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“Quality is not an act, it is a habit” 

- Aristoteles (384 f. kr. – 322 f. kr.) 
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Sammanfattning 

För att bredda användandet av Six Sigma i sin koncern har SKF introducerat Transactional Six 
Sigma, med avsikt att systematisera förbättringsarbetet i dess transaktionella processer, en typ av 
process som ofta fungerar ineffektivt.  

Denna studie har utförts på SKF, med syfte att bidra till ökad kunskap gällande skillnader mellan 
genomförandet av Six Sigma-projekt inom transaktionella processer jämfört med tillverknings-
processer. Definitionen av en transaktionell process är: En horisontell sekvens av aktiviteter som 
transformerar en input till en output utan att fysiskt förändra eller skapa en vara, i syfte att 
tillfredsställa behov hos kunder eller andra intressenter. 

Som del av denna studie har ett Six Sigma-projekt utförts vid SKF Communication Support 
Centre, koncernens producent av marknadsföringsmaterial, med syfte att förbättra den 
färgmässiga kvaliteten på avdelningens tryckta material, det vill säga förmågan att återskapa 
önskad färg. För att nå projektets syfte har arbetssätt och output standardiserats. En prov-
anläggning och ett system för uppföljning av slutprodukternas kvalitet har också installerats. 
Författaren har agerat projektledare för detta projekt.  

Nämnt projekt har genomförts parallellt med en litteraturstudie. Vid arbetet med litteraturstudien 
uppdagades avsaknaden av en tydlig definition av transaktionella processer. Med avsikt att 
förtydliga processtypens innebörd skapades ovanstående definition genom sammanställning av 
befintlig litteratur. 

De skillnader mellan transaktionella processer och tillverkningsprocesser som hittades vid 
litteraturstudien jämfördes med de erfarenheter fallstudien bidragit med och sammanställdes.      

Med avsikt att konkretisera studiens resultat har de listade skillnaderna mellan processtyperna 
sammanfattats i sex rekommendationer: Skapa förståelse kring projektets intressenter; lägg resurser på 
kartläggning av processen; var kreativ då du beräknar projektets besparingar; prioritera insamlandet av mätdata; 
undersök möjligheter för benchmarking; och var beredd på att behöva bygga upp en ny processtruktur. 
Rekommendationerna har som avsikt att fungera som stöd vid uppstart, arbetsgång och 
uppföljning av ett Six Sigma-projekt i en transaktionella process. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
To broaden the use of Six Sigma in their corporate group, SKF has introduced Transactional Six 
Sigma, with a view to systematic improvement work in the company’s transactional processes, a 
type of processes which is often ineffective. 

This study has been conducted at SKF, with a view to a better understanding of the differences 
between performing Six Sigma projects in transactional processes in contrast to manufacturing 
processes. The definition of a transactional process is: A horizontal sequence of activities that 
transforms an input to an output without changing or creating physical goods, in order to satisfy 
the needs of customers or other stakeholders. 

As a part of this study a Six Sigma project has been carried out at SKF Communication Support 
Centre, the corporate group's producer of marketing materials, with the aim of improving the 
colour-related quality of departmental publications, i.e. the ability to recreate the same colour. To 
achieve the project's purpose the way of work and output has been standardized, a test facility 
has been installed and a system for monitoring the end-product quality have been implemented. 
The writer had the role of project leader for this project. 

Mentioned project has been carried out in parallel with a literature review. At the time of the 
literature study, the lack of a clear definition of transaction processes was revealed. With the 
purpose of clarifying the process type, the definition presented above was created by compilation 
of existing literature. 

The differences between transactional and manufacturing processes that were found in the 
literature study were compared with experiences gained during the case study, and compiled. 

With the intention to substantialize the study results, the listed differences between process types 
were summarized in six recommendations: Create understanding of project stakeholders; add resources to 
the identification of the process; be creative when you estimate the project's savings; prioritize the collection of 
measurement data; investigate options for benchmarking; and be prepared to have to build a new process structure. 
The recommendations are intended to serve as support at boot time, working time and follow-up 
of a Six Sigma project in a transactional process.  

 

 
 



Ordlista 

Bestruket papper: Papper som bearbetats med en smet för att dess yta ska slätas ut och 
erhålla goda tryckegenskaper. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 
2006) 

CSC:  Communication Support Centre 

Dekorfärg: Tryckfärg i speciell kulör. Används normalt för att uppnå en specifik 
kulör som fyrfärgstryck inte kan återge. (Johanssson, Lundberg, & 
Ryberg, 2006)  

DMAIC: Den metodik som används vid Six Sigma-projekt för att analysera 
processer med avsikt att finna källor till oacceptabel variation, och ta 
fram alternativ för att eliminera dessa. Är en bokstavskombination 
bestående metodikens fem faser: Define, Measure, Analyze, Improve och 
Control. (McCarty, Daniels, Bremer, & Gupta, 2005)  

ECI: European Color Initiative. Organisation vars arbete syftar till att 
utveckla ICC-profiler samt arbeta med färghantering. (Johanssson, 
Lundberg, & Ryberg, 2006)   

Excel:  Kalkylprogram från Microsoft. (Microsoft, 2009) 

Flaskhals: En produkionsresurs som är överbelagd och därmed fungerar som 
en begränsande faktor för vad som kommer ut ur processen.  
(Mattsson, 1997) 

FOGRA: Tyskt forskningsinstitut som exempelvis erbjuder standardprofiler 
för olika typer av tryck. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006) 

Färgmässig kvalitet: Förmågan att återskapa samma färg. 

Färgprov: En färgutskrift med syfte att simulera hur slutprodukten kommer se 
ut och fungerar som den sista kontrollstationen innan tryck 
(Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006). Går även under 
benämningen förprovtryck eller contract-proof. 

Hårda besparingar: Direkt synlig besparing 

Illustrator: Illustrationsprogram från Adobe. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 
2006) 

Indesign:  Layoutprogram från Adobe. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006) 

Jobboptions: Dokumentkrav från tryckerier, innehåller t.ex. vilket utfall som 
föredras 

Mjuka besparingar: Effektivitetsförbättring utan direkt synlig besparing 



Minitab: Statistiskt mjukvaruprogram. Används primärt för analys av 
forskningsdata.   

Offset: Det är den vanligast förkommande trycktekniken. Tryckformen 
placerar tryckfärgen på en gummicylinder som i sin tur överför 
färgen till arket. Speciellt för trycktekniken är att tryck- och 
icketryckytorna separeras genom kemiska egenskaper och inte genom 
höjdskillnad. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006)   

PDF: Portabel Document Format. Ett filformat som nu anses vara 
standard för leverans av grafiska dokument. Skapat av 
mjukvarutillverkaren Adobe och skapas med hjälp av deras program. 
(Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006) 

PitStop: Program för dokumentkontroll från Enfocus. Har liknande 
egenskaper som Preflight, men kan även åtgärda och inte bara hitta 
fel. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006) 

Preflight: Preflight är ett program som steg för steg kontrollerar ett dokument 
efter en förbestämd checklista. Syftet är att tekniskt säkerställa att en 
digital fil är korrekt och har rätt anpassning för tryck. (Johanssson, 
Lundberg, & Ryberg, 2006)    

Processorientering: En horisontell syn på företaget istället för den funktionella synens 
vertikala orientering (Goldkuhl, 2000).  

Proofing:  Se färgprov 

Provskrivare: Avancerad bläckstråleskrivare. Kan återskapa större kulörrymd än vid 
offset tryck, men begränsas normalt då syftet är att simulera ett så 
troligt slutresultat som möjligt. (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 
2006)  

Repro: Arbetsprocess som kan innehålla scanning av bilder, retuschering av 
bilder och skapande av tryckfärdig PDF-dokument 

SIPOC: SIPOC-analys är en typ av processkartläggning som syftar till att 
definiera förhållandet Leverantör-Input-Process-Output-Kund. 
(Shankar, 2009) 

VSM: Value Stream Map, värdeflödesanalys på svenska 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras studien och dess syfte. Dess bakgrund introduceras och sammankopplas med 
en efterföljande problemdiskussion, som i sin tur ligger som grund för studiens syfte. Som avslutning presenteras 
även studiens avgränsningar och rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Bergman & Klefsjö (2007) hävdar att för alla företag och organisationer är kvalitetsbristkostnader 
en betydande del av deras totala kostnader. För de flesta av dessa företag är majoriteten av 
kvalitetsbristkostnaderna dolda, såvida specifika åtgärder för att identifiera dessa inte vidtagits 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt Pyzdek (2003) drabbar låg kvalitet företag på flera sätt, bland 
annat genom ökade kostnader och minskad kundnöjdhet. Han menar fortsatt att kundernas 
missnöje leder till sämre försäljningssiffror och minskade intäkter. Kombinationen av minskade 
intäkter och ökade kostnader kan föra med sig en situation som hotar verksamhetens fortsatta 
existens (Pyzdek, 2003).  

Enligt årsredovisningen för 2008 har SKF som ambition att bli ett Six Sigma-företag. Den 
rapporterar även att SKF Six Sigma under 2008 innebringade besparingar på 462 MSEK till 
koncernen (SKF, 2009). Sörqvist & Höglund (2007) hävdar att det finns historiska orsaker till 
SKF:s försök att implementera Six Sigma. De påstår att det inom SKF-koncernen sedan 1980-
talet pågått studier om verksamhetens totala kostnader för bristfällig kvalitet. Detta har, enligt 
Sörqvist & Höglund, resulterat i en väl utbredd medvetenhet gällande behov av 
förbättringsarbete inom organisationen.  

I koncernens årsredovisning för år 2006 hävdar Tom Johnstone, VD för SKF, att arbetet med Six 
Sigma utökats till att även innefatta Transactional Six Sigma (SKF, 2007). Enligt den definition 
koncernen lämnar i samma årsredovisning fokuserar det förbättringsarbete Transactional Six 
Sigma behandlar på de processer som utförs av människor. Fortsatt i denna rapport kommer 
dessa processer kallas transaktionella processer. 

Akpolat (2004) menar att både tillverknings- och icke-tillverkningsindustrier använder processer 
som är gemensamma för båda sektorerna. Han kallar dessa för transaktionella processer eller 
tjänsteprocesser, och bland de exempel han ger på sådana processer märks försäljning och 
marknadsföring. Enligt George (2002) inefattar transaktionella processer exempelvis försäljning, 
marknadsföring, orderhantering, finansiella och administrativa processer samt personalhantering. 
Akpolat (2004) hävdar att de flesta tillverkningsprocesser sysslar med tydliga resultat, eftersom de 
hanterar en fysisk produkt. Däremot menar han att både transaktionella processer och 
tjänsteprocesses har mindre påtagliga resultat, eftersom en fysisk produkt ofta är obefintlig eller 
svår att urskilja.  

Författaren anser att SKF:s definition av transaktionella processer, som processer som utförs av 
människor, är otydlig. Han menar att i de flesta varutillverkningsprocesser (kommer fortsatt i 
studien benämnas tillverkningsprocesser) är människor på något sätt inblandade, och i flera fall är 
en människa huvudsakligen drivande. Akpolat (2004) särskiljer transaktionella processer och 
tjänsteproducernade processer från tillverkningsprocesser med grunden att en fysisk produkt är 
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obefintlig eller svår att urskilja i dessa processer. Han menar alltså att skillnaden ligger i 
processernas output.  

Enligt Palmberg (2009) är en process en horisontell sekvens av aktiviteter som transformerar en 
input till en output i syftet att tillfredsställa behov hos kunder eller andra intressenter. Någon 
tydlig definition av en transaktionell process har inte kunnat återfinnas i litteraturen. Således väljer 
författaren att definiera en transaktionell process som en horisontell sekvens av aktiviteter som 
transformerar en input till en output utan att fysiskt förändra en vara, i syfte att tillfredsställa 
behov hos kunder eller andra intressenter. 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Nakhai & Neves (2009) erbjuds produkter alltmer som ett utbud av kombinerade varor 
och tjänster, detta som följd av mer omfattande förståelse för kunders behov. Vidare menar de 
att tillverkande industrier i allmänhet inriktar sig mer mot tjänsteproduktion är tidigare. Enligt 
Pande, Neuman & Cavanagh (2000) består endast i genomsnitt 10 % av den totala ledtiden i 
administrativa processer av värdeskapande arbete, och uppemot 50 % av processernas totala 
budget innefattar kvalitetsbristkostnader. Detta kan jämföras med 10-30 % av den totala 
budgeten för tillverkningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt författaren är 
administrativa och tjänsteproducerande processer exempel på transaktionella processer.  

Trots att SKF säger sig tillämpa Six Sigma genom de flesta led i koncernen kan svårigheter ändå 
hittas då försök görs att driva förbättringsprojekt i en transaktionell process. Enligt Frenie Jiju, 
Jiju & Maneesh (2007) har människor inom tjänsteindustrin bilden av Six Sigma som invecklat 
och att det kräver flera, som de anser, komplicerade verktyg. Chakrabarty & Chuan (2009) hävdar 
att flertalet verktyg som används inom Six Sigma är alldeles för komplicerade för att användas 
inom projekt som riktar sig till tjänsteinriktade processer. Vidare hävdar Six Sigma Qualtec (2006) 
att de problem som uppstår i tjänsteproducerande processer ofta är mer komplexa och 
dynamiska än inom tillverkningsprocesser. De påstår att det i regel finns fler involverade interna 
och externa kunder i processen och de mätetal som är intressanta i tjänsteinriktade processer 
skiljer sig från tillverkningsprocesser.  

Enligt Höglund & Sörqvist (2007) har organisationer vars huvudsakliga verksamhet inte är 
tillverkning ställt sig avvaktande till införandet av Six Sigma. De menar vidare att detta på senare 
år har förändrats. Lynch (2005) påstår att de problem som dyker upp i transaktionella processer 
ofta är mer komplicerade och att genomförda förbättringar kan föra med sig betydligt större 
besparingar än förbättringsprojeket i tillverkningsindustrin. Den skillnad som finns mellan 
tillverkningsprocesser och transaktionella processer innebär att ett annorlunda tillvägagångssätt 
kan förbättra genomförandet av Six Sigma-projekt i transaktionella processer.  

SKF visar genom uppstarten av Transactional Six Sigma på en ambition att särskilja Six Sigma-
projekt rörande transaktionella processer gentemot tillverkningsprocesser. Dock saknades vid 
inledningen av arbetet fastställda skillnader mellan tillvägagångssätt för genomförandet av projekt 
inom SKF Six Sigma och SKF Transactional Six Sigma. Enligt det uppdrag författaren erhållit av 
SKF ska en studie gällande skillnad mellan Transactional Six Sigma och Six Sigma utföras. 



3 
 

1.3 Syfte 
Utgående från problemdiskussionen formuleras följande syfte med studien: 

Denna studies syfte är att bidra till ökad kunskap gällande skillnader mellan genomförandet av Six 
Sigma-projekt inom transaktionella processer jämfört med tillverkningsproceser. 

För att uppnå studiens syfte avses följande forskningsfrågor besvaras: 

• Inom vilka områden återfinns skillnader mellan Six Sigma-projekt inom transaktionella 
processer jämfört med tillverkningsproceser? 

• Vilka möjligheter och hot finns inom de områden där skillnader mellan Six Sigma-projekt 
inom transaktionella processer gentemot tillverkningsproceser existerar? 

• Vilka åtgärder kan utföras för att undvika eventuella hot då ett Six Sigma-projekt inom en 
transaktionell process genomförs? 

• Vilka åtgärder kan utföras för att utnyttja de möjligheter som existerar då ett Six Sigma-
projekt inom en transaktionell process genomförs? 

1.4 Avgränsningar 
Målet med studien är att endast generaliseras till den nivå att den innefattar Six Sigma-projekt 
inom AB SKF:s transaktionella processer, det vill säga Transactional Six Sigma.  

1.5 Disposition 
I detta avsnitt visas rapportens övergripande disposition, samt en förklaring av innehållet för 
vardera kapitel.  

1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras studien och dess syfte. Dess bakgrund introduceras och 
sammankopplas med en efterföljande problemdiskussion, som i sin tur ligger som grund för 
studiens syfte. Som avslutning presenteras även studiens avgränsningar och rapportens 
disposition. 

2. Företagspresentation 
Presentation av de företag Six Sigma-projektet omfattar sker i detta kapitel. Inledningsvis 
introduceras AB SKF allmänt, för att följas av presentationer av SKF Communication Support 
Centre och SKF Six Sigma mer specifikt. I kapitlet ingår även en presentation av SKF 
Communication Support Centres huvudsakliga leverantör av tryck, Elanders Sverige AB, som 
behandlas i fallstudien. 

3. Metod 
Initialt presenteras valet av metod med efterföljande beskrivning av studiens tillvägagångssätt och 
analysmetod. Avslutningsvis utvärderas studiens giltighet genom analys av dess validitet och 
reliabilitet. 
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4. Teori 
Detta kapitel består av fyra separata delar. Initialt redovisas teori gällande förbättringsarbete inom 
transaktionella processer. Avsikten är att visa litteraturens tolkning av skillnader mellan Six 
Sigma-projekt inom transaktionella processer respektive tillverkningsprocesser. De tre 
efterföljande delarna innehåller den teori som behandlas i Six Sigma-projektet. Första delen 
innehåller teori bakom DMAIC, sen följer kulörer och dokumenthantering och avslutningsvis ges 
teori bakom de verktyg som används i projektet. 

5. Fallstudie 
Ett Six Sigma-projekt har bedrivits på SKF Communication Support Centre, och dess syfte är att 
genomföra förbättringar inom processen färghantering. Projektet innefattas i ett ramavtal mellan 
SKF CSC och deras huvudsakliga leverantör av tryck, Elanders Sverige AB. Kapitlet redovisar 
projektets bakgrund, arbetsgång och resultat samt en utvärdering av projektet. 

6. Analys 
I detta kapitel redovisas analys av de erfarenheter som inhämtats i föregående kapitel och 
jämförelser mellan dessa och den teoretiska referensramen gällande skillnaden mellan 
transaktionella processer och tillverkningsprocesser.  

7. Slutsats 
Inledningsvis återges studiens syfte och de forskningsfrågor studien har som syfte att besvara. De 
slutsatser studien resulterar i presenteras i form av rekommendationer gällande uppstart, 
genomförande och uppföljning av projekt inom Transactional Six Sigma.  

8. Diskussion 
Inledningsvis i detta kapitel behandlas de huvudsakliga problem som påträffats under studiens 
arbetsprocess. Fortsatt följer utvärdering av studiens metodval samt förslag till fortsatta studier i 
ämnet. 
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2 Företagspresentation 

Presentation av de företag Six Sigma-projektet omfattar sker i detta kapitel. Inledningsvis introduceras AB SKF 
allmänt, för att följas av presentationer av SKF Communication Support Centre och SKF Six Sigma mer 
specifikt. I kapitlet ingår även en presentation av SKF Communication Support Centres huvudsakliga leverantör 
av tryck, Elanders Sverige AB, som behandlas i fallstudien. 

2.1 SKF 
Som presentation av företagsinformation för SKF anses information om koncernen AB SKF, 
SKF Communication Support Centre och SKF Six Sigma vara av intresse. Informationen följer i 
kommande stycken i detta avsnitt. 

2.1.1 AB SKF 

Koncernen SKF levererar produkter, kundanpassade lösningar och tjänster inom områden som 
omfattar rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem, detta enligt deras 
hemsida. Koncernens kompetens omfattar tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning 
och utbildning. SKF:s verksamhet är organiserad efter kundsegment och indelad i tre divisioner: 
Industrial Division, Service Division samt Automotive Division. Koncernens totala antal kunder 
ska, enligt företaget, uppgå till cirka två miljoner. (SKF, Om oss, 2009) 

SKF:s produktfamilj består av fem kunskaps- och 
teknikområden, se Figur 1. 

SKF har tillverkning på mer än 80 platser i världen, egna 
försäljningsbolag i 70 länder samt 10 000 distributörer och 
återförsäljare runt om i världen. (SKF, Korta fakta, 2009) 

2.1.2 SKF Communication Support Centre 

Enligt SKF Communication Support Centre (2008) är de intern producent av grafiska artiklar för 
koncernen. Avdelningen hävdar att de är en icke-vinstdrivande självfinansierande affärsenhet, 
och att dess omsättning 2007 var 51 MSEK. Den tillhandahåller tjänster inom tillverkning av 
grafiska produktioner, illustrationer, webb baserade lösningar, översättningar och foton. Bland de 
grafiska produktionerna tillverkas broschyrer, posters manualer etc. Avdelningen är placerad i 
Göteborg och Schweinfurt, Tyskland. (SKF Communication Support Centre, 2008)      

2.1.3 SKF Six Sigma 

SKF hävdar på sin hemsida att man arbetar med Six Sigma. Arbetssättet benämns som en ”viktig 
del av de kontinuerliga förbättringarna inom SKF-koncernen” och en ”naturlig utveckling från 
TQM, Lean, 4Z och andra förbättringsprogram”. Enligt företaget är kärnan i Six Sigma 
förbättringsprojekt som leds av heltids- och deltidsengagerade projektledare, Black Belts 
respektive Green Belts. Dessa har genomgått utbildning om Six Sigmas arbetssätt och verktyg. I 
projektgrupperna ingår också personer som är experter på olika processer. Deras mål att förbättra 
dessa processer och utveckla nya med hjälp av de verktyg Six Sigma omfattar. Inom SKF finns ca 
1 400 personer som arbetar aktivt som projektledare i Six Sigma-projekt.  (SKF, Six Sigma, 2009) 

Figur 1 - SKF:s kunskaps och 
teknikområden (SKF, 2009) 
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2.2 Elanders Sverige AB 
Enligt Elanders (2009) arbetar företaget med infomedia, det vill säga att publicera information i 
olika former av media. Med det menar företaget t.ex. annonser, kataloger, produktblad eller 
webbsidor. De ser sin tjänst som att paketera och leverera information, oavsett dess form.  

