteutveckling, där främst 
produktutvecklingsprocessen behandlas inom denna studie. Studiens didaktiska aspekt behandlas 
främst under analys och diskussionsfaserna där befintlighet och användning av informations- och 
utbildningsverktyg presenteras och diskuteras. Dessa delar återfinns endast ytligt i rapportens 
teoriavsnitt och utgör därför främst en inkörningsport för vidare studier inom området.  
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2 METOD 

Projektet har genomförts i form av en fallstudie bestående av fem faser. Dessa faser illustreras i figur 
2 nedan. Varje fas har utgjorts av ett formulerat praktiskt tillvägagångssätt där syftet var att uppfylla 
fasens delmål och möjliggöra projektets fortskridande. Metoden tillämpas då den logiskt knyter 
samman empirifasen med studiens initiala frågeställning. Detta formar, efter genomgången analys, 
studiens slutsats och besvarar frågeställningen.  
 

 
Figur 2 - Projektets faser 

2.1 Val av metod 

Den framtagna målformuleringen med tillhörande avgränsning genererar en studie av undersökande 
utvärderande karaktär. Projektet har genomförts i form av en utforskande fallstudie utifrån 
frågeställningens vad-karaktär där målsättningen är att utveckla teorier och påståenden för framtida 
undersökningar. [3] Denna metod är vedertagen för utredningar av det slag som studien innebär och 
också den metod som rekommenderas av Yin [3]. Detta arbete följer Yins rekommendationer.  

2.2 Litteraturgenomgång 

Under projektets teorifas har litteratur kring konceptet Design for Six Sigma studerats och 
sammanfattats under rapportens teorikapitel. Då begreppet Design for Six Sigma är relativt nytt finns 
ett begränsat utbud av litteratur att tillgå. Vid studiens teorifas har därför samtlig relevant litteratur 
kring Design for Six Sigma varit utgångspunkt för skapande av studiens teoretiska referensram.  
I studiens och rapportens teoriavsnitt grundas teorin på en av de befintliga DFSS-modellerna, 
DMADV. Även PIDOV-modellen finns presenterad som ett alternativ till läsaren. DMADV-
modellen utgör ett representativt exempel bland de befintliga DFSS-modellerna och genomsyrar 
studien endast för att skapa kontinuitet inom dess teoriavsnitt. 
Denna projektfas uppfyller det ena av studiens mål, att klargöra Design for Six Sigma-konceptet men 
utgör också utgångspunkten för genomförandet av studiens datainsamling. Under teorifasen upprättas 
dels en nödvändig kunskapsplattform som möjliggör empiriinsamlingen men under denna fas 
utformas dessutom det intervjumaterial som ligger till grund för genomförandet av empirifasen. 

2.3 Empiriinsamling 

Projektet har genomförts i samverkan med det, inom DFSS ledande företaget, SKF anknutna 
forskare. Dessutom har information kring Siemens arbete med Design for Six Sigma kompletterat 
studien för att inrymma information om DFSSs befintliga marknad och framtid. 
Baserat på material och kunskap från teorifasen har empiriinsamling i form av två intervjutillfällen 
genomförts. Intervjuerna har genomförts med ett verksamhetsperspektiv på Siemens Industrial 
Turbomachinery där gasturbiner tillverkas samt på Chalmers ur ett teoretiskt-praktiskt perspektiv med 
nära förankring till SKF.  
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Validitet & reliabilitet 
För att upprätthålla god konstruktionsvaliditet i studien har intervjumaterialet kompletteras med 
kontrollaktiviteter. Detta i form av multipla källor för att styrka informations trovärdighet, 
upprätthållande av beviskedja för att skapa en spårbar studie samt genom möjlig uppföljning av 
intervjuresultatet från intervjurespondenterna. [3] Dessutom möjliggörs en replikering av studien med 
hjälp av kontinuerlig dokumentation av alla val och förändringar som genomförts. Dessa har 
sammanställts veckovis i veckorapporter. Tidigare veckodokumentation har byggts på i 
veckorapporteringen för att i efterhand på ett enkelt sätt kunna följa projektets utveckling och 
förändringar under respektive rubrik. 

Empiriinsamling på Siemens  
Intervjutillfället på Siemens genomfördes under två timmar med en av företagets Master Black Belt 
och dokumenterades skriftigt i samband med intervjutillfället. Ingen möjlighet till återkoppling för 
följdfrågor till respondenten har utnyttjats under arbetet med sammanställningen av studien. Däremot 
har det sammanställda intervjumaterialet validerats genom att låta respondenten ta del av 
intervjusammanställningen. Detta genomfördes för att säkerställa att respondentens svar och 
kommentarer inte missuppfattats. Vid intervjutillfället togs också del av viss dokumentation och 
internt framtagen litteratur för den internutbildning som bedrivs inom företaget. Detta material 
kompletterar datainsamlingen från Siemens och validerar respondentens svar ytterliggare.  
Intervjun fokuserade främst på företagets implementering av Design for Six Sigma i verksamheten. 
Stor vikt lades vid detta intervjutillfälle på genomförande av informationsspridning till, och utbildning 
av, medarbetare både generellt och specifikt inom kvalitets och DFSS-frågor. Vid detta intervjutillfälle 
kompletterades respondenternas svar med dokumentation i form av  

 Informationsmaterial för internutbildning inom kvalitetsområdet 
 Dokumentation från genomförda projekt 
 Allmänna informationsanslag om kvalitetsarbete och genomförda projekt 
 Dokumenterade rutiner  

Empiriinsamling på SKF och CHALMERS 
Denna datainsamling genomfördes under tre timmar med två respondenter på Chalmers Tekniska 
Högskola. Den ena intervjurespondenten, en forskare med inriktning mot Design for Six Sigma, 
kommer att presentera sin doktorsavhandling inom en snar framtid. Respondentens forskning har 
bedrivits i nära anslutning till SKF och flera paper behandlar undersökningar genomförda på 
företaget. Den andra intervjurespondenten utgjordes av en Master Black Belt som tidigare varit 
anställd på SKF. 
Intervjutillfället genomfördes i form av en dialog mellan deltagarna utifrån ett fåtal huvudrubriker 
kring DFSS-konceptet. Även detta intervjutillfälle dokumenterades skriftligt i samband med 
intervjutillfället och ingen återkoppling för komplettering med följdfrågor har genomförts efter denna 
intervju. Materialet från diskussionen dokumenterades och sammanställdes med hjälp av den mall 
som återfinns i Bilaga 1. I detta dokument förankrades också respektive diskussionspunkt mot 
eventuell litteratur för att upprätthålla beviskedjan mellan studiens teori och empirifas. Detta arbete 
utgjorde dessutom en förberedelse för kommande analys. För att validera resultatet från denna 
intervju har de båda respondenterna i efterhand ombetts att granska och kommentera resultatet. 
Dessutom erhölls vid intervjutillfället, som komplement till de muntiga svaren, två till ämnet 
relaterade artiklar författade av den ena respondenten. Fokus vid detta datainsamlingstillfälle var att 
erhålla intervjurespondenternas resonemang kring byggstenarna i Design for Six Sigma.  
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2.4 Analys 

Inom analysfasens ramar analyseras empirimaterialet utifrån de tre projektmålen. Empiriresultatet 
utvärderas således med avseende på  

 Vad av och i hur stor utsträckning de studerade företagen applicerat DFSS-konceptet 
 Hur de introducerat och förmedlat arbetsmetoder och teorier kring Design for Six Sigma till 

medarbetarna 
 Om de slutit sig till någon DFSS-modell och i så fall hur de resonerat kring detta val  

Resultatet från analysfasens arbete sammanfattas i rapporten under diskussionskapitlet. I denna fas 
knyts arbetet med projektet samman projektmålen besvaras eller bemöts i den utsträckning de 
uppnåtts.  

Analysmetod 
Jämförandet av egna upptäckter mot tidigare undersökningsresultat utgör en vanlig analysmetod [3]. 
Detta fungerar som utgångspunkt även i denna studie. För att analysera i vilken utsträckning ett 
företag applicerat DFSS och avgöra mot vilka delar och hur de valt att fokusera krävs en 
utgångspunkt i tidigare studier, främst rörande omfattning och innehåll av begreppet DFSS.  
För att analysera valda arbetsmetoder och hjälpmedel för kunskaps- och informationsspridning inom 
området krävs också erfarenheter från tidigare studier i kombination med respondenternas egen 
erfarenhet hur de utvecklat utbildningsstrukturen inom företaget.  
För att möjliggöra urskiljning av någon eventuell genreuppdelning mellan olika företag krävs att teori 
från tidigare del av projektet behandlar detta resonemang samt att de studerade organisationerna valt 
att applicera någon specifik modell för DFSS-arbetet.  

2.5 Avslutning 

Studien avslutas med att dess slutsats presenteras i form av information uppfyllande projektets initialt 
formulerade mål och avgränsningar. Här återfinns en presentation av innebörden av DFSS-konceptet 
samt resonemang kring hanterandet av olika DFSS-metoder vid applicerandet av konceptet i en 
verksamhet vilket har till syfte att uppfylla studiens mål.  
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3 VAD ÄR DESIGN FOR SIX SIGMA? 

Design for Six Sigma är ett koncept för utveckling av organisationers utvecklingsprocesser för att 
förebygga fel vid utveckling av nya produkter, processer eller tjänster. Konceptet handlar om att 
förändra en verksamhets utvecklingsprocess och fokuserar på det som vanligen benämns innovativ 
problemlösning. [2] DFSS-konceptet utgörs likt flera andra kvalitetskoncept av en modell att arbeta 
utifrån kompletterat med instruktioner samt en verktygslåda innehållande ett antal rekommenderat 
användbara verktyg. Grunden till Design for Six Sigma finns dels i Sex Sigma-konceptet men framför 
allt i projektarbetsmodeller och metoder. [1] Konceptet syftar således till att frångå Sex Sigmas 
traditionella strukturerade arbetssätt, DMAIC med att identifiera problem, åtgärder och orsaker och 
istället utifrån ett innovativt angreppssätt fastställa en helt ny lösning på problemet vilket framgår av 
figur 3 nedan. [2] 
 

 

Figur 3 - Användningen av Design for Six Sigma i förhållande till andra kvalitetsverktyg [1] 

Design for Six Sigma är ett angreppssätt för utveckling av nya eller befintliga produkter och/eller 
processer för att tillfredställa eller överträffa kunders krav och förväntningar. Konceptet är snarlikt 
Sex Sigma och utgör närmast en naturlig förlängning av detta. Inledande i DFSS-arbetet innan 
applikation av en arbetsmodell genomförs en Voice of the Customer, VOC, behandlas mer ingående 
under kapitel 7.2, samt en Gapanalys. Gapanalysen har till syfte att jämföra projektresultat med dess 
önskade resultat för att avgöra skillnaden mellan plan och faktiskt utfall medan VOC ska undersöka 
och förtydliga vad kunden verkligen vill ha. När dessa faktorer är identifierade påbörjas det 
modellspecifika DFSS-arbetet.[4][25] 
DFSS är fortfarande ett relativt vagt definierat koncept bestående av många uppfattningar och det 
finns således även ett flertal definitioner av konceptet och dess innebörd. En definition presenteras av 
Watson som ”Sex Sigma är ett hjälpmedel för att återställa det som gått fel medan DFSS hjälper till att 
konstruera saker som inte går sönder i första taget, saker som gör mer och kostar mindre” [5]. Andra 
förekommande definitioner är att ”Design for Six Sigma attackerar ett företags problem i produkt och 
processutvecklingsfaser genom att eliminera fel innan produkterna introduceras på marknaden” [4].  

