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 - Abstract - 

Abstract 

This degree project is carried out at SSAB Tunnplåt AB in Luleå, which is a 
company that manufactures steel strands (slabs). The purpose is to describe 
how Six Sigma and the DMAIC methodology can be implemented at the 
examined company in order to reduce quality costs. The practical 
applicability of the DMAIC methodology has been evaluated after a study of 
the analyse misses that arise when steel containing niob (Nb) is being 
alloyed. The used data collection methods are interviews and some of the 
quality tools recommended by the DMAIC methodology. 

The result of the project shows that SSAB Tunnplåt AB in Luleå could make 
use of Six Sigma and the DMAIC methodology in a beneficial way in future 
improvement projects. In accordance with the theory of DMAIC, some 
factors turned out to be crucial to the success of the methodology. First of 
all, employees must be educated in the DMAIC methodology and feel the 
support from the company management. It is also of importance that the 
project is chosen with care and that a joint project charter is drawn up. 
Finally, it is necessary that the goals of the project are clear and realistic. 
 

 



 - Sammanfattning- 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på SSAB Tunnplåt AB i Luleå som tillverkar 
stålsträngar, även kallat slabs. Syftet med denna rapport är att beskriva hur 
det undersökta företaget kan införa och använda sig av arbetssättet Sex 
Sigma och dess förbättringsmetod DMAIC, med målet att reducera 
kvalitetsbristkostnader. För att möjliggöra detta har ett förbättringsprojekt 
genomförts där de analysbommar som uppkommer vid legering av stål som 
innehåller niob (Nb) utretts. De datainsamlingsmetoder som använts är 
intervjuer samt utvalda kvalitetsverktyg som föreslagits inom den använda 
förbättringsmetoden DMAIC.    

Projektets resultat visar att SSAB Tunnplåt AB i Luleå skulle kunna dra 
stora fördelar av att använda sig av Sex Sigma och DMAIC-metoden i 
framtida förbättringsprojekt. Det som har framkommit under projektets gång 
är överensstämmande med teorin vad gäller tillämpningen av DMAIC-
metoden. Det viktigaste är att de anställda som ska genomföra det dagliga 
arbetet med Sex Sigma bör få en god utbildning inom DMAIC-metoden och 
känna ett tydligt stöd från ledningen. Det är även av betydelse att valet av 
själva projektet sker med noggrannhet och att ett gemensamt projektkontrakt 
upprättas. Slutligen är det en nödvändighet att projektets mål är tydliga och 
framförallt realistiska. 
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 - Förord - 

Förord 

Sex Sigma är ett arbetssätt som används inom området kvalitetsutveckling. 
Från att ha använts av en liten skara företag har det under senare år gått över 
till att användas världen över. Dess spridning beror främst på att Sex Sigma 
går att använda i alla branscher, samt att stora kostnadsbesparingar har 
kunnat visas. På grund av dess genomslagskraft väcktes ett intresse att 
fördjupa mig inom detta arbetssätt. SSAB Tunnplåt AB i Luleå gav mig 
chansen att praktiskt få använda mig av det jag kunde inom det specifika 
området. Under perioden september 2003 till januari 2004 tillbringade jag 
dagarna på SSAB med detta och denna rapport är resultatet. 
 
I den verksamhetsutvecklingsgrupp som jag fått ingå i har jag blivit 
mottagen på bästa tänkbara sätt. De har bland annat gett mig en god inblick i 
det yrkesverksamma livet som verksamhetsutvecklare, fungerat som 
bollplank och gett mig värdefulla kommentarer på rapportens innehåll. Ett 
särskilt stort tack till min handledare på företaget, Tina de Bruin, som 
förutom det tidigare nämnda även har hjälpt mig med allt praktiskt kring 
examensarbetet. 
 
Eftersom detta är ett examensarbete är kopplingen till Luleå tekniska 
universitet starkt. Min handledare där, Karin Schön, har varit behjälplig med 
den akademiska biten.  
 
Självfallet är detta arbete ett resultat av mina åsikter och behöver 
nödvändigtvis inte spegla de ovanstående personernas åsikter, även om de 
kommit med värdefulla synpunkter. Jag är helt och hållet ansvarig för 
eventuella fel i rapporten.  
 
Ett särskilt omnämnande vill jag ge till min mentor Ulrika Hellsten. Ulrika 
ställer alltid upp och ger kloka råd om tiden både under och efter studierna.  
 
Slutligen, ett tack till nära och kära som funnits där som stöd under hela min 
studietid. 
 
 
Luleå februari 2004 
 
Mikael Forsell 
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               - Inledning - 

1 Inledning 

Detta inledande kapitel innehåller en kort bakgrund inom ämnesområdet. 
Bakgrunden följs av en problemformulering som mynnar ut i ett syfte och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av rapporten.  

1.1 Bakgrund 

Ordet kvalitet kommer från det latinska quàlitas som betyder beskaffenhet 
eller egenskap (Nationalencyklopedin, 2003a). Enligt Nationalencyklopedin 
(2003b) har synen på vad kvalitet står för ändrats under senare år. Tidigare 
stod kvalitet endast för något som skulle uppfylla vissa givna 
specifikationer. Betydelsen av kvalitet i dag, är mer dess förmåga att 
tillfredsställa kunders behov och förväntningar (ibid). Någon enhetlig 
definition av kvalitetsbegreppet är svår att uppbåda. Det följande citatet 
knyter dock an till den ”nya” synen på kvalitet. 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”           
      (Bergman & Klefsjö, 2001, s 24) 

Under 1900-talets gång har det med jämna mellanrum framkommit ett antal 
olika kvalitetsverktyg, värderingar och arbetssätt som ska ligga till grund för 
att kunders behov i största möjliga mån tillfredsställs och helst överträffas. 
(Folaron & Morgan, 2003). Tillkomsten av dessa bygger till stor del både på 
enskilda personers verk (exempelvis Edward Deming, Joseph Juran och 
Walter Shewhart) och på historiska händelser som exempelvis det andra 
världskriget (ibid).  

Arbetssättet Sex Sigma lanserades år 1986 av ingenjören Bill Smith på 
Motorola (Motorola, 1994). Det huvudsakliga målet med Sex Sigma är att 
reducera kvalitetsbristkostnader (Antony & Banueals, 2002). 

”In the past few years Six Sigma has become one of the most prominent trends 
in the quality area” 
      (Sandholm och Sörqvist, 2002, s17) 

Enligt Hahn (2002) grundar sig Sex Sigmas framväxt på det ökade 
konkurrenstrycket i kombination med högre krav från kundens sida, en ökad 
förståelse mellan sambandet lägre kvalitet - höga kostnader och slutligen vår 
tids utökade möjligheter till analys av data. 
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Sedan Sex Sigma såg dagens ljus så har flertalet av de stora aktörerna på 
världsmarknaden anammat metoden. Bland dessa företag märks förutom 
Motorola även General Electric, Alfa Laval, ABB och Ericsson (Magnusson, 
Kroslid & Bergman, 2003). De omfattande kostnadsbesparingar som 
relaterats till genomförda Sex Sigma projekt, vittnar om dess styrka (ibid).  

Det faktum att flertalet av marknadens större företag har valt att tillämpa Sex 
Sigma i kombination med de kostnadsbesparingar som har kunnat påvisas i 
samband med genomförda Sex Sigma-projekt motiverar varför det är av 
intresse att fördjupa sig inom detta arbetssätt. 

1.1.1 Företagsbeskrivning 
Stål är ett av världens mest frekvent använda konstruktionsmaterial. Stålets 
formbarhet och hårdhet är unika egenskaper som gör att det finns ett nästan 
oändligt antal olika användningsområden, exempelvis i byggnader och bilar. 
Det produceras ungefär 800 miljoner ton stål per år i världen varav 5 
miljoner ton produceras i Sverige. Förutom leveranser inom Sveriges 
gränser levereras en stor del på export. För SSAB är norra Italien en viktig 
exportmarknad för stål. (SSAB, 2002) 

SSAB-koncernen är enligt figur 1:1 uppbyggd av sju dotterbolag. 
Koncernens stålrörelse omfattas av SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund 
samt koncernens utländska försäljningsbolag (SSAB, 2003a). Plannja och 
SSAB Hardtech är vidareförädlingsföretag, medan Tibnor är koncernens 
handelsföretag (ibid).  

 
Figur 1:1. Koncernens organisation 
SSAB, 2003a. 

SSAB Tunnplåt AB är det största dotterbolaget i SSAB-koncernen och 
nordens största tillverkare av tunnplåt (SSAB, 2003b). Bolaget har 
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malmmetallurgi i Luleå och tunnplåtstillverkning i Borlänge (SSAB, 2002). 
Företaget hade i mars 2003, 4055 anställda fördelade på 2581 i Borlänge och 
1474 i Luleå (SSAB, 2003b).  

I den metallurgiska produktionen som finns i Luleå ingår ett koksverk, en 
masugn och ett stålverk med stränggjutning (SSAB, 2002). Från det att 
råvarorna hälls i masugnen tar det ca 12 timmar tills det färdiga och 
godkända (prima) stålämnet även kallat slabs lastas på tåg för vidare 
transport till Borlänge för förädling (Bilaga A). Produktionen av stålämnen 
uppgick år 2002 till 2072 Kton (SSAB, 2003b).  

SSAB Tunnplåt AB har följande affärsidé: 

”SSAB Tunnplåt AB utvecklar, producerar och marknadsför tunnplåt inom 
handelsstålsområdet med fokus på produkter som ger mervärde för våra 
kunder.” 
       (SSAB, 2003b) 

SSAB Tunnplåt AB:s syn på kvalitetsarbetet är att det ska kännetecknas av 
en helhetssyn, förståelse och en delaktighet hos alla medarbetare (SSAB, 
2003b). Nöjda kunder, externa som interna, och ett öppet samarbete med 
kunder, leverantörer och andra intressenter är något som också prioriteras 
högt. För att uppnå rätt kvalitet så grundar sig SSAB Tunnplåt AB på 
följande fem punkter som redovisas nedan i figur 1:2.  