Elanders grundades 1908 och är numera en koncern, med bolag i tio länder på fyra kontinenter 
(Elanders, 2009). Koncernen har, enligt sin hemsida, tillverkning i följande länder: 

• Brasilien 
• Kina 
• Tyskland 
• Ungern 
• Italien 
• Norge 
• Polen 
• Sverige 
• Storbritannien 
• USA 

Koncernen har omkring 1 800 anställda och är sedan 1989 börsnoterad. År 2008 uppgick 
omsättningen till 2 191 miljoner SEK. (Elanders, 2009) 
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3 Metod 

Initialt presenteras valet av metod med efterföljande beskrivning av studiens tillvägagångssätt och analysmetod. 
Avslutningsvis utvärderas studiens giltighet genom analys av dess validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodteori 
Valet av undersökningsansats och forskningsstrategi styr studiens utformning i sin helhet. 
Begreppen samt de faktiska valen diskuteras i detta avsnitt. 

3.1.1 Undersökningsansats 

Enligt Gill & Johnson (2002) innebär en induktiv ansats att studien inte utgår från befintlig teori. 
Något som är tvärtemot deduktiv ansats, som avser studier där befintlig teori bildar 
utgångspunkten. De hävdar fortsatt att den omedelbara risken den induktiva ansatsen medför är 
att studien endast bygger på empiriskt underlag som skapats i en specifik situation och grundas 
alltså inte i teorins generalitet. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) finns ytterligare en typ av 
undersökningsansats, abduktiv ansats. De hävdar att den handlar om att utnyttja en befintlig 
kunskap för att finna teoretiska mönster. Vidare hävdar de att abduktiv ansats skiljer sig från 
deduktiv och induktiv ansats genom att inte endast ha utgångspunkt i teori eller empiri. De påstår 
vidare att abduktion är en blandning av deduktion och induktion. Författaren anser inte att 
studien bygger på endast empiriskt eller teoretiskt underlag, utan istället en blandning av de båda. 
En jämförelse mellan empiriskt och teoretiskt underlag ligger som grund för studien och därmed 
anser författaren att studien har abduktiv ansats.  

Sett ur ett liknande perspektiv finns tydlig skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Enligt Thomas (2003) beskriver kvalitativ forskning egenskaper hos människor och händelser, i 
motsats till kvantitativ forskning som jämför händelser i form av exempelvis belopp. Vidare 
menar Thomas att en fördel med den kvantitativa metoden, jämfört med den kvalitativa, är att 
resultaten kan generaliseras betydligt mer. Studien utgår från insamling av intressanta 
observationer, som kan bestå av både kvalitativ och kvantitativ data. Vid studiens inledning 
bestämdes inte huruvida kvalitativ data, kvantitativ data eller en blandning av de både skulle 
komma att användas. Dock visade det sig att endast kvalitativ data har använts i studien, den är 
alltså att anse som kvalitativ.  

3.1.2 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin är den plan som använts för att svara på studiens frågor. Det finns flera olika 
forskningsstrategier och valet av strategi beror på syftet med studien (Yin, 1994). Denna studies 
syfte är att bidra till ökad kunskap gällande skillnader mellan genomförandet av Six Sigma-projekt 
inom transaktionella processer gentemot tillverkningsproceser. Olika strategier för undesökning 
av detta är möjliga, dock valdes fallstudie som forskningsstrategi. Enligt Ejvegård (2003) är 
fallstudie ett sätt att förklara verkligheten på, en liten del av ett stort förlopp som plockas ut och 
får representera helheten. Fortsatt menar Ejvegård att en viss försiktighet måste vidtas eftersom 
den lilla delen inte helt säkert kan representera hela förloppet.  

Det huvudsakliga skälet till valet av fallstudie som forskningsstrategi var det parallella 
genomförandet av ett Six Sigma-projekt i en transaktionell process, som genomfördes av 
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författaren. Att genomföra projektet var en förutsättning från SKF och ett passande syfte för 
studien valdes med avseende på det projekt som skulle genomföras. Med projektet som 
grundläggande förutsättning var fallstudie det främsta alternativet som forskningsstrategi. 
Fördelen med vald strategi i detta fallet var att författaren gavs möjlighet att själv uppleva de 
svårigheter denna typ av projekt för med sig. En nackdel med detta val av strategi är den 
begränsade bild av transaktionella processer projektet för med sig. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Under befintlig tidsram har arbetet med Six Sigma-projektet vid SKF Communication Support 
Centre genomförts parallellt med insamling och sammanställning av litteratur gällande 
transaktionella processer.  Skälet till val av tillvägagångssätt var den långa ledtid Six Sigma-
projektet förväntades föra med sig. För att effektivisera arbetet genomfördes de båda alltså 
parallellt. Fördelen med detta tillvägagångssätt var framförallt nämnd effektivitet    

De av uppdragsgivaren, AB SKF, förutbestämda förutsättningarna gällande projektet var att det 
skulle genomföras som ett SKF Transactional Six Sigma-projekt där studiens författare var 
tilldelad rollen som projektledare och där en projektgrupp redan var tillsatt.  

Informationsinsamlingen kring transaktionella processer inleddes med litteratursökning gällande 
Transactional Six Sigma. Något som orsakade bekymmer var att både en tydligt bestämd 
definition, och en direkt översättning till svenska, av Transactional Six Sigma verkade saknas i 
litteraturen. För att fortsätta med studien valdes att definiera denna specifika typ av process.  

Den litteratur som berör skillnaden mellan Six Sigma-projekt i transaktionella processer 
respektive tillverkande processer användes vid uppbyggnaden av studiens teoretiska referensram. 
Resultatet av litteraturstudien jämfördes med den data som det genomförda projektet fört med 
sig. De mest intressanta upptäckterna analyserades och konkretiserades i form av 
rekommendationer för ledning av Six Sigma-projekt i transaktionella processer. 

3.3 Deltagande aktionsforskning 
Enligt Ragsdell (2009) är deltagande aktionsforskning en process som utför förändringar i en 
organisation samtidigt som den undersöks. Hon hävdar att det sker genom att undersökare och 
organisationens medarbetare arbetar tillsammans i problematiska situationer.  

Enligt Walker & Haslett (2002) för deltagande aktionsforskning med sig risken att etiska 
dilemman gällande förhållandet mellan undersökare och organisation dyker upp. De menar att 
problem med avseende på undersökarens neutralitet kan uppstå oväntat i denna typ av forskning. 
Eftersom denna studie behandlar Six Sigma-projekt i en process innehållande deltagare som 
tidigare har begränsad kunskap om Six Sigma anser författaren att risken för nämnda etiska 
dilemman har varit liten. Den organisation projektet behandlar, alltså SKF CSC, har framförallt 
varit intresserade av projektets resultat och inte av studiens resultat.  

Författaren är av åsikten att deltagande aktionsforskning har förenklat arbetet med studien 
eftersom det ökat möjligheten till samarbete med organisationens medarbetare, alltså 
projektgruppens deltagare och övriga medarbetare vid SKF CSC. Fortsatt anser författaren att 
genomförandet av studien i rollen som både undersökare och projektledare har förenklat 
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insamlandet av information från organisationen. Detta stöds av Ragsdell (2009) som hävdar att 
deltagandet och inkluderingen som forskningen för med sig hjälper att övervinna flera barriärer 
mellan undersökare och organisation. 

3.4 Datainsamling 
I studien har tre olika typer av data insamlats: Litteraturstudie, sekundärdata och primärdata. I 
detta avsnitt kommer tillvägagångssättet för de olika metoderna att sammanfattas. 

3.4.1 Litteraturstudie 

För sammanställning av väsentliga teorier kring de områden studien berör har en litteraturstudie 
genomförts. I studien har två typer av litteratur använts: tryckt och elektronisk. Den sistnämnda 
typen av litteratur består framförallt av vetenskapliga artiklar som eftersökts i ett antal databaser: 
Emerald, SAE Digital Library, Academic Search Elite (Ebsco) och Google Scholar. Den senare användes 
främst för att genomsöka elektroniska böcker efter relevanta nyckelord, avsikten var att 
effektivisera studien av tryckt litteratur. De sökord som använts är: transactional, Six Sigma, quality, 
lean six sigma, service.   

För studie av tryckt litteratur har utbudet i tre bibliotek använts: Chalmers huvudbibliotek, 
Chalmers Lindholmenbibliotek och Göteborgs Stadsbibliotek. 

Eftersom vetenskapliga artiklar utkommer mer frekvent än böcker är de ofta mer aktuella. Av 
detta skäl har sökning av vetenskapliga artiklar genomförts i första hand. 

3.4.2 Primärdata 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är primärdata den typ av material som samlats in specifikt för den 
aktuella studien. I denna studie har primärdata samlats in under arbetet med Six Sigma-projektet. 
De typer av insamlingsmetoder för primärdata som använts är fältexperiment, deltagande 
observation och intervju. 

Fältexperiment 
Med syfte att skapa förståelse kring den befintliga processen genomfördes två typer av 
experimentella mätningar: Färgmässig kvalitet och ledtid. En färgremsa lades till i befintliga 
produkter, som mättes med fotospektrometer vid tre tillfällen i processflödet. Avsikten med 
denna mätning var att undersöka den befintliga färgmässiga variationen. Den ledtid processen har 
undersöktes genom tidsmätning av olika processaktiviteter. Nämnda experiment har genomförts 
på slumpvis utvalda produktioner utan avsteg från den befintliga processen. Syftet med 
experiment i den naturliga miljön har varit att skapa grundläggande förståelse för den befintliga 
processen. Eftersom liknande mätningar aldrig genomförts har denna förståelse inte tidigare 
funnits. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) benämns experiment i naturlig miljö, med begränsad 
möjlighet till manipulation, som fältexperiment.   

Deltagande observation 
Arbnor & Bjerke (1994) menar att en direkt observation är en kunskapande situation som i sin 
helhet är avsedd att observera skeendet i nuet. Den direkta observation där de observerades 
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vetskap om att de är observerade, och där observatörens interaktion med de observerade är hög 
kallar de för deltagande obsevation.  

I rollen som projektledare har deltagande observation möjliggjorts för författaren vid arbetet med 
Six Sigma-projeketet. Två typer av deltagande observation har genomförts under studien: 
Deltagande i arbetet kring exempelvis SIPOC-analys och problemformulering tillsammans med 
projektgruppen, och den allmänna betraktningen av produktionsprocesser vid SKF CSC. Den 
sistnämnda syftar till författarens beskådning av pågående tillverkning av tryckartiklar av samtliga 
medarbetare vid SKF CSC. 

Intervjuer 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan intervju indelas i fyra typer: Personlig intervju, telefonintervju, 
postenkät och grupenkät. I denna studie har två av nämnda typer genomförts: Gruppenkät och 
personlig intervju.  

Vid framtagandet av processkartan för avdelningen genomfördes en gruppenkätundersökning i 
form av att en enkät (som finns bifogad i Bilaga E) med öppna frågor. Enkäten delades ut till de 
medarbetare vid SKF CSC som arbetar med den aktuella processen. I tre olika stadier av studien 
genomfördes personliga intervjuer: Vid framtagande av den initiala processkartan för avdelning, 
under benchmarkingen av IKEA Communications och under arbetet kring FMEA-analysen. 

3.4.3 Sekundärdata 

Vid beräkning av det monetära värdet för de produkter SKF CSC producerar har data i form av 
gamla fakturor använts. Framtagen data används för beräkning av de besparingar Six Sigma-
projektet för med sig. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) benämns användandet av sedan tidigare 
insamlat material för utnyttjande av sekundärdata. 

3.5 Analysmetod 
Vid analysarbete kan arbetsgången delas in i tre steg: Reducera data, visa data samt sammanfatta 
och verifiera slutsats (Miles & Huberman, 1994). De hävdar att arbetsgången vid bearbetning av 
framtagen data inleds genom att den sammanställs, grupperas samt kategoriseras, därefter 
organiseras och presenteras resultatet. Vidare menar de att slutsatser av resultatet formuleras och 
verifieras. Presenterad arbetsgång har använts i studiens analys. 

Inledningsvis undersöktes likheter mellan de erfarenheter projektet förde med sig och litteraturen 
gällande skillnaden mellan Six Sigma-projekt i transaktionella processer gentemot 
tillverkningsprocesser. Efteråt genomfördes undersökning av erfarenheter från projektet som inte 
stämde överrens med litteraturen, med avsikt att upptäcka gap i befintlig litteratur. Den 
information som hittades delades in i grupper och kategoriserades. Strukturen gällande 
presentation av resultatet hämtas från den struktur litteraturstudien hade. Detta eftersom 
resultaten kunde delas in enligt de kategorierna och jämförelse mellan studiens teori och analys 
förenklas för läsaren.   

Studiens resultat presenteras i form av sex  rekommendationer som sammanställts från analysen. 
Dessa rekommendationer är tänkta att kunna fungera som hjälp vid uppstart, genomförande och 
uppföljning av Six Sigma-projekt i en transaktionell process. 
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3.6 Metoddiskussion 
Bedömning av huruvida studien kan anses giltig och tillförlitlig genomförs med undersökning av 
dess reliabilitet och validitet. 

3.6.1 Reliabilitet 

Tendens till samstämmighet i upprepade mätningar av samma fenomen kallas reliabilitet. Ju mer 
konsekvent de resultat som erhållits genom upprepade mätningar, desto högre reliabilitet 
mätförfarandet, omvänt ju mindre konsekvent resultat, desto lägre reliabilitet (Carmines & Zeller, 
1994) 

Eftersom denna studie genomförts som jämförelse mellan litteratur och ett projekt kommer dess 
exakta resultat troligtvis inte kunna återskapas. Det projekt som genomförts i denna studie 
kommer inte kunna rekonstrueras och på grund av detta anses studiens reliablilitet vara låg. 

3.6.2 Validitet 

Enligt Carmines & Zeller (1994) är det fullt möjligt för ett mätinstrument att vara giltigt för att 
mäta en typ av fenomen, men kan helt omöjligt bedöma andra fenomen. Alltså, validering sker 
inte av mätinstrumentet i sig utan mätinstrumentet i förhållande till de ändamål för vilka de 
används. De delar upp validitet i tre olika begrepp: 

• Kriteriebunden validitet 

• Innehållsvaliditet 

• Konstruktionsvaliditet 

Carmines & Zeller (1994) hävdar att kriteriebunden validitet har närmast relation till vad som 
menas med den dagliga användningen av begreppet validitet. De menar fortsatt att kriteriebunden 
validitet ifrågasätter när syftet är att använda ett instrument för att bedöma avseenden som är 
utanför mätinstrumentets gränser. Med avseende på hur kriteriebunden validitet definieras anser 
författaren att denna studie har god sådan, eftersom området som behandlas är Transactional Six 
Sigma. Det är inom det område litteraturinsamling och projektet genomförts och den höga 
kriteriebundna validiteten nås av att analys och slutsatser befinner sig inom samma område.      

En annan grundläggande typ av validitet är innehållsvaliditet, som beror på i vilken utsträckning 
en empirisk mätning speglar ett visst innehåll (Carmines & Zeller, 1994). Som exempel menar de 
att ett test i matematiska operationer inte skulle bedömas giltigt om testet endast fokuserade på 
addition, och därmed försummade subtraktion, multiplikation och division. Med tanke på att inga 
delar av Transactional Six Sigma medvetet bortsetts från under studien, och att ett fullständigt 
Transactional Six Sigma-projekt studerats, anser författaren att studien har hög innehållsvaliditet.  

Enligt Carmines & Zeller (1994) berör konstruktionsvaliditet i vilken utsträckning en viss 
mätning stämmer överens med andra mätningar som delar samma teoretiskt härledda hypoteser 
som de konstruktioner som mäts. Den litteratur som insamlats gällande Transactional Six Sigma 
har visat sig stämma väl överrens med de erfarenheter som dragits av projektet. Förutom dessa 
finner inte författaren några övriga studier med samma teoretiskt härledda hypoteser att jämföra 
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med. Eftersom den litteraturen stämmer väl överrens med genomförandet av Six Sigma-projektet 
studien behandlar anser författaren att studiens konstruktionsvaliditet är god.   
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4 Teori 
Detta kapitel består av fyra separata delar. Initialt redovisas teori gällande förbättringsarbete inom transaktionella 
processer. Avsikten är att visa litteraturens tolkning av skillnader mellan Six Sigma-projekt inom transaktionella 
processer respektive tillverkningsprocesser. De tre efterföljande delarna innehåller den teori som behandlas i Six 
Sigma-projektet. Första delen innehåller teori bakom DMAIC, sen följer kulörer och dokumenthantering och 
avslutningsvis ges teori bakom de verktyg som används i projektet.  

4.1 Transaktionella processer och tillverkningsprocesser 
I detta avsnitt följer en sammanställning av teorier kring transaktionella processer och framförallt 
skillnaden mellan dessa och tillverkningsprocesser.  

4.1.1 Komplicerade problem 

Inom transaktionella processer är de problem som dyker upp ofta mer komplicerade än i fallen 
med tillverkande processer. Lynch (2005) menar att det finns två huvudsakliga faktorer inom 
transaktionella processer som gör dem och deras problem mer invecklade. Han menar att samma 
problem ofta påverkar mer än en organisatorisk enhet och att detta faktum gör problemet svårare 
att hantera. Förutom detta anser han även att denna typ av processer normalt har betydligt fler 
interna och externa kunder som alla påverkas av problemet. Dessa två faktorer visar att 
transaktionella processer normalt har fler intressenter, som i sin tur kommer från fler enheter, än 
tillverkande processer, något som innebär att det finns fler organisationer och personer att ta 
hänsyn till vid förbättringsarbete riktat mot transaktionella processer. 

4.1.2 Processorientering 

Enligt Goldkuhl (2000) är processorientering en horisontell syn på företaget istället för den 
funktionella synens vertikala orientering. Detta tolkas av författaren som förmågan att kunna 
urskilja en organisations processer, alltså en horisontell sekvens av aktiviteter som transformerar 
en input till en output i syftet att tillfredsställa behov hos kunder eller andra intressenter (se även 
Palmberg, 2009).  

Lynch (2005) menar att begreppet process är relativt nytt för medarbetare inom transaktionella 
processer och att arbetet snarare ses som en rad skilda arbetsuppgifter än ett processflöde, som är 
fallet inom tillverkning. Vidare påstår han att människor är den främsta drivkraften i en 
transaktionell process medan maskiner är det i tillverkningsprocesser och han anser även att de 
beslut som tas i en transaktionell process är betydligt mer oförutsägbara. Han hävdar att detta 
leder till att flera beslutspunkter inom transaktionella processer är dolda, eller inte överhuvudtaget 
ansedda som beslutspunkter.   

4.1.3 Besparingar 

Det finns generellt sett skillnad gällande besparingspotential för Six Sigma-projekt inom 
transaktionella processer jämfört med tillverkningsprocesser. Enligt Lynch (2005) lyckas 
förbättringsprojekt inom tillverkningsprocessser direkt påverka företagets lönsamhet effektivare, 
genom hårda besparingar, än projekt inom transaktionella processer, som framförallt medför 
mjuka besparingar. Skillnaden är enligt Lynch att de mätetal som normalt används vid beräkning 
av förbättringar inom transaktionella processer är kundnöjdhet och minskning av kundklagomål 
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etc., mått som är svåra att härleda en finansiell  besparing till. Dock finns det fördelar med att 
utföra förbättringsprojekt inom transaktionella processer (Lynch, 2005): Eftersom problemen 
ofta berör stora delar av organisationen kan de förbättringar man lyckas utföra i transaktionella 
processer föra med sig betydligt större besparingar än förbättringsprojeket i tillverkningsindustrin.  
Den påverkan förbättringen har är alltså ofta större vid Six Sigma-projekt inom transaktionella 
processer än inom tillverkningsprocesser. Dock är besparingen betydligt svårare att bevisa 
eftersom det ofta är handlar om mjuka besparingar. 