3.1 Sex Sigma 

Sex Sigma är det idag mest välkända och spridda förbättringskonceptet. Arbetet med Sex Sigma 
påbörjades inom Motorola under 1980-talet som en åtgärd mot de lönsamhetsproblem som företaget 
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brottades med som en följd av hårdnad konkurrens från japanska företag. Konceptet, som spridits i 
företag och organisationer världen över sedan 1990-talet, innebär ett strukturerat tillvägagångssätt 
kring förbättringsarbete i projektform som förpackats till ett enhetligt förbättringsprogram med tydlig 
struktur, väldefinierade roller, gemensamma problemlösningstekniker och enhetliga utbildningar. 
[1][4]  
Sex Sigma är i grunden inget nytt och banbrytande då de flesta modeller och metoder som återfinns i 
konceptet är beprövade och har använts enskilt i andra verksamheter. Det som gör Sex Sigma 
uppseendeväckande är snarare strukturen, rollerna och ballansen mellan de, i konceptet, innefattande 
modellerna och verktygen. [1]  
Arbetsgången i Sex Sigma baseras på de fem faserna Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra, 
vilka kan relateras med projektfaserna i en projektmodell. Dessa Sex Sigma-projektfaser brukar 
vanligen sammanfattas under benämningen DMAIC utifrån fasernas engelska benämning. [1] 

3.2 Varför Design for Six Sigma? 

Sex Sigma är ett kvalitetsverktyg som kan behandla stora delar av en organisations kvalitetsproblem 
där fokus är uppkomsten av specifika problem med, eller vid tillverkning av, en färdigutvecklad 
produkt eller process. För att nå en så felfri process som möjligt, på 99,997 % eller en 6σ (sex sigma) 
nivå, krävs dock modeller och verktyg anpassade även för arbete med förebyggande kvalitetsåtgärder 
vid utvecklingsarbete. [25] För att fullfölja konceptet krävs applicerandet av Design for Six Sigma som 
attackerar företags problem och kvalitetsbrister i produkt- och processutvecklingsarbetet. Denna 
modell erbjuder verktyg som syftar till att eliminera problem och fel innan en produkt introduceras på 
marknaden, integrera kundens önskemål i utvecklingsarbetet och resulterar således i kvalitetsmässigt 
bättre produkter och ökad vinst.[4]  
Att implementera ett förbättringsalternativ likt DFSS i en organisations utvecklingsprocess utgör inte 
på något sätt en ersättning för de traditionella kvalitets- och förbättringskoncepten. Design for Six 
Sigma ska snarare ses som en delkomponent att integrera i det vardagliga utvecklingsarbetet. DFSS 
baseras på Sex Sigma och har till syfte att skapa ett systematiskt förbättringsarbete vid utveckling av 
produkter, processer och tjänster. På samma sätt som Sex Sigma utgör DFSS således ett koncept 
bestående av en samling modeller för rollstrukturer och tvärfunktionellt projektarbete. Dessa två 
metoders strukturer grundas till viss del på samma verktyg och avvikelsen utgörs främst av DFSSs 
fokus på nyutveckling vilket kräver kompletterande verktyg så som TRIZ, QFD och Robust 
konstruktion vilka behandlas mer ingående under kapitel 8. Dessutom utelämnar DFSS mycket av Sex 
Sigmas fokusering på statistiska utvärderingsmetoder. DFSS och förebyggande förbättringsarbete kan 
heller inte, till skillnad från Sex Sigma, existera enskilt i ett fristående projekt utan formas som en 
expansion av traditionella produktutvecklingsmetoder. [1] 
Ett hjälpmedel i utvecklingsarbetet utgör, i de flesta organisationer, en projektmodell. I arbetet med 
förebyggande förbättringsarbete, så som DFSS, kan en utökad projektmodell kompletterad med 
verktyg, rutiner och regler för projektet vara ett användbart hjälpmedel. Denna modell kombinerat 
med en tidplan innehållande projektets grindhål skapar en tydlig projektspecifik struktur för samtliga 
projektdeltagare. [1] 
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4 MODELLER FÖR UTVECKLINGSPROJEKT 

Till skillnad från Sex Sigmas strukturerade koncept finns för DFSS inget etablerat sätt att introducera 
konceptet i en verksamhet. Ett alternativ är att använda DFSS i välstrukturerade utvecklingsprojekt 
utifrån någon av de framtagna DFSS-modellerna. En alternativ tillämpning skulle vara att integrera 
DFSS i organisationens produktutvecklingsprocess. [7] Detta arbete skulle då ta sin utgångspunkt i en 
projektmodell av följande karaktär och sammanfattas med en utökad projektmodell likt den som 
presenteras i kapitel 6. Projektledningsmodeller används, vid tidsbegränsat, icke återkommande 
projektarbete, för att ”kortsluta” en normal hierarkisk företagsorganisation och på detta sätt erhålla en 
kortare besluts- och kommunikationskedja samt ett förenklat ledningsengagemang i ett specifikt 
projekt. Syftet är att kunna genomföra ett projekt på kortare tid och med större säkerhet än med den 
normala organisationsstrukturen. [8] 

4.1 PROPS 

PROPS utgör en generell projektmodell för projekthantering i en organisation. Modellen utvecklades 
ursprungligen inom Ericsson och har sedan slutet av 80-talet varit i bruk inom flera Ericssonföretag i 
olika delar av världen. Modellen syftar till att tjäna som stöd för både organisationen i stort och den 
enskilda projektmedarbetaren och skall snarare ses som en inspirationskälla än en normativ 
instruktion. [8] 
 

 

 
Figur 4 - Projektmodellen PROPS [7] 

I PROPS integreras tre modeller av projektflödet i form av den röda inramningen som symboliserar 
en projektstyrningsmodell med dess faser, en blå projektledningsmodell samt den gult symboliserade 
arbetsmodellen vilket framgår av figur 4 ovan. [8] 
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Projektstyrningsmodellen  
PROPS projektstyrningsmodell och dess aktiviteter säkerställer att projektet grundar sig i ett 
långsiktigt affärsperspektiv samt att dess mål och fokuserade slutresultat är avstämda mot 
organisationens överordnade ledning. I projektstyrningsmodellen återfinns också projektets grindhål, 
till antalet sex stycken i PROPS-modellen. [8] [9] 

Projektledningsmodellen  
Den blåmarkerade projektledningsmodellen har till uppgift att precisera projektets planering, 
genomförande och styrning i form av, de i PROPS förekommande, fyra projektfaser numrerade i 
enighet med markering i figur 4 ovan. [8] [9] 
Förstudiefasen, innefattar förberedande arbete innan projektet startats med syfte att avgöra om en 
affärsidé är tekniskt och kommersiellt lönsam. [9] 
Utredningsfasen, utgör fasen då projektet formas. Syftet med denna fas är att upprätta 
grundförutsättningar för ett lyckat projektgenomförande. [9]  
Genomförandefasen, inkluderar det arbete då projektet genomförs, resultatet lämnas över till kund och till 
mottagande enhet, vilken ansvarar för produktens framtida resultat. Denna fas skall genomföras så att 
resultatet garanterat uppfyller organisationen och kundens krav på produkten. [9] 
Avslutningsfasen, syftar till att dokumentera och överföra kunskap och erfarenheter från projektet till 
organisationen. I och med detta förfarande anses projektet avslutat. [9] 

Projektarbetsmodellen  
Arbetsmodellen representerar de operativa processer som tillämpas för att genomföra projektet och 
uppnå projektmålet. För att skapa en komplett arbetsbeskrivning måste koppling till de andra två 
modellerna göras varför det i en ursprunglig PROPS inte finns specificerat några aktiviteter i 
arbetsmodellen. Projektarbetsmodellen delas ofta in i ett antal faser, mer eller mindre sammanfallande 
med projektledningsmodellens faser. [8] [9] 

4.2 Rollfördelning i en projektorganisation 

 

 

Figur 5 - Uttagning av roller för en projektorganisation [8] 

I den tillfälliga organisation som uppstår under ett projekt kortsluts ofta organisationens normala 
hierarkiska struktur, vilket framgår av figur 5 ovan. Detta sker då sakkunniga inom, för projektet, 
relevanta områden medvetet väljs ut att stöda och arbeta i projektet. De roller som normalt 
förekommer i en projektorganisation samt dess huvudsakliga uppgift inom projektorganisationen 
följer nedanstående mönster. [8] 
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Projektledaren  
Projektledaren är den enskilda individen som har huvudansvaret för ett projekts genomförande. 
Denna rollfigur är oftast centralt utsedd för att leda ett specifikt projekt och kan i Sex Sigma-termer 
jämföras med en Black Belt eller en Green Belt beroende på projektets storlek och omfattning. 
Projektledarens huvudsakliga uppgifter varierar beroende på projektets storlek men innefattar normalt 
samordning och planering av projektet, rapportering till uppdragsgivaren, stöd till projektdeltagarna i 
deras arbete samt styrning, ledning och beslutsfattning rörande projektet. [1] 

Projektsponsorn  
Denna rollfigur formulerar projektets uppgift och tillför nödvändiga ekonomiska och tidsmässiga 
resurser. Projektsponsorn verkar utanför projektet och reglerar dess resurser och således dess 
framgångsmöjligheter. Kontinuerlig kommunikation förekommer mellan projektsponsorn och 
projektledaren och projektsponsorn ger också klartecken för projektets fortskridande vid projektets 
grindhål (tollgates). [1] 

Styrgruppen  
Grupp som består av ledare inom organisationen vilka har befogenhet att aktivt delta i diskussioner 
kring styrning av projekt och vilka kan förse projektet med kompetent ledningsstöd. Lämpliga 
deltagare i styrgruppen är projektets sponsor, utvalda delar av projektets resursägare samt eventuellt 
kundrepresentanter och referensgruppsrepresentanter. Gruppens uppgifter utgörs främst av att 
garantera att relevanta organisations- och projektkrav är kända inom projektet och att dessa 
samordnas och synliggörs. [9]  

Referensgruppen 
Referensgruppen utgör en rådgivande grupp vilken kan knytas till projektet i olika utsträckning och 
vid varierande tillfällen. Experter, interna och externa, inkluderas i denna grupp tillsammans med 
andra personligheter som står i relation till projektet och vilka kan tillföra värdeskapande idéer. 
Referensgruppens uppgift är att vara rådgivande och tillföra sakkunskap till projektet. Denna grupp är 
oberoende av projektet. [9] 

Projektdeltagarna  
Denna rollfigur utgör projektets viktigaste deltagare, de som utför det faktiska arbetet i projektet. 
Projektdeltagarna måste vara motiverande, ansvarstagande medarbetare som har relevant kunskap för 
det aktuella projektet samt ett intresse för arbetet som skall genomföras och konceptet som skall 
användas. [4][10]  
På motsvarande sätt struktureras rollfördelningen i det traditionella Sex Sigma-arbetet och även inom 
DFSS-konceptet. Skillnaden är att dessa traditionella projektroller har tilldelats specifika namn för att 
tydliggöra rollerna och dess funktion i projektet. Inom Sex Sigma förekommer vanligen rollerna 
Champion/Sponsor, Black Belt och Green Belt och benämningarna inom DFSS har snarlik struktur 
där ofta Master Black Belt florerar som benämning för projektledaren [1] [4].  
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5 DFSS-MODELLER 

Idag förekommer ett antal olika DFSS-modeller där näst intill varje användare av konceptet har 
identifierat sin egen modellbenämning. Vissa av dessa modeller innebär endast en mindre anpassning 
till DFSS-konceptet och grundar sig på Sex Sigmas modell, DMAIC. Andra utgör en helt ny 
bokstavskombination. Flera vanligt förekommande modellbeteckningar presenteras i figur 6 nedan. 
Valet av metod och anpassning av konceptet, beroende på verksamhetens tillverkningsprocess och 
produkt, utgör dock grunden i DFSS-arbetet. [2]  
 

 

Figur 6 - Exempel på arbetsmodeller inom DFSS [2] 

Modellerna DMADV och PIDOV förekommer frekvent detaljbeskrivna i studerad litteratur. Dessa 
modeller kan uppfattas som de mest ultimata i tillverkande organisationer där huvudsyftet med DFSS-
arbetet oftast utgörs av produkt och processutveckling. I andra organisationer så som IT-företag, där 
mjukvara eller programkod utgör produkten, skulle någon av de andra modellerna kunna vara mer 
tillämpliga. Den förstnämnda av modellerna, DMADV är utgångspunkten i den inom projektet 
framtagna kombinerade projektmodell för utvecklingsprojekt och presenteras senare i rapporten. Den 
andra modellen, PIDOV, presenteras kortfattat med dess syfte och respektive fas innehåll, nedan. 
Dessa modeller får utgöra ett representativt urval för de i figur 6 listade alternativa Design for Six 
Sigma-modellerna.  

5.1 PIDOV  

Denna modell grundar sig i botten på en annan av DFSS-modellerna, IDOV. Dock har ett tillägg 
gjorts av fasen P – Plan/Prerequisites vars innehåll oftast utgör en naturlig introduktion till modellen 
även då denna fas inte omnämns.[4]  
I nedanstående beskrivning, figur 7, liknar PIDOV, med den valda framställningen, en vanlig 
projektmodell. Den kan dock inte ses som en sådan då ingen av de i ovanstående figur 6 presenterade 
modellerna kan agera fristående.[1] Syftet med Design for Six Sigma är att främst dess verktyg och 
arbetsmetoder ska appliceras i tidigare, i organisationen, befintliga metoder för att kvalitetsförbättra 
dess utvecklingsprocesser. De presenterade modellerna utgör i första hand hjälpmedel i organisationer 
som sedan tidigare inte har någon vedertagen projektstruktur och/eller projektmodell men kan 
självklart även kombineras med befintliga projektmodeller och kvalitetsverktyg för att skapa en 
specifik utvecklingsmodell.[4] De verktyg som omnämns i nedanstående sammanfattning av PIDOVs 
faser och innehåll förklaras mer ingående under kapitel 7.  