 
Figur 1:2. Fem punkter för rätt kvalitet 

De kvalitetssystem som SSAB i dagsläget är certifierade mot är ISO 
9001:2000 och ISO 14001. Företaget arbetar också enligt kraven i ISO/TS 
16949.  
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1.2 Problemformulering 

De senaste 20 åren har en stor mängd kvalitetsmetoder, strategier och 
framförallt verktyg tillkommit på marknaden (Kubiak, 2003). Svårigheten 
när urvalet är stort ligger i att finna den metod som bäst tillfredsställer de 
behov som finns. Att påstå att DMAIC-metoden, som är en 
förbättringsmetod inom Sex Sigma, är den optimala kvalitetsmetoden är 
naturligtvis svårt att göra, vilket tydliggörs i avsnitt 3.1. Dock tillhandahåller 
metoden ett strukturerat tillvägagångssätt där lämpliga kvalitetsverktyg 
föreslås under var och en av de fem faser som ingår i metoden. 

Ett av arbetssättet Sex Sigmas styrkor anses vara de strukturerade 
förbättringsmetoderna DMAIC och DFSS (Design For Six Sigma) i 
kombination med tillhörande kvalitetsverktyg. 

”Att detta arbetssätt blivit framgångsrikt beror på att det är strukturerat och 
systematiskt och utnyttjar många effektiva verktyg” 

(Klefsjö och Wiklund, 2000, s 2) 

Av de två förbättringsmetoderna DMAIC och DFSS kommer endast 
DMAIC-metoden att behandlas. DMAIC-metoden startar med en Define-fas 
och följer sedan de övriga faserna: Measure, Analyze, Improve och Control. 
DMAIC-metodens styrkor är enligt Magnusson, Kroslid och Bergman 
(2003) att den är systematisk, användarvänlig och formell. 

Trots alla styrkor med DMAIC-metoden som redovisats i ovanstående 
stycke finns det även svagheter. Stamatis (2001) anser att Sex Sigmas 
förespråkare inte har förstått att den träning, i att tillämpa kvalitetsverktyg, 
som ges inför användandet av DMAIC-metoden inte kommer att ge några 
resultat om inte dessa används i förbättringsprojekt på kontinuerlig basis. E. 
Skarin som är före detta kvalitetschef på Volvo personvagnar anser inte att 
det finns några direkta svagheter med DMAIC-metoden men påpekar dock 
att det finns praktiska svårigheter som måste uppmärksammas exempelvis 
vid valet av projekt och grad av utbildning för projektets ledare (E. Skarin, 
E-mail, 15:e oktober, 2003). D. Kroslid (E-mail, 21:a oktober, 2003) vill inte 
nämna ordet svaghet tillsammans med DMAIC-metoden utan nämner istället 
ordet utmaning. Utmaningar som kan dyka upp vid användandet av DMAIC-
metoden och leda till problem är exempelvis definieringen av projektet, valet 
av projektledare, valet av projektsponsor och tillvägagångssätten under 
respektive metodfas.  
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De huvudsakliga kriterier som ett Sex Sigma-projekt bör innefattas av är 
enligt E. Skarin (Föreläsning, 12 december, 2002) att den process som väljs 
producerar defekter och att dessa defekter är icke önskvärda för kunden eller 
ger upphov till onödigt stora kostnader för företaget (se även avsnitt 3.6). 
Den process som valdes ut för att ingå i detta pilotprojekt på SSAB Tunnplåt 
AB i Luleå återfinns på stålverkets CAS-OB-station (Bilaga C). Processen 
på CAS-OB valdes främst för att det låg i företagets intresse att försöka 
reducera de problem som uppkommer i processen men även det faktum att 
processen väl uppfyller samtliga av de kriterier som ett Sex Sigma-projekt 
bör innefattas av.  

Det problem på CAS-OB som valdes ut för att ligga till grund för detta 
projekt var svårigheten med att träffa rätt vid analyser (C. Nilsson & S. 
Rutqvist, intervju, 17:e oktober, 2003). En analys som inte träffar rätt kallas 
följaktligen för en analysbom. En analysbom uppkommer då en provtagning 
av stålet efter förädling i CAS-OB visar att stålet inte uppfyller de kundkrav 
som ställdes på den specifika stålkoden. Projektet kommer att fokusera på de 
analysbommar som uppkommer vid legeringar av stål som innehåller ämnet 
niob (Nb). Målet med antalet analysbommar, för CAS-OB, är att dessa inte 
ska överskrida 0,4 % av antalet tillverkade charger (se bild i Bilaga C), 
vilket de för närvarande gör. Förfarandet när en analysbom uppkommer kan 
ses i nedanstående flödesschema (figur 1:3): 

 
Figur 1:3. Flödesschema för förfarande vid analysbommar 
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När en provtagning av stålet har gjorts kan det avgöras huruvida utfallet på 
det tillverkade stålet kan klassas som en analysbom eller inte. Vid ett positivt 
provsvar klassas stålet som ”prima” och lastas då på en järnvägsvagn för 
vidare transport till Borlänge för valsning. När stålet inte uppfyller de krav 
som ställdes på den specifika stålkoden, går en förfrågan till Borlänge om 
stålet ska skrotas, transporteras till Borlänge eller placeras i ett sekundalager. 
Efter erhållet svar skickas stålet vidare till något av de tre alternativen. (C. 
Nilsson & S. Rutqvist, intervju, 17:e oktober, 2003) 

För att identifiera de orsaker som döljer sig bakom problemet med 
analysbommarna på CAS-OB och ta fram förslag till förbättringar, används 
Sex Sigma metoden DMAIC. Insamlingen av information till respektive fas i 
DMAIC-metoden underlättas genom den uppsättning av kvalitetsverktyg 
som föreslås under var och en av dessa. 

1.3 Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva hur SSAB Tunnplåt AB i Luleå kan 
införa och använda sig av arbetssättet Sex Sigma och dess förbättringsmetod 
DMAIC, med målet att reducera kvalitetsbristkostnader. Valet av 
införandestrategi för arbetssättet Sex Sigma diskuteras fram utifrån en bred 
teoretisk grund. DMAIC-metodens användbarhet beskrivs utifrån 
genomförandet av ett förbättringsprojekt. Projektet utreder de analysbommar 
som uppkommer vid legering med ämnet niob (Nb) på stålverkets CAS-OB-
process. 

1.4 Avgränsningar 

DMAIC-metodens avslutande fas ”control” kommer inte att ingå i 
rapportens empiriska undersökning. En motivering till denna uteslutning är 
att tiden för att studera eventuella ändringar i antalet analysbommar efter 
införda förbättringsåtgärder är för kort för att kunna erhålla trovärdiga 
slutsatser. 
 
Förbättringsprojektets avgränsningar anges i avsnitt 5.2.1. 
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1.5 Disposition 

 
Figur 1:4. Disposition av rapporten 

Kapitel 1: Kapitlet innehåller en kort bakgrund i ämnesområdet. Efter 
bakgrunden följer en problemformulering som mynnar ut i rapportens syfte 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av rapporten. 

Kapitel 2: I kapitlet kommer det vetenskapliga förhållningssättet att 
redovisas. Förhållningssättet kommer att följas av en motivering till vald 
undersökningsansats, valt undersökningsföretag och den datainsamlings-
teknik som tillämpats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring begreppen 
reliabilitet och validitet. 

Kapitel 3: Kapitlet inleds med att olika författare ger sin syn på om Sex 
Sigma kan anses vara något nytt eller om det är ett arbetssätt grundat på väl 
beprövade metoder. Vad som döljer sig bakom namnet Sex Sigma, vilka 
olika införandestrategier som finns följs slutligen av vad som bör finnas i 
åtanke vid val av ett lämpligt Sex Sigma-projekt. 

Kapitel 4: Kapitlet tar upp teorier bakom var och en av de fem faserna som 
ingår i DMAIC-metoden. Kapitlet avslutas med att förslag ges på vilka 
kvalitetsverktyg som kan vara lämpliga att använda sig av i respektive fas. 

Kapitel 5: Kapitlet innehåller ett förbättringsprojekt utfört på CAS-OB-
stationen, där råstål förädlas till beställda stålsorter. Förbättringsprojektet har 
genomförts med stöd av Sex Sigma-metoden DMAIC och går ut på att 
försöka identifiera orsaker och reducera den påverkan som dessa orsaker ger 
på det undersökta problemet. 

Kapitel 6: I detta kapitel jämförs den empiriska undersökningen med de 
befintliga teorierna inom området Sex Sigma. Utifrån dessa jämförelser 
kommer generella slutsatser att tas fram. 

Kapitel 7: Kapitel 7 inleds med rapportens slutsatser som ges med 
utgångspunkt från rapportens syfte. Kapitlet avslutas med en kort diskussion 
angående valet av rapportens projekt och ett förslag till fortsatt arbete.
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2 Metod 

I detta kapitel kommer mitt vetenskapliga förhållningssätt att redovisas. 
Förhållningssättet kommer att följas av en motivering till vald 
undersökningsansats, valt undersökningsföretag och den 
datainsamlingsteknik som tillämpats. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring begreppen validitet och reliabilitet. 

En metod innefattar en redovisning av använda arbetsmetoder, de resultat 
och överväganden som gjorts under arbetets gång, att det insamlade 
datamaterialet genomgått en kritisk granskning och slutligen att 
dokumentationen genomförts på ett vedertaget sätt (Halvorsen, 1992).  

Halvorsen (1992) anser att en metod är en lära som består av mycket mer än 
bara undersökningstekniker. Han definierar en metod enligt följande: 

”Läran om hur man samlar in, organiserar, bearbetar, analyserar och tolkar 
sociala fakta på ett så systematiskt sätt att andra kan syna våra kort” 
      (Halvorsen, 1992, s 13) 

Holme och Solvang (1997) ser en metod som ett redskap för att lösa problem 
och komma fram till ny kunskap. De påpekar dock att alla metoder inte är 
lika hållbara och därför inte alltid tål en kritisk prövning.  

2.1 Alternativa metoder till DMAIC 

Förutom DMAIC-metoden som användes för att komma tillrätta med det 
problem som undersöktes i denna rapport, finns det även andra tänkbara 
problemlösningsmetoder. En sådan metod är exempelvis förbättringscykeln 
Planera-Gör-Studera-Lär som i likhet med DMAIC-metoden följer en 
cyklisk process. Planera-Gör-Studera-Lär-cykeln presenteras i bland annat 
Bergman och Klefsjö (2001). 
 