4.1.4 Säkerställa insamlad data  

Six Sigma bygger på ett faktabaserat problemlösningsförfarande (Höglund & Sörqvist, 2007), 
därmed kan felaktig data leda till felaktiga slutsatser och lösningar som inte tar itu med de verkliga 
problemen. Uppmätt variation i processen härstammar från två källor: Den verkliga variationen i 
processen och mätinstrumentens variation (Montgomery, 2005). Kännedom om mätsystemets 
variation är alltså kritiskt för att lyckas samla in trovärdig data. Lynch (2005) hävdar att eftersom 
aktiviteter inom transaktionella processer sällan eller aldrig mäts måste en insamlingsmetod 
konstrueras. Han menar fortsatt att avsaknad av en fungerande metod för insamling av data i en 
transaktionell process innebär svårigheter för Six Sigma-projekt som berör processen. I 
förlängningen leder det till att projektet både kommer ta längre tid och vara mer komplicerat än 
ifall en insamlingsmetod redan existerat (Lynch, 2005).  

Ehrlich (2002) hävdar att ifall en projektgrupp i sina mätningar felaktigt identifiera att en process 
har oacceptabla variationer kan detta i förlängningen ligga som underlag för felaktig identifiering 
av bakomliggande orsaker i analyze-fasen. Detta kan enligt henne senare i projektet ligga som 
grund för felaktigt implementerade lösningar i improve-fasen. Att lösningarna inte fungerar på ett 
sådant sätt man räknar med upptäcks möjligtvis inte förrän i control-fasen (Ehrlich, 2002).  

4.1.5 Finna möjliga lösningar 

Enligt Akpolat (2004) används transaktionella processer av alla typer av organisationer. Han 
hävdar fortsatt att dessa processer normalt liknar varandra, oavsett vilken organisation de tillhör. 
Karlöf (1995) hävdar att benchmarking är en metod för att hitta bästa praxis utanför sin egna 
organisation. För processer såsom logistik, bokföring och rekrytering (författaren anser att dessa 
processer är transaktionella processer) hävdar Zairi (1998) att biltillverkaren Rover förespråkar 
användandet av externa icke-konkurrerande företag som partners vid benchmarking. Han hävdar 
att denna lösning är den minst hotfulla för företaget, och skapar en situation där genuint 
innovativa lösningar kan skapas.  

4.1.6 Processtruktur 

Enligt Ehrlich (2002) existerar ett antal principer inom processförbättring som genom tiden visat 
sig effektiva för i stort sett alla processer. Ehrlich är övertygad om att användande av dessa 
principer kommer resultera i förbättring av den aktuella processen: 

Ehrlich (2002) anser att processer ska designas på ett sådant sätt att kontroller är inbyggda istället 
för att hanteras separat. Hon menar att systemet ska utformas på ett sådant sätt att medarbetare 
endast kan få tillgång till vad som tidigare godkänts för aktiviteten. Exempelvis menar hon att 
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istället för att en aktivitet i en inköpsprocess ska vara godkännande av vardera inköp bör 
medarbetaren istället bara kunna köpa det som sedan tidigare godkänts för processen.   

Enligt Ehrlich (2002) bör överlämningar av vad som rör sig i processen, såsom produkter och 
information, minimeras. Hon menar att det ökar risken för missförstånd, defekter och att förlora 
viktig infomation på vägen. Då ett fel upptäcks försvåras felsökningen då medarbetare ges 
möjlighet att skylla på varandra, istället anser hon att ansvar för det som rör sig i processen 
utdelas. Omdesigna processen på ett sådant sätt att ansvar fördelas, eftersom ifall alla är ansvariga 
är ingen ansvarig (Ehrlich, 2002). 

Bygg in kontrollpunkter vid vardera processteg som substitut för inspektioner (Ehrlich, 2002). 
Hon påstår att om man utför kontroll vid vardera steg i processen minskas drastiskt risken att en 
felaktig produkt rör sig genom processen. Upptäcks felet vid en slutgiltig inspektion har den gått 
igenom flera processteg och därmed menar hon att tid, arbetskraft och kapital har investerats i 
onödan. Trots detta kan man heller inte räkna med att alla produktfel upptäcks vid inspektioner, 
normalt upptäcks endast 80 – 95 % av fel, man kan alltså inte inspektera in kvalitet i en process 
(Ehrlich, 2002).  

En process bör balanseras på ett sådant sätt att flaskhalsar inte inträffar. Enligt Ehrlich (2002) 
leder bildandet av flaskhalsar i en transaktionella process till ökade kostnader och längre 
tillverkningstid, som i sin tur ger upphov till minskad kundnöjdhet. Kunskapen om att en process 
output är begränsad till sitt långsammaste processteg bör användas vid förbättringsarbete 
(Ehrlich, 2002).  

Ehrlich (2002) hävdar att en process bör designas utefter paretoprincipen, att använda de 20 % 
av processtegen som kan hantera 80 % av fallen. Hon hävdar att den nuvarande processsen 
troligtvis är uppbyggd för att behandla specifika undantag, som kanske inte överhuvudtaget 
existerar längre. 

4.2 DMAIC 
Enligt McCarty, Daniels, Bremer, & Gupta (2005) omfattar ett Six Sigma-projekt fem faser som 
var för sig består av ett antal verktyg. De fem faserna är:  

Define (Definiera) 

Measure (Mäta) 

Analyse (Analysera) 

Improve (Förbättra) 

Control (Styra) 

Fortsatt hävdar McCarty et al (2005) att fördelen med DMAIC-modellen inte ligger i de fem 
faserna i sig, utan vad faserna innehåller. De menar att innehållet utgör en gemensam, 
strukturerad metod för att lösa ett problem. Enligt Bruce & Howes (2006) bör de verktyg som är 
lämpligast för projektet användas. De hävdar att det är projektledarens ansvar att välja dessa 
verktyg.  
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4.2.1 Define 

Höglund & Sörqvist (2007) påstår att första steget i define-fasen är att upprätta en problem-
formulering. De påstår att denna avgränsning av problemet skapar förutsättningar för ett så 
effektivt förbättringsarbete som möjligt. Exempel på en vag och en tydlig problemformulering 
kan enligt Höglund & Sörqvist (2007) se ut så här: 

Vag problemformulering:   Kassaktioner i fabriken är för höga 

Tydlig problemformulering:  Kassaktionerna för sfäriska rullager med håldiameter 
över 180mm i Kanal 3 har under första halvåret 2007 
ökat till 4,6 % vilket är en fördubbling jämfört med 
samma period 2006.  

En vanlig orsak till att problemdefinieringen blir för vag och diffus är att man har bristande 
kunskaper om problemet i fråga (Höglund & Sörqvist, 2007).  

Höglund & Sörqvist (2007) påstår att projektets nytta för företaget ska säkerställas projektets 
genom att sammanknyta problemet med verksamhetens framgångsfaktorer. Enligt McCarty et al 
(2005) kallas detta för projektets Business Case. De menar att det förklarar projektets strategiska 
nytta och varför projektet överhuvudtaget genomförs.  

För att bedöma projektets möjliga nytta samt för att förenkla den framtida uppföljningen anser 
Höglund & Sörqvist (2007) att projektets möjliga avkastning ska beräknas. De påstår att 
avkastningen kan delas upp i tre kategorier: kund, medarbetare och pengar. Kundavkastningen 
speglar enligt dem den inverkan förbättringen har för verksamhetens kunder, motsvarande gäller 
även för medarbetare. Fortsatt hävdar de att den möjliga monetära avkastningen projektet 
innebär för verksamheten fastställs inom de flesta verksamheter av controllers och ekonomer. 

Enligt Bruce & Howes (2006) benämns ett kännetecken hos en vara, tjänst eller process som en 
kund anser som kritik för att nå hög kvalitet som Critical To Quality (CTQ). De påstår att en CTQ 
ofta måste konverteras från en kvalitativ åsikt till en kvantitativ specifikation. Höglund & Sörqvist 
(2007) anser att CTQ bör vara SMARTa (se avsnitt 4.4.1). 

Genom att kartlägga de processer som påverkar problemet skapas en tydlig enhetlig bild över 
projektets gränser och innehåll (McCarty et al, 2005). De påstår att ett flödesschema som på ett 
effektivt sätt visar på processen samt sammankopplar den med funna kunder och deras behov är 
SIPOC (se avsnitt 4.4.2). 

4.2.2 Measure 

Enligt McCary et al (2005) är det huvudsakliga syftet med measure-fasen att ta reda på hur den 
undersökta processen sköter sig. Med andra ord menar de att processens nuvarande tillstånd 
gällande CTQ måste undersökas. Bruce & Howes (2006) menar att det i denna fas bör 
bestämmas vilka data som behövs för att undersöka problemet. Nödvändigt i denna fas är alltså 
att bestämma den data som ska insamlas. Enligt  Höglund & Sörqvist (2007) bör en 
undersökning huruvida man kan täcka informationsbehovet med redan befintlig sekundärdata 
ske. De menar att man då kan slippa spendera tid och resurser på att genomföra mätningar. 
Fortsatt liknar de Six Sigma vid ett problemlösningsförfarande med en matematisk funktion 
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Y=f(x), där Y representerar det som är viktigt och ska förbättras och x är de faktorer som 
påverkar Y. De hävdar att denna fas syftar till att hitta processens Y. 

Enligt McCarty et al (2005) genomförs en mätsystemsanalys med avsikt att undersöka huruvida 
mätsystemet levererar giltig data, innan beslut baserade på denna data görs. Eftersom det 
slutgiltiga resultatet bygger på insamlad data är tillförlitligheten på den data av största vikt 
(Höglund & Sörqvist, 2007).  

Höglund & Sörqvist (2007) anser att det faktiska mätningsförfarandet bör skötas med stor 
noggrannhet och planeras detaljerat. Vidare hävdar de att det ofta arbetas fram och används en 
specifik mätplan för mätningarna.  

4.2.3 Analyze 

Det huvudsakliga syftet med analysfasen är att identifiera de x som påverkar projektets Y samt 
fastställa orsakssambandet (Höglund & Sörqvist, 2007). Enligt McCarty et al (2005) är det 
huvudsakliga målet med fasen att finna problemets grundorsaker. De menar att allt som sker i 
fasen har som avsikt att nå detta mål.  

Enligt Höglund & Sörqvist (2007) finns två huvudakliga kategorier gällande metod för att hitta 
problemets grundorsaker. De hävdar att vid analys av variationer används en kvantitativ metod, 
och vid analys av processer tillämpas en kvalitativ metod. De menar vidare att val av metod styr 
de verktyg som används.  

Då problemen som projektet ska lösa handlar om fel och variationer som är mätbara kvantitativt 
i form av siffror används den kvantitativa analysmetoden (Höglund & Sörqvist, 2007). Enligt 
McCarty et al (2005) bör en kombination av grafiska och numeriska verktyg användas vid 
kvantitativ analys.  

Vid undersökning av processer tas enligt Höglund & Sörqvist (2007) en detaljerad processkarta 
fram tillsammans med personer med goda kunskaper om processen, med avsikt att skapa djup 
förståelse för processen. Vidare hävdar de att djupare analys av processen följer med inriktning 
att skapa förståelse för vilka brister och problem processen innefattar. De funna 
orsakshypoteserna analyseras sedan med avsikten att identifiera de huvudsakliga orsaker som 
ligger bakom processens problem (Höglund & Sörqvist, 2007). 

4.2.4 Improve 

Enligt Bruce & Howes (2006) är improve-fasens syfte att utveckla och implementera med avsikt 
att förbättra den process projektet behandlar. Höglund & Sörqvist (2007) namnger 
benchmarking(se avsnitt 4.4.7) som ett möjligt alternativ för att utveckla lösningsförslag.  

Då lösningsförslag utvecklats hävdar McCarty et al (2005) att det bästa alternativet väljs ut och 
presenteras för ägaren av processen. Enligt Höglund & Sörqvist (2007) genomförs en riskanalys 
av den förslagna förändringen, de hävdar att ett användbart verktyg för en sådan analys är en 
FMEA (se avsnitt 4.4.8). 
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4.2.5 Control 

För att säkerställa att lösningen består över tiden måste åtgärder göras för att implementera den i 
det ordinarie arbetssättet (Höglund & Sörqvist, 2007). Enligt Bruce & Howes (2006) krävs att 
processens nya förutsättningar dokumenteras och kontrolleras genom statistisk processtyrning (se 
avsnitt 4.4.4).   

Enligt Höglund & Sörqvist (2007) följs projektets resultat upp genom att undersöka huruvida 
projektets syfte och mål uppnåtts. De menar fortsatt att projektets avkastning följs upp för att 
verifiera att resultatet leder till besparingar.   

4.3 Kulörer och dokumenthantering 

I detta avsnitt presenteras den teori kring färglära, kulörsystem och dokumenthantering som 
berör Six Sigma projektet som presenteras i Kapitel 5.  

4.3.1 Färglära 

Enligt Johanssson, Lundberg, & Ryberg (2006) är färglära grunden till grafisk produktion och att 
lyckas få färger att överrensstämma med ett förväntat resultat är otroligt svårt i praktiken. De 
menar att ögat kan uppfatta ett större färgomfång än vad som kan skapas på papper, och det är i 
den problematiken svårigheten kring färghantering ligger. Fortsatt hävdar de att i praktiken måste 
man istället kompromissa och försöka skapa något som är man anser tillräckligt. Innehållet i 
färglära ligger i grunden i ögats sätt att uppfatta kulörer, men också om hur man kan visa färger 
på tryck och skärmar samt hur kulörer kan beskrivas (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006).  

4.3.2 Kulörsystem 

För att vid olika tillfällen, och med olika hjälpmedel, kunna 
visa samma kulör och för att kunna kommunicera dessa 
kulörer finns ett antal olika kulörsystem (Johansson, 
Lundberg, & Ryberg, 1998). De påstår att systemen är 
uppbyggda på olika sätt, med sina respektive styrkor och 
svagheter, och således har de olika användningsområden. De 
olika systemen har även olika kulöromfång, och de kan 
därför återskapa olika många kulörer. I Figur 2 synes 
omfånget för kulörsystemen CMYK, RGB och CIE Lab 
(begränsas av ytterkanterna i färgpaletten). De menar att ju 
större kulöromfång desto fler kulörer kan systemet 
rekonstruera. Nedan följer de kulörsystem som behandlas i 
Six Sigma-projektet.  

RGB  
RGB (Red, Green, Blue) används framförallt då man visar bilder digitalt eller då man använder en 
bildskärm (Johansson, Lundberg, & Ryberg, 1998). De påstår att det är ett additativt kulörsystem 
som anger sina kulörer enligt intensitetsvärden för vardera av sina tre delkulörer.  
Intensitetsvärdena för de tre delkulörerna röd, grön och blå skiftar mellan 0 och 255, hävdar de 

Figur 2 - Kulöromfång för olika 
kulörsystem. (Johanssson, Lundberg, 
& Ryberg, 2006) 
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samtidigt som de påstår att exempelvis är: R=255, G=0 och B=0, en varmröd kulör. Dock menar 
de att olika enheter (skärmar, digitalkameror etc.) ofta återger olika kulörer för samma värden.  

CMYK  
Enligt Johansson, Lundberg, & Ryberg (1998) representeras bokstavskombinationen CMYK 
kulörrymdens fyra delkulörer Cyan, Magenta, Yellow och blacK (cyan, magenta, gul och svart). 
Cyan påminner om blå, och magenta påminner mycket om färgen röd. De hävdar att det är ett 
subtraktivt kulörsystem som normalt används vid tryckning. Ska man genomföra tryck i ett 
fyrfärgssystem (CMYK) måste man separera digitala RGB-bilder till de fyra tryckfärgerna. Vidare 
påstår de att de fyra delkulörerna anges procentuellt var för sig, ett exempel på möjlig blandning 
är: C=0 %, M=100 %, Y=100 % och K=0% som är en klarröd färg, men precis som vid fallet 
med RGB säger detta inget om hur ögat uppfattar kulören. Hur ögat uppfattar kulören beror 
förutom angivelsen i CMYK på tryckfärgen, papper, tryckpress och andra lokala förutsättningar 
(t.ex. luftfuktighet) (Johansson, Lundberg, & Ryberg, 1998). 

CIE Lab 
Kulörsystemet CIE (består förutom Lab även av XYZ 
som är en annan variant av samma system, Lab är en 
vidareutveckling av XYZ och därmed används fortsatt 
endast Lab) är det enda systemet som kan beskriva 
kulörer på ett exakt och enhetsoberoende sätt 
(Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006). De påstår att 
den internationella belysningskommisionen, Commision 
Internationale d’Eclairage (CIE), i början av 1930-talet 
utförde omfattande försök där man undersökte hur 
människor uppfattade kulörer. Detta experiment ska 
slutligen resulterat i kulörsystemet CIE Lab. Systemet 
ska beskriva kulörer enligt tre komponenter, en som 
beskriver ljusintensiteten (L) och två som beskriver 
kulörer (a och b). Färgkomponenten a skiftar mellan grönt och rött, komponenten b skiftar 
mellan blått och gult. CIE Lab är en tredimensionell kulörrymd, enligt Figur 3 där man kan mäta 
skillnaden med en fotospektrometer. Fotsatt hävdar de att skillnaden mellan två kulörer benämns 
ΔE, och representerar avståndet mellan de två kulörerna i kulörrymden. Om ΔE är mindre än ett 
menar de att det mänskliga ögat inte kan uppfatta någon skillnad mellan de två uppmätta 
färgerna.  

4.3.3 Kulörmätning 

Spektrofotometer 
Enligt Byström (2002) består en spektrofotometer framförallt av 
tre huvudsakliga delar: En ljuskälla, en monokromator och 
detektorer. Han påstår att ljuskällan belyser det synliga 
spektrumet med lampor som skapar ljus med hög ljusintensitet. 
Monokromatorn delar upp det reflekterade ljuset i olika 
våglängdsintervaller och detektorerna, i form av fotodioder, 

Figur 3 - Kulörrymden CIE Lab 
(Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006) 

Figur 4 - Spektrofotometer 
(Byström, 2002) 
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registrerar reflektanten för vartdera intervall (Byström, 2002). En visuell bild av hur 
spektrofotometern är uppbyggd syns i Figur 4.  

Media Wedge 
Version 3 av Ugra/Fogras Media Wedge används enligt Schmitt (2008) primärt för att utvärdera 
en digital proof. Han menar fortsatt att de 72 färgrutorna i Media Wedgen måste falla inom de 
givna toleranserna för deras referensvärde för att proofen ska godkännas. Toleranserna för de 
olika färgrutorna är standardiserade enligt ISO standardfamiljen 12647 (Schmitt, 2008). Fortsatt i 
denna rapport kommer Media Wedge benämnas just Media Wedge eller färgremsa. En bild av 
Ugra/Fogra Media Wedge v.3 syns i Figur 5. 

  

Figur 5 - Ugra/Fogra Media Wedge v.3 CMYK (Ugra, 2009) 

4.3.4 PDF/X 

För att minimera risken med tekniska problem och för att förenkla arbetet med framställande av 
trycksaker inom grafisk produktion har standarden PDF/X tagits fram. Johanssson, Lundberg, & 
Ryberg (2006) hävdar att detta ISO-standardiserade PDF-dokument framställs enligt ett antal 
förbestämda kriterier som syftar till att garantera säker grafisk produktion. De menar att 
kriterierna reglerar flera tekniska parametrar med avsikt att fullständigt standardisera PDF-
dokument så att de uppför sig likadant i alla system. PDF/X finns huvudsakligen i två kategorier: 
PDF/X-1 och PDF/X-3. De påstår att den huvudsakliga skillnaden mellan de båda är att version 
ett endast tillåter tryckfärger, alltså CMYK och dekorfärger, samtidigt som version tre även tillåter 
förekomsten av RGB. PDF/X-3 passar ett arbetsflöde där bilder tryckanpassas först hos 
tryckeriet. Gemensamma nämnare för de båda standarderna är att de inte tillåter funktioner som: 
olika lager, interaktivitet och transparens (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006).  

4.4 Projektverktyg 
I detta avsnitt följer teori gällande de verktyg som använts i det Six Sigma-projekt rapporten 
studerar. 

4.4.1 SMARTa mål 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) ska mål vara tydliga, ge en konkret bild över vad man vill uppnå 
inom given tidsrymd. De hävdar att målen bör vara SMARTa: 

• Specifika 

• Mätbara 

• Accepterade 

• Rimliga 

• Tidsbestämda 
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4.4.2 SIPOC 

Enligt Shankar (2009) är SIPOC-analys en typ av processkartläggning som syftar till att definiera 
förhållandet Leverantör-Input-Process-Output-Kund. Namnet SIPOC grundas i att man tar 
begynnelsebokstaven i det engelska ordet för vardera av de fem faserna analysen behandlar och 
bildar ordet SIPOC av det. Han hävdar att analysen används för att identifiera den del av 
processen där problemet har sitt ursprung.  

Initialt definierar man enligt Shankar (2009) processen som projektet behandlar och framförallt 
dess begränsningar, alltså början och slut. Då man gjort det påstår han att definitionen av 
analysens övriga delar relativt enkel. Han menar att output är det som slutligen skapats i 
processen, och kunden är den som tar emot och/eller påverkas av den. Motsvarande gäller för 
leverantörer respektive input. Fortsatt påstår han att det som levereras in i processen är dess 
input och leverantören är den som bistår med inputen. Enligt Pande, Neuman, & Cavanagh 
(2000) ska man endast räkna med faktorer som förbrukas i processen som dess input, man 
bortser alltså från anläggningar, telefoner o.s.v. 