DMADV – Define, Measure, Analyze, Design, Validate
DMADIC – Define, Measure, Analyze, Design, Implement, Control 
DMADOV – Define, Measure, Analyze, Design, Optimize, Verify 
DDOV – Define, Design, Optimize, Validate 
ICOV – Identify, Characterize, Optimize, Validate 
DMEDI – Define, Measure, Explore, Develop, Implement 
DCCDI – Define, Customer, Concept, Design, Implement 
PIDOV – Plan, Identify, Design, Optimize, Validate 
I2DOV – Invention and Innovation, Develop, Optimize, Verify 
IDDOV – Identify, Define, Develop, Optimize, Verify&Validate
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Figur 7 - DFSS-modellen PIDOVs faser 

P – planering eller förstudiefasen har till syfte att upprätta och starta projektet. Under denna fas ska 
projektgruppen komponeras och projektet kartläggas. Projektkontrakt upprättas, så även projektets 
mål och tidsramar. [4] 

I – identifieringsfasens uppgift är att välja bästa produkt eller tjänstförslaget baserade på kundens 
önskemål, VOC. Denna fas fokuserar på att definiera de, på produkten eller processen, ställda kraven. 
Projektgruppens uppgift är under denna fas också att identifiera användaren, dess tekniska krav, dess 
kritiska faktorer, CTQ, samt kvalitetsmålen. [4] 

D – utvecklingsfasens ändamål är att skapa en omfattande kunskapsbas om produkten och/eller 
tjänsten och dess process. I denna projektfas konkretiseras kundens kritiska faktorer, CTQ, till 
funktionella krav och alternativa lösningsförslag som dessutom värderas och ska resultera i en bästa 
möjliga lösning.[4]  

O – optimeringsfasen vars syfte är att uppnå ballans mellan kostnader, kvalitet och ”time to market”. 
Här används statistiska verktyg och modeller för att förutspå kvalitetsnivå, tillförlitlighet och 
kapacitet. Processduglighetsinformation används för att optimera utseende och prestanda. FMEA och 
AFD utvärderas och analyseras för att upptäcka möjliga problem. Inom denna fas genomförs testning 
för att fullborda utvecklingsarbetet, inte för att prova nya idéer. [4] 

V – verifieringsfasen syftar till att visa produktens eller tjänstens kundkravsuppfyllelse och garantera 
att förändringen kommer att tillfredställa kundens kritiska faktorer. Denna fas består av testning, 
kontroll och bekräftelse av utvecklingen för att fastställa trovärdighet.[4] 
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6 PROJEKTMODELL FÖR UTVECKLINGSPROJEKT MED 
DFSS 

En DFSS-modell kombineras med en organisations befintliga projektmodell, etablerade 
projektverktyg samt tidplan och på detta sätt skapa ett komplett projektverktyg där alla relevanta 
projekt- och kvalitetsparametrar behandlas som presenteras i kapitel 3. Nedan, i figur 8, ses en 
alternativ illustration av en sådan kombinationsmodell där både projektfaser, grindhål, DFSS-
modellen och dess fasers respektive verktyg åskådliggörs. I denna modell har DMADV används som 
representation för en Design for Six Sigma-modell men skulle kunna ersättas med någon av de andra 
presenterade modellerna för att anpassas till en annan organisation. I figur 8 illustreras också Design 
for Six Sigma-modellens flexibilitet i form av dess handtag i respektive ände. Detta eftersom DFSS-
fasernas förhållande till projektmodellens faser kan variera beroende på fokus och innehåll i det 
aktuella projektet. 
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Figur 8 - Utökad projektmodell med DFSS 

Vad som innefattas i en kombinerad projektmodell av det slag som presenteras ovan kan variera. 
Beroende på modellens syfte och målgrupp kan olika delar vara relevant att inkludera och det kan 
också resultera i att det inom en organisation finns flera utvecklingsprojektmodeller. Två sådana 
projektmodeller vilka fyller samma grundsyfte, men med olika mycket komplexitet och innehåll, kan 
var för sig fylla ett syfte vid olika tillfällen.  

6.1 DMADV 

Grunden för de DFSS-specifika delarna i ovanstående utvecklingsprojektsmodell är hämtad ifrån den 
Design for Six Sigma-modell som benämns DMADV. DMADV är en av de frekvent använda 
modellerna inom Design for Six Sigma. Modellen har stora likheter med den kända Sex Sigma-
modellen DMAIC men syftar likt de andra DFSS-modellerna till att analysera kunden, enligt VOC, 
och utveckla och designa en produkt, process eller tjänst vilka tar hänsyn till och uppfyller kundkrav 
från utvecklingsprocessens början [10]. Förkortningen DMADV representerar de fem 
utvecklingsfaserna Definiera, Mäta, Analysera, Designa och Verifiera. Dessa fasers innehåll kan 
sammanfattas enligt figur 9.  
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Figur 9 - Innehållet i DMADV-modellens faser [10][26] 

Utifrån denna flödesschemaliknande arbetsbeskrivning för DMADV kan fasernas steg lätt appliceras i 
den utökade modellen då de två modellerna symboliseras med samma färgmarkering. Denna modell 
kompletterar den utökade projektmodellen som åskådliggörs i figur 7 då de faktiska arbetsmomenten i 
respektive fas framgår här medan dess möjligt användbara verktyg återfinns i den utvecklade 
modellen.  
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7 VANLIGA DFSS-VERKTYG 

Den verktygslåda som används vid arbete enligt Design for Six Sigma-modellen utgörs av en 
kombination av projektverktyg, Sex Sigma-verktyg samt specifika metoder och verktyg anpassade för 
utvecklingsprojekt så som DFSS.  
 

DFSS-fas DFSS-verktyg Gemensamma verktyg Projektverktyg 

Define In scope/out of scope Projektplan Work Breakdown 
Structure, WBS 

Mätsäkerhetsanalys, MSA Riskanalys PERT-diagram 

Förändringsplan Project charter GANTT-diagram 

  Activity Network 
Diagrams, AND 

Measure Voice of the Customer, VOC Släktskapsdiagram  

Kritiska faktorer, CTQ   

Kundcentrerad planering, QFD   

Kanoanalys   

Analyze Pughmatris Benchmarking  

Theory of Inventive Problem 
Solving, TRIZ 

Brainstorming  

Kreativa tekniker   

Analogier   

Design Robust konstruktion/Tagutchi 
metoder 

Felträdsanalys, FTA  

Feleffektsanalys, FMEA   

Anticipatory Failure 
Determination, AFD 

  

Design scorecard   

Verify Pareto-diagram Styrdiagram  

Statistisk försöksplanering, 
DOE 

Checklistor  

 Flödesschema  

Tabell 1 - Verktygslåda för DFSS och projektarbete 

Vissa av de mer DFSS-specifika verktygen listade i Tabell 1 ovan är kontinuerligt återkommande 
under hela projektets genomförande och förespråkas i litteratur kring Design for Six Sigma. Dessa 
presenteras därför mer ingående under ”8 Konceptspecifika verktyg för DFSS”.  
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7.1 Definitionsfasens verktyg 

Verktygen som presenteras under denna fas används i projektets inledning för att utforma och 
klargöra projektet och dess ramar vilket bl.a. bör resultera i en projektplan för projektet. [10] 

In-Scope/Out-of-Scope  
Ett verktyg för att grafiskt klargöra ett projekts omfattning. Syftet med verktyget är att klargöra för 
projektmedlemmarna vad som innefattas inom projektets ramar och vad som faller utanför dessa. [10] 
Förklaring av verktygets funktion presenteras nedan, figur 10. 
 

 

Figur 10 - Funktion av verktyget In-Scope/Out-of-Scope 

Mätsäkerhetsanalys  
Mätsäkerhetsanalys, MSA, syftar till att granska mätningar som bedöms som svåra, osäkra eller 
kritiska. En MSA-analys granskar den använda mätmetoden utifrån följande fem perspektiv; 
noggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet, stabilitet samt lämplig mätskala. [4] 

Förändringsplan  
En förändringsplan är verktyget som skall garantera att organisationen är beredd att stödja ett projekt. 
En förändringsplan innefattar så väl kommunikationsplaner för projektet som kartläggning av 
deltagarnas villighetsuppfattning. [10] 

7.2 Mätfasens verktyg 

Huvudsyftet med verktygen i denna fas utgörs av tolkning och översättning av kundens krav VOC till 
viktiga projektparametrar i form av CTQer. Andra förekommande verktyg i denna fas syftar till att 
underlätta denna process genom att identifiera kunderna, samla in nödvändig kunddata samt analysera 
nödvändig data.[10] 

Customer segmentation tree 
Ett kunduppdelningsträd är ett träddiagram för att strukturera kundsegment. 
Kundsegmenteringsträdet används för att definiera olika befintliga kundsegment och för att grafiskt 
åskådliggöra relationer mellan komplexa segmentnivåer. [10] 

Voice of the Customer  
Kundens röst eller Voice of the Customer syftar till att förstå kundens krav på en produkt, process 
eller tjänst. VOC innefattar alla projektets aspekter vilka behandlar kvalitet, kostnad och 
leveransprecision.[10][4] 

1. Brainstorma kring projektets beståndsdelar
2. Placera idéerna relaterat till en cirkel på 

blädderblock utifrån dess projektrelevans.  
3. Granska kartan tillsammans med projektsponsorn 
4. Skapa ett projektschema utifrån resultatet på 

blädderblocksarket 
5. Registrera tillgängliga projektresurser och dess 

tillgänglighetstid 
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CTQ, Critical to Quality  
Detta verktyg utgör nyckelparametrar vars syfte är att tolka om VOC till viktiga parametrar i 
designprocessen utifrån kundernas krav och behov. CTQ kan delas upp i flera delparametrar och 
vanliga grenar av Critical to Quality är aspekterna kunder (C), tillfredställelse (S), kostnader (C) samt 
tidsfaktorer (S) vilka brukar sammanfattas i begreppet CTX där X symboliserar dessa fyra aspekters 
benämningar.[4] En del i arbetet med att strukturera ett projekts CTQ kan utgöras av en CTQ 
riskmatris. I en sådan matris åskådliggörs risken relaterat till ett ickeuppfyllande av målvillkoren samt 
om några kundkrav försummas.[10] 

Kanoanalys  
En kanoanalys genomförs för att bilda sig en fullständig uppfattning kring VOC. I en Kanoanalys kan 
kundernas uttalade, underförstådda och omedvetna behov identifieras utifrån Kanomodellen vilket 
åskådliggörs i figur 11. Detta delverktyg till VOC genomförs för att djupare analysera och förstå 
kundens behöv främst vid tekniska utvecklingar då kunden sällan är medveten om sitt exakta behov 
innan utvecklingens start [1][10]. 
 

 

Figur 11 - Kanomodellen [24]   

7.3 Analysfasen verktyg 

Huvudfokus under denna fas ligger på kreativitetsverktygen. Detta ter sig naturligt då syftet med 
denna fas i DMADV eller dess motsvarighet i någon av de andra DFSS-metoderna syftar till att 
identifiera möjliga design- och utvecklingslösningar för den syftade produkten eller processen. 
Kreativa tekniker utgör en mycket bred verktygsbenämning och kan struktureras upp i en mängd 
konkreta metoder i enighet med figur 12 nedan.  
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Figur 12 - Visualisering av möjliga kreativitetsverktyg inom DFSS [24] 

Bland alla dessa verktyg förekommer vissa mer frekvent inom Design for Six Sigma. För att 
presentera gruppen kreativa teknikers olika inriktningar presenteras en metod från varje ben mer 
ingående. Metodvalet kan variera, främst beroende på projektets utseende och fokus, och har här 
gjorts utifrån de specifika verktyg som återfinnas listade i Tabell 1 ovan.  