E. Skarin (Föreläsning, 12:e december, 2002) visar med figur 2:1 likheterna 
mellan förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär och Sex Sigma-metoden 
DMAIC med dess fem olika faser.  
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Figur 2:1. DMAIC och PDSA  
Efter Skarin, 2002. 
 
Ett något mindre omfattande substitut till DMAIC-metoden men som ändå 
kan ge fruktbara resultat är att använda den verktygstrilogi som lyfts fram av 
Klefjsö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström (1999). De föreslår 
en tillämpning av de tre kvalitetsverktygen släktskapsdiagram, träddiagram 
och matrisdiagram. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Thurén (1991) brukar det talas om två vetenskapliga synsätt, 
positivism och hermeneutik. Bakom detta ställer sig även Halvorsen (1992), 
Lundahl och Skärvad (1992) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001).  

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och bygger i sin renodlade 
form på experiment, kvantitativ mätning och logiska resonemang (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). Enligt positivisterna har vi människor endast 
två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra fem sinnen och det vi kan 
räkna ut med vår logik (Thurén, 1991). De påståenden och iakttagelser som 
görs under arbetets gång ska kritiskt granskas och endast stödjas på fakta 
som kan anses vara säkerhetsställd inom en rimlig sannolikhet (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Denna kritiska grundinställning innebär enligt Thurén 
(1991) att positivisten inte tror på allt som ses och hörs i världen 
runtomkring.  

Det andra vetenskapliga synsättet kallas för hermeneutik som till skillnad 
från positivismen söker förståelse istället för att beskriva och förklara 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Ordet hermeneutik kan översättas till 
”tolkningslära” och innebär att en person skapar en förståelse för en annan 
persons handlingar, ofta genom språket (ibid). Thurén (1991) anser att 
hermeneutiken med sin förståelse och igenkännande kan öppna nya 
kunskapsmöjligheter som är stängda för positivismen. Han påpekar dock att 
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den hermeneutiska kunskapen blir osäkrare men samtidigt också rikare och 
mera nyanserad än den positivistiska. Ett centralt begrepp inom 
hermeneutiken är förförståelse (ibid). Med förförståelse menas att vi inte 
endast uppfattar verkligheten genom våra fem sinnen utan det som kan 
förefalla vara sinnesintryck kan lika gärna vara en tolkning påverkad av våra 
inneboende värderingar (ibid). 

Det är svårt att placera det vetenskapliga synsätt som antagits i denna 
rapport som antingen strikt positivistisk eller hermeneutiska. För att 
tydliggöra rapportens ståndpunkt så listas nedan ett antal punkter för och 
emot respektive synsätt: 

 Denna rapport har en bred teoretisk grund som skapats genom 
faktainsamling från flertalet erkända källor inom området Sex Sigma. 
Dessa fakta har framställts i rapportens teorikapitel, som de är, utan 
att det fällts värdeomdömen om hur de bör vara. (Lundahl & Skärvad, 
1992). Detta sätt att behandla fakta på kommer från positivismen. 

 Denna rapports undersökningsansats är en fallstudie (avsnitt 2.4) 
vilken bland annat kännetecknas av en närhet till det som ska studeras 
(Svenning, 1996). Hermeneutiken förespråkar en närhet till 
studieobjektet där forskarens arbete bör kännetecknas av ett 
engagemang och en vilja att komma nära det studerade objektet 
(Lundahl & Skärvad, 1992).  

 Vetenskapen är enligt positivisterna deduktiv då dess syfte är att 
härleda hypoteser utifrån befintliga teorier för att sedan låta dem 
genomgå en empirisk prövning. I likhet med positivismens 
förespråkare har denna rapport antagit ett deduktivt angreppssätt 
(avsnitt 2.3). 

2.2.1 Rapportens vetenskapliga synsätt 
Slutsatsen av ovanstående avsnitt blir att rapporten har en positivistisk syn 
med viss koppling även mot det hermeneutiska synsättet. Kopplingen mot 
det hermeneutiska synsättet ges speciellt av den kvalitativa metodinriktning 
som valdes till huvudsakligt angreppssätt för insamling och analys av 
information. Valet av grundläggande vetenskapligt synsätt tydliggörs i 
nedanstående figur 2:2. 
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Figur 2:2. Rapportens grundläggande vetenskapliga synsätt 

2.3 Angreppssätt 

Ett vetenskapligt problem går att närma sig genom två skilda angreppssätt, 
induktion och deduktion. Holme och Solvang (1997) benämner deduktiv och 
induktiv metod som bevisandets respektive upptäcktens väg. 
Angreppssättens stora skillnad ligger i att forskaren vid användandet av 
angreppssättet induktion går från empiri till teori, medan forskaren vid ett 
deduktivt angreppssätt går från teori till empiri (Thurén, 1991). Figur 2:3 
tydliggör sambandet mellan induktion och deduktion. 

TEORI
(MODELL)

Verkligheten
(mätning, tolkning)

Hypoteser

ObservationerObservationer

Generalisering
I
N
D
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T
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V

D
E
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Figur 2:3. Induktivt och deduktivt angreppssätt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1992, s150. 

2.3.1 Val av angreppssätt 
Denna rapport använder sig av ett deduktivt angreppssätt då arbetet tog 
avstamp utifrån befintliga teorier för att sedan verifiera dessa genom 
empiriska analyser. 

2.4 Metodsystem 

När det fastslagits att egen data ska samlas in till rapporten är det viktigt att 
bestämma sig för vilken eller vilka metod/metoder som ska väljas 
(Halvorsen, 1992). Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika 
metodsystem inom samhällsvetenskapen som används beroende på om den 
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information som undersöks är antingen mjuk eller hård (Holme & Solvang, 
1997). Med mjuk data menas exempelvis muntlig data medan hård data 
karaktäriseras av att vara mätbar (Halvorsen, 1992). 

Valet mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden ska enligt Holme 
och Solvang (1997) ske utifrån undersökningens syfte. Något entydigt svar 
till vilken metod som ska användas är därför i vissa fall svårt att ge vilket 
ofta leder till att forskaren väljer en kombination av de båda metodsystemen 
(ibid). 

2.4.1 Kvalitativ metod 
Det huvudsakliga syftet med den kvalitativa metoden är att skapa en närhet 
till forskningsobjektet (Holme & Solvang, 1997). Enligt Holme och Solvang 
kännetecknas kvalitativa studier av flexibilitet, ringa styrning från forskarens 
sida och en öppenhet för ny kunskap och förståelse. De huvudsakliga 
metoderna för insamling av information som förknippas med den kvalitativa 
metoden är deltagande observation och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 
1997).  

2.4.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitative forskaren strävar alltid efter att kunna påvisa en 
generaliserbarhet av de resultat som tagits fram under en studie (Bryman, 
1997). De kvantitativa studierna kännetecknas huvudsakligen av att vara 
strukturerade (ibid). De huvudsakliga metoder för insamling av information 
som förknippas med den kvantitativa metoden är surveyundersökningar och 
experiment (ibid).  

2.4.3 Skillnader mellan kvalitativ och kvantitat v metod i
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det ingen absolut skillnad mellan 
den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Båda metodsystemen har ett 
gemensamt syfte vilket är att ge forskaren en bättre förståelse av det 
samhälle vi lever i. Utöver detta gemensamma syfte är det ändå skillnaderna 
som träder fram, vilket tydliggörs av tabell 2:1.  
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Tabell 2:1 Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod. 
Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

1. Precision: forskaren eftersträvar 
en maximalt god avspegling av 
den kvantitativa variationen. 

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar 
bästa möjliga återgivning av den 
kvalitativa variationen. 

2. Ringa information om många 
undersökningsenheter. 

2. Riklig information om få 
undersökningsenheter; går på 
djupet. 

3. Systematiska och strukturerade 
observationer, t ex enkät med 
fasta svarsalternativ 

3. Osystematiska och ostrukturerade 
observationer t ex djupintervju 
eller intervjumall utan fasta 
frågor eller svarsalternativ. 

4. Man intresserar sig för det 
gemensamma, det genomsnittliga 
eller representativa. 

4. Man intresserar sig för det 
säregna, det unika eller det 
eventuellt avvikande. 

5. Avstånd till det levande. 5. Närhet till det levande. 
6. Man intresserar sig för åtskilda 

variabler. 
6. Man intresserar sig för 

sammanhang och strukturer. 
7. Beskrivning och förklaring. 7. Beskrivning och förståelse. 
8. Åskådare eller manipulatör. 8. Deltagare eller aktör. 
9. Jag-det-relation mellan forskaren 

och den undersökte. 
9. Jag-du-relation mellan forskaren 

och den undersökte. 
Holme och Solvang, 1997, s 78. 

2.4.4 Val av metodsystem 
För att samla in egen data till rapporten har en kvalitativ metod tillämpats. 
Informationen till rapporten togs fram utifrån en närhet till det studerade 
problemet och främst genom ett ostrukturerat intervjuförfarande. 

2.5 Undersökningsansats 

En fallstudie innebär att ett fåtal objekt, exempelvis ett företag, undersöks i 
en mängd olika avseenden (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Denna 
synpunkt delas även av Svenning (1996), Halvorsen (1992) och Lundahl och 
Skärvad (1992). Enligt Bryman (1997) menar flertalet olika författare att 
fallstudier och kvalitativ forskning är mer eller mindre synonyma uttryck.  

Enligt Yin (1994) kan en fallstudie vara forskande, förklarande eller 
beskrivande till sin karaktär. Fallstudien går ut på att forskaren samlar in all 
data genom exempelvis intervjuer, observationer och enkäter som han kan 
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finna om ett eller flera fall (Svenning, 1996). Fallstudien genomförs ofta 
enligt Lundahl och Skärvad (1992) i syfte att: 

 Formulera hypoteser 
 Utveckla teorier 
 Exemplifiera och illustrera 

I motsats till vad den traditionella forskningsmetodiken anser kan fallstudier 
användas både för att utveckla och testa teorier, särskilt vid studier av 
komplexa problem (Lundahl & Skärvad, 1992). Något som är viktigt vid 
användandet av en fallstudie är att det undersökta problemet noggrant 
avgränsas utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkter och syfte 
(ibid). Halvorsen (1992) påpekar att ett av de huvudsakliga intressena med 
en fallstudie är att se hur processer fortlöper eller utvecklar sig. 