4.4.3 Släktskapsdiagram 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är släktskapsdiagrammet ett hjälpmedel för att behandla stora 
mängder verbal data i grupper enligt någon form av naturligt sällskap. Fortsatt menar de att 
arbetet lämpligtvis genomförs i samband med en brainstorming och att gruppen som utför 
arbetet bör vara mellan sex till åtta personer. 

Inledningsvis ska deltagarna besvara en överenskommen frågeställning genom att skriva ner svar 
på lappar som fästs på en vägg eller tavla. Frågeställningen har som avsikt att symbolisera syftet 
med hela arbetet. Lapparna grupperas och kategoriseras i två omgångar av gruppen. Slutligen 
betygsätts vardera kategori individuellt av vardera gruppmedlem med avsikt att finna en kategori 
som anses besvara den överenskommna frågeställningen bäst. (Bergman & Klefsjö, 2002)  

4.4.4 Styrdiagram 

En av de viktigaste teknikerna bakom statistisk processtyrning är, enligt Montgomery (2005), 
styrdiagram. Han menar att grunden i ett styrdiagram är att värden från en process markeras i 
diagramet, som innehåller en centrumlinje samt övre och undre styrgräns. Processens värden bör 
befinna sig vid centrumlinjen och innanför styrgränserna, annars ligger sannolikt en utomstående 
källa bakom förändringen. För olika typer av processer finns olika typer av styrdiagram 
konstruerade. (Montgomery, 2005) 

   - & R-diagram 
Enligt Montgomery (2005) är användandet av X - och R-diagram utbrett som styrdiagram för att 
övervaka medelvärdet och spridningen hos variabler. Han hävdar att diagrammen är bland de 
viktigaste och mest användbara verktyg för processövervakning och processtyrning.  

De styrgränser som gäller för skapande av X - respektive R-diagram syns i formel 4-1 och 4-2, 
och det avstånd som finns mellan centrumlinje och styrgräns är tre σ. För de tre konstanterna A2, 
D3 och D4 finns dess värden beroende på provgruppsstorlek att beskåda i Appendix Table VI i 
Introduction to Statistical Quality Control, Fifth Edition (Montgomery, 2005).  
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             UCL  = X + A2 R  

               CL  = X   (4-1) 

              LCL = X - A2 R  

             UCL  = D4 R  

               CL  = R   (4-2) 

              LCL = D3 R   

Montgomery (2005) hävdar att baskriteriet för att upptäcka ifall processen befinner sig utom 
kontroll är ifall en eller flera punkter befinner sig utanför någon styrgräns. 

4.4.5 VSM 

Enligt Jones & Womack (1996) är ett värdeflöde en uppsättning specifika aktiviteter som krävs 
för att manövrera en specifik produkt genom de tre kritiska chefsuppgifterna som varje företag 
ställs inför: Problemlösning, informationsstyrning och fysisk transformation. De hävdar att ett 
kraftfullt verktyg för att leda värdeflödet är genom att skapa en karta över värdeflödet, en Value 
Stream Map (VSM). 

Komponenter i en VSM 
Vid skapandet av en VSM finns det vissa 
grundläggande regler för var olika 
komponenter ska befinna sig samt hur de 
ska se ut (Keyte & Locher, 2008). De 
menar att processflödet finns vid botten 
av kartan, processerna representeras av en 
kub liknande den som heter Manufacturing 
Process i Figur 6. Fortsatt påstår de att 
leverantörerna och kunderna finns till 
vänster respektive höger av kartan, de 
båda representeras av en fabriksliknande 
symbol som heter Outside Sources i Figur 6.  
Till processer, kunder och leverantörer 
kan man knyta informationsrutor med 
relevant information, en sådan ruta visas i 
Figur 6, och kallas där Data Box. Mellan 
processer, kunder och/eller leverantörer kan det finnas lager, dessa representeras av en triangel 
enligt Inventory i Figur 6. Under processflödet läggs det till en tidslinje som visar vilken tid den 
aktuella varan som skapas i processen är under arbete respektive när den inte är det. (Keyte & 
Locher, 2008) 

Figur 6 - VSM-symboler (Emiliani & Stec, 2004) 
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Skapa VSM för nuvarande tillstånd 
Keyte & Locher (2008) påstår att genom att skapa en VSM för processens nuvarande situation 
skapar man en tydlig bild över vilka problem som finns i processen, samtidigt som man har en 
mall att utarbeta en ny VSM ifrån. De menar att genom att använda sig av figurer från tidigare 
stycke kan man på så sätt skapa sin VSM. Att skapa en korrekt VSM är i detta läge väldigt kritiskt, 
hävdar de. Vid misstag vid skapandet bildar man både en felaktig uppfattning om hur processen 
faktiskt fungerar, var problemen finns samt skapar man en dålig grund inför skapandet av en ny 
VSM (Keyte & Locher, 2008). 

4.4.6 Processkartläggning 

Enligt Anjard (1998) är processkartan ett visuellt stöd för att tydliggöra arbetsprocesser som visar 
hur input, output och aktiviteter hänger samman. Han menar att en processkarta skapar en ny 
bild av hur arbetet i processen utförs. Fortsatt påstår han att det belyser viktiga aktiviteter som 
används för att producera en output, vem som utför det samt var stora problem kan inträffa. 
Processkartan visar vilka områden i processen där en förändring kan ha störst 
kvalitetsförbättrande konsekvenser (Anjard, 1998). 

4.4.7 Benchmarking 

Enligt Karlöf (1995) är benchmarking ett hjälpmedel att förbättra sin prestationsförmåga. Han 
menar att metoden att jämföra sin egen verksamhet med andra som presterar bättre, i något 
avseende, skapar möjligheter för förbättringar. I grunden menar Karlöf (1995) att benchmarking 
handlar om att se och lära av andra organisationer genom att jämföra deras verksamhet med sin 
egen. Han hävdar att en korrekt utförd benchmarking går igenom ett antal faser: Initialt bestäms 
vad i den egna verksamheten som måste förbättras, sen fastställs en passande organisation för 
jämförande och slutligen kontrolleras dess utförande.   

4.4.8 FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) är enligt Bergman & Klefsjö (2007) en användbar 
tillförlitlighetsanalys. De menar att det framförallt betraktas som ett kvalitativt verktyg med syfte 
att analysera sambandet mellan komponenters fel och dess motsvarande konsekvenser, samt hur 
man kan vidta åtgärder för att förhindra att felen uppkommer samt mildra dess konsekvenser. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) finns det två typer av FMEA: Konstruktions- och Process-
FMEA. De hävdar att vid konstruktions- och utvecklingsfasen av en produkt kan ett 
konstruktions-FMEA vara användbart. Detta, menar de, för att identifiera och styra de 
parametrar som kan tänkas störa produktens slutgiltiga prestanda och dess kundnöjdhet. De 
påstår att resultatet av denna analys är viktig att beakta vid konstruktion av produkten. Som 
analys av en tillverkningsprocess används enligt Bergman & Klefsjö (2007) istället ett process-
FMEA. I praktiken menar de att analysen genomförs genom att studera de defekter som uppstår 
på produkten, och undersöka vilka fel i tillverkningsprocessen som orsakat dessa skador. 
Analysen ligger som grund för förbättring och styrning av processen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Då en FMEA genomförs används en blankett där resultaten skrivs ner. Användaren antecknar på 
avsedd plats produkten eller processens funktion, felsätt, felorsak och till sist felkonsekvens 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Enligt Lunau et al (2008) är de faktorer som betygsätts i analysen felets allvarsgrad, dess frekvens 
och sannolikheten att felet upptäcks. De har även för vardera faktor sammanställt definitioner för 
vardera poängnivå. I Figurerna 7, 8 respektive 9 finns för vardera rankningsskala en definition 
kopplat till vardera poäng. Fortsatt menar de att den definition som bedöms passa bäst för felet i 
fråga blir, i den specifika kategorin, poängsatt med det värde som är kopplat till definitionen. De 
hävdar vidare att de tre utdelade poängen för vardera fel ska multipliceras samman och resultatet 
representerar hur lösning av problemet ska prioriteras gentemot övriga, desto högre resultat desto 
högre prioritering. 

Figur 7 - Rankingskala för bedömning av allvarsgrad till FMEA (Lunau, John, Meran, Roenpage, & 
Staudter, 2008) 

Figur 9 - Rankingskala för bedömning av felets frekvens till FMEA (Lunau, John, Meran, Roenpage, & 
Staudter, 2008) 

Figur 8 - Rankingskala för bedömning av sannolikhet för upptäckande till FMEA (Lunau, John, Meran, 
Roenpage, & Staudter, 2008) 
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5 Six Sigma-projektet 

Ett Six Sigma-projekt har bedrivits på SKF Communication Support Centre, och dess syfte är att genomföra 
förbättringar inom processen färghantering. Projektet innefattas i ett ramavtal mellan SKF CSC och deras 
huvudsakliga leverantör av tryck, Elanders Sverige AB. Kapitlet redovisar projektets bakgrund, arbetsgång och 
resultat samt en utvärdering av projektet. 

5.1 Projektbakgrund 
Nedan presenteras bakgrunden till projektet, en presentation av projektgruppen samt projektets 
syfte och mål. Vidare klarläggs även projektets avgränsningar. 

5.1.1 Bakgrund 

SKF Communication Support Centre har under en längre tid haft problem med färghantering av 
sina produkter. Innan tillverkning av tryck skickas den färdigbearbetade filen till tryckeriet som, 
då SKF CSC begär det, skapar ett färgprov av produkten. Denna utskrift skickas med bud till 
SKF CSC för godkännande innan produktionen inleds.  

SKF CSC granskar vid projektets inledning inte provtryck eller slutprodukter i den omfattning de 
önskar. För de tryck de väljer att inte kontrollera hittas ofta felaktigheter då produkten är 
färdigtryckt. Vissa gånger hinner de pga. tidsbrist heller inte ändra produkter med underkända 
provtryck. 

Innan projektets start sköttes inte någon systematisk uppföljning av de färdigställda produkter 
SKF CSC producerar, men man har på avdelningen uppfattningen att produktionernas 
färgmässiga variation är stor.  

5.1.2 Projektgrupp 

Projektets beställare, Daniel Werme, Manager vid SKF CSC, har tilldelat Rikard Stenvall, studiens 
författare, rollen som projektledare för Six Sigma-projektet. Övriga medlemmar i projektgruppen 
var: 

• Anna Gustavsson – Medarbetare vid SKF CSC 

• Niki Bokan – Teknisk konsult vid SKF CSC 

• Pär Janred – Representant från Elanders Sverige AB 

5.1.3 Syfte 

Tillsammans med projektets beställare bestäms projektets syfte. För att kunna genomföra detta 
definieras inledningsvis färgmässig kvalitet. Det definieras som: Förmågan att återskapa samma 
färg.  

Syftet med projektet var att: Förbättra den färgmässiga kvaliteten på SKF Communication 
Support Centres färdigtryckta produkter. 
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5.1.4 Mål 

När projektet genomförts ska projektgruppen ha levererat en teknisk lösning för bearbetning och 
kontroll av produkterna. Krav gentemot leverantörer ska specificeras.  

Effektmål 

• Effektivare samverkan mellan SKF CSC och dess tryckerier 

• Tydligt och effektivt arbetsflöde 

• Möjlighet att säkerställa och kontrollera produktkvalitet i alla led i processen 

5.1.5 Avgränsningar  

Startpunkten för den undersökta processen är då produktinnehållet är godkänt av produktens 
kund, som är en representant från någon avdelning i SKF:s koncern, och färdigställande av PDF-
dokument för tryck inleds. Den tillverkningsprocess som föregår detta steg berörs för tillfället av 
ett pågående Six Sigma-projekt och avgränsas därför bort i största möjliga grad. Denna 
minskning av process resulterar i att antalet intressenter minskar kraftigt.  

Av det material SKF CSC producerar som är avsett att tryckas (broschyrer, posters, 
tidningsannonser etc.) är 99 % avsedda för tryck på bestruket papper (Daniel Werme, Manager 
vid SKF CSC). Eftersom så pass liten del av avdelningens produktion avser tryck på annat 
material avgränsas projektet till att endast behandla de produktioner som trycks på bestruket 
papper.  

5.2 Define 
Den inledande fasen i projektet hade som syfte att skapa förståelse för det aktuella problemet 
samt noga studera och analysera det.  

5.2.1 Problemformulering 

Följande problem identifierades i början av projektet: 

Vid tillverkning av SKF Communication Support Centres tryckprodukter hos leverantörer finns 
oacceptabla skillnader i färgåtergivning mellan resultat och förväntat resultat. 

Formuleringen klargör att det är det färgmässigt förväntade resultatet som eftertraktas. Ett 
resultat som rent visuellt ser bättre ut än förväntat anses inte vara positivt, utan istället en 
avvikelse från det förväntade resultatet, alltså negativt. 

5.2.2 Business case 

Koncernen AB SKF har specificerat sina framgångsfaktorer till sju mål: 

• 12 % rörelsemarginal 

• 6-8 % årlig tillväxt 

• Noll defekter 

• Noll brutna löften 
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• Noll olyckor 

• Noll förlustaffärer 

• Beyond Zero (koncernens miljöprogram) 

Av dessa framgångsfaktorer knyts projektet samman med målet Noll defekter. De två inledande 
målen behandlar koncernens finansiella resultat och påverkas sannolikt inte av projektet då inga 
större hårda besparingar beräknas. Av samma skäl förkastas även målet med avsikt att motarbeta 
förekomsten av förlustaffärer. Gällande de två mål som påverkar koncernens miljöarbete 
respektive undvikande av olyckor bedöms inte projektet påverka dessa överhuvudtaget. Gällande 
målet Noll brutna löften bedöms denna rikta sig till relationen med kunder utanför koncernen. 
Eftersom SKF Communication Support Centres kunder finns internt i koncernen bedöms 
projektet, ur koncernens synvinkel, inte påverka detta mål. 

Projektet avser att höja den färgmässiga kvaliteten på de broschyrer, kataloger etc. som 
produceras av SKF Communication Support Centre. Enligt Shingo & Dillon (1989) är 
definitionen av en defekt produkt när produkten innehåller ett eller flera fel då den når sin kund. 
Hur en definition av en felaktig produkt går till är i SKF Communication Support Centres fall 
inte självklart. Dock fastställs i detta läge att det är defekta produkter som ska undvikas och 
därmed knyts projektet till denna framgångsfaktor. 

5.2.3 Kritiska faktorer 

Projektets kritiska faktorer, eller som de benämns inom Six Sigma, Critical To Quality (CTQ), var 
de som bedöms vara av störst vikt för att säkerställa att projektets resultat håller hög kvalitet. Vid 
framtagande av projektets CTQ togs i beaktelse att de, så gott det går, ska definieras som 
SMARTa mål. Projektets CTQ valdes till: 

• Säker granskning av färgmässig kvalitet ska kunna genomföras lokalt inom minuter 

• Ett system för uppföljning av slutprodukter ska finnas 

• En output som kan användas på flera tryckerier ska bestämmas 

• Ett arbetsflöde för att nå bestämd output ska bestämmas     

5.2.4 Besparingspotential 

I nuläget sker vid SKF CSC i regel endast kontroll av ungefär var femte produktion genom 
beställning av färgprov från tryckeri. Av de fel som upptäcks vid de kontrollerna åtgärdas de 
endast i mån av tid. Normalt anses den största vikten inte ligga på slutproduktens färgmässiga 
kvalitet, utan istället ligger fokus på att hålla beställarens tidtabell.  Befintliga kostnader för att 
omarbeta eller helt skrota produktioner är alltså att betrakta som helt oväsentliga.  

Kontroll av slutprodukt sker inte systematiskt på avdelningen, utan sker endast vid sporadiska 
tillfällen. Givetvis sker en okulär kontroll av slutprodukten av kunden vid mottagandet, dock har 
kunden ingen kunskap hur produktens färgprov sett ut och kan därför inte jämföra slutprodukten 
med dess färgprov. Huruvida produkten överrensstämmer med dess förväntade resultat, 
färgprovet, kontrolleras alltså inte. 
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Sörqvist (2001) hävdar att två typer av kvalitetsbristkostnader är kostnader för att upprätthålla 
goodwill och förlorad försäljning orsakad av försämrat rykte eller bristande image. Båda dessa 
typer är knutna till kostnader eller förlorade intäkter beroende på kunders förlorade tillit till ett 
företag. Gällande SKF så är Communication Support Centre producent av marknadsförings-
artiklar och på så sätt en del av kommunikationen mellan koncernen och dess kunder. Desto 
sämre kvalitet koncernens marknadsföringsartiklar håller, desto sämre tillit har kunden till 
koncernen och dess produkter.   

Den besparingspotential aktuellt projekt för med sig bygger på den minskade 
kvalitetsbristkostnad kvalitetsökningen för med sig. En exakt kalkyl av detta är i det närmaste 
omöjlig, och bedöms medföra för stor arbetsbörda för att genomföras i projektet. Dock kommer 
en mjuk besparing kalkyleras. Som besparing beräknas den minskade kvalitetsbristkostnaden som 
det samlade värdet på SKF CSC:s produktioner multiplicerat med en bevisad procentuell 
kvalitetshöjning av slutprodukterna. Denna beräknas genom jämförelse mellan mätningar före 
och efter förbättringar av processen genomförts. 

Uppskattning av det totala värde en årlig produktion av SKF Communication Support Centres 
tryckta produktioner ligger som grund för beräkning av projektets besparingspotential. Värdet 
uppskattas genom undersökning av fakturerad summa för en specifik period. Det värde 
avdelningen fakturerar sina kunder, subtraherat med deras påslag, för en bestämd tidsperiod 
anses representera produkternas värde gällande perioden.  

Fakturor från tre slumpvisa månader under 2009 kontrollerades och de jobb som avslutas och 
faktureras under de månaderna räknades samman enligt principen som nämns i tidigare stycke. 
För att uppskatta det årliga värdet multipliceras resultatet med fyra. Det årliga värdet på tryckta 
produktioner vid SKF CSC uppskattades till 16 687 520 SEK. 

Med befintlig kunskap gällande möjlig förbättring av den färgmässiga kvaliteten bedömde 
projektgruppen att en förbättring i storleken 2 – 3 % är rimlig. Bedömningen utfördes genom 
diskussion i projektgruppen där deltagare med erfarenheter av tryckbranschen uppskattade en 
möjlig förbättringspotential. Det ska tilläggas att denna bedömning är en grov uppskattning och 
utfördes med syftet att fastställa ett monetärt värde för projektets besparingspotential. En 
förbättring av produktkvaliteten på 2,5 % skulle ge en årlig besparing motsvarande 417 188 SEK. 

5.2.5 SIPOC 

Med avsikt att definiera processens start- och slutpunkt, dess in- respektive output med 
tillhörande krav, leverantörer och kunder användes en SIPOC-analys. Syftet med analysen var 
framförallt att avgränsa projektet samt definiera kunder och deras behov.  

Initialt definierades processen samt dess start- och slutpunkt. Processens startpunkt bestämdes 
vara när SKF CSC har färdigställt en produkt i Indesign som är godkänd av kunden. Den process 
som projektet behandlar är konverteringen från nämnt Indesign-dokument till tryckt produkt. 
Dock görs här val att lägga fokus på den del av processen som sker lokalt vid SKF CSC. Valet 
görs att i projektet definiera tryckeriet, i detta fall Elanders, som kund i processen. Med 
definieringen skapas möjlighet att precisera den output från SKF CSC som förenklar tryckeriets 
arbete mest, och på så sätt förebygger bästa möjliga slutprodukt.   
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Det krav som vid projektets start ställs på det PDF-dokument som överlämnas till tryckeriet är 
att det ska vara skapat med tryckeriets specifika jobb-options. Exempel på sådant är bredd på 
dokumentet. I övrigt fastställs att existerande krav på processens output var att den ska vara 
godkänd av SKF CSC, genom okulär kontroll av färgprov. Då färgprov inte beställs av SKF CSC 
bortses från detta krav. 

I Bilaga A visas en bild av SIPOC-analysen. 

5.2.6 Bestämma problemfaktorer 

Med avsikt att lyfta fram, kategorisera och rangordna de faktorer som har negativ påverkan på 
arbetsflödets effektivitet och slutproduktens kvalitet sammanställdes ett släktskapsdiagram. 
Under vägledning av projektledaren genomförde en grupp bestående av fyra medarbetare vid 
SKF CSC den procedur som innefattas i ett skapande av ett släktskapsdiagram enligt Klefsjö et al. 
(1999). Den huvudsakliga frågeställning som besvarades under arbetet var:  

Vad hindrar SKF Communicaton Support Centre från att arbeta effektivt och defektfritt? 

De slutsatser som drogs av släktskapsdiagrammet var följande: 

De faktorer som enligt släktskapsdiagrammet på bästa sätt besvarade frågeställningen var det 
oklara interna arbetsflödet, den dåliga kontrollen av foton och illustrationer som leder till att fel 
upptäcks sent och slutligen att det finns dålig yrkeskunskap hos medarbetare inom SKF, men 
utanför CSC. 

De tre områden som innefattar majoriteten av de faktorer som bedömdes ha störst påverkan var: 
Avdelningens ledning och styrning, kompetensen bland intressenter samt SKF CSC:s interna 
kontroller av produkter. 