Benchmarking 
Benchmarking är ett verktyg for utvärdering av den egna verksamheten i förhållande till en 
konkurrent vilken uppfattas som ledande inom det studerade området. Benchmarkingförfarandet 
delas upp i tre olika förfarande beroende på förhållandet till den jämförande organisationen. [4]  
Intern benchmarking jämför med de bästa situationerna inom den egna organisationen. Det primära 
målet med detta synsätt är att definiera den befintliga nivån inom organisationen och sprida den i hela 
verksamheten. [4]  
Konkurrensbenchmarking innefattar undersökning av konkurrentens produkter eller processer med syfte 
att erhålla information som gör det möjligt att jämföra de egna produkterna med vad konkurrenterna 
erbjuder. [4] 
Funktionsbenchmarknig fokuseras också på externa verksamheter. Med detta synsätt identifieras och 
undersöks produkter eller processer från organisationer vilka inte sitter i en konkurrentsituation med 
den egna organisationen. Syftet med metoden är att lära från, inom andra branscher, marknadsledande 
organisationers verksamhet.[4] 

Brainstorming  
Ett verktyg för främjande av dynamiskt tänkande utgörs av brainstorming. Metoden används för att få 
medarbetarna att tänka bredare och spinna på varandras kreativitet utifrån sina egna tankeperspektiv. 
Normalt skiljs det mellan de två metoderna strukturerad brainstorming vilken följer ett ”kösystem” där 
varje deltagare presenterar en idé i taget och ostrukturerad brainstorming där ordningsrestriktioner saknas 
och deltagarna är fria att presentera idéerna när de kommer upp. [10]  

Analogier  
Detta är ett analysverktyg vilket använder ett slumpvis utvalt ord, objekt eller situation för att skapa 
ovanliga kopplingar till ett utmanande problem eller konstruktion. Detta verktyg tillför en avstannad 
brainstorming eller annan analysprocess ny inspiration och möjliggör nya infallsvinklar på ett 
problem.[10] 
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Pughmatrisen  
Pughmatrisen är hjälpmedlet för att utse det bästa konstruktion och designkonceptet bland de 
identifierade möjliga alternativen. Detta verktyg, som togs fram under 1980-talet av Stuart Pugh, 
behövs för att på ett strukturerat sätt integrera de bästa detaljerna från flera alternativa lösningar och 
på så sätt skapa ett innovativt och robust ”superkoncept” vilket åskådliggörs av exemplet i figur 13 
nedan.[10]  
 

 

Figur 13 - Exempel på en Pughmatris där pilen markerar ”superkonceptet” vilket erhåller det bästa 
sammanvägda resultatet av relevanta parametrar.[26] 

7.4 Design/utvecklingsfasens verktyg 

För att utveckla, designa och prova nya produkt- eller processlösningar används verktygen som 
återfinns i designfasen. Dessa verktyg har till syfte att förenkla valet mellan alternativa lösningar 
genom att presentera fördelar, kostnader och risker för de alternativa lösningar som är kompatibla 
med tidigare beslut. [10]  

FMEA  
Failure Mode and Effects Analysis eller FMEA är ett verktyg som används vid tillförlitlighetsanalys 
för att dokumentera, identifiera och förebygga potentiella fel på en produkt eller process och 
utvärdera dess effekt samt dokumentera och identifiera lämpliga åtgärder vilka kan eliminera eller 
minimera uppkomsten av ett potentiellt fel.[10] Feleffektanalysen utvecklades under 1960-talet inom 
flygindustrin och kan ses som ännu en form av förebyggande riskanalys. En FMEA kan genomföras i 
flera olika av ett projekts stadier och brukas då benämnas utifrån i vilket processkede de förekommer 
varför flera benämningar av FMEA så som P-FMEA (process-FMEA) och D-FMEA (design-FMEA) 
florerar. [1][11] 

AFD Anticipatory Failure Determination  
Detta är ett alternativt verktyg till FMEA med syfte att identifiera och minimera möjliga problem. 
AFD hanterar situationen omvänt mot det mer traditionella kvalitetsverktyget FMEA då syftet här är 
att studera problemet som ett planerat sabotage. Det genomförande teamet har med denna metod 
uppgiften att hitta möjliga vägar för att säkerställa att sabotaget alltid lyckas. Genom att låta fantasin 
flöda och utgå ifrån frågan ”Hur kan jag sabotera systemet?” istället för den traditionella 
formuleringen ”Vad kan skada systemet?” identifieras många fler möjliga intrångsvägar som på detta 
sätt kan åtgärdas och förhindras.[4]   
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Design scorecard  
Betecknar en metod för att ge möjlighet att samla, presentera och analysera 
produktutvecklingsinformation för att kunna förutspå framtida utförande och förbättringar på den 
ursprungliga designen. Scorecardet jämför kundens CTQ med förutbestämda konstruktionsvillkor för 
att utvärdera hur produkten/processen utvecklats.[10] 

FTA  
Fault Tree Analysis eller felträdsanalys är ett verktyg för att utvärdera en process konstruktion, 
funktion och tillförlitlighet där alla påverkande faktorer för en process utfall placeras i ett diagram för 
utvärdering. [5] 

7.5 Kontrollfasens verktyg 

Kontrollfasens verktyg, beskrivna nedan, används för att kontrollera och prova projektprototyper och 
för att slutligen implementera förändringen i verksamheten. [10] 

Pareto-diagram  
Detta är ett verktyg vilket används för att identifiera de små problemen som medför stora 
konsekvenser i en verksamhet. Diagrammet utgör ett ypperligt verktyg vid prioritering av olika 
åtgärder då orsak-verkan åskådliggörs.[18] 

DOE – Design of Experiments  
Statistisk försöksplanering utvecklades i England under 1900-talets början av jordbruksvetaren Ronald 
Fisher. Då var syftet att studera hur varierande skötsel, så som gödningsmedel och markförhållanden, 
påverkade resultatet av skörden. DOE använder statistik för att med så få antal försök som möjligt 
optimera designen av en produkt eller process.[4] 
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8  KONCEPTSPECIFIKA VERKTYG FÖR DFSS 

Ett antal kvalitetsverktyg har blivit mer specifikt relaterade till Design for Six Sigma då de tidigare inte 
existerat i kvalitets- eller projektsammanhang i lika stor utsträckning som de tidigare nämnda 
kvalitetsverktygen. Inte heller dessa verktyg är nyuppfunna för DFSS eller utvecklingsprojekt men har 
identifierats som mycket användbara vid denna typ av arbete. 

8.1 QFD – Quality Function Developement 

QFD eller house of quality, är ett verktyg för att underlätta och strukturera produktutvecklingsarbetet 
genom sammanställning av data och benämns ofta kundcentrerad planering på svenska. Quality 
Function Developement används för att identifiera, sammanställa och överföra kundbehov och dess 
förväntningar med hjälp av matrisdiagram till styrparametrar, krav och produktegenskaper. [1] [10] 
 

 

Figur 14 - Princip för användning av QFD [1] 

QFD kan ses som en sammanställning av två av de andra verktygen, VOC och CTQ. Detta då QFD 
sammanställer kundbehov med produktens kritiska faktorer samt dess produkt och processparametrar 
till styrparametrar enligt figur 14 ovan. [1] 
Dessa parametrar summeras sedan i QFDträdet, figur 15 nedan, vilket genererar en utvärdering av 
tillfredsställandet av kundkrav och produktegenskaper. För analys och erhållande av relevanta resultat 
studeras hur rader och kolumner i matrisen samverkar och hur vida kundkraven uppfylls på ett 
tillfredställande sätt.  
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Figur 15 - Exempel på QFDmatris som beskriver utveckling av en kulspetspenna [1] 

Användning av QFD 
En QFD kan användas för att åskådliggöra utvecklingen av en kulspetspenna likt exemplet i figur 15 
skildrar. Kundkraven för den utvärderande egenskapen presenteras i husets vänstra gavel och utgörs i 
exemplet i figur 15 av Lagom tung, lagom tjock, inget kladd, vattenfast och hållbar. Dessa krav 
utvärderas sedan i sambandsmatrisen, symboliserande husets framsida, mot hur de påverkar de olika 
produktegenskaperna, i detta fall form, pennvikt, material, bläckvolym samt bläckkvalitet. Kryssen i 
korrelationsmatrisen, vilken utgör taket på huset, markerar vilka produktegenskaper som står i relation 
till varandra, i detta fall anses pennans form påverkas av dess material och vikt samt vikten påverkas 
av pennans material och dess bläckvolym och vice versa. Produktens tekniska viktning av 
produktegenskaperna presenteras i vad som utgör husets källare där det framgår att bläckkvaliteten 
utgör pennans viktigaste egenskap följd av kulspetspennans form. Ovanför detta åskådliggörs 
resultatet av produktutvärderingen i förhållande till en konkurrents produkt och mellan detta plan och 
husets framsida framgår produktens målvärden som tillverkaren arbetar emot.  

8.2 TRIZ - теория решения изобретательских задач 

TRIZ eller teorin om uppfinningsrik problemlösning utgör en metod för att lösa problem med hjälp 
av innovativ produktutveckling. Idén grundar sig på upptäckter av ingenjörer vid sovjetiska flottans 
patentkontor som tyckte sig kunna identifiera mönster i de patentansökningar som hanterades under 
1940-talets mitt. Utveckling av denna upptäckt har lett till TRIZ principen. TRIZ tillvägagångssätt 
grundar sig på att utgående från det egna problemets innebörd och omfattning identifiera ett 
standardproblem. Metoden utgör sedan en erfarenhetsbaserad tabellstruktur vilken används för att 
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lösa det likvärdiga standardproblemet. Baserat på denna standardlösning kan en lösning till det 
ursprungliga problemet erhållas.[1] 
 

 

Figur 16 - Exempel på arbetsgång vid problemlösning med TRIZ. Bilder från [19] 

För att tolka det existerade problemet till ett standardproblem genomförs en analys av 
motsatsförhållande utifrån 39 parametrar. Med ovanstående problem, figur 16, identifieras lämpliga 
motsatser till ”Weight of moving object” och ”Stability of object”, enligt figur 17, nedan.  
 

 1.   Weight of moving object  
2.   Weight of nonmoving object  
3.   Length of moving object  
4.   Length of nonmoving object  
5.   Area of moving object  
6.   Area of nonmoving object  
7.   Volume of moving object  
8.  Volume of nonmoving object  
9.  Speed  
10. Force  
11. Tension, pressure  
12. Shape  
13. Stability of object  
14. Strength  
15. Durability of moving object  
16. Durability of nonmoving object  
17. Temperature  
18. Brightness  
19. Energy spent by moving object  
20. Energy spent by nonmoving object  

21. Power  
22. Waste of energy  
23. Waste of substance  
24. Loss of information  
25. Waste of time  
26. Amount of substance  
27. Reliability  
28. Accuracy of measurement  
29. Accuracy of manufacturing  
30. Harmful factors acting on object  
31. Harmful side effects  
32. Manufacturability  
33. Convenience of use  
34. Repairability  
35. Adaptability  
36. Complexity of device  
37. Complexity of control  
38. Level of automation  
39. Productivity  
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22. Waste of energy  
23. Waste of substance  
24. Loss of information  
25. Waste of time  
26. Amount of substance  
27. Reliability  
28. Accuracy of measurement  
29. Accuracy of manufacturing  
30. Harmful factors acting on object  
31. Harmful side effects  
32. Manufacturability  
33. Convenience of use  
34. Repairability  
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Figur 17 - Parametertabell för beskrivning av motsatsförhållanden i TRIZ. Tabell från [26] 

Utifrån det nu formulerade standardproblemet kan en standardlösning till problemet identifieras ur en 
lösningsmatris, Matrisen i figur 18 nedan, hänvisar till lämpliga applicerbara standardlösningar för de 
identifierade motsatsförhållandena.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Weight of moving object + - 15, 8, 
29,34 - 29, 17, 

38, 34 - 29, 2, 
40, 28 - 2, 8, 

15, 38
8, 10, 
18, 37

10, 36, 
37, 40

10, 14, 
35, 40

1, 35, 
19, 39

28, 27, 
18, 40

2 Weight of stationary 
object - + - 10, 1, 

29, 35 - 35, 30, 
13, 2 - 5, 35, 

14, 2 - 8, 10, 
19, 35

13, 29, 
10, 18

13, 10, 
29, 14

26, 39, 
1, 40

28, 2, 
10, 27

3 Length of moving object 8, 15, 
29, 34 - + - 15, 17, 

4 - 7, 17, 
4, 35 - 13, 4, 8 17, 10, 

4 1, 8, 35 1, 8, 
10, 29

1, 8, 
15, 34

8, 35, 
29, 34

4 Length of stationary 
object

35, 28, 
40, 29 - + - 17, 7, 

10, 40 - 35, 8, 
2,14 - 28, 10 1, 14, 

35
13, 14, 
15, 7

39, 37, 
35

15, 14, 
28, 26

5 Area of moving object 2, 17, 
29, 4 - 14, 15, 

18, 4 - + - 7, 14, 
17, 4

29, 30, 
4, 34

19, 30, 
35, 2

10, 15, 
36, 28

5, 34, 
29, 4

11, 2, 
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Figur 18 - Lösningsmatris för identifierade motsatsförhållanden i TRIZ. Matris från [26] 

Utifrån referenssiffrorna som erhålls ur matrisen kan lämpliga standardlösningar på problemet utläsas 
ur de listade 40 standardlösningarna, figur 19 nedan. Dessa får sedan omformuleras för att passa det 
givna ursprungsproblemet i enighet med problemlösningsgången vilket framgår i figur 16 tidigare.  
 

 1. Segmentation 
2. Extraction 
3. Local quality 
4. Asymmetry 
5. Combining (integration) 
6. Universality 
7. Nesting 
8. Counterweight 
9. Prior counteraction 
10. Prior action 
11. Cushion in advance 
12. Equipotentiality 
13. Inversion 
14. Spheroidality 
15. Dynamicity 
16. Partial or overdone action 
17. Moving to a new dimension 
18. Mechanical vibration 
19. Periodic action 
20. Continuity of useful action 
21. Rushing through 
22. Convert harm into benefit 

23. Feedback 
24. Mediator 
25. Self-service 
26. Copying 
27. Inexpensive short-life object instead 

of an expensive durable one 
28. Replacement of a mechanical system 
29. Use a pneumatic or hydraulic 

construction 
30. Flexible film or thin membranes 
31. Use of a porous material 
32. Changing the color 
33. Homogeneity 
34. Rejecting and regenerating parts 
35. Transformation of physical and 

chemical states of an object 
36. Phase transition 
37. Thermal expansion 
38.  Use strong oxidizers 
39. Inert environment 
40. Composite materials  
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Figur 19 - Lösningstabell över de 40 standardlösningarna I TRIZ. Tabell från [26] 

8.3 Robust konstruktion 

Robust konstruktion är en metod för att utforma produkter eller processer vilka är maximalt okänsliga 
mot de störningar dessa utsätts för i sin normala miljö under naturliga användningsförhållanden. 
Metoden utvecklades under 1950-1960 talen av japanen Genichi Taguchi. [1] Utveckling av robust 
konstruktion innebär optimering av kontrollerbara parametrar som gör produkten eller processen 
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okänslig för variation av faktorer vilka är okontrollerbara eller vilka inte kontrolleras. [4] Processen 
delas ofta in i de tre faserna systemkonstruktion, parameterbestämning och toleranssättning. [1] 
Vanligt förekommande verktyg vid arbete med metoden robust konstruktion är:[4] 

 P-diagram,  
 kvadratisk förlustfunktion,  
 signal – ljud förhållande,  
 ortogonala pilar och  
 idealfunktionen.  