Fallstudien som har tillämpats för denna rapport har haft syftet att testa en 
teori på en process. För att kunna genomföra detta har närhet, till den 
studerade processen, hållits under projektets gång. 

2.5.1 Fallstudiens generaliserbarhet 
I Lundahl och Skärvad (1992) diskuteras det även vilka slutsatser som 
egentligen kan dras av en fallstudie. Fallstudier anses traditionellt som ett 
användbart första steg i en undersökning för att generera hypoteser medan 
andra anser att i en fallstudie prövas och utvecklas en väl sammanhängande 
teori (ibid). Lundahl och Skärvad påpekar därför att det i varje fallstudie blir 
extra viktigt att klargöra rapportens syfte. Bryman (1997) tar också upp 
problemet med att generalisera de resultat som erhålls via en fallstudie 
eftersom endast ett objekt studeras i en sådan. Han lyfter fram tre tänkbara 
lösningar för att komma tillrätta med dessa generaliseringsproblem: 

 Den kvalitative forskaren kan studera mer än ett fall. 
 Fler än en forskare studerar ett eller flera fall. 
 Forskaren letar upp ett fall som är typiskt för ett visst ”kluster” av 
kännetecken. 

 

Malterud (1998) anser däremot att det vid användandet av en fallstudie och 
ett kvalitativt tillvägagångssätt är upp till rapportens läsare att utifrån 
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rapportförfattarens insamlade och sammanställda material bedöma den 
slutgiltiga rapportens generaliserbarhet. 

Jag anser att det är svårt för mig i egenskap av att vara författare till 
rapporten att på ett objektivt sätt värdera dess generaliserbarhet. Jag 
överlämnar därför i enighet med Malterud denna bedömning till rapportens 
läsare. 

2.6 Val av undersökningsföretag  

Valet av undersökningsföretag föll på SSAB Tunnplåt AB i Luleå som 
uppfyllde de urvalskriterier som fastslogs innan uppstarten av 
examensarbetet. De urvalskriterier som fastslogs var att examensarbetet 
skulle utföras på ett företag som ännu inte tillämpade arbetssättet Sex Sigma. 
På företaget skulle det även finnas en viss vana att arbeta med 
kvalitetssäkrande arbetsmetoder/kvalitetsverktyg och ett intresse av att lära 
sig och pröva på nya arbetssätt och metoder. Slutligen behövde företaget 
kunna ta fram ett lämpligt studieobjekt. För detta ändamål var studieobjektet 
en process som producerade defekter, vilken för företaget skulle ge upphov 
till onödiga kostnader eller ha betydelse för den interna eller den externa 
kunden.  

2.7 Litteraturstudie 

För att få djupare insikt i det ämne som rapporten beskriver genomfördes 
först en litteraturstudie. Sökningen efter litteratur gjordes på Internet med 
användning av sökmotorn Google (www.google.com). De två sökord som 
huvudsakligen användes var Sex Sigma och DMAIC. Sökordet Sex Sigma 
användes även i dess engelska översättning Six Sigma. De databaser som 
genomsöktes efter litteratur om Sex Sigma var Luleå universitetsbiblioteks 
egen databas LUCIA och de databaser som är länkade utifrån bibliotekets 
hemsida, nämligen Libris, Ebrary och Business Source Elite. Vid sökning i 
dessa databaser användes samma sökord som i den ovanstående Internet-
sökningen. 

2.8 Val av datainsamlingsteknik 

För att samla in önskad information finns det enligt Lundahl och Skärvad 
(1992) två huvudgrupper av tekniker för datainsamling att välja mellan:  

 Samla in ny data (primärdata) 
 Utnyttja redan insamlat material (sekundärdata) 
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Primärdata samlas in speciellt med hänsyn till den pågående undersökningen 
medan sekundärdata är material som redan finns och som sannolikt samlats 
in för andra syften än för just denna undersökning (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). De sekundärdata som samlats in utgör 
tillsammans med insamlad primärdata denna rapports empiri. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är det ofta lämpligt att börja 
med att samla in sekundärdata eftersom att det både är enklare och mindre 
kostsamt att samla in jämfört med primärdata.  

2.8.1 Sekundärdata 
Rapportens sekundärdata består av statistik från SSAB Tunnplåt AB i Luleås 
databas STINS och information från företagets intranät. De data som 
användes från databasen STINS var data på de analysbommar som inträffat 
under den angivna projektperioden (vecka 1-43 år 2003).  

2.8.2 Primärdata 
För att samla in primärdata till rapportens empirikapitel användes de valda 
kvalitetsverktygen i DMAIC-metodens tre inledande faser medan 
ostrukturerade intervjuer användes i förbättringsfasen (Improve).  

Inför de möten där kvalitetsverktygen användes förberedde jag mig som 
förbättringsledare genom att först läsa teorier bakom det valda kvalitets-
verktyget. Från dessa teorier sammanställdes sedan ett material som beskrev 
det valda kvalitetsverktygets syfte och arbetsgång. Det sammanställda 
materialet skickades sedan, i god tid före mötet, vidare till de berörda 
gruppmedlemmarna. Detta tillvägagångssätt gjorde att gruppens medlemmar 
var väl förberedda, vilket både effektiviserade dessa möten och gav goda 
resultat. I förbättringsfasen genomfördes ostrukturerade intervjuer med 
samtliga fem skiftlag på CAS-OB.  

”En av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie är intervjun.” 
(Yin, 1994, s 84)  

En ostrukturerad intervju kännetecknas av att den försöker locka fram 
respondentens värderingar av situationen, åsikter, attityder och 
föreställningar lika mycket som ren fakta (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Frågorna väljs enligt Lundahl och Skärvad (1992) mer fritt än vid en 
strukturerad intervju. Med detta menar de att intervjuaren ställer mer öppna 
frågor vilket gör att respondenten kan svara med sina egna ord och därmed 
inte styrs i lika hög grad av intervjuaren som vid en strukturerad intervju.  
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Under intervjuerna med skiftlagen på CAS-OB försökte jag att utifrån ett 
klart syfte med intervjuerna och med utgångspunkt från de fem utvalda 
bakomliggande orsakerna (tabell 5:5) till det undersökta problemet att låta 
respondenterna (CAS-OB-operatörerna) fritt få tala utifrån sina egna 
erfarenheter och kunskaper. 

2.9 Motiveringar till valda kvalitetsverktyg i DMAIC-metoden 

I detta avsnitt kommer valen av kvalitetsverktyg, som använts i det projekt 
som presenteras i rapportens empiriska kapitel, att motiveras. 
 
Valet att använda en processkartläggning (Bilaga D) i Define-fasen gjordes i 
enighet med den arbetsgång som presenteras i avsnitt 4.1. En 
processkartläggning ger en förståelse och en överblick på den process som 
ska studeras. Kunskaper som dessa är viktiga att få i ett projekts inledande 
fas för att förenkla skapandet av en gemensam processyn inom 
förbättringsgruppen. För den process som studerats i detta projekt fanns det 
redan en färdig processkartläggning vilken följaktligen använts i denna 
rapport. I Define-fasen användes även ett Ganttschema som är ett enkelt 
verktyg för att upprätta en tidsplan. Ganttschemats enkelhet i att färdigställas 
och tolkas gör att det inte har beskrivits i någon av rapportens bilagor. 
 
I Measure-fasen användes ett orsak-verkan-diagram (Bilaga E) för att 
identifiera de orsaker som ligger bakom projektproblemet. Diagrammets 
styrkor som bland annat anses vara dess enkelhet och att det fokuserar på 
orsaker och inte symptom, ansåg jag väl motiverade valet av detta 
kvalitetsverktyg. Den grupp som utsetts för att ta fram orsakerna fick, utan 
påverkan från min sida, genom brainstorming och med hjälp av diagrammet 
ta fram dessa. 

För att underlätta valet av grundorsakerna till problemet bland de orsaker 
som identifierades med hjälp av orsak-verkan-diagrammet, användes ett 
relationsdiagram (Bilaga F). En motivering till att detta kvalitetsverktyg 
användes är det faktum att det inte fanns någon insamlad data till de orsaker 
som ingick i urvalet. Det färdigställda relationsdiagrammet gav en tydlig 
bild över de orsak-verkan samband som fanns mellan de identifierade 
orsakerna. Det färdigställda och analyserade diagrammet användes sedan 
som ett beslutsunderlag av förbättringsgruppen när valen av grundorsaker 
genomfördes. 
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I förbättringsfasen (Improve) användes inte något kvalitetsverktyg utan 
istället genomfördes ostrukturerade intervjuer. 

2.10 Metodproblem 

För att bedöma en rapports trovärdighet används begreppen validitet och 
reliabilitet. En hög validitet ges av studiens förmåga att mäta det som avsågs 
att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). De anser att det är lämpligt 
att skilja mellan två aspekter på validitet, nämligen den inre och den yttre 
validiteten. Lundahl och Skärvad (1992) anser att med reliabilitet avses 
frånvaron av slumpmässiga mätfel. Liknande åsikter finns hos Thurèn 
(1991). Halvorsen (1992) har en liknande definition där han ser reliabiliteten 
som ett bevis på hur pålitliga mätningarna är. Något som är viktigt att beakta 
är att en bristande validitet inte kan uppvägas av en hög reliabilitet. Det är 
således viktigare att sträva efter en hög validitet framför en hög reliabilitet. 
Denna rapports trovärdighet kommer att utvärderas utifrån dess inre och 
yttre validitet samt dess reliabilitet.  

Enligt Malterud (1998) måste en kvalitativt inriktad rapports validitet och 
reliabilitet behandlas något annorlunda än vid en kvantitativt inriktad 
rapport. Detta beror på att det till skillnad från en kvalitativ rapport går att 
skatta en kvantitativ rapports tillförlitlighet med hjälp av siffror. 

2.10.1 Inre validitet 
Inre validitet föreligger enligt Thurèn (1991) när ett mätinstrument mäter 
vad det är avsett att mäta. Med ett mätinstrument menas exempelvis ett 
frågeformulär i en enkät- eller intervjuundersökning. Med andra ord kan den 
inre validiteten beskriva i vilken mån studiens resultat stämmer överens med 
verkligheten. En 100 % inre validitet är enligt Thurèn (1991) sällan eller 
aldrig möjlig att uppnå.  