Den grafiska sammanställningen av släktskapsdiagrammet återfinns med tillhörande förklaring i 
Bilaga B. 

5.3 Measure 
Fasen som behandlas i detta avsnitt syftar till att skapa förutsättningar för framtagande av 
relevant mätdata, säkerställa dess trovärdighet och att producera den. 

5.3.1 Nödvändigt informationsbehov och viktiga mått 

Processens ledtid är inget som för tillfället mäts. Historisk data finns heller inte sparad för detta 
ändamål. I detta fall är alltså insamling av primärdata nödvändig. 

Gällande färgmässig kvalitet är detta heller inget som direkt mäts, dock undersöks den. SKF CSC 
beställde vid inledningen av projektet vid ungefär 20 % av sina produkter ett färgprov av 
tryckerier innan produktion inleds, detta för att säkerställa produktens kvalitet innan produktion. 
Detta färgprov kontrolleras okulärt och bedöms huruvida det är godkänt eller inte. Mätningar av 
kvantitativ data förekom alltså inte i det stadiet av processen. Det tryckeri som detta projekt 
framförallt berör, Elanders Sverige AB, kontrollerade både färgprov och slutprodukt okulärt, 
numerisk kontroll av färgdensitet skedde löpande vid produktion. Eftersom kulören förändras 
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kraftigt under den första kvarten efter offset tryckning, och sen fortsätter förändras marginellt 
under ca ett dygn, är trovärdig mätning av kulör under tillverkningens gång inte möjlig. 

Vid projektets start genomfördes ingen mätning av produkternas färgmässiga kvalitet, endast 
okulär kontroll. Denna information är nödvändig och kommer att insamlas. 

5.3.2 Mätmetod 

Möjliga angreppssätt för att genomföra mätningarna är flera men innan de inleds måste de 
bestämmas och förklaras tydligt. Detta för att skapa en gemensam bild över hur 
mätningsförfarandet går till samt för att ligga som grund till nödvändiga mätningsformulär och 
instruktioner. 

Ledtid  
Gällande mätning av ledtid användes en grundmall för VSM. Detta för att visa vilka tidsmått som 
anses vara av intresse vid mätning. Den mall som tagits fram syns i Figur 10. 

 

Figur 10 – Value Stream Map 

Syftet med metoden var att sammanställa denna grundläggande värdeflödesanalys. Detta för att få 
en bild av hur stor andel av ledtiden som faktiskt består av värdeökande processer. 

Mätning av tid är i sig inte komplicerat, utan sköts med tidtagarur eller liknande. Vad som gäller 
som start och stop för vardera av de olika processerna är kritiskt för att möjliggöra mätning och 
analys samt jämförelse mellan resultat av olika mätningar.  

Som inledande process mättes arbetstid för tillverkning av PDF, processens start definierades 
som när Indesign-dokumentet anses klar och arbetet med repro inleds. Processens slut 
definierades som när ett PDF-dokument är skapat.  

Nästkommande mätning innefattade den tid filen väntar på att läggas i PitStop, behandling i 
PitStop samt väntan på att vidare arbete ska inledas. Fasen bestod av flera delar som kan delas 
upp och mätas separat, men väljs att inte göra så. Skälet till det är eftersom detta skulle försvåra 
mätningarna till den grad att det riskerar att påverka mätvärdets trovärdighet, personen som 
hanterar dokumentet skulle troligtvis kunna hantera det snabbare än i det verkliga fallet. Just den 
tid som filen behandlas i PitStop uppskattas av teknisk konsult och användare till ett fåtal 
sekunder och kan, sett till helheten, förkastas. Hela förloppet ansågs vara icke värdeskapande tid. 
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Nästkommande process, överlämnandet av PDF-dokument till server hos Elanders, startar då 
överlämnandet inleds. Tiden som föregår denna aktiva tid innefattas i den tid som mäts vid 
PitStop. Slutpunkten för aktiviteten är då den är överlämnad till Elanders server. 

Den tid från det att filen är överlämnad till Elanders server till det att ett färgprov är tillverkat och 
mottaget av SKF CSC kan betraktas som icke värdeskapande tid, eftersom syftet med tiden är 
kontroller. Förvisso sker viss bearbetning av filen hos Elanders, men för enkelhetens skull räknas 
detta ändå som icke värdeskapande tid. För extra noggrannhet delades denna fas upp i två delar. 
Första delen har slutpunkt då färgprovet är tryckt hos Elanders, del två består av den tid det tar 
innan provet finns på plats och vid SKF CSC. Slutpunkten är alltså då granskning av dokumentet 
inleds. Detta leder följaktligen till att startpunkten för nästkommande aktivitet, kontroll av 
färgprov. Denna aktivitet innefattar just granskningsmomentet och slutpunkten är då kontrollen 
är genomförd. 

Produktkvalitet 
Färgkvaliteten testades genom att lägga till en i Lab fördefinierad färgremsa, en Ugra/Fogra 
Media Wedge, i botten av Indesign-dokumentet som slutligen ska tryckas. Denna remsa följer 
sedan dokumentet genom hela processen. Den följer genom tillverkning av PDF, genom PitStop, 
överföring till Elanders server, genom deras bearbetning av filen och hela vägen till färdig 
produkt. Efter det att produkten tryckts klipps färgremsan bort så den inte finns kvar i 
slutprodukten.  

Färgremsan mättes med spektrofotometer, som mäter färgernas Lab-värde. Dessa mätvärden 
jämfördes i sin tur med de fördefinierade värdena för att se vilken variation de har från 
ursprungligt värde. De olika mätpunkter vi har i processen är: 

1. Färgprov från provskrivare vid SKF CSC 

2. Färgprov från provskrivare vid Elanders 

3. Färdig produkt ifrån Elanders 

Mätdata för den placerade färgremsan insamlades från vardera mätpunkt. För slutprodukten 
mättes fem exemplar, detta för att undersöka den variation som finns inom tryckprocessen. 
Färgprovsskrivarna lade vid utskrift till samma färgremsa, detta normalt för kontroll av utskriften. 
Denna färgremsa mättes också för att ge möjlighet att jämföra denna med den placerade 
färgremsan. Skillnaden mellan dess i samma utskrift bör visa den förändring i färg som påverkat 
filen, eftersom man vid denna jämförelse slår ut skrivarens inverkan.  

Mätresultaten sammanställdes automatiskt i ett dokument innehållande mätpunkternas målvärde 
respektive dess faktiska värde för L, a och b. I listan fanns även det uträknade värdet ΔE för 
vardera mätpunkt. Ett exempel på hur en sådan sammanställning ser ut syns i Bilaga C. 

5.3.3 Mätsystemsanalys 

Tre typer av möjlig yttre påverkan av mätsystemet konstateras av projektgruppen och kontroll av 
dessa genomfördes. De tre möjliga felen är:  
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• Olika resultat vid mätning av slutprodukten, beroende på hur nära kanten remsan 
placerats. 

• Olika resultat vid mätning av samma remsa, av samma person med samma mätverktyg. 

• Olika resultat vid mätning av samma remsa, av samma person med samma mätverktyg 
med olika torktid för remsan. 

Den inledande punkten kontrollerades eftersom Pär Janred misstänkte att remsans placering 
påverkade mätresultatet. Trots att det i Figur 19 i Bilaga D syns att processen är ur statistisk 
balans tyder inget på att detta påverkas av remsans placering. Av de nio remsorna var fem 
placerade mot ytterkanterna av tryckarket och de resterande fyra var inte det. Vid granskning 
verkade de remsor som var placerade vid ytterkanterna inte ha högre värden än de som inte var 
det. Remsornas resultat verkade inte påverkas av placering på tryckarket. 

Vid närmare granskning av 
Figur 11 syns en viss skillnad 
mellan de mätningar som 
utförts. Dock anses skillnaden 
inte vara så pass markant att 
variationen har någon påverkan 
på mätresultaten. Mätningarna 
utfördes av Niki Bokan på 
samma färgremsa med ungefär 
en minuts mellanrum med start 
tjugo minuter efter remsan 
tryckts. 

De mätresultat som 
åskådliggörs i Figur 12 är 
genomförda på samma 
färgremsa av samma person. 
Mätningarna är gjorda med fem 
minuters mellanrum med start 
tio minuter efter det att 
färgremsan tryckts. Den första 
mätningen skiljer sig från de 
övriga. Det man kan urskilja 
från detta experiment är att 
efter ungefär femton minuter 
når mätningarna en jämn nivå. 

5.3.4 Mätdata 

Mätresultaten bearbetades i 
Microsoft Excel, genom att sammanställa uppmätta resultat och beräkna nya värden. Den data 
som räknades fram var skillnaden mellan två specifika färgremsor, i ΔE, och alltså inte skillnaden 

Figur 11 - Mätning av samma färgremsa, av samma person med 
samma verktyg 

Figur 12 - Mätning av samma färgremsa, av samma person med 
samma verktyg vid olika tidpunkter 
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mot ett fördefinierat värde, som är det värde som automatiskt räknas ut. Eftersom denna typ av 
uträkning möjliggör att definiera skillnaden mellan två olika färgremsor kunde ett värde på 
färgremsan, utan påverkan av provskrivarens variation, i färgproven beräknas. Genom att 
bestämma skillnaden mellan den färgremsa som ligger i dokumentet och den färgremsa som läggs 
till av provskrivaren slår man ut skrivarens möjliga fel och ser den förändring dokumentet råkat 
ut för. Framöver kommer denna skillnad benämnas som effektivt ΔE.  

För de två mätpunkter där färgprov tas fram, alltså vid SKF CSC och vid Elanders, räknades ett 
effektivt ΔE fram. Förutom detta gjordes även en uträkning av ett effektivt ΔE för skillnaden 
mellan färgremsan i den färdiga produkten med samma färgremsa från Elanders färgprov. Med 
den sistnämnda beräkningen var syftet att finna skillnaden som finns mellan det slutgiltiga 
färgprovet och den slutgiltiga produkten. 

Det som avslutningsvis bör nämnas gällande planering av mätningar var att det blev en stor 
avvikelse mellan planerad tidsåtgång och faktisk tidsåtgång. Enligt den uppskattade tiden skulle 
mätningsplaneringen ta ungefär en arbetsvecka att genomföra. Den faktiska tidsåtgången var över 
en månad. Alltså en kraftig försening.  

5.4 Analyze 
I denna fas analyserades den mätdata som samlats in under föregående fas med hjälp av 
styrdiagram för data från mätning av färgremsorna och genom tidigare framtagen VSM för 
mätningar av tid. Avsnittet visar även framtagandet av en kartläggning över reproarbete vid SKF 
CSC.      

5.4.1 Analys av mätdata 

Den data som analyserades härstammar från olika delar av processen och innehåller olika typer av 
information. Programmet där analys av data sker var Minitab, vilket är ett program som används 
för att statistiskt analysera kvantitativ data. Det är data i storheten ΔE som fördes in i 
programmet för analys. Från vardera mätning kunde man avläsa fyrtiosex värden (i detta skede 
användes Ugra/Fogra Media Wedge v.2 som endast innehåller fyrtiosex färgrutor, jämfört med 
de 74 som finns i V3.0) på ΔE, en för vardera färgruta. 

Eftersom detta var en process som tidigare aldrig mätts var enklare styrdiagram att föredra. Syftet 
var att undersöka processens variation och därför valdes X - och R-diagram för att analysera 
aktuell data. Det alternativ till valda styrdiagram som låg närmast till hands var användandet av s-
diagram istället för R-diagram. Dock valdes R-diagrammet eftersom det ansågs vara enklare att 
tolka för medlemmarna i projektgruppen, beställaren och representanter från Elanders. 

I Bilaga D finns samtliga diagram från Minitab, med tillhörande analys. De mätresultat som 
analyseras var: 

• Den Media Wedge som läggs in i Indesign-dokumentet i början av processen och följer 
genom hela processen till tryck 

• De färgremsor som läggs till i rippen av de två olika provskrivarna 

• De framräknade effektiva ΔE, som nämns i avsnitt 5.3.4  
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Gällande undersökningarna av samma färgremsa i som placerats i dokumenten och mäts vid tre 
tillfällen i processen urskiljde sig en produkt från de övriga. Vid de två sistnämnda mätpunkterna 
skiljde sig produkt 10107 märkbart från de övriga. Eftersom den tillverkades samma dag och av 
samma medarbetare som ett antal andra produkter hittas ingen yttre påverkande faktor till den 
signifikanta skillnaden. Det resultatet säger oss är att ibland påverkas processen av oförklarliga 
färgmässiga skillnader.  

Vid mätning av de färgremsor som läggs till av vardera provskrivares ripp märks stora 
nivåskillnader mellan den vid SKF CSC respektive Elanders. Mätvärden från de båda 
mätpunkterna befinner sig i statistisk jämvikt men väntevärdet för både processen och dess 
variation skiljer sig signifikant. Slutsatsen av resultatet var att SKF CSC:s provskrivare presterade 
undermåliga färgmässiga resultat.  

5.4.2 Värdeflödesanalys 

Mellan den 2/12 och 17/12 2009 genomfördes tidsmätningar av de produktioner som genomgick 
den undersökta processen. Det antal produktioner som mättes uppgick till fem stycken. 
Mätningarna genomfördes på ett sådant sätt att sex mätpunkter valdes ut och då produktionen 
passerade vardera mätpunkt antecknades datumet och tiden. De sex mätpunkterna var: 

1. Start av repro vid SKF CSC 

2. Slutförande av repro vid SKF CSC 

3. Överlämning av PDF-dokument till Elanders 

4. Färgprov färdigställt hos Elanders 

5. Påbörjad inspektion av färgprov vid SKF CSC 

6. Avslutad inspektion av färgprov vid SKF CSC 

Den tre inledande punkterna rapporterades av den person vid SKF CSC som tilldelats uppdraget 
att fullfölja arbetet med aktuell produktion. Den fjärde punkten kontrollerades genom att 
undersöka det färgprov som skickats från Elanders, deras provskrivare trycker den tid utskriften 
genomförs på kanten av den. De två avslutande punkterna noterades av den medarbetare vid 
SKF CSC som genomför kontrollen av färgprovet.  

Mätpunkterna symboliserar input och output för de olika aktiviteter som ingår i processens VSM. 
Tidsdifferensen mellan dessa punkter anger den tid respektive aktivitet tagit. Medeltiden för de 
fem uppmätta produktionerna anges i den slutförda värdeflödesanalysen i Figur 13.  
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Figur 13 – Value Stream Map 

Resultatet av värdeflödesanalysen ger att processens totala ledtid uppskattningsvis består av 1 % 
effektivt arbete. Övrig tid går framförallt åt till väntan på det anländande färgprovet.  

5.4.3 Processkartläggning 

Tillsammans med projektmedlemmen och medarbetaren vid SKF CSC, Anna Gustavsson, 
tillverkades en karta över den del av processen som hanteras på SKF CSC. Denna grundläggande 
processkarta kontrollerades och utvecklades med hjälp av en enkätundersökning, som delades ut 
till samtliga medarbetare vid SKF CSC som arbetar med den specifika processen. Den 
grundläggande processkartan bifogades tillsammans med tio frågor i enkäten, som bifogas i sin 
helhet i Bilaga E.  

Den ursprungliga processkartan, som syns i enkätundersökningsformuläret i Bilaga E, och 
resultaten av enkätundersökningen fungerar som underlag för framtagande av ny processkarta. 
Den är att anse som en vidareutveckling av den karta som togs fram för enkätundersökningen. 
Den slutgiltiga processkartan återfinns med tillhörande förklaring i Bilaga F. 

Förutom den hjälp enkätundersökningen bistod med sett till skapandet av processkartan gjordes 
även en annan iakttagelse av författaren: Ser man till samma personers svar på de olika frågorna 
verkar en allmänt svag processorientering bland medarbetarna finnas. Det mest talande exemplet 
är att över hälften av respondenterna vid olika frågor i enkäten både svarar att de använder de 
sista två av de fyra köerna i PitStop och att de inte använder de.  

5.5 Improve 
I fasen som följer i avsnittet togs inspiration från framgångsrikt förbättringsarbete som IKEA 
Communications genomfört vid framtagandet av projektets lösningsförslag. Efter följer 
riskanalys av lösningen samt dess implementering. 

5.5.1 Benchmarking 

Med syfte att finna möjliga förbättringsförslag till projektet genomfördes den 22 oktober 2009 ett 
besök vid IKEA Communications i Älmhult, koncernens avdelning för produktion av 
marknadsföringsmaterial, vars mest kända produkt är den årliga IKEA-katalogen. Avdelningen är 
genom sina produkter allmänt kända som bäst i branschen gällande färgåtergivning. Vid besöket 
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genomfördes en intervju med Bengt Larsson, som har övergripande ansvar för färghantering vid 
IKEA Communications.  

Trots en skillnad gällande tryckmetod mellan IKEA Communications och SKF CSC, framförallt 
beroende på stora skillnader i volymer vid tryck, kan rekommendationerna gällande filhantering 
och kvalitetssäkring ändå utnyttjas. De rekommendationer, gällande kvalitetssäkring, intervjun 
resulterade i sammanfatts i två punkter: 

• För att kunna förutse ett kommande resultat bör granskning av ett framtida tryck ske 
genom bedömning av ett utskrivet färgprov vid den egna avdelningen. Man ska 
närsomhelst i sin process kunna granska den färgmässiga kvaliteten och därför är en 
fungerande anläggning för skapande av färgprov nödvändig. 

• De filer som skickas från avdelningen bör vara av typen PDF/X1-a. Detta för att på bästa 
sätt kunna förutspå resultatet av filen då den gått i tryck.   

En längre sammanställning av intervjun återfinns i Bilaga G. 

5.5.2 Lösningsförslag 

Det lösningsförslag som arbetas fram delas in i tre delar, som var för sig syftar till att förbättra 
specifika delar av den befintliga processen. De tre områden lösningarna syftar till att förbättra är: 
Teknisk, kvalitetssäkring, och felsökning. 

Teknisk lösning 
Vid analys av insamlad mätdata, avsnitt 5.4.1, framkom att en produktion hade signifikant sämre 
resultat än övriga produktioner genom hela processen. Denna produktion färdigställdes vid SKF 
CSC under samma dag som medarbetaren levererade två andra produktioner. Tillvägagångssättet 
vid bearbetning av denna produktion överrensstämde med övriga. Det finns alltså ingen specifik 
faktor som kan lokaliseras för att förklara det markant sämre resultat produktionen visade upp. 

I intervjun med Bengt Larsson, Bilaga G, framkom att den bakomliggande orsaken då inga andra 
orsaker kan finnas normalt är hanteringen av RGB. Något som kan ha varit en bakomliggande 
orsak då majoriteten av de delar som förekommer i de PDF-dokument som skickades från SKF 
CSC är definierade i just RGB. Då man i sin process använder dokument med objekt definierade 
i RGB möjliggör detta för olika konverteringar till CMYK vid olika skrivare (tryckpressar, 
provskrivare o.s.v.) och därmed olika resultat. Detta problem löser IKEA Communications 
genom att använda sig av dokumentstandarden PDF/X1-a, som endast tillåter CMYK och 
dekorfärger. Olika konverteringar till CMYK blir då omöjliga. 

Användande av dokumentstandarden PDF/X-1a för grafisk säker produktion rekommenderas av 
Adobe (2003) och Johanssson, Lundberg, & Ryberg (2006). Av IKEA Communications och 
Elanders både rekommenderas, och används dokumentstandarden. Den typ av dokument 
Elanders hävdar förenklar deras arbete mest, eftersom den är så gott som klart för tryck, är 
PDF/X-1a. 

Med syfte att säkerställa samma färgåtergivning i alla led i processen bör samma ICC-profil 
användas vid konverteringar, utskrifter och tryck. Den ICC-profil som används av likväl Elanders 
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som SKF CSC:s övriga större leverantörer av tryck är den ISO-standardiserade profilen ISO 
Coated v.2 300%. Förutom faktumet att avdelningens större leverantörer använder profilen är 
denna profil att anse som standardd över hela Europa. Profilens namn antyder att den gäller för 
bestruket (coated) papper och för en maximal färgmängd på 300 %.  

Användande av dokumentstandarden PDF/X-1a med färgkonverteringen ISO Coated v.2 300% 
säkerställer att så lite som möjligt ändras i filen då den är färdigställd vid SKF CSC och att 
färgerna konveteras på samma sättt genom hela processen.  

Detta val av dokumenttyp och ICC-profil för med sig ytterligare fördelar. Följden av att en 
output blir specifiserad spelar det ingen roll vilket tryckeri som används, utan samma arbetsflöde 
följs vid samtliga produktioner.  Detta skapar möjligheter för både en standardiserad output och 
ett standardiserat arbetssätt. 