Utgångspunkten för Tauguchi var att fokusera på det som var perfekt rätt istället för hur fel skulle 
undvikas. Inställningen var att alla avvikelser från målvärdet innebar en förlust även om avvikelsen 
fortfarande fanns inom uppsatta toleransgränser vilket åskådliggörs i figur 20 nedan.  

 

Figur 20 - skillnad mellan traditionella synsätt på förluster baserat på toleranser och Taguchis syn på 
avvikelser. [24] 

Japanernas globala framgångar inom olika branscher under 1980-talet medförde ett ökat intresse för 
förlustfunktionen och dess bakomliggande synsätt. Detta visade sig bland annat vid en jämförelse av 
Ford och Mazdas gemensamma utveckling av automatväxellådor. Vid tillverkning av växellådorna 
uppstod ett större antal garantireparationer på växellådorna producerade i USA och de 
japansktillverkade växellådorna hade en överlägsen kvalitet. Det visade sig vid mätningar på de två 
respektive tillverkarnas produkter att skillnaden berodde på företagens olika sätt att styra och 
optimera processer. De USA-tillverkade växellådorna var alla inom tolerans men hade en mycket stor 
spridning vilket framgår i figur 21 nedan. De japanskproducerade produkterna fanns också inom 
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toleransgränserna men hade ett normalfördelat utfall med medelvärde nära målvärdet, likt figur 21, 
vilket resulterade i den bättre funktionaliteten hos de japanska produkterna än hos de amerikanska. [1]  

 

Figur 21 - Skillnad i tillverkningsutfall i Japan och USA. [1] 
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9 ATT UTBILDA INOM KVALITET 

Att införa nya projektmodeller eller kvalitetskoncept som Design for Six Sigma innebär allt som oftast 
en förändring i verksamheten för medarbetarna och kan komma att uppfattas på olika sätt. Att 
människan i regel drivs av förändringar är inget nytt och hänger i grunden ihop med vår vilja att 
överleva. Vi strävar ständigt efter att bemästra nya situationer och viljan att lära har både psykologiska 
och sociala dimensioner där det handlar om att lösa tilldelade uppgifter samt att tillhöra en 
gruppsammansättning.[14] Trots dessa grundläggande mänskliga behov medför den ökade 
förändringshastigheten i samhället en strävan efter stabilitet inom vissa områden och en förändring 
kan då uppfattas som en belastning. Reaktionen på en förändring påverkas mycket av hur 
förändringen uppfattas av individen, om det är något önskat och frivilligt som skall införas eller om 
förändringen uppfattas som nödvändig och påtvingad. Kunskap utgör grundförutsättningen för att 
påverka en individs inställning. Ges inte medarbetarna möjlighet till förståelse för förändringar och 
nyheter kan de inte heller förväntas ta till sig information som skulle kunna förändra deras åsikter. 
Utbildning fungerar allt som oftast som informationstillfälle och utgör således en central punkt i 
arbetet med medarbetares attityder till förändringar. Vid utbildning bör dock nivån anpassas efter den 
aktuella målgruppens kunskapsnivå och förförståelse rörande förändringen och eventuella 
tveksamheter hanteras för att minimera motståndskrafter på grund av missuppfattningar.[1] 

9.1 Utbildning som medel för att minimera förändringsmotstånd 

I ett bredare perspektiv benämns utbildning mer korrekt i termer av en lärprocess där individen deltar 
i olika aktiviteter för att främja inlärning. Lärprocessen utgör ett samspel mellan individen och dess 
sociala omgivning för att möjliggöra den individuella, psykologiska, och sociala inlärningsprocessens 
fortskridande. Båda dessa processer är nödvändiga förutsättningar för att en individ ska ta upp 
information. Koncentration, sinnenas funktion samt personliga förväntningar påverkar vilken 
information människan tar till sig och hur värdefull denna blir. Inlärningen hos individen påverkas 
således minimalt av vad undervisaren lär ut, vilket tydligt framgår i figur 22 nedan.[14] 
 

 

Figur 22 - Klyftan mellan undervisning och inlärning åskådliggörs med ”Jag har lärt Pricken vissla” [22]  

Kognitiva strukturer 
Lärprocessen beskrivs inom vuxendidaktiken som en cyklisk process vilken kan åskådliggöras utifrån 
Piagets teorier genom Kolbs modell. Grundtanken med den cykliska åskådningen är att påvisa de 
generella steg där en konkret erfarenhet övergår till en reflekterande observation vilken i ett senare 
skede av processen kan uttryckas med abstrakta begrepp för att slutligen användas som karta för att 
orienteras sig genom de nya lärdomarna. Detta förfarande åskådliggörs i figur 23 nedan. [14] 
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Figur 23 - Kolbs inlärningsmodell [14] 

 Ackommodation syftar till grundläggande förändringar i människans sätt att se på 
verkligheten. Detta beteende skapas av ett fenomen som genererar obalans mellan 
människans föreställningsvärld och en varseblivning från en reell händelse. När hon 
ackommoderat en händelse har den kognitiva strukturen förändrats till att assimilera den 
nyupptäckta händelsekategorin. [14][15] 

 Divergent tänkande uppstår då praktiska erfarenheter omskapas till meningsfulla upplevelser. 
Även det fria tänkandet med multipla perspektiv på samma upplevelse utgör divergent 
tänkande. [14] 

 Assimilation innebär att människan tar till sig och registrerar information om hur omvärlden 
är organiserad och fungerar. Världen uppträder som människan förväntat sig, inga 
principiella översakningar uppstår och hennes antagande bekräftas. [14][15] 

 Konvergent tänkande utvecklas genom djupare förståelse för ett fenomen. Med denna 
utveckling sker en utvidgning av individens befintliga kognitiva strukturer. [14] 

Inlärningsstil och pedagogiska aspekter 
Från individens experimenterande kring och identifierade av erfarenheter utvecklas abstrakta modeller 
beskrivande en generell vardag som sedan vidareutvecklas utifrån nya experiment och erfarenheter likt 
det åskådliggörs i Kolbs cykliska inlärningsmodell i figur 23 ovan. Dessa erfarenheter och dess 
bakomliggande experimenterande kan uppfattas ur många olika perspektiv beroende på en enskild 
individs inlärningsstil. Enligt Howard Gardner [16] kan individers inlärningsstilar indelas i sju olika 
intelligenser vilka ofta är olika utvecklade hos olika personer. På samma sätt resonerar Hård af 
Segerstad [14] kring sitt parallella begrepp kognitiv stil som även det relaterar till människors olika sätt 
att lära och möjligheten att förinta resonemanget kring individer som lär sig dåligt eller bra till förmån 
för det sammanfattade begreppet inlärningsstilar. Hård av Segerstad väljer inte att precisera 
inlärningsstilarna lika hårt som Gardner utan nöjer sig även fortsatt med Kolbs uppdelning i de fyra 
mer omfattande fälten prövare, idégivare, sammanställare samt förklarare. Dessa bådas teori medför 
en mängd olika tillvägagångssätt som individer använder för att lära vilket i sin tur medför en mindre 
fokusering på använda undervisningsmetoder och processer till förmån för de undervisade 
individernas lärprocess. Dock kvarstår det fortfarande för pedagogen att vara medveten om befintliga 
intelligenser och främja inlärning utifrån samtliga av dessa för att stimulera alla elevkategorier. [14][23] 
Mänskliga intelligenser enligt Howard Gardner [16][23]: 

 Interpersonell intelligens, ofta även benämnd som social intelligens då den kan sammanfattas 
som en persons förmåga att förstå, påverka och umgås med andra människor. Denna 
intelligenstyp är ofta välutvecklad hos företagsledare och försäljare.  

 Den intrapersonella intelligensen utgörs av människans förmåga till självuppfattning och 
självanalys. Mer precis handlar denna intelligens om att förstå och kontrollera känslor och 
tankar och kan tränas genom reflektion och meditation på tysta platser eller deltagande i 
oberoende projekt.  
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 Kinestetisk intelligens utgör det som vardagligt benämns kroppslig intelligens och som 
kännetecknas av en persons förmåga att kontrollera sina rörelser och hantera föremål. 
Denna inlärningsstil är ofta välutvecklad hos akrobater och dansare.  

 Lingvistisk intelligens innehas av många poeter och författare och kan sammanfattas i 
förmågan att kommunicera via ord i form av att läsa, skriva eller muntlig kommunikation 
både på modersmål och främmande språk.   

 Den logisk-matematiska intelligensen utgör den klassiskt uppfattade intelligensen som grundas i 
logiskt tänkande och problemlösande. Genren uppfattas som speciellt välutvecklad hos 
jurister, matematiker och allmänt bland forskare.  

 Musikalisk intelligens utgörs av vissa människors känsla för rytmer och dess förmåga att 
framföra och skapa musik. Musiker och kompositörer brukar ofta denna inlärningsstil men 
även dansare kan lära med musikalisk intelligens.   

 Spatial intelligens behandlar människans förmåga att uppfatta omgivningen utifrån ett 
perspektiv med proportioner, former och figurer. Intelligenstypen sammankopplas ofta med 
yrkeskategorier som arkitekter och piloter. 

Dessa inlärningsstilar inplacerade i en kognitiv struktur skulle kunna utgöra grunden för ett lyckat 
förändringsarbete där okunskap och missuppfattningar har minimerats med hjälp av 
kunskapsspridning. Förutsättningen är dock fortfarande att förändringen lockar medarbetaren så att 
det uppkommer ett, för inlärning nödvändigt, samspel mellan medarbetaren och utbildaren men också 
mellan medarbetaren, projektgruppen och ledningen.  

9.2 Arbete med förändringar 

Förändringsarbete följs många gånger av klena och rent av kosmetiska resultat där arbetet fortsätter 
som tidigare men med nya etiketter. Vanliga misstag som föregår en förändringsprocess är ett oklart 
syfte till förändringen, en oklar beslutsprocess och bristande förankring, planering och genomförande 
av förändringen.  Ett väl förankrat och konstruktivt förändringsarbete grundas av följande. [13] 

Positiv förändring 
Gynnsamma resultat för medarbetarna från en förändring i form av eliminering av tråkiga 
arbetsmoment eller skapande av en tryggare anställningssituation kan förändra inställningen till 
förändringar. Dessa erfarenheter är också värdefulla att dokumentera och återanvända som 
påminnelse vid kommande förändringar. [1] 

Information 
Kontinuerlig information och kommunikation skapar ett öppet klimat i projektarbete och medför 
kunniga och trygga medarbetare som också har större acceptans för förändringar. Det räcker dock 
inte bara med att informera. För att detta arbete skall fylla sitt syfte kärvs att budskapet är formulerat 
på ett, för medarbetarna, förståeligt språk. Dessutom bör valet av informationskanaler göras med 
omsorg så att informationen når alla berörda. Det är därför viktigt att använda flera 
kommunikationskanaler som tillgodoser olika inlärningsstrategier, så som ordinarie möten och 
speciella informationsmöten, anslagstavlor, informationsutskick och intranät. Värdefullt är också att 
följa upp och återkoppla till informationen för att säkerställa att den nått berörd personal. [1] 

Kunskap om förändringens syfte och målsättning  
Åtskillig tid ägnas åt planering och förberedelse för en förestående förändring där utgångspunkten är 
att klargöra syftet med förändringen. Kunskap och förståelse för det nya systemet etableras hos 
ledningen som har identifierat motiveringar för förändringen. En motivationsklyfta, enligt figur 24, 
kan uppkomma inom företaget om medarbetarna som ska genomföra förändringarna och arbeta 
under de nya villkoren inte har samma förkunskaper och förståelse för den förestående förändringen 
som beslutsfattarna. [13] 



 

 

Evelina Ericsson Industriella informations och styrsystem  2008-12-18 
evelinae@kth.se Kungliga Tekniska Högskolan, KTH   
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 

  -33- 
 

 

 

Figur 24 - Motivationsklyfta [13] 

Ledningen kan här förledas till att tro att medarbetarna har samma förkunskaper som de själva. Detta 
medför lätt tolkningar av medarbetarnas oförstående reaktioner som förändringsmotstånd, ovillighet, 
lathet eller rent av personangrepp. Viktigt är här att uppmärksamma ledningen på medarbetarnas 
behov av mer tid för att förstå och ta till sig förändringar. [13] 

Förankrat tillvägagångssätt hos berörda  
Alla medarbetare kan inte vara med och fatta beslut om förändringar men alla kan ta ställning till 
förändringen. För att förankra ett förändringsprojekt i verksamheten är det viktigt att de enskilda 
medarbetarna ges möjlighet till förståelse i tre avseenden: [13] 

 Vad är orsaken till förändringen, vad fungerar inte i nuläget? 
 Hur kan problemet lösas, vad ger förändringen för förbättrade arbetsförhållanden för den 

enskilda individen? 
 Fås tid till inlärning och möjlighet till kunskap som behövs för de nya förhållandena.  