Den information som har tagits fram under projektets gång, genom 
intervjuer och med stöd av de valda kvalitetsverktygen, har sammanställts 
och skickats tillbaka till respondenten för att ge denne en möjlighet att 
korrigera eventuella felaktigheter eller missförstånd som uppstått. En rättelse 
av respondentens svar kan även göras direkt under intervjuns gång och 
kallas då för dialogisk validering (Malterud, 1998). Under mötena med 
skiftlagen på CAS-OB användes denna form av validering. Något som 
ytterligare bidrog till att höja rapportens inre validitet var den kontinuerliga 
kontroll och feedback som gavs under projektets gång på rapportens material 
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från mina kurskamrater, handledare och övrig personal på det undersökta 
företaget. 

Genom att intervjua personer vars relation till det studerade problemet 
skiljer sig ifrån varandra stärks en rapports inre validitet (Malterud, 1998). 
Detta tillvägagångssätt benämns av Malterud för källtriangulering och 
innebär att ett problem ses ur flera olika synvinklar. För att försöka komma 
tillrätta med det undersökta problemet var jag i kontakt med både ansvariga 
och operatörer på CAS-OB-processen. 

Med stöd av ovanstående argument anser jag att rapportens inre validitet kan 
anses vara god. 

2.10.2 Yttre validitet 
En icke önskvärd yttre validitet fås när det finns en dålig överensstämmelse 
mellan de valda indikatorerna och det som ska bedömas (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Med indikatorer menas exempelvis svaren på frågor som 
således inte alltid kan antas vara valida (ibid). Folk som ljuger, minns fel 
eller inte förstår underökningens syfte är exempel på svar som inte är valida 
(ibid).  

De personer som deltog vid de olika möten som hölls under projektets gång 
och delgav information, var väl införstådda med projektets syfte. Det faktum 
att dessa personer hade ett intresse i att komma tillrätta med det undersökta 
problemet gör att sannolikheten att de inte skulle svara sanningsenligt på 
mina frågor inte kan anses vara särskilt stor. För att om möjligt försöka se 
till att inga felaktiga uppgifter gavs av respondenten, pga. minnessvek, 
returnerades alltid de renskrivna svaren tillbaka till respondenten för 
verifikation.  

Med en rapports yttre validitet menas även hur pass generaliserbara 
rapportens slutsatser är (Malterud, 1998). Rapportens generaliserbarhet 
diskuteras i avsnitt 2.4.1. Rapportens yttre validitet anser jag vara god 
utifrån dess sanningshalt.  

2.10.3 Reliabilitet 
Lundahl och Skärvad (1992) anser att en undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas av att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen 
eller under vilka omständigheter den sker. I enighet med det positivistiska 
synsättet är det viktigt att samma metod ska kunna tillämpas på samma 
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material av olika personer (Thurén, 1991). Om detta uppfylls kan skillnader 
mellan forskares personligheter bortses ifrån och på så sätt ökas 
underökningens reliabilitet (ibid). I studier där en kvalitativ inriktning 
tillämpas används både teknisk utrustning och människor som instrument för 
att samla in data (Malterud, 1998). Med teknisk utrustning menas 
exempelvis den bandspelare som används för att spela in en intervju.  

Vid projektets intervjutillfällen användes ingen bandspelare utan 
anteckningar fördes istället under intervjuns gång. Anteckningarna skickades 
sedan till de berörda respondenterna för att få deras godkännande.  

Vid en kvalitativ rapportinriktning påverkar även intervjuarens förförståelse 
(bakgrund, utbildning och tidigare erfarenheter) och förmåga att göra bra 
intervjuer den insamlade informationens kvalitet (Malterud, 1998). Inom 
ämnet Sex Sigma fanns sedan tidigare en grundläggande kunskap som jag 
fått genom en universitetskurs i statistisk processtyrning och Sex Sigma. 
Däremot saknades en tidigare erfarenhet om ståltillverkningsbranchen. Då 
mina förkunskaper inom Sex Sigma och speciellt om förbättringsmetoden 
DMAIC endast var av grundläggande karaktär anser jag inte att dessa styrde 
mig i någon negativ mening under projektets gång.  

Det faktum att ingen teknisk utrustning användes gör att den förmåga som 
intervjuaren besitter i att genomföra bra intervjuer ska beskrivas. 
Svårigheten, anser jag, ligger i att objektivt bedöma min egen insats vid de 
intervjuer som genomfördes. För att underlätta för rapportens läsare att 
bedöma detta har jag försökt att beskriva tillvägagångssättet vid dessa 
intervjutillfällen. Viktigt att poängtera är att kvalitativa fallstudier är 
situationsberoende. Om denna rapports undersökta problem studeras i 
framtiden är det inte säkert att det ”nya” resultatet kommer att 
överensstämma med rapportens. Skillnader i resultat mellan olika forskare 
beror med andra ord inte alltid på forskarens förmåga utan på att 
förutsättningarna kan ha förändrats. 
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3. Sex Sigma  

Kapitlet inleds med att olika författares ger sin syn på om Sex Sigma kan 
anses vara något nytt eller om det är ett arbetssätt grundat på väl beprövade 
metoder. Vad som döljer sig bakom namnet Sex Sigma samt vilka olika 
införandestrategier som finns följs slutligen av vad som bör finnas i åtanke 
vid val av ett lämpligt Sex Sigma-projekt. 

3.1 Arbetssättet Sex Sigma – nytt och revolutionerande eller en samling 
väl beprövade metoder? 

Ett antal välkända företag använder sig i dagsläget av arbetssättet Sex Sigma 
(se avsnitt 1.1). Det intressanta att studera blir följaktligen varför dessa 
företag som benämns i avsnitt 1.1 men även andra väljer att tillämpa Sex 
Sigma. Pande och Holpp (2002) anser att Sex Sigmas framgång grundas på 
att det står för något nytt och exemplifierar detta påstående genom att ta 
fram tre utmärkande drag som skiljer Sex Sigma från tidigare arbetssätt: 

 Sex Sigma sätter kunden i fokus. 
 Sex Sigma-projekt genererar höga avkastningar på satsat kapital. 

o General Electric har under tre års arbete med Sex Sigma kunnat 
sätta 2 miljarder besparade kronor i direkt samband med 
genomförda förbättringsprojekt 

 Sex Sigma förändrar ledningens sätt att arbeta 
o Nya tankar och kunskaper inom kvalitetsområdet fås genom 

Sex Sigma 

I motsats till Pande och Holpp anser Stamatis (2001) att Sex Sigma inte 
bidrar med något nytt och revolutionerande. Han går till hårt angrepp mot 
arbetssättet och anser att. 

”Six Sigma presents absolutely nothing new to the quality field of defect 
prevention. It’s little more than an old appraisal methodology that focus on 
problems after they’ve already occurred” 
      (Stamatis, 2001, s 17) 

Stamatis påpekar vidare att Sex Sigmas huvudsakliga mål (avsnitt 1.1) kan 
uppnås genom att använda redan existerande och väl beprövade 
kvalitetsmetoder och verktyg. De goda resultat som flertalet företag trots allt 
uppvisat genom att arbeta med Sex Sigma förklarar Stamatis bero på att: 
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 Företagen angrep de kvalitetsproblem som var enklast att lösa. 
 Företagens kvalitetsnivåer var så låga att oavsett vilken kvalitetsmetod 

som tillämpades hade stora besparingar kunnat påvisas. 

Bland de källor som studerats och ligger till grund för detta teorikapitel går 
åsikterna stundtals isär huruvida Sex Sigma är något nytt eller inte. Flertalet 
författare anser exempelvis att Sex Sigma är en del av TQM (Total Quality 
Management), som på svenska översatts till offensiv kvalitetsutveckling. 

3.2 Vad döljer sig bakom Sex Sigma? 

Namnet Sex Sigma är till hälften taget från det grekiska alfabetets bokstav 
Sigma (σ) (Goleman, 2002). Bokstaven σ betydelse är i statistik och 
kvalitetssammanhang en process standardavvikelse (ibid). Standardavvikelse 
är ett mått på variationen kring processens medelvärde (µ) (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Standardavvikelse kan också förklaras som ett mått på hur 
utspridd sannolikhetsmassan är, vilket illustreras av nedanstående figur 3:1. 

 
Figur 3:1. Normalfördelningar med olika spridning 

Den vänstra normalfördelningen i figur 3:1 har en stor spridning kring sitt 
medelvärde i motsats till den högra normalfördelningen som har en liten 
spridning. Målet med processer är att utfallet av dessa ska ha en så låg 
spridning kring sitt medelvärde som möjligt. 

Siffran sex i namnet Sex Sigma står för det avstånd i antalet 
standardavvikelser som ligger mellan processens medelvärde och dess yttre 
gräns (Breyfogle, 2001). När en centrerad normalfördelnings yttre gränser 
(toleransgränser) ligger på ett avstånd av ± 6σ från dess medelvärde så 
befinner sig 99,9999998 % av normalfördelningens totala area inom dessa 
gränser (ibid). Den areas som ligger utanför dessa gränser är endast 0,002 
ppm vilket tydligare förklaras med att endast 0,002 defekter på en miljon 
försök ges av en sådan normalfördelning (ibid). Detta ovanstående exempel 
beskriver en centrerad process liknande de i figur 3:1. För att ta hänsyn till 
vanliga processkiften så lade Motorola till ett skiftvärde på 1.5σ till 
medelvärdet (Breyfogle, 2001). 

±
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Figur 3:2. Normalfördelning med hänsyn till ett skift på 1.5σ 
Efter Breyfogle, 2001. 

Dessa skift på ± 1.5σ som visas i figur 3:2 används när en process sigma- 
nivå räknas ut. Genom att ta med detta skift på ± 1.5σ i beräkningarna fås 
istället antalet defekter till 3.4 stycken på en miljon försök vid 6σ-nivåer. 

I tabell 3:1 redovisas det antalet defekter som ges vid de olika sigma-
nivåerna (En utförligare tabell finns i Bilaga I):  

    Tabell 3:1 Defekter som ges av olika Sigmagränser 
Sex Sigma 

nivå 
Antalet defekter/miljon 

försök 
2 308537 
3 66807 
4 6210 
5 233 
6 3,4 

    Efter Brue, 2002, s 20. 