Kvalitetssäkring 
Med en bestämd färgkonvertering i form av ISO Coated v.2 300%, som används av samtliga 
leverantörer i sina provskrivare och tryckpressar, skapas möjlighet att återskapa fullgoda 
färgprover vid SKF CSC:s provskrivare. Genom att kalibrera skrivaren att skriva ut färgmässigt 
korrekta utskrifter med ICC-profilen ISO Coated v.2 300% skapas möjligheten att skriva ut 
likvärdiga färgprov som leverantören. Detta skapar möjlighet att kvalitetssäkra produkter vid SKF 
CSC. Enligt Bengt Larsson, Bilaga G, är det främsta sättet att kontrollera kvaliteten på en produkt 
genom att skriva ut den i en provskrivare. Kontroll genom att titta på produkten på datorskärmen 
är enligt Bengt inte en tillförlitlig kontrollmetod.  

Vid analys av mätdata från färgremsan som läggs till av provskrivaren vid SKF CSC i Bilaga D 
fastställs att provskrivaren levererar färgmässigt dåliga resultat jämfört med provskrivaren vid 
Elanders. Eftersom de båda skrivarna är av samma märke och modell ligger skillnaden i dess 
mjukvara och hur väl skrivarna är kalibrerade.  

För att skapa möjlighet att kvalitetssäkra produktioner vid SKF CSC måste förändringar 
genomföras. Provskrivaren måste använda ICC-profilen ISO Coated v.2 300% och kalibreras för 
att överrensstämma med den. Provskrivaren måste utrustas med en Media Wedge som skrivs ut 
på arket bredvid utskriften för att kunna säkerställa utskriftens färgmässiga kvalitet. I närheten av 
provskrivaren måste en spektrofotometer placeras för att mäta Media Wedgen och på så sätt 
godkänna, eller förkasta, utskriften enligt givna toleranser. Miljön måste korrigeras för att skapa 
fullgoda förutsättningar för utskrift och granskning av dokument. Detta görs genom att styra 
luftfuktigheten till att ligga mellan 50 – 60 %, för att förbättra skrivarens miljö, och genom att 
förändra belysningen till en ljusstyrka på 5000 Kelvin, som är det standardiserade 
betraktningsljuset (Johanssson, Lundberg, & Ryberg, 2006). 

Det rum där SKF CSC:s provskrivare står röjs ut på övrigt material och bestyckas med: 

• En luftbefuktare 

• Lysrör med 5000 K i taket med egen strömbrytare 

• En vit arbetsbänk 
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• En arbetslampa strax under ögonhöjd ovanför arbetsbänken 

• En dator med tillhörande skärm 

• En spektrofotometer inkopplad i datorn 

Fördelar med en lokal anläggning för okulär kontroll av det som produceras vid avdelningen är 
att man i ett tidigt skede kan bedöma hur slutprodukter kommer se ut samt att man när som helst 
i tillverkningsprocessen kan kontrollera valda delar av produkten. Alternativet är att vänta på ett 
färgprov som fysiskt skickas från tryckeriet för granskning, och då endast vid slutstadiet av 
tillverkningsprocessen. Med denna lösning skapas möjlighet att kvalitetssäkra produkten i alla led 
i processen. 

Den direkta besparing detta ger i ledtid är minskning av väntetiden innan ett färgprov kan 
kontrolleras från två och en halv arbetsdagar till några minuter. Alltså en minskning av 
processens totala ledtid på, i stort sett, två och en halv arbetsdag. 

Felsökning 
De dokument som är input till processen är ofta behäftade med diverse fel eller tillägg som måste 
åtgärdas innan produkterna går till tryck. I nuvarande process finns inget bestämt arbetssätt för 
hur dessa saker ska åtgärdas. Det existerar en PitStop-server som består av fyra olika köer som 
var för sig har olika syften. Dock finns ingen kunskap exakt om vad de olika köerna gör, vad de 
kontrollerar och vad de åtgärdar. Av de varningar som märks vid kontrollen i PitStop återfinns 
även varningar för objekt som egentligen inte är felaktiga. 

Syftet är att skapa ett arbetsflöde för felsökningen som är effektivt, tydligt och enkelt. Genom att 
dokumentera alla möjliga felorsaker samt undersöka hur man på enklast sätt kontrollerar eller 
åtgärdar dessa skapas goda möjligheter att uppnå det eftersträvade arbetsflödet.  

Genom brainstorming med två medarbetare vid SKF CSC samt efterföljande intervju med tre 
ytterligare medarbetare skapades en lista med de möjliga tekniska fel som kan finnas i processens 
input. Denna lista fungerar även som input till den FMEA som redovisas i Bilaga H. De fel som 
återfinns i listan skapas var för sig och placeras i ett gemensamt Indesign dokument. Syftet med 
detta dokument är att testa kontroll- och åtgärdsfunktionerna i PitStop-servern.  

Eftersom ingen vet vad den befintliga PitStop-servern gör, och detta inte går att kontrollera, 
bedöms att investering i ny PitStop-server är nödvändigt. Programmering av denna skapar även 
förutsättningar att slippa felaktiga varningar. I PitStop-servern skapas två köer, den första 
kontrollerar specifika fel och den andra utför samma kontroller fast utför även vissa åtgärder med 
dokumentet. Den första kön ska fungera som en allmän kontrollstation som kan användas när 
som helst i processen, den andra är avsedd som sista kontroll och rensning innan dokumentet 
lämnas till tryckeriet.  

För att tydliggöra vad som sker vid vardera steg i processen för medarbetarna vid SKF CSC 
skapas en lista över vad som kontrolleras respektive åtgärdas, samt vilka kontroller som måste 
utföras helt manuellt.   
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5.5.3 Process-FMEA 

Med syfte att analysera de defekter som kan uppstå på slutprodukten och motverka dessa 
genomförs en process-FMEA. Denna analys utförs genom att fylla i den FMEA-blankett som 
redovisas i Bilaga H. Initialt, i blanketten, bestäms de potentiella fel som kan uppstå i processen 
och de möjliga effekter felet kan resultera i. Utöver detta bestäms även dess respektive eventuella 
bakomliggande orsaker samt processens nuvarande kontrollfunktion. Felets allvarsgrad, frekvens 
och sannolikhet för upptäckande betygsätts enligt den skala som benämns i avsnitt 4.4.8.  

De potentiella fel som i analysen får högst RPN (RiskPrioriteringsNummer) och därmed i 
analysen anses föra med sig störst risk är:  

1. Medarbetare genomför inte fullständig kontroll  

2. Övertryck finns på vitt objekt  

3. För låg upplösning på bild  

4. Felaktiga varningar i PitStop  

5. För komprimerad bildfil 

De åtgärder som genomförs, med tillhörande ansvarsfördelning, för vardera felorsak redovisas i 
Bilaga H. 

5.5.4 Genomförande av lösning 

I detta avsnitt redovisas hur det på vilket sätt och när det praktiska arbetet runt införandet av 
bestämd lösning genomförs. 

Proofinganläggning 
Det rum där den befintliga skrivaren har stått, men i regel aldrig använts, kommer i framtiden 
fungera som proofinganläggning. De detaljer som korrigeras i rummet följer i punktlistan nedan: 

• Förutom skrivaren har rummet tömts på onödig inredning, såsom en bokhylla ett antal 
kartonger etc. 

• En arbetsbänk har flyttats från ett närliggande lager och installerats i rummet 

• En anlitad elektriker har installerat lågt hängande belysning ovanför arbetsbänken och 
installerat lysrör med ljusstyrka för ultimat betraktningsljus (5000 Kelvin) 

• En luftbefuktare har köpts in och installerats med avsikt att hålla rummets luftfuktighet 
kring 60 % 

• En dator med tillhörande skärm har installerats i rummet. En spektrofotometer har 
kopplats in i datorn och mjukvara för analys av Media Wedge har installerats i samma 
dator 
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• En inhyrd konsult har installerat ISO Coated v.2 300% som gällande ICC-profil i 
skrivarens ripp. Han har även kalibrerat skrivaren så att färgåtergivningen återspeglar de 
mätresultat Elanders provskrivares levererade vid tidigare mätningar (Bilaga D – 
Provskrivare) 

Felsökning 
En ny PitStop-server har införskaffats och kalibrerats av teknisk konsult. Utefter de möjliga fel 
som återges i FMEA:n, som återfinns i Bilaga H, har servern kalibrerats och den lyckas 
kontrollera eller åtgärda majoriteten av dessa. Eftersom resultaten från FMEA-analysen (Avsnitt 
5.5.3) placerar ”felaktiga varningar i PitStop” som en av de viktigaste problemkällorna har extra 
varsamhet kring vad den nya servern varnar för tagits vid kalibrering. 

Som hjälpmedel för medarbetarna vid SKF CSC har en checklista med information kring vad 
PitStop-servern faktiskt kontrollerar och möjligtvis även korrigerar. På listan står även de saker 
användaren måste kontrollera individuellt samt allmänna arbetsmässiga tillvägagångssätt. 
Checklistan hittas i sin helhet i Bilaga I.  

Dokumenttyp 
För att skapa PDF/X1-a som stämmer överrens med ICC-profilen ISO Coated v.2 300% måste 
inte bara skapandet av PDF-dokument från Indesign ställas in, utan även de inställningar som 
finns i programvaran i Indesign då det dokumentet öppnas. I det hela är kalibreringen av dessa 
inställningar nödvändigt för att säkerställa samtliga produktioners möjlighet att förutse tryckt 
slutprodukt. Inställningarna sparas på samtliga medarbetares datorer och genomförs av teknisk 
konsult. 

Utbildning 
Under 2010 genomförs utbildning av samtliga medarbetare vid SKF CSC, med avsikt att förklara 
de tekniska detaljerna kring det nya arbetssättet. Utbildningen ges av Anna Gustafsson, 
medarbetare vid SKF CSC, och den mängd utbildning som krävs bestäms av henne. 

5.6 Control 
Projektets avslutande fas innehåller det uppföljningssystem som implementeras på SKF CSC med 
syfte att löpande kontrollera avdelnings slutprodukter. Slutligen genomförs en verifiering av 
projektets resultat. 

5.6.1 Uppföljning 

Med avsikt att skapa kontroll över de produkter som produceras av SKF CSC införs systematisk 
färgmässig uppföljning av slutprodukterna. I likhet med de tester som genomförts under 
projektets gång utförs uppföljningen genom mätning av en i dokumentet placerad färgremsa, en 
Ugra/Fogra Media Wedge v.3.  

I praktiken fungerar uppföljningen enligt följande steg: 

1. Det anlitade tryckeriet tar ett bestämt antal exemplar av slutprodukten då de tryckts, men 
innan det processteg där färgremsorna klipps bort 
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2. Tryckeriet skickar arket/arken till SKF CSC 

3. Den färgremsa som lagts till dokumentet, och som således är tryckt på arket, mäts med en 
spektrofotometer 

4. Två resultat från mätningen, det genomsnittliga värdet på ΔE och det största uppmätta 
värdet i ΔE, läggs var för sig in i ett Excel-dokument 

Det Excel-dokument som anpassats specifikt för uppföljning av denna process ställer automatiskt 
upp införd data i styrdiagram, närmre bestämt X - och R-diagram. Det genomsnittliga värdet i ΔE 
för färgrutorna förs in i X -diagrammet och toppnoteringen för ΔE förs in i R-diagrammet. 
Skälen till valet att använda nämnda styrdiagram är eftersom de bedöms behandla samma 
information som innefattas i befintliga toleranser för färgremsan, deras resultat är relativt enkla 
att förstå och den mätdata som behövs är enkel att få tag på. Övrig information som fylls i är 
datum för mätningen, produktens produktionsnummer samt tryckeriet där produktionen skett.   

Den uppenbara svagheten i denna lösning är att införandet av den i ΔE högsta noteringen för 
färgrutorna i R-diagrammet inte nödvändigtvis representerar den faktiska spridningen. Desto 
större skillnad mellan den lägsta noteringen och noll, desto större avvikelse mellan infört värde 
för R och den faktiska spridningen. Skälen till att inte undersöka den faktiska spridningen utan 
nöja sig med den högsta noteringen är eftersom den högsta noteringen visas tydligt vid 
mätningen, något som den lägsta noteringen inte gör. Skillnaden mellan den faktiska spridningen 
och den högsta noteringen bedöms vara försumbar. Enkelheten i att direkt kunna föra in de 
tydligt visualiserade mätvärdena väljs framför det marginellt mer exakta värde för spridningen.   

I styrdiagrammen i Excel-dokumentet räknas även styrgränser ut och de ändras i och med 
införandet av nya mätvärden. Formler för uträknande av styrgränser hämtas från Statistical 
Quality Control (Montgomery, 2005), dock används som nämnt medvetet ett för stort värde på 
spriddningen, R. Detta påverkar styrgränserna en aning, men skillnaden bedöms inte vara 
signifikant. 

5.6.2 Verifiering av resultat 

Då samtliga inställningar genomförts och medarbetarna vid SKF CSC utbildats sker övergången 
till det nya systemet. Den mätmässiga skillnad som finns mellan tidigare mätningar, se Bilaga D, 
och de tio första uppmätta produktionerna kommer jämföras och skillnaden representerar den 
färgmässiga förbättringen.  

Den procentuella förbättringen av kvalitetsnivå jämförs med det totala värdet för samtliga 
produktioner över ett års tid, vilket uppskattats till över sexton och en halv miljon SEK. Värdet 
av kvalitetsökningen anses vara likställt med den minskade kvalitetsbristkostnaden i form av 
kostnader för att upprätthålla goodwill och förlorad försäljning orsakad av försämrat rykte eller 
bristande image (Sörqvist, 2001). Detta resultat redovisas inte i denna rapport. 

5.7 Förslag till fortsatta förbättringar 
I detta avsnitt följer de rekommendationer som ges SKF CSC avseende fortsatt 
förbättringsarbete och utveckling av projektets resultat.   
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5.7.1 Utveckla samarbete 

För att effektivisera framtida förbättringsarbete rekommenderas framförallt utveckling av den 
benchmarking som startas i och med detta projekt. IKEA Communications har i detta projekt 
varit partner för benchmarking, och de erfarenheter de bidragit med gällande processutveckling 
med avseende på deras färghantering har visat sig vara värdefull för SKF CSC. Detta påbörjade 
samarbete skulle säkerligen, ifall det utvecklades, hjälpa SKF CSC med betydelsefull information 
vid fortsatt förbättringsarbete. 

Om ett sådant samarbete av något skäl inte skulle vara möjligt, eller ifall en annan partner skulle 
bedömas mer lämplig, anser författaren ändå att benchmarking bör användas av avdelningen i 
framtiden.  

5.7.2 Utvärdera leverantörer 

Systemet för uppföljning av slutprodukternas resultat, som återfinns i avsnitt 5.6.1, kan vara ett 
utmärkt hjälpmedel för utvärdering av SKF CSC:s leverantörer. Eftersom avdelningens output nu 
är standardiserad, i form av PDF/X-1a och ISO Coated v.2 300%, är det endast leverantörens 
kompetens som påverkar produkternas färgmässiga kvalitet.  

Förslaget är att initialt använda befintliga tryckerier och jämföra dessa med varandra. Kunskap 
om deras prestationsnivå kan i framtiden vara användbar vid utvärdering av offerter, förhandling 
och reklamationer. Om så önskas kan systemet även fungera som utvärdering av framtida möjlig 
leverantör, då dessa kan jämföras med de befintliga.    
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6 Analys 

I detta kapitel redovisas analys av de erfarenheter som inhämtats i föregående kapitel och jämförelser mellan dessa 
och den teoretiska referensramen gällande skillnaden mellan transaktionella processer och tillverkningsprocesser.  

6.1 Komplicerade problem 
Lynch (2005) hävdar att de problem som dyker upp i transaktionella processer normalt är mer 
komplicerade än de problem som återfinns i tillverkningsprocesser. Han menar att det beror på 
att transaktionella processer har ett större antal intressenter och att de normalt kommer från flera 
olika organisationer och avdelningar. Den process som behandlas i Six Sigma-projektet i 
föregående kapitel anses av författaren vara komplicerad, men inte av det skäl Lynch (2005) 
nämner.  

Hela produktionen av de produkter som tillverkas vid SKF CSC, alltså från en idé till fysisk 
produkt, stämmer väl överrens med påståendet att transaktionella processer berör en stor mängd 
avdelningar och intressenter, men inte den avgränsade process som behandlas i detta fall. Denna 
problematik lyckas undvikas genom minskning av processens omfattning. Tack vare valet av 
processens startpunkt, ett Indesign-dokument som är godkänt av kund, slipper allt arbete i 
processen påverkas av de flertal aktörer som tidigare varit inblandad i produktionen. De 
intressenter som till den punkt varit inblandade i produktionen förväntar sig att slutprodukten ska 
se likadan ut som den sista version de sett och godkänt. Alltså samma förväntning som Six 
Sigma-projektets syfte: Den färgmässiga kvaliteten på SKF Communication Support Centres 
färdigtryckta produkter ska förbättras. Bland de intressenter som i ett tidigare skede varit 
inblandade i produktionen märks kunder, tekniska skribenter, översättare etc. Eftersom 
processens output definieras som det PDF-dokument som lämnas från SKF CSC till dess 
leverantör av tryck, i detta projekt Elanders, innefattar processen endast aktiviteter som sker 
lokalt vid SKF CSC. Genom den avgränsning av processen som genomförts minskar inte antalet 
intressenter, men deras påverkan minskas.  

Det för Lynch (2005) typiska problem gällande antalet intressenter för transaktionella processer 
anser författaren stämma väl överrens med hela tillverkningsprocessen vid SKF CSC, men inte 
för den avgränsade process som behandlas i detta projekt. Nämnas bör att författaren trots detta 
anser att transaktionella processen är komplicerad, men snarare sett till säkerställande av mätdata, 
som nämns senare i detta kapitel.  

6.2 Processorientering 
Under projektets inledning arbetades en karta fram med syfte att tydliggöra arbetsflödet i 
processen. Relativt stora resurser, i form av arbetstid, gick åt för att skapa denna processkarta. 

Trots att ett av de mest återkommande svaren i enkätundersökningen, (Avsnitt 5.4.3), kring de 
problem som finns i processen var avsaknaden av ett bestämt arbetsflöde, verkar 
processorientering inte vara vanligt bland medarbetarna på avdelningen. Givetvis har 
medarbetarna kunskaper om utförandet av separata arbetsuppgifter, och den ordning de utförs i 
är i stora drag samma för alla medarbetare. Dock verkar det flöde som finns i processen ha varit 
relativt oklart innan projektets start. Det flöde som i projektet kartlagdes innehåller elva olika 
beslutspunkter, något som mest största sannolikhet inte var känt bland medarbetarna.  
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Lynch (2005) hävdar att inom transaktionella processer är begreppet process relativt okänt, och 
arbetet anses istället vara en rad skilda arbetsuppgifter. Detta påstående stämmer väl överrens 
med det fall som behandlats i denna rapport. En helhetsbild över det befintliga processflödet 
verkar helt enkelt inte funnits på avdelningen. Istället har fokus på de olika arbetsuppgifterna 
funnits, utan kännedom om de beslutspunkter som binder dem samman. Detta stämmer väl 
överrens med en annan av Lynchs (2005) slutsatser, att beslutspunkter i en transaktionella 
process ofta är dolda eller inte ens ansedda som beslutspunkter. 

6.3 Besparingar 
De besparingar projektet i detta Six Sigma-projekt skapar är av typen mjuka besparingar. 
Kvalitetshöjningen av trycksakerna SKF CSC producerar genererar i förlängningen troligtvis 
fördelar i form av förbättrad försäljning för hela koncernen. Vilken volym en sådan ökning skulle 
kunna ha är i det närmaste omöjlig att beräkna och därmed försvinner möjligheten att knyta en 
hård besparing till projektet. För att beräkna de besparingar projektet för med sig har istället en 
mjuk besparing tagits fram. Den består av minskade kvalitetsbristkostnader, i form av en 
beräknad procentuell kvalitetshöjning i relation till produkternas totala värde.  

Projektets besparingar sprids över hela koncernen och blir därmed svåra att beräkna. Den 
marginellt förbättrade försäljning för hela koncernen projektet sannolikt för med sig kan totalt 
sett bli väldigt stor, men att härleda en hård besparing är nästintill omöjligt.  

De svårigheter som påträffats i fallstudien gällande härledning av faktiska besparingar stämmer 
väl överens med vad Lynch (2005) hävdar. Han påstår bland annat att förbättringsarbeten inom 
tillverkningsprocesser på ett tydligare sätt lyckas påverka ett företags lönsamhet, än 
förbättringsarbete inom transaktionella processer. Han menar att skälet till det är de svårigheter 
härledning av en hård besparing till förbättringsarbeten i transaktionella processer innebär. Dock 
menar han att eftersom dessa processer normalt berör stora delar av organisationen kan de 
faktiska besparingarna vara mycket större än de projekt som utförs i tillverkningsprocesser.  