Systematiskt genomförande och uppföljning   
Att omsätta nya idéer i handling, att genomföra ett planerat projekt är ofta den mest krävande delen 
av projektet vilket lätt förträngs. När förändringar innefattar nya arbetssätt och rutiner är ett 
systematiskt genomförande än mer nödvändigt då detta innefattar nya handlingsmönster för 
medarbetarna. Som framgår av figur 25 nedan är förändring en process som kräver tid - och inte en 
enskild händelse. En förändring av arbetssätt handlar så väl om attityder och underliggande 
värderingar som att påverka en grupps förhållningssätt. [13] 
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Figur 25 - Förhållande mellan förändringsnivå och tid [13] 

För att få önskat utfall av en förändring är det också viktigt att ta ställning till vilka moment som skall 
ersättas av de nyapplicerade arbetssätten. Ansvariga för projektet bör därför tydligt precisera  

 vad som ska sluta göras,  
 vad som skall fortsätta att göras och  
 vad som skall börja göras  

i och med de genomförda förändringarna. Framgår fördelarna med projektets förändringar i svaren på 
dessa frågeställningar finns goda förutsättningar för att det nya ska överväga förändringsmotståndet 
och de ansträngningar som förändringarna medför hos medarbetarna. [13] 
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10 DFSS PÅ SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY 

Siemens Industrial Turbomachinery, SIT, är en del av Siemenskoncernen som utvecklar, tillverkar, 
säljer och servar gas och ångturbiner. Turbinerna används i kraft och kompressoranläggningar över 
hela världen för att generera ånga, elektricitet och värme. Dessa anläggningar används också som 
drivkällor för pumpar och kompressorer inom olje- och gasmarknaden. SIT har idag ca 2300 anställda 
på två orter i Sverige. [20]  

10.1 Projektverksamhet 

Projektutformad verksamhet förekommer regelbundet på Siemens och en utvecklingsprojektmodell 
finns applicerad. Denna modell är gemensamt framtagen för energidelen av Siemenskoncernen och 
används framför allt vid produktutvecklingsprojekt. Modellen finns dessutom förankrad elektroniskt 
och där nedbruten till instruktionsnivå. Här återfinns information för varje moment i respektive fas 
samt vad som krävs och vad som skall levereras för att fortskrida arbetet till nästkommande 
projektfas. Vid processutvecklingsarbete förkommer ingen vedertagen modell.  Där arbetar man 
istället utifrån Sex Sigma och dess, för den aktuella processen lämpliga, metoder. [29] 

10.2 Kvalitetsarbete 

På SIT arbetar man med kvalitet utifrån koncernens riktlinjer kompletterat med lokala satsningar på 
andra verktyg och modeller vilka uppfattas som lämpliga och applicerbara i den specifika 
verksamheten. Sedan 2001 pågår kvalitetsarbete utifrån Sex Sigma-konceptet vilket kompletterar ett 
tidigare applicerat Lean-konceptet i verksamheten. Det förekommer också kvalitetsarbete inom 
företaget utifrån konceptet ISO 9001. Man har dessutom påbörjat implementerandet av Design for 
Six Sigma och ett fåtal DFSS-projekt pågår under ledning av de 10 medarbetare som utbildats i DFSS. 
Grunden vid kvalitetsarbete på företaget utgörs av en gemensam ”definitionsfas” för alla aktiva 
kvalitetskoncept på företaget. I denna fas identifieras det mest lämpade kvalitetskonceptet för det 
aktuella problemet vilket fortsättningsvis utgör modellen för projektets fortskridande. [29] 
Målsättningen med Siemens kvalitetsarbete är att matcha ett uppkommet problem med den bäst 
lämpade lösningsmetodiken, applicera lämpliga verktyg och tillföra tillgängliga resurser med 
nödvändiga kunskaper. Av denna anledning går samtliga kvalitetsprojekt under benämningen 
förbättringsprojekt där olika kvalitetskoncept kan kombineras och användas för att genomföra en 
förändring. För att upprätthålla genomförda åtgärder och förändringar har en så kallad realisationsfas 
applicerats i avslutningsskedet av förbättringsprojekten. Denna avslutande del, vilken pågår under 90 
dagar efter genomförda förändringar, formar en uppföljning av processen för att kontrollera att de 
genomförda åtgärderna ligger stabilt. [29] 

10.3 Kvalitetsarbete med DFSS 

Vid intervjutillfället på Siemens framkom att det inte finns några verktyg speciellt applicerade för 
arbete med Design for Six Sigma trots koncernens uttalade satsning på konceptet. Flera DFSS-
verktyg, så som QFD, försöksplanering, Pughmatris och FMEA, används ändå på företaget då dessa 
inte är unika för DFSS vilket framgår av Tabell 1 tidigare. Företaget har istället valt att ta till sig de 
verktyg som passar in i den specifika verksamheten oavsett vilket kvalitetskoncept dessa härstammar 
ifrån varför det i ett Sex Sigma-projekt kan förekomma både LEAN, DFSS och ISO 9001 verktyg 
beblandade i Sex Sigma-konceptet. I hanterandet av dilemmat kring DFSS-modeller har än så länge 
DMAIC fungerat bra även för utvecklingsprojekt då det ofta handlat om en befintlig process som ska 
förändras och inte så ofta om nyutveckling av processer. Detta val har också grundat sig i SITs 
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strävan mot att blanda DFSS-konceptet med Sex Sigma. DMADV, vilken presenteras mer ingående 
under ”6 Projektmodell för utvecklingsprojekt med DFSS”, förekommer dock som en inom 
koncernen vedertagen DFSS-modell. [29] 

10.4 Kommunicera kvalitet & informationsspridning 

Arbetet med informationsspridning pågår på flera plan inom företaget. Främst förekommer 
dokumenterad informationsspridning via anslagstavlor i verkstaden, företagets internhemsida samt tre 
lokala tidningar som distribueras inom olika delar av Siemens. Kvalitetsrelaterad information sprids 
dels på motsvarande sätt som den allmänna informationsdistributionen presenterad ovan. Dessutom 
finns specifika informationskanaler för kvalitetsarbetet.  

 I samband med ett informationstillfälle för nyanställda genomförs ett 
kvalitetsinformationsblock på tre timmar där de olika, på företaget förekommande 
kvalitetskonceptet, sammanfattas kort. Vid detta tillfälle behandlas främst Sex Sigma 
konceptet.  

 Det förekommer också speciella ”kvalitetsanslagstavlor” där genomförda förbättringsprojekt 
presenteras kortfattat med syfte, genomförande och resultat samt information om och foto 
på projektdeltagarna. [29] 

Det finns ett antal kvalitetsutbildningar tillgängliga för medarbetarna på SIT. Tillgängligheten till dessa 
utbildningar för den enskilde medarbetaren varierar beroende på arbetsuppgifter och anknytning till 
kvalitetsarbetet. Förutom det ovan beskrivna introduktionsblocket om kvalitet i samband med 
information för nyanställda förekommer ytterligare en kvalitetsanknuten utbildning som är öppen för 
samtliga medarbetare vilken benämns Sex Sigma BEST. Denna utbildning utgör en 
introduktionsutbildning inom Sex Sigma där innehåll och omfattning av konceptet presenteras utifrån 
faserna i DMAIC tillsammans med den anknytande verktygslådan. Utbildningen utgörs framförallt av 
verksamhetsrelaterade gruppövningar på de olika verktygen och metoderna och rekommenderas för 
alla som deltar i ett Sex Sigma-projekt. Det förekommer också en, på SIT, lokal utbildning för 
processägare och ledningsgrupp, en så kallad BELT2 utbildning. Denna utbildning har till syfte att 
klargöra dessa stödjande rollers uppgift och ansvar samt möjliga förväntningar på 
förbättringsprojektarbetet.  Dessutom arrangeras kvalitetsrelaterade utbildningar i form av Green Belt, 
Black Belt, Lean och DFSS-utbildningar centralt inom Siemenskoncernen. [29] 

10.5 Utbildning och kommunikation om DFSS 

Design for Six Sigma-konceptet är ännu i implementeringsskedet på SIT och dess förankring i 
verksamheten är fortfarande relativt liten med ett fåtal genomförda DFSS-projekt och en begränsad 
skara utbildade medarbetare. Konceptet är dock accepterat och drivs aktivt både från koncernen och 
lokalt på SIT. [29] 
Någon speciell övergripande information eller utbildning till medarbetare kring DFSS förekommer 
inte i nuläget och medvetenheten kring DFSS i verksamheten är relativt dålig. DFSS-begreppet nämns 
i samband med introduktionsutbildningen i kvalitet men kommuniceras inte ytterligare och 
genomförda projekt anslås ännu inte enligt samma struktur som de med Sex Sigma grund. [29] 
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11 DFSS PÅ SKF OCH CHALMERS 

SKF har sedan starten fokuserat på kvalitet och utvecklingsarbete. Dessa satsningar har resulterat i 
nya produkter och lösningar baserat på innovationer som utgjort grunden för nya standarder. [21] 
Detta arbete är idag strukturerat på företaget och Sex Sigma-konceptet är välimplementerat i 
verksamheten. På SKF finns även Design for Six Sigma integrerat i verksamheten för att styra 
produktutvecklingsprocessen på företaget. Inledningsvis genomfördes arbetet med DFSS utifrån 
IDDOV-modellen men denna har nu frångåtts. SKF benämns idag ofta som Sverigeledande inom 
Design for Six Sigma. Forskningen på den representerade avdelningen på Chalmers bedrivs i nära 
samarbete med SKF och flera studier har genomförts i anslutning till företagets verksamhet. [27] 

11.1 Hur används DFSS? 

Intervjutillfället vid Chalmers fokuserade mycket kring frågan om existensen av specifika Design for 
Six Sigmas modeller och verktyg i förhållande till, inom företagen, redan befintliga 
produktutvecklingsprocesser och projektmodeller. Vid detta intervjutillfälle tog 
intervjurespondenterna tidigt ställning för integrerandet av DFSS i redan existerande 
produktutvecklingsprocesser och skapandet av DFSS-krav i verksamheters befintliga projektmodeller. 
[27][28]Under diskussion kring den uppsjö av befintliga DFSS-modeller ifrågasattes också funktionen 
av flera av dessa modeller vilka, för att tillföra en utvecklingsprocess nödvändig struktur, bör ha 
någon form av projektmodellsfunktion. De flesta av de idag förekommande modellerna inleds med 
någon form av definitionsfas. Intervjurespondenternas ifrågasättande gällde främst avsaknandet av en 
förstudie och vad detta medför för resultatet då de uppfattade en sådan fas som nödvändig för ett 
genomtänkt utvecklingsprojekt. [28] 
Respondenterna uttryckte DFSSs syfte som ett tillfälle att ”lyfta golvet som en verksamhet står på och 
inte att lyfta nocken för dem som redan slår i huvudet”. Detta syftar till att höja den generella 
kunskapsnivån inom en grupp t.ex. en avdelning eller ett arbetslag. De medarbetare som redan arbetar 
med verktygen från DFSS-verktygslådan tycker inte att dessa tillför något nytt. Dock tolkar, tänker 
och kommunicerar gruppdeltagarna begrepp olika varför väldefinierade begrepp ofta medför 
missuppfattningar mellan gruppmedlemmarna på grund av olika referensramar hos olika människor. 
En persons insikt får inte en hel organisation att ändra beteendet varför vikten i DFSS är att lyfta en 
grupps gemensamma förståelsenivå. Detta behöver inte innebära en uppfattad kunskapsutveckling för 
den personliga individen. [28] 