Harry och Schroeder (2000) påpekar dock att Sex Sigmas huvudsakliga mål 
inte går ut på att uppnå önskvärda sigmanivåer, utan att förbättra företagets 
lönsamhet. Sigmanivåerna fungerar ändå som riktmärken att ta sikte på 
under kvalitetsarbetet och ett bra mått på om satsningen på Sex Sigma fallit 
väl ut (Harry & Schroeder, 2000). 

3.3 Tre huvudstrategier för införandet av Sex Sigma 

Alla företag har inte de resurser som krävs för att utbilda hela organisationen 
inom Sex Sigma. Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) räknar upp de tre 
implementeringsstrategierna: Sex Sigma som företagsstrategi, Sex Sigma 
som ett förbättringsprogram och Sex Sigma som en verktygslåda. I de två 
sistnämnda strategierna utbildas inte hela företaget inom Sex Sigma. 
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Kopplingen mellan de tre strategierna ser ut enligt följande (Magnusson et 
al, 2003): 

 De företag som lanserar Sex Sigma som en företagsstrategi erhåller 
även de fördelar som ges av de två andra strategierna. 

 De företag som väljer förbättringsprogrammet får även ta del av den 
sista principens fördelar. 

 De företag som väljer att införa verktygslåde-strategin kommer inte 
att få de fördelar som ges av de övriga två strategierna. Denna strategi 
ger en förbättring inom de redan existerande förbättringsstrategierna 
och program som finns inom företaget. 

3.3.1 Sex Sigma som företagsstrategi 
De företag som valt angreppssättet ”Sex Sigma som en företagsstrategi” är 
för närvarande begränsat till ett fåtal större företag, exempelvis American 
Express, Caterpillar, Ford, GE, Honeywell och Motorola (Magnusson, 
Kroslid & Bergman, 2003). Huvudkriteriet för att kunna kategorisera ett 
företags Sex Sigma satsning som en företagsstrategi är enligt Magnusson et 
al (2003) att företaget redovisar sitt arbete inom Sex Sigma i sina kvartals 
eller årliga rapporter. I rapporterna ska företagets intentioner, fortskridande 
och framgångar redovisas (ibid). I denna strategi implementeras Sex Sigma i 
alla delar av företaget, styrd av centraliserade träningskurser (ibid). Eftersom 
att samtliga anställda berörs måste de förstå Sex Sigmas vision och 
eventuellt även kunna tillämpa vissa kvalitetsverktyg. Därför ges 
utbildningar inom Sex Sigma som varierar i längd och innehåll beroende på 
vilken position den anställde har i företaget och vilken roll den anställde 
kommer att få i det framtida arbetet med Sex Sigma (Harry & Schroeder, 
2000).  
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Rollerna inom Sex Sigma fördelas enligt en hierarkisk struktur med 
kampsportsinspirerade namn (Magnusson et al, 2003). I tabell 3:2 ges de 
olika rollernas namn med tillhörande arbetsuppgifter och ansvar: 

Tabell 3:2 Sex Sigmas rollfördelningsprincip 
Rollnamn Arbetsuppgift och ansvar 
Företagsledning Ledningens huvudsakliga uppgift är att med sitt engagemang 

och stöd se till att införa och låta Sex Sigma bli en del av 
företaget. Ledningen måste också visa tålamod då det oftast tar 
lång tid att få till stånd ett väl fungerande arbete med Sex 
Sigma. 

Champion En Champion har det övergripande ansvaret och stöttar teamen 
som arbetar med förbättringsprojekt inom Sex Sigma. De väljer 
Black belt kandidater, identifierar projekt och mätbara mål för 
projektet. En viktig del av denna roll är att utbilda andra inom 
Sex Sigma. 

Master black 
belt 

En Master black belt är expert på Sex Sigma verktyg och 
förbättringsmetoder. En Master black belt fokuserar 100% av 
sin tid på processförbättringar. Han/hon ger även Champions 
tips på val av lämpliga projekt. Riktlinjen är minst 1 Master 
black belt på 10 st Black belts. 

Black belt En Black belt arbetar heltid med att genomföra valda 
förbättringsprojekt enligt förbättringsmetoderna DMAIC och 
DFSS. Han/hon är även ledare för en förbättringsgrupp. 
Riktlinjen är att 1-5 % av företagets anställda utses till Black 
belts. 

Green Belt En Green belt assisterar förbättringsgruppens Black belt och 
arbetar med projekt på deltid. 

Efter Brue, 2002, s 79-89. 

3.3.2 Sex Sigma som förbättringsprogram 
Till skillnad från den ovanstående strategin för införande av Sex Sigma ingår 
även små företag bland dem som valt Sex Sigma som ett 
förbättringsprogram. Att införa Sex Sigma som ett förbättringsprogram leder 
för ett större företag till att det lanseras inom ett affärsområde eller inom 
någon underhållsenhet (Magnusson, Kroslid & Bergman , 2003). För ett 
mindre företag innebär det att Sex Sigma fungerar som ett internt 
förbättringsprogram (ibid). Denna strategi startar oftast enligt Magnusson et 
al (2003) inte från toppen av företagshierarkin utan börjar på någon enhet 
inom företaget för att sedan spridas och växa sig starkare.  
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3.3.3 Sex Sigma som en verktygslåda 
Sex Sigma som en verktygslåda går ut på att integrera de kvalitetsverktyg 
som ingår i Sex Sigma och även i vissa fall de två förbättringsmetoderna 
DMAIC och DFSS i de redan existerande strategierna som finns på företaget 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Eftersom endast delar av Sex 
Sigmas koncept adopteras blir ledningens roll inte lika viktig för ett lyckat 
införande (ibid). Sex Sigma kommer inte att bli ett begrepp bland de företag 
som väljer denna strategi. Det som blir känt är istället de individuella 
kvalitetsverktyg som ingår (ibid). 

Till skillnad från Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) anser Breyfogle 
(2001) att det finns två typer av implementeringsstrategier. Den ena strategin 
bygger på att lära ut de kvalitetsverktyg som ingår i Sex Sigma medan den 
andra är projektbaserad (Breyfogle, 2001). Dessa två strategier liknar den 
första och den sistnämnda implementeringsstrategin som Magnusson et al 
(2003) talar om. 

3.4 Vad krävs för en lyckad Sex Sigma implementering? 

De företag som namngavs i rapportens bakgrund (avsnitt 1.1) som användare 
av Sex Sigma, kännetecknas alla av att vara stora multinationella företag. 
Den största orsaken till att ett implementeringsförsök av Sex Sigma 
misslyckas beror oftast på avsaknaden av engagemang från ledningshåll och 
inte på organisationens storlek eller bristande resurser (Magnusson, Kroslid 
& Bergman, 2003). Liknande synpunkter finns även hos Sandholm och 
Sorqvist (2002), Dahlquist (2001), Antony och Banuelas (2002), Breyfogle 
(2002), Harry och Schroeder (2000) och Hahn (2002). 

”The likelihood of success with Six Sigma requires the activities being run and 
supported by top management” 
      (Sandholm och Sörqvist, 2002, s 17) 

För att lyckas med implementeringen av Sex Sigma krävs det förutom 
ledningens engagemang även ett antal andra punkter, vilka sammanställts 
nedan efter en teoristudie inom området. 

 Överbrygga ett kulturellt motstånd inom organisationen 
 Utveckla en infrastruktur 
 Träning och val av rätt personal 
 Resultatfokusering 
 Kundfokusering 
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Beroende på vilken strategi som väljs för införandet av Sex Sigma, kommer 
det att krävas olika mycket arbete för att överbrygga det vanligt 
förekommande motstånd inom en organisation, som ofta uppkommer till 
följd av radikala förändringar (Goleman, 2002). Sex Sigmas kultur bygger 
till stor del på teamarbete, kreativt tänkande och innovationer vilket kan 
skapa initiala problem för de företag som inte är vana vid dessa arbetsformer 
(Goleman, 2002). I dagens ständigt förändrade marknadsförutsättningar är 
det företagen som snabbt kan ta till sig och genomföra förändringar som är 
marknadsledande (Breyfogle, 2001). 

Som tidigare sagts måste ledningen vara medveten om vad Sex Sigma står 
för och verkligen förstå och framförallt ställa sig bakom denna förändring 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). I det inledande skedet av arbetet 
med att införa Sex Sigma är det extra viktigt att de anställda upplever ett 
aktivt och deltagande ledarskap (Harry & Schroeder, 2000). Sandholm 
(2002) påpekar att den gemensamma nämnaren för de företag som uppvisat 
strålande resultat med Sex Sigma är att företagets allra högsta chef på ett 
påtagligt och synligt sätt engagerat sig i förbättringsarbetet.  

En fara med att införa ett nytt arbetssätt som ska ligga till grund för det 
dagliga kvalitetsarbetet är att det kan komma att köras parallellt med de 
tidigare arbetssätten, utan att integreras med den övriga verksamheten 
(Hahn, 2002). För att Sex Sigma ska bli en del av verksamheten måste en 
effektiv infrastruktur introduceras (Sandholm & Sörqvist, 2002). Alla roller 
måste tydligt definieras, vilket blir extra viktigt om Sex Sigma införs som en 
företagsstrategi (ibid).  

Sex Sigma bygger som tidigare sagts nästan uteslutande på teamarbete. Det 
blir därför av stor vikt att välja rätt personer och att ge dessa en god 
utbildning (Brue, 2002). Sandholm och Sörqvist (2002) anser att det är av 
stor vikt hur utbildningsprogrammen planeras och genomförs. De flesta 
utbildningar som framgångsrikt genomförs inom ramen för Sex Sigma 
kombinerar ofta både teoretiska och praktiska moment (ibid). Framgången 
ligger också i hur väl utbildningsprogrammet anpassas för det aktuella 
företagets behov och rådande omständigheter (ibid). Utbildningens 
omfattning kommer självfallet att variera beroende på vilken strategi för 
införandet av Sex Sigma som väljs.  

Det är av stor vikt för företag som tillämpar Sex Sigma att fokusera på att 
uppnå resultat (Sandholm & Sörqvist, 2002). En viktig aspekt av Sex 
Sigmas resultatfokusering är att upprätta utmanande mål och att dessa mål 
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förklaras och klargörs för hela organisationen (ibid). Ledningen måste 
kontinuerligt ställa resultatkrav på de förbättringsprojekt som genomförs 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Att härleda företagets intäkter till 
genomförda Sex Sigma-projekt är något som enligt E. Skarin (Föreläsning, 
12 december, 2002) stundtals kan vara problematiskt. Detta försvårar för 
företaget att koppla samman erhållna intäkter med genomförda Sex Sigma-
projekt (ibid). 