6.4 Säkerställa insamlad data 
Det moment i Six Sigma-projektet som fört med sig mest problem, krävt mest arbete och varit 
mest komplicerat är den delprocess som innefattar insamling av data. Ett system kring mätning 
av färgmässig produktkvalitet har aldrig funnits vid SKF CSC, och något system för mätning av 
samma dokument vid olika mätpunkter i processen hittades inte av projektgruppen. Att 
förbereda förfarandet kring mätningar av den färgmässiga produktkvaliteten som beskrivs i 
avsnitt 5.3.2 planerades vid starten av projektet ta ungefär en vecka. Det visades sig att 
planeringen av mätningarna tog strax över en månad, alltså en grov försening. Skälet till den 
kraftigt förlängda ledtiden var dålig förståelse för hur komplicerat införandet av ett system för 
mätningar är. Lynch (2005) hävdar att avsaknaden av ett fungerande system för insamling av 
mätdata i en transaktionella process i förlängningen leder till att ett Six Sigma-projekt gällande 
processen både kommer vara mer komplicerat och ta längre tid. Han hävdar fortsatt att eftersom 
aktiviteter inom transaktionella processer sällan eller aldrig mäts måste en insamlingsmetod 
konstrueras. 
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6.5 Finna möjliga lösningar 
En aktivitet som var givande då förslag till möjliga lösningar skulle tas fram var den 
benchmarking som genomfördes med IKEA Communications. De hade genomfört liknande 
projekt, vidareutvecklat sina processer efter det och de är inte en konkurrent till SKF. Enligt 
Akpolat (2004) liknar transaktionella processer normalt varandra, oavsett vilken organisation de 
tillhör. Fortsatt påstår Zairi (1998) att biltillverkaren Rover förespråkar användandet av externa 
icke-konkurrerande företag som partners vid benchmarking. Han hävdar att denna lösning är den 
minst hotfulla för företaget, och skapar en situation där genuint innovativa lösningar kan skapas. 
För transaktionella processer är benchmarking speciellt användbart eftersom liknande processer 
ofta kan hittas externt hos icke-konkurrerande företag. 

6.6 Processtruktur 
I detta avsnitt följer ett antal områden där transaktionella processer normalt inte fungerar 
optimalt. Jämförelse sker mellan dessa områden och de erfarenheter som dras av Six Sigma-
projektet. 

6.6.1 Felkontroller 

Enligt de svar som erhölls från enkätundersökningen (Bilaga E) anser de tillfrågade medarbetarna 
vid SKF CSC att kontroller kommer för sent i tillverkningsprocessen. I den lista över möjliga fel, 
som åskådliggörs i FMEA-analysen i Bilaga H beror samtliga fel som kan återfinnas i dokument 
på incidenter som skett innan start av den process som behandlas. Sammantaget innebär detta att 
de fel som upptäcks i processen Six Sigma-projektet behandlar uppkommer innan processens 
startpunkt, och upptäcks för sent i den fullständiga tillverkningsprocessen. Enligt Ehrlich (2002) 
bör en process designas på ett sådant sätt att medarbetare endast kan få tillgång till material som 
tidigare godkänts för aktiviteten. Detta är inte fallet för den process som innefattar den 
fullständiga tillverkningen vid SKF CSC. Detta är heller inte något som kan påverkas av det 
förbättringsprojekt som preseteras i rapportens fallstudie. Ehrlichs princip visar sig stämma 
överens med processen eftersom fel som upptäcks sent både existerar och har visat sig vara ett 
problem. 

6.6.2 Överlämningar 

Ehrlich (2002) hävdar att överlämningar av produkter eller annat material som produceras i en 
process ska minimeras. Hon menar att ansvar ska byggas in i processen, eftersom ifall alla är 
ansvariga, är ingen ansvarig. I den process som definierats enligt SIPOC-analysen, i Bilaga A, sker 
i grund och botten inga överlämnanden. Ansvaret ligger hos den medarbetare som utför arbetet. 
Den skillnad Six Sigma-projektets resultat för med sig ligger i den överlämning som sker vid 
processens slut, den definiering som skett gällande avdelningens output. Tidigare lämnades ett 
PDF-dokument som var tvungen att behandlas av tryckeriet innan produktion. Numera överlåts 
ett tryckfärdigt PDF/X1-a-dokument med den standardiserade ICC-profilen ISO Coated 
v.2 300%, en definierad output. Tidigare fanns få eller inga möjligheter att genomföra en 
felsökning, då möjliga fel kunde bero på både SKF CSC och leverantören. Numera finns ansvaret 
att inga fel finns i dokumentet hos SKF CSC, och ansvaret gällande färgåtergivning återfinns hos 
leverantören. Lösningen har alltså inte minskat de överlämningar Ehrlich nämner, men vad som 
överlämnas och var ansvaret finns har nu definierats. 
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6.6.3 Flaskhalsar 

Enligt den VSM som genomförts i Six Sigma-projektet består 99 % av den totala ledtiden av 
väntan på leverans av färgprov för kontroll. Den faktiska tid det tar från det att ett PDF-
dokument lämnats över till tryckeriet till färgprovet är på plats vid SKF CSC är två och en halv 
arbetsdagar. Enligt Ehrlich (2002) leder bildandet av flaskhalsar till ökade kostnader och 
tillverkningstid, och bör motarbetas i en process. Införandet av en proofing-anläggning lokalt vid 
SKF CSC innebär att ett färgprov kan produceras i stort sett ögonblickligen, vilket leder till en 
förkortning av processens totala ledtid med över två arbetsdagar.  

6.6.4 Paretoprincipen 

Den process som användes vid SKF CSC vid start av starten av Six Sigma-projektet (Bilaga F) 
byggdes sannolikt upp på ett felaktigt sätt. Ehrlich (2002) hävdar att den nuvarande processen 
troligtvis är uppbyggd för att behandla specifika undantag, som kanske överhuvudtaget inte 
existerar längre. Istället menar hon att processen ska utformas utefter paretoprincipen, att 
använda 20 % av processtegen för att behandla 80 % av fallen. Det processflöde som Six Sigma-
projektet resulterar i är avsedd att behandla samtliga produktioner som trycks på bestruket 
papper, vilket representerar 99 % av de produkter för tryckning avdelningen producerar. Övriga 
produktioner kan fortfarande produceras vid SKF CSC, men följer inte samma processflöde. Det 
nämnda flödet återfinns i Bilaga J. 
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7 Slutsats 
Inledningsvis återges studiens syfte och de forskningsfrågor studien har som syfte att besvara. De slutsatser studien 
resulterar i presenteras i form av rekommendationer gällande uppstart, genomförande och uppföljning av projekt 
inom Transactional Six Sigma.  

7.1 Syfte och forskningsfrågor 
Denna studies syfte är att bidra till ökad kunskap gällande skillnader mellan genomförandet av Six 
Sigma-projekt inom transaktionella processer gentemot tillverkningsproceser. 

För att uppnå studiens syfte ska följande forskningsfrågor besvaras: 

• Inom vilka områden återfinns skillnader mellan Six Sigma-projekt inom transaktionella 
processer gentemot tillverkningsproceser? 

• Vilka möjligheter och hot finns inom de områden där skillnader mellan Six Sigma-projekt 
inom transaktionella processer gentemot tillverkningsproceser existerar? 

• Vilka åtgärder kan utföras för att undvika de hot som existerar då ett Six Sigma-projekt 
inom en transaktionell process genomförs? 

• Vilka åtgärder kan utföras för att utnyttja de möjligheter som existerar då ett Six Sigma-
projekt inom en transaktionell process genomförs? 

7.2 Resultat 
Det resultat studien för med sig, som har avsikten att besvara de forskningsfrågor som 
formulerats utifrån studiens syfte, följer i detta avsnitt. Resultatet formuleras enligt sex 
rekommendationer gällande uppstart, genomförande och uppföljning av projekt inom 
Transactional Six Sigma. 

1. Skapa förståelse kring projektets intressenter 
I en transaktionella process är intressenterna ofta många till antalet och spridda över ett 
stort antal avdelningar. Därför bör man tidigt i arbeta för att skapa förståelse kring vilka 
intressenter projektet har, och informera dessa om projektets syfte och mål. 

2. Lägg resurser på kartläggning av processen 
Processorientering är ovanligt bland medarbetare i en transaktionella process och en 
befintlig processkarta kanske inte existerar. Då du kartlägger processen bör så många 
medarbetare som möjligt medverka, eftersom de olika medarbetarnas individuella 
arbetsflöde bildar delar i det faktiska processflödet. Kartläggningen är sannolikt mer 
resurskrävande än under ett Six Sigma-projekt i en tillverkningsprocess. 

3. Var kreativ då du beräknar projektets besparingar 
Eftersom de besparingar Six Sigma-projekt inom transaktionella processer för med sig 
ofta är spridda över stora delar av en organisation kan en härledning av dessa vara svår. 
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För att beräkna projektets faktiska besparingar måste troligtvis en uppskattning av 
kvalitetsbristkostnader representera projektets mjuka besparingar.  

4. Prioritera insamlandet av mätdata 
Eftersom aktiviteter inom transaktionella processer sällan mäts kan ett system för 
mätningar behöva införas under ett Six Sigma-projekt. Införandet är viktigt eftersom 
mätdata krävs för att säkerställa att det fel projektets beställare misstänker faktiskt 
existerar. Det kan vara svårt att införa ett system för mätningar eftersom den typ av 
mätning som efterfrågas kan vara komplicerad. Införandet kan ta lång tid och på så sätt 
förlänga projektets ledtid. 

5. Var beredd på att behöva bygga upp en ny processtruktur 
Sannolikt är det befintliga flödet i en transaktionell process uppbyggt av behovet att 
behandla specifika undantag, som kanske inte ens existerar längre, och av diverse 
medarbetares individuella arbetsflöden.  

6. Undersök möjligheter för benchmarking 
För transaktionella processer kan benchmarking vara speciellt användbart eftersom 
liknande processer ofta kan hittas externt hos icke-konkurrerande företag. Detta öppnar 
möjligheter för utbyte av kunskap och erfarenheter utan rädsla att sprida känslig 
information till en konkurrent. 
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8 Diskussion 
Inledningsvis i detta kapitel behandlas de huvudsakliga problem som påträffats under studiens arbetsprocess. 
Fortsatt följer utvärdering av studiens metodval samt förslag till fortsatta studier i ämnet. 

8.1 Metodproblem 
Vid inledningen av studiens arbetsprocess möttes författaren av bekymmer gällande 
litteratursökningen. Eftersom denna studies syfte var att bidra till ökad kunskap gällande 
skillnader mellan genomförandet av Six Sigma-projekt inom transaktionella processer gentemot 
tillverkningsproceser var litteratur som behandlade skillnaden mellan dessa typer av processer av 
intresse. Den litteratur rörande Transactional Six Sigma som återfanns i sökningen var till största 
del oanvändbar i denna studie. Exempelvis fokuserar delar av den funna litteraturen på 
redovisning av resultat från Six Sigma-projekt som de hävdar behandlar transaktionella processer. 
Dock genomförs ingen analys av vad som särskiljer processen eller förbättringsarbetet gentemot 
en ”vanlig” tillverkningsprocess eller ett Six Sigma-projekt med den. Lyckligtvis hittade 
författaren två olika källor där den eftersökta informationen fanns, dessa källor är de som 
huvudsakligen bygger upp studiens teoretiska referensram. 

Det uppdrag författaren tilldelades av SKF innebar att Six Sigma-projektet, som presenteras i 
rapportens kapitel 5, skulle ledas av författaren. Kontaktpersoner vid SKF valde att tilldela den 
process projeketet behandlar namnet transaktionell process. Detta innebar i förlängningen att 
projektet skulle vara av typen Transactional Six Sigma. Utifrån denna klassificering valde 
författaren att studien skulle behandla Six Sigma-projekt i transaktionella processer.  

Den bakomliggande orsaken till valet att studien behandlar transaktionella processer var alltså den 
klassificering SKF använder. Processen som behandlas i Six Sigma-projektet i kapitel 5 passar 
enligt författaren både in som en transaktionell process och tjänsteproducerande process. Som 
denna studie visat behandlas transaktionella processer i litteraturen, dock inte i lika stor 
utsträckning som tjänsteproducerande processer. Detta leder författaren till frågeställningen: Är 
termen transaktionella processer nödvändig? Och för att kunna ta ställning till den frågan måste 
följande initialt besvaras: Är transaktionella processer och tjänsteproducerande processer samma 
sak? Författaren anser sig inte kunna besvara frågeställningen, utan nöjer sig med att fastställa att 
han inte funnit någon skillnad mellan transaktionella processer och tjänsteproducerande 
processer, men att sådana skillnader kan finnas.  

8.2 Metodutvärdering 
Trots de problem, framförallt nämnda i tidigare avsnitt, som stötts på under studiens gång har 
den valda metoden fungerat väl. En tydligare arbetsmässig uppdelning av Six Sigma-projekt och 
litteraturstudie var i detta arbete inte möjligt, men hade kunnat vara effektivare. Å andra sidan 
tvingade denna uppdelning fram parallella studier, som möjliggjorde återkoppling mellan de båda 
under arbetsprocesssen.   

Studiens trovärdighet minskas på grund av den knapphänddiga litteraturen i ämnet och det 
faktum att fallstudien endast representerar ett enda Six Sigma-projekt. Författaren anser dock att 
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valet av fallstudie som forskningsstrategi var det bästa alternativet då en förutsättning från SKF 
var författarens ledning av Six Sigma-projektet.  

8.3 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom detta kapitel poängterat avsaknaden av litteratur inom ämnet förefaller det naturligt att 
föreslå ytterligare studier i ämnet. För att ge djup i forskningen behöver dessa studier knappast 
vara så pass specifika som denna utan snarare behandla transaktionella processers struktur. I 
litteraturen återfinns i flera fall exempel på vilken typ av processer som är transaktionella 
processer, men vad som karaktäriserar dessa nämns inte. Att fastställa deras gemensamma 
struktur och karaktär bör vara grundläggande för att utveckla förbättringsarbetet med dessa 
processer. 
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Bilaga A - SIPOC 
 

 

Figur 14 - SIPOC 
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Bilaga B - Släktskapsdiagram 
Nedan visas det släktskapsdiagram som sammanställdes vid SKF CSC den 28/8 -09. Arbetet 
leddes av projektledaren, Rikard Stenvall, och genomfördes av Boris Geiström, Anna 
Gustavsson, Johanna Hall och Thore Norling, samtliga medarbetare vid SKF CSC. 

Den huvudsakliga frågeställningen sammanställningen syftade till att svara på var: Vad hindrar 
SKF Communicaton Support Centre från att arbeta effektivt och defektfritt? 

Siffrorna som står under vardera stapel är den sammanlagda poäng den kategorin blivit tilldelad 
då deltagarna betygsatt de sex påståenden de anser bsvarar frågeställningen bäst. Den de anser 
besvarar det bäst ges sex poäng, den som besvarar det näst bäst får fem poäng och så vidare. 

Kategorin ”oklart internt arbetsflöde”  fick högst betyg efterföljt av ”Dålig kontroll av foton och 
illustrationer” och ”Dålig yrkeskunskap hos grafiker utanför CSC”. De sistnämnda ansågs höra 
ihop så pass mycket med den kategori till höger om den och de ringades därför även in. 

Figur 15 - Släktskapsdiagram 
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Bilaga C – Exempel på mätningsrapport 
Exempel på den mätrapport som vardera mätning av Ugra/Fogra Media Wedge v.2 resulterade i. 
Det som står under Summary på den första sidan är sammanfattning av de toleranskontroller 
som genomförs. Kolumnen ”Check for” innehåller toleranserna, kolumnen ”Actual value” 
innehåller det faktiskt uppmätta värdet och i kolumnen ”Result” avläses ifall toleransen klarats. 

På sida två och tre syns de i L, a respektive b, förväntade värden, faktiska värden och skillnaden 
mellan dessa(ΔE) för vardera av de fyrtiosex färgrutorna.  
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Bilaga D – Styrdiagram 
I denna bilaga genomförs analys av de i Minitab skapade styrdiagram gällande fallstudiens 
mätningar av färgmässig variation. För övrig information kring mätningsförfarandet läs 
huvudrapportens avsnitt 5.3 och 5.4.1. 

Indesign 
Data kommer ifrån de tre förutbestämda mätpunkterna: Färgprov från SKF CSC:s provskrivare, 
färgprov från Elanders provskrivare och den tryckta slutprodukten i Elanders tryckpress. Syftet är 
att undersöka vilken färgmässig förändring dokumentet genomgår under processen. 

Färgprov - SKF CSC 

Vid mätning av nio olika färgremsor i färgprovet från SKF CSC verkar processen vara i statistisk 

jämvikt, både sett till X - och R-diagrammet(fortsatt benämnt som processvariation respektive 
inomgruppsspridning). Dock ska det tilläggas att ett aningen högre medelvärde avläses för 
produktion 10107, d.v.s. punkt 3 i diagrammet, denna produktion kommer behandlas ytterligare 
senare i analysen. Som synes i Figur 16 är väntevärdet för processvariationen 2,884 ΔE och för 
inomgruppsspridningen 7,970 ΔE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgprov – Elanders 

I Figur 17 ser man tydligt att vid mätning av de i dokumentet placerade färgremsorna skiljer sig 
en av dessa, punkt tre – produktion 10107, markant från de övriga, sett till processvariationen. 
Dess genomsnittliga värde i ΔE är i det närmaste dubbelt så stort som den nivå övriga mätresultat 
ligger på. Trots detta verkar dess spridning vara på en likvärdig nivå med övriga mätningar. En 
intressant iakttagelse är att för samtliga mätpunkter förutom just punkt tre verkar spridningen 
vara större för de mätningar där medelvärdet är större, något som alltså inte gäller för produktion 
10107.    
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Figur 16 - X - och R-diagram för i dokumentet placerad färgremsa från färgprov 
vid SKF CSC 
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Även punkt fem ligger utanför styrgränserna i processvariationsdiagrammet, dock faller den 
innanför de omräknade styrgränserna ifall produktion 10107 tas ut ur beräkningarna. Skälet till att 
punkt fem ligger utanför styrgränserna beror på den påverkan produktion 10107 har på 
väntevärdet för hela processvariationen. I Figur 18 visas tydligt att processen ligger i statistisk 
jämvikt, med medelvärde för processvariationen på 0,9535 ΔE och för spridningen 1,891 ΔE.   
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Figur 17 - X - och R-diagram för i dokumentet placerad färgremsa från färgprov 
vid Elanders 
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Figur 18 - X - och R-diagram för i dokumentet placerad färgremsa från färgprov 
vid Elanders (utan produktion 10107) 
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Slutprodukt 

Trots att den produktion vars medelvärde uppmäts som störst, i diagrammet över 
processvariationen i Figur 19, fortsatt är produktion 10107 skiljer den sig inte lika markant som 
vid föregående mätning. Den sista mätpunkten, som alltså ligger utanför den undre styrgränsen, 
är produktion 6940.  

Till skillnad från mätningar vid de inledande två mätpunkterna, där en statistisk jämvikt 
uppvisades(efter borttagandet av produktion 10107 vid färgprovet från Elanders), syns istället en 
betydligt större spridning i processvariationen vid mätning av slutprodukten. Processen kan inte 
anses vara i statistisk jämvikt. Det troliga är att okända yttre faktorer påverkat vissa, flera eller alla 
produktioner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

987654321

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

Sample

S
a

m
p

le
 M

e
a

n

__
X=3.916

UC L=4.705

LC L=3.126

987654321

12

10

8

6

4

Sample

S
a

m
p

le
 R

a
n

g
e

_
R=7.909

UC L=11.437

LC L=4.381

1

1

     

Figur 19 - X - och R-diagram för i dokumentet placerad färgremsa från 
slutprodukt 
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Provskrivare 
Syftet bakom analysen är att fastställa den variation de två provskrivarna har. Resultaten från de 
utskrifter av färgprov som görs av respektive skrivare påverkas av den variation vardera skrivare 
har. Skrivaren lägger själv till samma färgremsa som följer med dokumentet på det utskrivna 
arket. Vid mätning av den remsan fås ett mått på dess färgåtergivning.  

Vid mätning kontrolleras resultaten gentemot ISO standardiserad toleranser, som återfinns på 
första sidan av sammanställningen av mätresultat i Bilaga C. 

SKF CSC 

Processen är utan större tvivel i statistisk jämvikt. Sett till processvariationen i Figur 20 sker en 
viss ökning vid den tredje punkten, men förutom detta avviker processen endast marginellt från 
dess väntevärde. Gällande inomgruppsspridningen finns inget tvivel om att en statistisk jämvikt 
uppnåtts. 

Den slutsats som dras av mätningarna är att skrivaren presterar väldigt dåliga resultat. Eftersom 
processen ligger i statistisk balans är det högst sannolikt att ingen yttre faktor har påverkat 
resultaten, utan att detta är dess faktiska nivå. Ingen av de uppmätta färgremsorna klarar de 
standardiserade toleranserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elanders 

Färgremsan som läggs till av provskrivaren vid Elanders håller vid mätning, som urskiljs i Figur 
21, statistisk jämvikt. En jämn nivå för färgremsornas medelvärde hittas strax över en ΔE, vilket i 
samband med den genomsnittliga spridningen på mindre än två ΔE är bra. Detta tyder på att 
processen inte bara är i statistisk jämvikt utan att den, sett till toleransgränserna, även presterar 
goda resultat.   
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Figur 20 - X - och R-diagram för färgremsa tillagd av provskrivare vid SKF CSC 
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Figur 21 - X - och R-diagram för färgremsa tillagd av provskrivare vid Elanders 
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Effektiva ΔE 

Syftet är att undersöka variationen som finns för färgremsorna från provutskrifterna då 
respektive skrivares möjliga fel räknats bort, samt den faktiska skillnad som finns mellan den 
slutgiltiga produkten och Elanders färgprov. I avsnitt 5.3.4 finns en utförlig förklaring gällande 
hur dessa värden räknas fram. 