11.2 DFSS i förhållande till andra kvalitetskoncept 

Vid jämförelse mellan föregångaren Sex Sigma och DFSS uttrycktes stora skillnader i dessa systems 
syfte. Från DFSS-konceptet drog respondenterna starkare paralleller till Lean än till, det till namnet 
relaterade konceptet, Sex Sigma. Detta eftersom de ansåg att det i båda dessa koncept är en 
förutsättning att alla involverade accepterat det bakomliggande ”tänket”.[27][28] För Sex Sigma-
konceptet, vilken uttrycktes utgöra en produktutvecklingsmodell, ansåg de grunden för ett lyckat 
projekt vara ett ”taskforce” där det endast krävs rätt teknisk kompetens hos utföraren och således inte 
någon djupare förankring av konceptets teorier i verksamheten.[28] I Design for Six Sigma arbetas för 
en kulturförändring i produktutvecklingsprocessen, framför allt i form av tydligare och mer 
strukturerade arbetsmetoder kring vad som måste göra i en process och hur det ska genomföras. 
LEAN kan på motsvarande sätt benämnas som en kulturförändring i tillverkningsprocessen vilket 
indikerar just den nödvändiga förutsättningen att alla deltagare står bakom och har förståelse för 
konceptet. Denna parallell skulle dessutom kunna utvecklas till att omfatta ytterligare kombinationer 
från de båda konceptet så som information och utbildning kring DFSS med hjälp av 
leanspelsstrukturen med störningsmodulering.[27][28]  
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Utgångspunkt för kvalitetsarbetet var hos respondenterna att identifiera en modifierbar modell för att 
inte tvingas anpassa ett faktiskt problem efter en strikt modell. Med denna grundinställning 
förespråkas samtliga kvalitetskoncept som integrerade i befintliga metoder med utgångspunkt i 
organisationens projektmodell. Detta innebär införande av DFSSs krav i en organisations 
produktutvecklingsprocess.[27][28]  

11.3 Utbildningshantering 

Vanligast förekommande utbildningsförfarande idag inom kvalitetsområdet är att ett fåtal individer i 
en organisation lyft ut och utbildas för att sedan återvända och sprida konceptet på hemmaplan. Detta 
förfarande uppfattas inte som ultimat hos intervjurespondenterna som, med utgångspunkt i DFSS-
konceptet som en kultur, hävdar att det inte går att utbilda enskilda individer för att skapa en 
förändring på ett bredare plan i en organisation. För att kunna använda kunskaper från 
utbildningstillfällen krävs förståelse för innebörden men också en nyfikenhet och vilja att prova och 
utveckla de teoretiskt nyvunna kunskaperna. Inställningen på en avdelning blir mycket svårföränderlig 
om endast en individ på avdelningen kommer till insikt om ett koncept genom utbildning, för att 
sedan tvingas omvända sina arbetskamrater. Detta beteende resulterar i de flesta fall i ett isolerat 
utanförskap och ensamhet för den utbildade individen.[28]  
Omfattande utbildning av hela avdelningar eller arbetslag har däremot den positiva synergieffekten att 
alla berörda har närvarat och tagit del av samma resonemang tillsammans vid utbildningstillfället. 
Därmed underlättas diskussioner kring teorierna i efterhand då alla medarbetare är medvetna om att 
de andra också deltagit och således känner till samma idéer och exempel som de själva. Dessutom 
kan, vid ett utbildningsförfarande av en relativt homogen grupp som en avdelning utgör, teoriurval 
anpassas till deltagarnas förkunskaper och organisationens behov samt exempel relateras till den egna 
verkligheten. [28] Dock medför denna sorts utbildningssatsningar stora ekonomiska kostnader för 
organisationen och dess ekonomiska försvarbarhet i ett tidigt implementationsskede kan ifrågasättas. 
För att fullända utbildningsförfarandet med maximal nytta är det också viktigt att utbilda på rätt 
hierarkisk nivå för att förmedla informationen direkt till de medarbetare som genomför det faktiska 
arbetet och som i slutändan kommer att påverkas av förändringen. [27] [28] 



 

 

Evelina Ericsson Industriella informations och styrsystem  2008-12-18 
evelinae@kth.se Kungliga Tekniska Högskolan, KTH   
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 

  -39- 
 

12 DISKUSSION 

Utgångspunkt för diskussionen är de resultat från studiens empiriinsamlig som på något sätt besvarar 
studiens frågeställning eller uppfyller något av studiens mål. Denna information har under analysfasen 
ställts i relation till motsvarande teori. En mer detaljerad sammanställning av teori-empirirelationen 
finns i studiens sammanställning från empiriinsamlingen.  
Utgångspunkten vid införande och användande av DFSS i en verksamhet bör vara att granska och 
förbättra den egna utvecklingsprocessen. För att på bästa sätt fullfölja denna uppgift kan två 
perspektiv av konceptet identifieras. Dels krävs en teoretisk granskaning av det faktiska 
utvecklingsarbetet på företaget vilken utvärderar befintliga modeller och använda verktyg. Dessutom 
krävs utbildade och kunniga medarbetare inom de applicerade metoderna och verktygen som finns på 
företaget då en hög praktisk handhavandenivå är önskvärd.  

12.1 DFSS applicering 

Vid jämförelse mellan studiens teori- och empiriresultat kan konstateras att det finns en stor glipa 
mellan vad som är fokus i litteratur kring Design for Six Sigma och vad som uppfattas som intressant 
och användbart i näringslivet. Den behandlade DFSS-litteraturen lägger stor vikt vid att beskriva 
lämpliga rollstrukturer och modeller för konceptet. Detta val uppfattas som en strävan efter att skapa 
en motsvarighet till den strukturerade och verksamhetsöverskridande gångbara DMAIC-processen 
anpassad för DFSS-konceptet. Syftet med DIMAC är att skapa struktur och tydlighet vid arbete med 
ständiga förbättringar. Då Design for Six Sigma handlar om att utveckla och förändra en 
utvecklingsprocess där grundförutsättningen är att det redan finns en existerande process och därmed 
även en processmodell finns inte samma behöv av ytterligare en tydlig och strukturerad processmodell 
att efterfölja. Detta avspeglas också i de kundkrav som framkommer från intervjurespondenterna. Där 
framgår att det som efterfrågas i första hand är en verktygslåda med användarbeskrivning som kan 
integreras med tidigare kvalitets- och projektarbete för att komplettera kvalitetsarbetet och ytterligare 
säkra en redan befintlig, men inte komplett, utvecklingsprocess.  
Från intervjutillfället vid Chalmers framgår tydligt respondenternas åsikt om integrerandet av Design 
for Six Sigma i en verksamhets tidigare befintliga projektmodell och därtill påbyggnad av lämpliga 
verktyg från DFSS-verktygslådan. Respondenterna tog också ställning emot den idag befintliga uppsjö 
av DFSS-modeller som florerar. På liknande sätt säger sig Siemens arbeta med förbättringsprojekt där 
det, för projektet, mest lämpade kvalitetskonceptet utgör utgångspunkt vilket sedan byggs på med 
användbara verktyg från flera verktygslådor. På så sätt förekommer DFSS-arbete som en aktiv del i 
Siemens verksamhet även om det endast finns ett fåtal rena Design for Six Sigma-projekt initierade på 
företaget.  

12.2 Verksamhetsöverskridande återanvändbarhet av DFSS 

Från studiens empiriresultat kan således respondenternas önskemål och förväntningar på Design for 
Six Sigma utläsas. Dessa önskemål kan, utifrån resultatet av den genomförda studien, sammanfattas 
till att omfatta en mer realistiskt inriktad utbildning kring DFSS som fokuserar på det praktiska 
verktygsanvändandet av de, i DFSS-verktygslådan inkluderade kvalitetsverktygen. Däremot uppfattas 
inga större förväntningar existera på det åtskilliga antalet förekommande DFSS-modeller.  
För att tydliggöra användningen av DFSS hos ett specifikt företag kan en kategorisering av konceptets 
potential i olika processer vara nödvändig. Idag krävs en relativt god självuppfattning hos en 
organisation som applicerar DFSS för att lyckas genomföra ett kritiskt strukturerat val av lämpliga 
verktyg och applicera dessa vid lämpligt tillfälle i en genomtänkt projektmodell. Med en uppdelning av 
konceptet utifrån exempelvis; tillverkande industri, tjänstesektor och mjukvarurelaterad verksamhet 
skulle konceptets återanvändbarhet, inom respektive sektor, kunna förbättras.  
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12.3 Utbildning och information om DFSS 

Den enskilda medarbetaren visar sig inneha en viktig roll vid kvalitetsarbete och en ännu viktigare 
sådan vid förebyggande förbättringsarbete enligt studiens intervjurespondenter. Hur utbildning av 
dessa medarbetare och information till andra berörda medarbetare bör genomföras är en synnerligen 
relevant fråga för resultatet vid införandet av DFSS i en verksamhet.  
En av studiens intervjurespondenter verkar i en större organisation där fortfarande konceptet att 
skicka enskilda utvalda medarbetare på vidareutbildning existerar, vilket enligt litteraturen också är det 
vanligast förekommande. En annan respondent arbetar för en vidareutveckling av det befintliga 
utbildningsförfarandet och förespråkar de positiva synergieffekter som erhålls då större grupper på en 
arbetsplats, exempelvis en avdelning eller ett arbetslag, gemensamt deltar i en utbildning. Vilket av 
dessa två tillvägagångssätt som är det mest lämpande varierar antagligen mellan olika organisationer 
beroende på företagets historiska inställning till utbildning men också på dess organisationsstruktur. 
Utifrån inlärningsteorierna presenterade i kapitel 9 kan dock den personliga inlärningsstilen hos de 
medarbetare som utbildas ha större påverkan på utbildningsresultatet än de olika 
utbildningsalternativen i sig. I de båda responderade företagens utbildningsmetoder presenteras 
genomtänka utbildningsfördelar med de respektive metoderna. I Siemensfallet får de utvalda, 
utbildade, en ambassadörs- och informationsroll mot medarbetarna och parallell stöttning och 
uppmärksamhet av ledningen vilket stimulerar vissa individer. Dessutom ges dessa personer möjlighet 
att i samband med utbildningen interagera med och lära känna motsvarande representanter från andra 
företag. Denna typ av utbildning skulle kunna vara speciellt lämpad för personer med utvecklade 
intrapersonella eller logiskt-matematiska intelligenser utifrån Gardners definitioner[16]. Då de inte 
genomför utbildningen i företagsintern miljö tillsamman smed medarbetare utmanas de dessutom 
applicera sina nyvunna kunskaper i enighet med Kolbs inlärningsmodell på egen hand och utifrån ett 
erfarenhetsperspektiv. Hos SKF där gruppgemensamma utbildningar för hela avdelningar eller 
arbetslag genomförs uppstår något av en motsatssituation mot Siemens utbildningsförfarande. Syftet 
med dessa utbildningar är att erhålla positiva gruppgemensamma erfarenheter som kan skapa 
samstämmighet och delaktighet. Företagsintern utbildning tillsammans med kollegorna innebär en 
trygghet för deltagarna som känner varandra och kan på så sätt öppna upp för mer diskussioner och 
frågor vilket skulle kunna vara mer lämpat för medarbetare med interpersonellintelligens. Även 
lingvistiskt eller spatialt intelligenta människor skulle kunna uppfatta detta utbildningsförfarande som 
positivt. Dessutom skapas med detta utbildningsförfarande en möjlighet att gemensamt i 
arbetsgruppen eller skiftet utveckla de nya kunskaperna enligt Kolbs inlärningsmodell och det blir 
även möjligt att utveckla en förståelse utifrån denna modell efter genomförd utbildning under 
förutsättning att gruppen tillsammans fått med sig en fullständig förståelse även om inte alla 
medarbetare uppfattat allt. 
Att genomföra större utbildningsinsatser och på detta sätt snabbt utöka antalet kunniga ”medspelare” 
underlättar för den fortsatta förankringen av DFSS-konceptet i verksamheten. Som nämns tidigare i 
detta stycke spelar den enskilde medarbetarens inställning en central roll vid introducerandet av en 
förändring i organisationen. Med den kritiska massa som relativt fort kan byggas upp genom större, 
och mer organisatoriskt omfattande, utbildningssatsningar kan arbetet med att omvända och övertyga 
tvivlande medarbetare minimeras. Även intygelsen hos medarbetare högre upp i hierarkin kan med 
dessa förutsättningar omvändas. Utsikten att genomföra ett DFSS-projekt med lyckat resultat ökar 
avsevärt om de involverade medarbetarna insett konceptets fördelar. Med hjälp av lyckade 
projektresultat, vilka ofta medför positiva ekonomiska konsekvenser, kan sedan sponsorer, chefer och 
företagsledning övertygas om en förändrings positiva följder. Denna kunskap och förståelse hos 
ledning utgör grunden för fortsatta satsningar inom konceptet. I sponsorns roll lägger denna kunskap 
också grunden för ett gott coachningsarbete till framtida utvecklingsprojekt och på så sätt återförs 
ägandeskapet av utvecklingsarbetet till dess ursprungliga ägare. 
Vid introduktion av ett nytt koncept i verksamheten kan det dock vara svårt att genomföra en 
omfattande utbildningssatsning innan konceptet fått förankring i organisationen. I denna situation 
finns inga utarbetade rutiner eller specifika arbetssätt för den egna verksamheten att följa och de 
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omvända medarbetarnas attityd kan då istället vändas mot konceptet då inga klara direktiv finns att 
följa.  