Det föreligger en stor risk att de företag som tillämpar Sex Sigma blir för 
inriktade på den egna produktionen och den variation som förekommer 
(Sandholm & Sörqvist, 2002). Det ständigt pågående arbetet och den träning 
som ges inom Sex Sigma tenderar ibland att tappa fokus på företagets 
kunder (ibid). Om Sex Sigma ska ge den effekt som förväntas måste 
förbättringsaktiviteterna och valen av projekt genomsyras av ett starkt 
kundtänkande (ibid). Företagen behöver skapa en förståelse för hur deras 
kunder definierar kvalitet för att sedan skapa sina produkter och tjänster 
därefter (Harry & Schroeder, 2000). Vikten av att ytterligare stärka 
företagets kundfokus har under senare år utvecklats i samma takt som vikten 
av att arbeta med kvalitet och ständiga förbättringar (Pyzdek, 2001). Detta 
har lett till att flera, däribland Pyzdek (2001) och M. Birgersson 
(Föreläsning, 18:e september, 2003), anser att kundens position i den 
organisatoriska hierarkin har och bör förändras: 

 
Figur 3:3. En förändrad syn på företagets hierarki 
Efter Birgersson (2003). 

Figur 3:3 visar övergången från en organisatorisk hierarki där företagets 
ledning placeras på toppen, till en omvänd hierarki som istället sätter 
företagets kunder i fokus.    
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3.5 Tre sätt att mäta arbetet med Sex Sigma  

Enligt Byrne och Norris (2003) baseras besluten i Sex Sigma på fakta och 
data, inte gissningar eller intuition. Detta gör att valen av verktyg som 
används för att mäta ett företags arbete med Sex Sigma blir av stor betydelse 
(ibid). Mätverktygen måste vara designade på ett sätt att de tillhandahåller 
en omedelbar feedback till företaget både före, under och efter genomförda 
förbättringsprojekt (Breyfogle, 2001). 

Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) har identifierat tre mätverktyg som 
används, individuellt eller tillsammans, för att utvärdera och visualisera 
arbetet med Sex Sigma: 

 Sex Sigma som ett mätsystem – DPMO  
 Sex Sigma projektdatabas – Aktivitets- och sammanslagna kostnads-
besparingar 

 Självutvärderingsmodellen – Framgång = Sätt att angripa problemet * 
Resultat 

3.5.1 DPMO 
DPMO står för Defects per Million Opportunities och mäter antalet fel som 
en process genererar på en miljon försök (Brue, 2002). Det finns två olika 
sätt att räkna ut DPMO på vilket avgörs om de data som studeras är av 
antingen diskret eller kontinuerlig karaktär (Bilaga J). Det antal DPMO som 
fås efter beräkning av en process prestanda kan omvandlas till en sigma-nivå 
genom Bilaga I. Enligt Brassard, Skarin och Johansson (2003) bedöms de 
flesta verksamheter ligga på nivåer mellan 3-4 sigma. 

3.5.2 Projektdatabas 
De förbättringsprojekt som kan kopplas till Sex Sigma läggs in i en databas 
där förbättringsaktiviteterna och kostnadsbesparingarna för respektive 
projekt registreras (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Ett exempel på 
en projektdatabas som upprättades av företaget General Electric innehöll 
bland annat följande information (Breyfogle, 2001): 

 Förbättringsgruppens medlemmar 
 Uppskattad tid för avslutad fas av projektet (exempelvis tid för att 
genomföra Define-steget i DMAIC-metoden) 

 Den verkliga tid som en avslutat fas av projektet tog att genomföra 
 De kvalitetsverktyg som användes i projektet 
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 Definition av defekten/defekterna 
 Kostnadsbesparingar genererade av projektet 
 Positiva och negativa erfarenheter av det genomförda projektet 

3.5.3 Självutvärderingsmodellen 
Självutvärderingsmodellen baserar sig på en enkel formel där framgången av 
genomförda förbättringsprojekt i ett företag (y) är en funktion av hur 
effektiva förbättringsaktiviteterna är genomförda (x1) och vilka resultat (x2) 
som uppnåtts efter genomförda förbättringsaktiviteter (Magnusson, Kroslid 
& Bergman, 2003). 

Resultaten till de båda variablerna x1 och x2 erhålls genom att fylla i två 
olika frågeformulär (Bilaga B). Det första formuläret ger svaret på hur väl 
problemet har angripits medan det andra anger resultatet (Magnusson, 
Kroslid & Bergman, 2003). Resultaten av x1 och x2 plottas sedan in i en 
självutvärderingsmatris (figur 3:4). Figurens x-axel ges av värdet på x1 och 
y-axeln är värdet från variabeln x2. 

 
Figur 3:4. Sex Sigmas självutvärderingsmodell 
Efter Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, s 91. 

Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) påpekar att självutvärderings-
matrisen bör användas med stor tillförsikt eftersom den endast anger hur väl 
arbetet med Sex Sigma fungerar på en väldigt hög och abstrakt nivå. 
Företaget kan istället välja bland de frågor som finns i frågeformulären 
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(Bilaga B) och utifrån dessa göra en djupare utvärdering vilket kan ge 
information angående potentiella förbättringsområden (ibid). 

3.6 Val av lämpligt förbättringsprojekt 

Noggrannhet är ledordet vid valet av ett lämpligt Sex Sigma-projekt, vilket 
blir extra viktigt när de allra första så kallade pilotprojekten väljs ut (Hahn, 
2002). Dessa pilotprojekt inom Sex Sigma bör karaktäriseras av att vara 
lätthanterliga och helst leda till stora kostnadsbesparingar (Breyfogle, 2001). 
Liknande synpunkter finns även hos Sandholm och Sörqvist (2002). Om 
pilotprojekten visar sig lyckosamma ger det, förutom en trygghet för de som 
ska ta sig an framtida projekt även företaget och dess ledning ett förtroende 
för det nya arbetssättet (Breyfogle, 2001).  

Lynch, Bertolino och Cloutier (2003) anser att ett projekt som inte kan 
avslutas inom en överkomlig tidsperiod inte kan accepteras som ett Sex 
Sigma-projekt. Eftersom resurserna är begränsade väljs de projekt ut som 
kan uppvisa de största kostnadsbesparingarna på den kortaste tidsperioden 
(ibid). Liknande åsikter finns hos Harry och Schroeder (2000). 

E. Skarin (Föreläsning, 12 december, 2002) ger en mer ingående beskrivning 
av vad ett Sex Sigma-projekt bör inkludera: 

 Processen som väljs ut ska producera defekter 
 Defekten ska ha betydelse för en kund 

o Eller innebära stora onödiga kostnader för företaget 
 Processens prestanda ska kunna mätas 

o Rätt saker ska mätas 
 Projektet ska vara tillräckligt begränsat 
 Hellre flera små projekt än ett stort 

o Projektet ska kunna genomföras under överskådlig tid vilket är 
ungefär mellan fyra till sex månader. 

 Problemet ska vara tydligt beskrivet. 
o Defekten skall vara definierad. 
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Den process som ligger till grund för ett förbättringsprojekt ska enligt 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) innehålla följande: 

 Tydligt definierade mål och ägarskap. 
 Processen ska kartläggas till en, för ändamålet, lämplig detaljnivå. 
 Tydligt definierade tekniska krav (CTQ = Critical-to-quality). 
 Fortlöpande registrering och mätning av tekniska krav. 

Dagens allt mer komplexa processer gör att rollen som processägare blir av 
yttersta vikt att tillsätta (Melan, 1992). En processägare ansvarar för 
processens funktion, prestanda och de förändringar som genomförs på 
processen (ibid). Fastställandet och definitionen av processägarrollen är 
enligt Melan viktigt därför att: 

 Processägaren måste ges ett klart och tydligt ansvarsområde för att 
kunna genomföra förbättringar och rätta till kvalitetsbrister. 

 Underlättar beslutstagandet för processägaren. 
 Tvister som uppstår kring processen blir enklare att lösa genom att 
processägaren kan fungera som en slags skiljedomare. Tvister 
uppkommer speciellt rörandes processer som löper tvärs igenom en 
organisation. 

Kartläggningen av en process tillhandahåller ett medel för att ge de anställda 
som berörs av processen, en förståelse för dess funktion (Melan, 1992). En 
processkartläggning avslöjar oftast om det finns steg i processen som inte är 
värdeskapande för kunden vilket gör att kartläggningen kan ligga till grund 
för möjliga processförbättringar (ibid). 

Förutom att processen ska ha ett tydligt definierat ledarskap, klara mål och 
vara kartlagd måste även processens tekniska krav (CTQ) definieras. Genom 
att registrera processers tekniska krav kan företag försäkra sig om att deras 
processer både uppfyller kundernas krav och företagets övergripande mål 
(Breyfogle, 2001). Företaget General Electric definierar de tekniska kraven 
enligt följande: 

“Element of a process or practice which has a direct impact on its perceived 
quality” 
      (General Electric, 2003) 
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Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) delar in de tekniska kraven i tre 
olika delar nämligen standarder, kunder och processer (figur 3:5): 

 

er 

Figur 3:5. De tre vanligaste formerna av tekniska krav (CTQ). 
Efter Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, s 49. 

Det som kan anses vara tekniska krav som intresserar kunden kan 
identifieras genom att intervjua eller genomföra enkätundersökningar med 
företagets kunder (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Informationen 
kan också fås genom att sammanställa feedback som erhållits från företagets 
kunder genom servicesamtal, reklamationer och dylikt (ibid).  

Processens tekniska krav kan kopplas samman med produktionen 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Dessa tekniska krav kan 
identifieras genom att tala med produktionspersonalen, kontrollera 
produktionsrapporter och tidigare tagen mätdata (ibid). 

De tekniska kraven för standarder identifieras genom att ta del av lagtexter, 
interna och externa riktlinjer och standarder (Magnusson, Kroslid & 
Bergman, 2003).  