Färgprov SKF CSC 

Trots att de uppmätta värdena från färgremsan på produktion 10107 jämfört med dess målvärden 
inte var signifikant skiljd från övriga mätningar visas i Figur 22 ett annorlunda resultat. Det märks 
en tydlig skillnad gentemot övriga produktioner, sett till processvariation. Ett troligt skäl till att 
skillnaden inte syntes tidigare var eftersom skrivarens undermåliga resultat gömde det faktiska 
felet.  

Vid granskning av Figur 16 och 20 märks ett icke-signifikant högre resultat gällande 
processvariationen för produktion 10107 (den tredje punkten i vardera av de två diagrammen). 
Vid denna undersökning av Figur 22 märks att skillnaden de emellan är signifikant större än för 
övriga produktioner.  

För att hitta en statistisk jämvikt i processen krävs det en exkludering av produktion 10107 från 
beräkningarna. Denna process förtydligas visuellt i Figur 23, där det märks kraftig förbättring av 
medelvärde och spridning gentemot då färgremsan jämfördes med dess målvärden, i Figur 20. 
Detta ger tydligare indikation mot att provskrivaren vid SKF CSC presterar färgmässigt dåliga 
resultat.   
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Figur 22 - X - och R-diagram för skillnaden mellan färgremsa i dokumentet och 
tillagd av provskrivare vid SKF CSC 
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Färgprov Elanders 

I Figur 24 visas den differens, i ΔE, som finns mellan den i dokumentet placerade färgremsan 
och den provskrivaren lägger till. Samtliga mätpunkter förutom en ligger i 
processvariationsdiagrammet i figuren utanför gällande styrgränser. Dock urskiljer sig punkt tre, 
produktion 10107, som betydligt tydligare utanför styrgränserna. Det faktum att den även är den 
enda mätpunkt som befinner sig utanför den övre styrgränsen förtydligar hypotesen att 
borttagandet av mätpunkten skulle resultera i att processen lyckas komma till statistisk jämvikt. 

I Figur 25 visas processen utan produktion 10107 och i detta fall verkar processvariationen 
befinna sig i statistisk jämvikt. Den plump som märks är punkt tre, produktion 0667/1, vars 
inomgruppsspridning är dubbelt så stor som de övriga. Vid närmre granskning märks att endast 
en av de fyrtiosex mätpunkterna skiljer sig signifikant från övriga färgremsor, och resulterar 
således i dess spridningsresultat. Skälet till detta är oklart. 

Det man i övrigt kan urskilja från mätresultaten är att man kan se en jämviktsnivå för 
processvariationen som skiljer sig tydligt från noll. Då man i denna mätning räknar bort 
skrivarens möjliga fel kan det säkerställas att färgerna påverkats under processen.  
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Figur 23 - X - och R-diagram för skillnaden mellan färgremsa i dokumentet och 
tillagd av provskrivare vid SKF CSC (utan produktion 10107)  
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Slutprodukt 

Med avsikt att visa den förändring som skett med den i dokumentet placerade färgremsan från 
Elanders färgprov till färdig produkt har den mätdata som presenteras i Figur 26 tagits fram. Den 
mätpunkt som urskiljer sig från de övriga är, än en gång, produktion 10107(punkt tre). Den 
relativt stora skillnaden mellan väntevärdet för färgremsan i slutprodukten och Elanders färgprov, 
både sett till processvariationen och inomgruppsspridningen, leder till att detta resultat liknar 

Figur 24 - X - och R-diagram för skillnaden mellan färgremsa i dokumentet och 
tillagd av provskrivare vid Elanders 
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Figur 25 - X - och R-diagram för skillnaden mellan färgremsa i dokumentet och 
tillagd av provskrivare vid Elanders (utan produktion 10107) 
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Figur 19 Eftersom det finns en så pass liten skillnad mellan färgremsan vid Elanders färgprov och 
remsans fördefinierade värden liknar denna uträkning, föga överraskande, skillnaden mellan 
slutproduktens färgremsa och dess fördefinierade värden(Figur 19). 

Att produktion 10107 skiljer sig så pass signifikant från övriga då analysen behandlar skillnaden 
mellan Elanders färgprov och slutprodukten är aningen överraskande. Det signifikant höga 
resultat som kunde avläsas i vid analys av remsan i slutprodukten(Figur 19) antogs delvis påverkas 
av det höga resultat som uppvisades vid undersökningen av färgremsan i Elanders färgprov. Det 
undermåliga slutresultatet produktion 10107 visade vid den mätningen verkar istället bero av en 
kombination av den avvikelse som observerades i Figur 17 och vid denna observation. 
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Figur 26 - X - och R-diagram för skillnaden mellan färgremsa i dokumentet vid 
Elanders färgprov och slutprodukten 
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Bilaga E – Enkät 
 

Denna enkätundersökning syftar till att undersöka de arbetssätt som för närvarande används vid 
färdigställande av pdf-filer innan överlämnande till tryckeri. Detta är en del av det pågående Six 
Sigma-projekt som behandlar färghantering vid SKF Communication Support Centre och 
samverkan med tryckeri(framförallt Elanders). Jag vill att du fyller i ditt namn, detta för att jag ska 
kunna ställa följdfrågor ifall det är några oklarheter. Jag kommer inte föra vidare specifika 
personers svar, undersökningen kan alltså anses vara konfidentiell. 

Nedan syns en processkarta som visar de alternativ som finns för färdigställande av de filer som 
överlämnas till tryckeri för produktion. Startpunkten för kartan avser det Indesign-dokument 
som är godkänd av kund. Kartan visar ett antal beslutspunkter och alternativ för dessa, vid 
samliga beslutspunkter finns två alternativ. Tanken är att du ska fylla i vilken väg genom de olika 
beslutspunkterna och efterföljande aktiviteter du normalt använder. På nästa sida finns även ett 
antal frågor med anknytning till processkartan.  

Använder du olika arbetssätt vid olika produktioner(folders, broschyrer, vepor, kataloger, 
posters)? Rita i så fall ut de olika vägarna med olika färger och skriv en förklaring vilken färg som 
representerar vilken produktion.  
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Nedan följer ett antal frågor, fyll i ditt svar på raderna. Saknas plats kan du 
fylla i på baksidan. 

 

I denna process har 6 olika möjliga aktiviteter identifierats, dessa har i figuren markerats med 
siffrorna 1-6. Saknar du någon aktivitet i figuren som kan ingå i processen? Ser du något annat 
som du anser felaktigt i processkartan(markera gärna i kartan)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Vid beslutspunkt A och B bestäms huruvida korrekturmarkeringar tas bort, och i så fall hur. 
Motivera ditt val. Fundera på om ditt val av tillvägagångssätt bygger på vad som är enklast att 
utföra eller om det påverkar slutprodukten bäst? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Vid beslutspunkt C bestäms huruvida pre-flight ska användas för att kontrollera dokumentets 
färgrymd, linjetjocklek och upplösning för bilder och illustrationer. Vad grundas ditt val på? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Om du genomför pre-flight, vilka fel brukar då upptäckas? Hur ofta upptäcks fel? Vad tror du 
dessa fel beror på? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Vid beslutspunkterna D och E väljs huruvida man vill konvertera filen till färgrymden CMYK, 
och ifall man sen korrigerar texten till endast K(svart). Motivera ditt val. Vad ser du för 
fördelar/nackdelar med att konvertera filen till CMYK i detta stadie? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  

I beslutspunkt F väljer du om du vill skapa en pdf med Elanders(alternativt annat tryckeri) 
jobboptions. Motivera ditt beslut. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Genom ovan nämnt flöde skapas pdf-dokument vid olika tillfällen. Hur många pdf-dokument har 
skapats under den process du valt? Tycker du att det skapas för många dokument i processen? 
Om du tycker det skapas för många dokument, varför tycker du det?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Vad anser du vara det största problemet med processen i helhet? På vilket sätt tror du detta 
påverkar SKF Communication Support Centre negativt(sämre kvalitet på slutprodukten, längre 
ledtid etc.)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Använder du ett alternativt arbetssätt då du vet att trycket inte ska tillverkas på Elanders utan 
annat tryckeri? Varför gör du det? Hur ser det flödet i så fall ut? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 Anser du att Elanders är en bra leverantör av tryck? Motivera gärna.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Om du har några frågor gällande processkartan, frågorna eller något annat rörande enkäten är du 
välkommen med frågor.  

Tack för din medverkan! 
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Sammanställning av resultat 

• PDF-tillverkning med Elanders jobboptions sker innan dokumentet går in i PitStop.  

• Hälften av respondenterna väljer att ta bort korrekturmarkeringar manuellt, övriga tar 
bort markeringarna i korrektur-kön 

• Tre respondenter använder alltid Preflight, lika många använder endast Preflight vid vissa 
publikationer, en respondent undersöker vissa saker, t.ex. upplösning, i Preflight men 
granskar färger i Acrobat. 

• Av respondenterna anser tre att Preflight varnar för saker som egentligen inte är fel, fyra 
anser att varningar för fel i färgrymd och/eller linjetjocklek i illustrationer är vanligt, 
samma anta respondenter anser att varningar gällande för låg upplösning i bilder ofta 
sker. 

• Man vet inte på vilket sätt Preflight påverkar dokumentet 

• Tillvägagångssättet är inte bestämt 

• Respondenterna anser att kontroller kommer för sent i processen 

• Totalt fem respondenter svarar vid ett eller flera tillfällen att de använder alla fyra köer i 
PitStop, men på frågan ifall de använder någon av de två sista köerna svarar samtliga nej 
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Bilaga F – Processkarta 
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Figur 27 - Processkarta SKF CSC 
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 Skapa PDF med Elanders jobb-options 
Som inledande aktivitet exporteras ett PDF-dokument med Elanders förvalda jobb-
options från det inledande Indesign-dokumentet. 

 Ta bort korrekturmarkeringar 
Huruvida korrekturmarkeringar tas bort bedöms huvudsakligen ifall korrekturmarkeringar 
finns överhuvudtaget. 

 Alternativ att ta bort korrekturmarkeringar 
Då valet att ta bort korrekturmarkeringar genomförts finns två alternativa sätt att ta bort 
dessa. Valet görs beroende på användarens preferenser. 

 PitStop korrektur-kö 
Dokumentet placeras i korrektur-kön i PitStop som rensar bort samtliga 
korrekturmarkeringar. 

 Dölj markeringar i Indesign 
Korrekturmarkeringar tas bort manuellt i dokumentet. 

 Förhandsgranska övertryck, färgmängd etc. 
Ett val huruvida användaren vill undersöka ifall dokumentet har övertryck, innehåller 
korrekt färgmängd o.s.v. genomförs. 

 Förhandsgranska utdata i Acrobat 
Dokumentet granskas i det program som läser PDF-dokument, Adobe Acrobat.  

 Godkänd 
Klarade dokumentet föregående kontroll? 

 Rätta till fel 
Är det funna felet tillräckligt stort för att det ska rättas till? 

 Kontrollera upplösning, linjetjocklek och färgrymd 
Valet att kontrollera bilderna i dokumentets effektiva upplösning, tjocklek på linjer i 
dokumentet och olika objekts färgrymd. 

 Preflight 
Ovanstående kontroller genomförs genom att lägga dokumentet i Preflight-kön i PitStop. 

 Godkänd 
Klarade dokumentet föregående kontroll? 

 Rätta till fel 
Är det funna felet tillräckligt stort för att det ska rättas till? 
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 Skapa ny PDF eller behåll gammal 
Det dokument som använts i Preflight kan inte användas fortsatt i processen. Valet görs 
huruvida dokumentet som används innan Preflight ska användas eller ifall ett nytt PDF-
dokument ska skapas. 

 Skapa PDF med Elanders jobb-options 
Ett PDF-dokument skapas med Elanders jobb-options. 

 Skapa CMYK-profil 
Valet görs huruvida dokumentet ska definieras i CMYK. 

 PitStop CMYK-kö 
Dokumentet läggs i CMYK-kön i PitStop och definieras i färgrymden CMYK. 

 Ta bort CMYK-profilen gällande text 
Tidigare kö kan felaktigt definiera svart text i så kallad fyrfärgssvart, som innebär att alla 
fyra CMYK-färger sätts till 100 %. Detta är en defekt och kan förstöra produkten vid 
tryck. Här väljs huruvida denna möjliga definition av texten tas bort. 

 Ta bort CMYK-profilen 
Ta bort den definition som nämns ovan. 

 FTP-server 
Dokumentet läggs på Elanders FTP-server. 
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Bilaga G – Intervju med Bengt Larsson, IKEA Communications – 
Älmhult 091022 
Inledningsvis gav Bengt allmän information om IKEA Communications och hur deras 
verksamhet ser ut. Avdelningen tillverkar marknadsföringsartiklar i form av reklamfilmer, 
webbsidor, broschyrer etc. Dock är avdelningen framförallt känd för den världsomspännande 
IKEA-katalogen. Trots viss osäkerhet kring siffrorna nämnde han att katalogen ges ut på 34 
språk och i ungefär tvåhundra miljoner exemplar per upplaga. Avdelningen samarbetar med 
ungefär 24 tryckerier över hela världen.  

Som tillverkningsteknik för IKEA-katalogen används djuptryck, till skillnad från SKF CSC som 
använder sig av offset tryck. I praktiken finns likheter mellan teknikerna: Båda utgår från att 
trycka på kulörerna cyan, magenta, gul och svart med hjälp av en metallisk yta. Dock ligger en 
skillnad i att vid offsettillverkning används tunnare plåtar för att applicera färgen. Vid djuptryck 
används istället större cylindrar där mönstret ristas in. Fördelen med djuptryck är enligt Bengt att 
man kan åstadkomma tryck med mindre punktförstoring av färg och att man kan tillverka större 
volymer utan att stoppa samt för tekniken med sig en jämnare kvalitetsnivå vid tillverkning. 
Fördelen med offset tryck är att det är en betydligt billigare produktionsteknik vid mindre 
upplagor. 

IKEA Communications har på senare tid utökat sin produktion av 3D-bilder, för tillfället är ca 75 
% av bilderna i IKEA-katalogen framtagna digitalt. Skälen till detta är enligt Bengt framförallt 
ekonomiska. Vid den första tillverkningen av en verklighetstrogen datoranimerad tredimensionell 
bild är kostnaden stor, troligtvis större än vid traditionell fotografering. Fördelen är att kostnaden 
sjunker radikalt ifall en variant av samma animation vill användas igen. Enligt Bengt kan man 
med tekniken även nå en jämnare och högre kvalitet. 

Normalt hämtas de bilder som används vid produktionen från IKEA Communications bildbank, 
där endast bilder med korrekt perspektiv, rätt färg, god förutsägbarhet och som är tillräckligt bra 
ska finnas. De använder Indesign vid sitt repro arbete. Genom den processen används 
kulörrymden Adobe-RGB för samtliga bilder. Dock används en strypning av kulörrymden till 
CMYK på skärmen, för att skapa ett så förutsägbart utseende som möjligt.  

IKEA Communications använder alltid proofing med hjälp av utskrifter innan produkter skickas 
till tryck. Enligt Bengt kan man inte lita fullt ut på det man ser på skärmen, en provutskrift med 
hjälp av bläckstråleskrivare som återskapar ett förväntat resultat är alltså nödvändigt. Eftersom 
IKEA Communications genomför både webbpublikationer och tryck på olika material, i olika 
delar av världen, måste de anpassa sin proofing för att kunna återskapa alla dessa typer av 
produktioner. De gör detta i två steg: Initialt anpassas färgseparationen då man konverterar 
Indesign-dokumentet till PDF-dokument, alltså då övergången från RGB till CMYK sker. Detta 
resulterar i PDFX/1-a-filer med olika utseende beroende på dess syfte, alltså var och på vad det 
ska tryckas. För proofing skrivs filen ut med ICC-profil avsedd för att återskapa den miljö, och 
den ICC-profil trycket utförs på. Detta system möjliggör god förmåga att förutse praktiskt taget 
alla olika typer av produktion. 
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För de tillfällen då det färgmässiga resultatet överensstämmer dåligt med det förväntade resultatet 
är Bengt av uppfattningen att den bakomliggande orsaken är ”felaktig RGB-hantering”. Han 
menar på att då man inte kan finna den bakomliggande orsaken någon annanstans är det, enligt 
hans erfarenhet, i hanteringen av filer definierade i RGB som felorsaken oftast ligger. Olika 
konverteringar av samma RGB ger olika resultat i CMYK, och detta kan påverka det slutligen 
tryckta resultatets utseende.  

Som ett exempel visade Bengt hur de lyckas återskapa samma produktion i olika länder. De 
använder samma Indesign-dokument, som är definierad enligt färgrymden RGB(Adobe-RGB) 
och konverterar den till två olika PDFX/1-a-filer med hjälp av olika färgseparationer, avsedda för 
där trycket ska utföras. De trycker de olika PDF-dokumenten på sin provskrivare med olika ICC-
profiler, för att återskapa den miljö där trycket ska utföras. Är man nöjd med sin proofing skickas 
vardera fil till vardera tryckeri. I slutändan lyckas man på så sätt återskapa samma slutresultat. Det 
viktiga ligger i att de olika PDF-dokumenten är av helt olika utseende men lyckas ändå återskapa 
samma resultat. 

Bengt anser att vissa saker bör uppfyllas för att man ska lyckas förutse hur en färdigtryckt 
produkt ska se ut:  

Proofing bör ske internt på den avdelning som tillverkar trycket, och det bör ske med hjälp av 
färgprovsutskrifter. Utskrifter lyckas på ett betydligt bättre sätt återge korrekta färger än soft-
proofing(inspektion på skärm) och bör därför användas.  

Den fil som skickas till tryckeri bör vara av typen PDFX/1-a, eller liknande. Detta säkerställer att 
så lite som möjligt kan påverka filen, och att man på ett enklare sätt kan förutspå dess resultat.  
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Bilaga H – FMEA 

Figur 28 - FMEA 
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Bilaga I – Checklista 
 

I Preflight-kön läggs PDF-dokument av typen ”Preflight-export”. 

Preflight kön signalerar för fel ifall: 

• Det förkommer RGB någonstans i dokumentet, förutom bilder 

• Bilder är definierade på något annat sätt än Adobe-RGB 

• Dokumentets bilder saknar korrekt effektiv upplösning (250dpi – 325dpi) 

• Övertryck saknas på text eller objekt 

• Det finns övertryck på vitt objekt 

• Linjer i illustrationer är tunnare än 0,05 mm 

• Övriga färgade linjer är tunnare än 0,1 mm 

• Fyrfärgssvart finns i dokumentet (K=100% och total färgmängd över 280%) 

• Markering för korrekturändringar finns(99  changes #) 

Ovanstående varningar måste korrigeras manuellt 

Möjliga fel i dokument Preflight inte kan kontrollera är: 

• Någon bild är för komprimerad 

• Ett felaktigt filformat existerar 

Ovanstående kontroller måste göras manuellt 

 

I tryck-kön läggs dokument av typen ”PDF/X-1a”. 

Tryck-kön signalerar för samma fel som Preflight-kön, och rensar även bort: 

• Magisk blankrad 

• Interna ”style mark-up” markeringar 

Eftersom det dokument som förs in i tryck-kön är PDF/X-1a existerar endast CMYK- och 
dekorfärger, varningar för förekomst eller avsaknad av RGB i någon form är alltså inte aktuell
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Bilaga J – Omarbetat processflöde SKF CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indesign-
dokum ent

M anuell kontro ll

Skapa PD F av typ 
P reflight-export

G odkänd

R ätta  till fe l E j
godkänd

Preflight

FTP-server

G odkänd

U tskrift av proof

G odkänd

E j godkänd Skapa PD F/X 1-a

Tryck-kö

G odkänd



2(2) 
 

 Manuell kontroll 
De möjliga fel som måste kontrolleras manuellt är felaktigt filformat och komprimering 
av bilder. 

 Skapa PDF av typ Preflight-export 
Denna typ av PDF-dokument skapas enligt förinställda inställningar. 

 Preflight 
Dokumentet läggs i Preflight-kön som kontrollerar ifall fel finns i dokumentet, visar vilket 
typ av fel det är och var i dokumentet det befinner sig. 

 Skapa PDF/X1-a 
Denna typ av PDF-dokument skapas enligt förinställda inställningar. 

 Tryck-kö 
Dokumentet läggs i Tryck-kön som kontrollerar samma saker som Preflight-kön, men tar 
även bort korrekturmarkeringar. 

 Utskrift av proof 
Utskrift av färgprov sker med färgprovskrivaren vid SKF CSC och kontrolleras visuellt. 

 Rätta till fel 
De fel som hittats i den manuella kontrollen, Preflight-kön, Tryck-kön eller i färgprovet 
korrigeras i Indesign. 

 FTP-server 
PDF/X1-a dokumentet läggs upp på Elanders server. 
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