12.4 Informationsspridning 

Svårigheten vid arbete med förändringsmotstånd och informationsspridning är oftast att nå fram. 
Som framgår ur denna studies empiriinsamling används ett flertal informationskanaler och ändå 
förväntas inte alla ta del av information som finns tillgänglig. I kapitel 9 presenteras tillvägagångssätt 
för att förenkla arbetet med att införa nya metoder och arbetssätt i en verksamhet och 
informationsaspekten utgör en aspekt. Här preciseras vikten av att tidigt informera om förestående 
förändringar men också att nå ut med informationen till medarbetarna för att minimera 
förändringsmotståndet. Som ett resultat ur detta resonemang föreslås ett antal möjliga 
informationskanaler. Dessutom förespråkas användandet av positiva förändringar som dragplåster 
vilket kan användas både för att minska förändringsmotstånd och för att öka intresset för 
informationsanslag. På liknande sätt beskriver en av intervjurespondenterna det interna arbetet med 
att anslå genomförda förbättringsprojekt, inte bara med genomförda kvalitetsåtgärder utan med mer 
personlig information bl.a. i form av foto på deltagarna i projektet. Detta arbete genomförs för att 
väcka intresse hos en bredare skara medarbetare och på så sätt sprida information i ytterligare en 
dimension inom företaget.   
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13 SLUTSATS 

Design for Six Sigma är ett koncept som syftar till att utifrån innovativa angreppssätt fastställa nya 
lösningar på befintliga problem för att ny- eller vidareutveckla en produkt eller process. DFSS-
konceptet är en vidareutveckling av Sex Sigma-konceptet för att genomföra förebyggande 
förbättringsarbete i anslutning till företags utvecklingsprocesser och på så vis tillfredställa och 
överträffa kundens förväntningar genom att minimera antalet reklamerade produktreleaser. 
I DFSS-konceptet finns en uppsjö kvalitets- och projektverktyg där de flesta förekommer även inom 
andra kvalitetskoncept. Några relativt specifika verktyg för utvecklingsprocessen som kännetecknar 
DFSS är  

 QFD 
 TRIZ 
 Robust konstruktion 

Den mest effektiva användning av denna verktygslåda uppfattas vara att utnyttja samlingen som en 
möjlighet till benchmarking och på så sätt plocka de bästa delarna ur DFSS-verktygslådan.  

13.1 DFSS-modellens existens 

Ett flertal olika modeller förekommer fortfarande i DFSS-sammanhang och ingen av dessa är 
deklarerat som ett superkoncept. De båda intervjutillfällena genererar samma syn på modelldilemmat 
och i rapportens empirikapitel framgår att de anser modelldiskussionen som ointressant. De 
förespråkar ett applicerande av DFSS i redan befintlig projektledningsmodell eller eventuell 
förbättringsmodell för att på så sätt använda en metod anpassad till verksamheten istället för att lägga 
stora arbetsinsatser på anpassning av verkligheten till någon av de föreslaga modellerna. Med 
utgångspunkt i syftet med Design for Six Sigma, att strukturera utvecklingsarbetet, är frågan om en 
DFSS-modell ens är nödvändig. En organisations utvecklingsprocess grundas i existensen av en 
process exempelvis i form av en produktutvecklingsprocess vilken således bör kunna fungera som 
process även i arbetet med DFSS.  

13.2 Utbildning och information 

Hanterandet av utbildning och information till medarbetare för att lyckas med förbättrings- och 
utvecklingskoncept handlar många gånger om att göra dessa delaktiga i arbetet från början och skapa 
en medvetenhet kring befintliga hjälpmedel. Ett möjligt tillvägagångssätt för att förstärka denna 
medvetenhet är, att när konceptet fått förankring i verksamheten, genomföra utbildning för större 
grupper inom en organisation exempelvis gemensam utbildning för ett arbetslag eller en avdelning. 
Med denna metod erhålls synergieffekterna av att gruppen gemensamt tagit del av kunskap och 
exempel och kan fortsätta diskutera ämnet på arbetsplatsen och på detta sätt påminna varandra. Dock 
innebär ett sådant förfarande också stora utbildningskostnader för företaget i förhållande till att 
utbilda enskilda individer ur verksamheten som sedan agerar ambassadörer på hemmaplan. Slutliga 
avgörandet för inställningen hos medarbetarna till utbildningstillfällen styrs dock ändå av den 
personliga uppfattningen av utbildningen i ett innehålls- och undervisningsperspektiv samt av nyttan 
av utbildningen för den enskilda individen. Det är därför viktigt att reflektera över vilka 
inlärningstyper som finns på de avdelningar som är aktuella för en utbildningssatsning och utifrån 
detta resultat genomföra den utbildning som har bäst kunskapsförmedlandeeffekt på dessa 
personligheter. Ledningens uppgift bör således vara att kommunicera, inte bara organisationens nytta 
utan framför allt den personliga nytta som finns i en förändring eller ett utbildningstillfälle men också 
att undersöka medarbetarnas individuella inlärningsstrukturer för att kunna erbjuda en utbildning som 
ger avkastning både för organisationen och för den enskilda individen. Från ledningen bör även den 
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förlängda möjligheten med förbättrade arbetssituationer och karriärmöjligheter i anslutning till detta 
arbete framgå.   

13.3 Framtiden 

Utifrån dagens realitet i många organisationer finns ett behov av att förbättra och strukturera dess 
utvecklingsprocesser varför det finns ett naturligt behov av utvecklingskoncept som Design for Six 
Sigma om de används på rätt sätt. Utgångspunkten för detta arbete är dock organisationens befintliga 
utvecklingsprocess och DFSS behövs främst som hjälpmedel för utveckling av den befintliga 
utvecklingsprocessen. Då ingen ny process efterfrågas är det framför allt benchmarking i DFSS 
välfyllda verktygslåda som önskas för att möjliggöra skapandet av ett friare kvalitetskoncept där 
organisationen kan blanda verktyg från flera koncept beroende på det initierade projektet eller det 
uppkomna problemet. För att kunna bedriva en fungerande verksamhet på de villkoren krävs dock ett 
gediget arbete med delaktiga, kunniga och intresserade medarbetare som kan hantera de befintliga 
verktygen i förhållande till organisationens projekt eller utvecklingsmodell samt har förmågan att göra 
ett genomtänkt urval ur verktygslådan i varje specifik situation.  

13.4 Förslag på framtida studier 

Ett av syftena som nämns i rapportens inledning är att i ett långsiktigt perspektiv utvärdera om fler 
lyckade projekt kan uppnås med de metoder som DFSS har att erbjuda. Dessutom talas det i studiens 
avgränsningar om att inom denna studie behandla informations- och utbildningsverktyg för dagligt 
kvalitetsarbete ytligt. Dessa områden är långt ifrån kompletta i denna studie och lämpar sig väl för 
ytterligare studier med fokusering på: 

 Införandet av DFSS i verksamheter utifrån dess befintliga utvecklingsprocess.  
 Granska innehållet i DFSS verktygslåda kritiskt – vad bör ingå i en utvecklingsprocess?  
 Skapa en grövre uppdelning av DFSS utifrån organisationsinriktning ex. 

mjukvaruproduktion, tillverkning och tjänstesektor istället för dagens många olika modeller.  
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15 BILAGOR 

15.1 Bilaga 1 – Intervjuunderlag CHALMERS 

Diskussionsunderlag: I vilken utsträckning används DFSS idag? I vilka situationer och 
hur/när bör det användas? 

Förklaring: Både omfattning internt inom ett företag som säger sig ha implementerat 
konceptet och externt. Hur vanligt förekommande DFSS faktiskt är bland företag idag. 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Resonemang: 

 

 

 

Diskussionsunderlag: Vilka är nyckeldelarna inom DFSS? – Vad är nytt med DFSS jämfört 
med Sex Sigma/projektstyrning? – Vilka fördelar medför DFSS? – Vilka nackdelar? 

Förklaring: Finns det några förfarande eller verktyg som är mer värdefullt än andra för arbetet 
med DFSS. Finns något som är speciellt framtaget för ”metodiken”. Varifrån kommer 
konceptet med att kombinera dessa kraftiga verktyg.  

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Resonemang: 
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Diskussionsunderlag: Inställning till DFSS-metoder, är valet av 
metod/bokstavskombination viktigt? – finns någon metod som uppfattas bättre än någon 
annan? – hur stor betydelse har metodvalet för arbetet med DFSS och dess utläsbara 
(positiva?) effekter?  

Förklaring: Utifrån den befintliga situationen med allt för många alternativa metoder. Är 
resultatet av arbetet beroende av detta val eller uppnås liknande resultat oavsett använd metod. 
Hur mycket tid och energi ska läggas på detta beslut. Om metoden är av stor betydelse, är det 
möjligt att erhålla de förväntade vinsterna om varje organisation måste utveckla sin egen 
metod för att nå resultat med DFSS-arbetet.  

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Resonemang: 

 

 

 

Diskussionsunderlag: Kan någon grening/uppdelning av modellerna i undergrupper göras? 
– iterativ/inkrementell/vattenfall…  

Förklaring: Finna modeller som är mer lämpade för en viss verksamhet. Kan modellerna 
generellt grupperas enligt ovanstående eller andra kategorier och kan mönster utläsas utifrån en 
sådan uppdelning, ger en viss grupp bättre/sämre/annorlunda resultat än någon annan? 

 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Resonemang: 
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Diskussionsunderlag: Hur bör man implementera DFSS? – information och utbildning till 
medarbetare? 

 

Förklaring: Att göra medarbete engagerade och delaktiga istället för motsträviga och negativa 
till DFSS och dess användning, går det? Vad är värdefullt för att öka engagemang. Är 
informationsspridning eller fysiska informationsmöten den rätta vägen att gå, andra alternativ. 
Kan utbildning av medarbetarna motverka negativa effekter? Vilka konsekvenser (positiva?) 
kan fås vid ambitiöst arbete med en ordentlig förändringsplan som görs tillgänglig för alla.  

 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Resonemang: 
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15.2 Bilaga 2 – Intervjuunderlag SIEMENS 

 

 

Fråga: Hur arbetar ni generellt med kvalitet i er verksamhet? 

Förklaring: Förekommer något kvalitetssystem implementerat i verksamheten? LEAN, Sex 
Sigma, ISO9000… Är detta förankrat inom hela organisationen? Förbättringsprojekt? 

Typ av fråga: Existens av Design for Six Sigma 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 

 

Fråga: Hur stor plats har projektverksamhet i er organisation? 

Förklaring: Genomförs projektarbete regelbundet? Vilken sorts projekt är vanligast, 
förbättringsprojekt, utvecklingsprojekt, utvärderingsprojekt…? 

Typ av fråga: Existens av Design for Six Sigma 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 
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Fråga: Arbetar ni strukturerat/medvetet med DFSS idag? I vilka situationer förekommer 
DFSS? Är DFSS det naturliga initiativet i dessa projekt? 

Förklaring:  

Typ av fråga: Existens av Design for Six Sigma 

Respondent: Befattning: 

Datum: Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 

 

Fråga: Har ni applicerat någon speciell DFSS-modell? Hur ser den ut? Är den generell inom 
hela organisationen? 

Förklaring:  

Typ av fråga: Förankring av generella arbetssätt 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 
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Fråga: Har ni några specifika verktyg för ert DFSS-arbete? Vilka? Hur används dessa?  

Förklaring:  

Typ av fråga: Förankring av generella arbetssätt 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

Svar: 

 

 

 

 

Fråga: Finns verktyg, modeller och metoder generellt vedertagna inom företaget för DFSS?  

Förklaring: Finns flera alternativa verktyg, med samma syfte i omlopp inom organisationen 
beroende på vilken avdelning och/eller vilken projektledare/projekttillfälle som arbetar med 
metoderna? Förankring inom koncernen (Siemens) eller inom fabriken.  

Typ av fråga: Förankring av generella arbetssätt 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 
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Fråga: Hur har ni arbetat med implementeringen av Design for Six Sigma i verksamheten? 

Förklaring:  

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 

 

Fråga: Vilket bemötande får DFSS och dess implementeringsarbete från berörd personal? 

Förklaring: Positiva/negativa reaktioner. Upplevs det som relevant och effektiviserande eller 
endast som ytterliggare merarbete. Hur stor andel av medarbetarna i produktion stöter på 
DFSS-konceptet i nuläget.  

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 
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Fråga: Hur hanterar ni informationsspridning? 

Förklaring: 

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 

 

Fråga: Hur introducerades konceptet för medarbetarna?  

Förklaring: Informationsmöte, utbildning, mail, informationsanslag…? 

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 

 

Fråga: Har någon utbildning inom DFSS genomförts för några medarbetare? 

Förklaring: internt, externt… för vilka medarbetare var/är detta aktuellt? 

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 



 

 

Evelina Ericsson Industriella informations och styrsystem  2008-12-18 
evelinae@kth.se Kungliga Tekniska Högskolan, KTH   
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 

  -54- 
 

 

Fråga: Hur genomför ni internutbildning? Vad är mest relevant vid upplägget av en 
internutbildning? Finns pedagogiska aspekter behandlade vid planering av utbildning inom 
organisationen? 

Förklaring:  

Typ av fråga: Utbildning och information till berörda medarbetare 

Respondent: Befattning: 

Datum: 

 

Relaterad dokumentation: 

 

Svar: 

 

 