Om en process inte uppfyller urvalskriterierna, för val av process till ett 
förbättringsprojekt, bör frågan ställas om denna process har en tillräckligt 
hög mognadsgrad för att vara lämplig att genomföra ett förbättringsprojekt 
på (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). En effektiv metod för att 
kontrollera att en process verkligen uppfyller eller kommer att uppfylla 
dessa krav är att använda sig av ”The 9 Step Business Process Management 
Model” (Bilaga K). 
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4. DMAIC 

Kapitlet tar upp teorier bakom var och en av de fem faserna som ingår i 
DMAIC-metoden. Kapitlet avslutas med att förslag ges på vilka 
kvalitetsverktyg som kan vara lämpliga att använda sig av i respektive fas. 

När det uppstår problem i ett företags processer är det viktigt att de angrips 
på ett systematiskt och noggrant sätt och att fokus ligger på att lösa de 
problem som har den högsta besparingspotentialen (Bergman & Klefsjö, 
2001). DMAIC-metoden utgör enligt Magnusson, Kroslid och Bergman 
(2003) kärnan inom Sex Sigma och används vid genomförandet av 
processförbättringar: 

“Six Sigma’s trademark methodology of DMAIC (Define,Measure, Analyze, 
Improve, and Control) has become a standard operating procedure in 
companies around the globe“ 

(Chowdhury, 2002, s 16)  
 

”The DMAIC methodology is one of the most recognized features of Six Sigma 
and is one of the most widely tested and merited approaches to bottom-line 
process improvement available today” 
    (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003, s 150) 

DMAIC-metoden startar med en Define-fas och sedan följer de övriga 
faserna: Measure, Analyze, Improve och Control. Den svenska 
översättningen av DMAIC-metoden är DMAFS, dvs. Definiera, Mäta 
Analysera, Förbättra och Styr. Denna rapport kommer att använda den 
engelska akronymen DMAIC då den är ett mer allmänt känt begrepp än vad 
DMAFS är inom kvalitetsområdet. 

För att kunna uppnå ett tillfredsställande utfall av förbättringsarbetet är det 
viktigt att var och en av DMAIC-metodens fem faser noggrant genomförs 
(Brue, 2002).  
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4.1 Define 

När valet av projekt och förbättringsgrupp slutförts är det viktigt att en klar 
och tydlig bild sätts upp av hur projektet och gruppens arbete är tänkt att 
genomföras (Pande & Holpp, 2002). En bra lösning för detta ändamål är att 
upprätta ett projekt- och gruppkontrakt (Magnusson, Kroslid & Bergman, 
2003). Ett sådant projektkontrakt kan förslagsvis se ut enligt nedanstående 
tabeller (tabell 4:1 och tabell 4:2). 

Tabell 4:1 Projektkontrakt 1               Tabell 4:2 Projektkontrakt 2 

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

Som synes skiljer sig inte de båda projektkontrakten av Magnusson, Kroslid 
och Bergman (2003) och Pande och Holpp (2002) nämnvärt, vilket tyder på 
att det finns en enighet i vad som bör ingå i dessa. Ett väl genomfört 
projektkontrakt kan spara in på resurser som istället kan läggas i de 
kommande stegen av DMAIC-metoden (Magnusson et al, 2003). 
Förbättringsgruppens nästa uppgift blir att identifiera processens viktigaste 
del, nämligen processens interna eller externa kund (Pande & Holpp, 2002). 
Det är av stor vikt för förbättringsgruppen att ta reda på kundens krav, vilka 
blir extra viktiga då det handlar om en extern kund (ibid). Ett bra sätt att ta 
reda på vem kunden till processen är, vilka krav den ställer och vilka behov 
kunden har är att använda sig av brainstorming (Eckes, 2001).  

En viktig del av Define-fasen är den enkla y = f(X) ekvationen som används 
i alla förbättringsprojekt (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). 
Ekvationen definierar vilka viktiga faktorer (x) i processen som måste mätas, 
analyseras, förbättras och styras för att ge ett tillfredsställande processutbyte 
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(Brue, 2002). I ekvationen står y för det tekniska krav som skall förbättras 
(ibid). X och y kan också definieras som processens input respektive output 
(Magnusson et al, 2003). I denna fas skall processens y identifieras och 
definieras (ibid). I många fall är det fördelaktigt att endast arbete med ett y åt 
gången (Magnusson et al, 2003). 

Innan förbättringsgruppen kan inleda nästa fas av DMAIC-metoden behöver 
de ställa sig två frågor (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). 

 Vet vi den nuvarande prestandan på processens output (y)? 
 Delar förbättringsgruppen en liknande förståelse för den utvalda 
processen? 

Genom att skapa en övergripande processkarta som innehåller processens 
input, output och kund/kunder kan förbättringsgruppen skapa sig en liknande 
syn på processen (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Genom att skapa 
en processkarta kan förbättringsgruppen få idéer om var i processen de kan 
samla in data vilket kommer att underlätta nästa fas i DMAIC-metoden som 
är att mäta (Pande & Holpp, 2002).  

4.2 Measure 

Det första som genomförs i measure-fasen är att identifiera ett antal input-
faktorer (x) som kan påverka outputfaktorn, dvs. det tekniska kravet y 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). De flesta processer drivs vanligtvis 
av tre till sex nyckelfaktorer (Snee, 2002). Genom att finna dessa faktorer 
kan processen kontrolleras och optimeras (ibid). Det finns två olika typer av 
x-faktorer, kontrollerbara faktorer och okontrollerbara faktorer (ibid). De 
okontrollerbara faktorerna går även under namnet störfaktorer. Till skillnad 
från de kontrollerbara faktorerna kan störfaktorerna anses vara för 
kostsamma eller inte önskvärda att kontrollera (ibid). 
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Ett exempel på en schematisk bild av en process och förklaringar av dess 
faktorer ges i nedanstående figur 4:1  

ProcessenProcessens
input

Processens
output

Kontrollerbara faktorer

Okontrollerbara störfaktorer

K
U
N
D
E
R

 

Input (X) Kontrollerbara 
(X) 

Störfaktorer 
(X) 

Output (Y) 

Energi Temperatur Operatörer Produkt 

Råmaterial Tryck Skiftgång Kassation 

Vatten Koncentration Maskiner Tid 

Figur 4:1. Processchema med begreppsförklaring i tabell 
Efter Snee, 2002. 

För att förenkla och visualisera sambandet mellan x-faktorerna och y-faktorn 
kan exempelvis ett orsak-verkan-diagram användas (Bilaga E).  

Före datainsamlingen kan påbörjas måste outputfaktorn (y) och input-
faktorerna (x) definieras. För detta ändamål kan ett mätdokument användas 
(Eckes, 2001).  
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Nedanstående exempel ger ett mätdokument som kommer att bestå av fyra 
kolumner (ibid): 

 I den första kolumnen anges vilken faktor det är som ska mätas. Dessa 
faktorer måste vara de som har den högsta inverkan på processens 
prestanda. 

 I den andra kolumnen står det huruvida faktorn är en output- eller 
inputfaktor? 

 I den tredje kolumnen definieras den data som samlas in, antingen 
som diskret eller kontinuerlig. Diskret data kan exempelvis vara binär 
(1:a eller 0:a), dålig eller bra, på eller av osv. Kontinuerlig data är 
exempelvis vikt, höjd, längd, tid osv.  

 I den fjärde kolumnen får förbättringsgruppen stå till svars för hur de 
har tänkt gå tillväga vid datainsamlingen. Här kan exempelvis 
provgruppsstorlek, tid mellan provtagning och provtagningens längd 
ingå. 

När förbättringsgruppens medlemmar enats om vad som ska ingå i 
mätdokumentet kan själva mätningen ta vid (Magnusson, Kroslid & 
Bergman, 2003). Eventuella avvikelser från det uppställda mätdokumentet 
bör dokumenteras (ibid).  

Att genomföra mätningar på de orsaker som identifierats är inte något som 
går att genomföra för alla olika typer av orsaker. Ytterligare motiveringar till 
valet att utesluta mätdata är då insamlingsprocessen är för kostsam, 
tidskrävande eller icke önskvärd att genomföra (Magnusson, Kroslid & 
Bergman, 2003). För de fall när insamlad data inte går att kvantifiera 
används de kvalitetsverktyg som är anpassade för att hantera och analysera 
kvalitativ data, exempelvis de sju ledningsverktygen (ibid). 

4.3 Analyze 

Förbättringsgruppens första uppgift i analysfasen blir att lära känna 
processens output (y) baserat på de nytagna eller tidigare data som samlats 
in (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). En vidare kännedom av y fås 
genom at räkna ut följande (ibid): 

 Y:s medelvärde och standardavvikelse 
 Fördelning (Normal, Exponentiell, Weibull, Poisson)? 
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 Y:s prestanda uttryckt i DPMO. DPMO står för Defects per Million 
Opportunities och mäter antalet fel som en process genererar på en 
miljon försök (Brue, 2002). 

När processens output (y) kartlagts blir nästa steg att söka en förståelse för 
varför processen genererar fel genom att identifiera vilka av de utvalda 
faktorerna (x) som påverkar processens y (Brue, 2002).  

En av de största utmaningarna i analysfasen ligger i att finna de 
kvalitetsverktyg som bäst lämpar sig för analys av insamlad data (Pande & 
Holpp, 2002). De för analysfasen föreslagna kvalitetsverktygen spänner över 
ett brett spektra där skillnaden mellan de enkla och avancerade verktygen är 
stor (ibid). Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) föreslår bland annat 
verktygen paretodiagram, orsak-verkan-diagram, relationsdiagram, 
regressionsanalys och träddiagram, som lämpliga kvalitetsverktyg att 
använda sig av för att finna de x som påverkar processens y (tabell 4:3). 

Det kan dock hända att inte något av de uppmätta inputfaktorerna (x) visar 
sig ha en inverkan på processens y (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). 
Detta ger förbättringsgruppen viktig kunskap om processen men innebär 
också att den föregående mätfasen återigen måste gås igenom för att om 
möjligt finna andra x som påverkar processen (ibid).  

När förbättringsgruppen har skapat sig en klar bild över vilka faktorer som 
ger upphov till processens variation är det dags att gå vidare till nästa fas av 
DMAIC-metoden, nämligen förbättringsfasen (Brue, 2002). Innan 
förbättringsfasen inleds anser dock Magnusson, Kroslid och Bergman (2003) 
att det bör sättas upp mål för denna förbättringsfas. Processens prestanda kan 
enligt Magnusson et al (2003) förbättras på följande tre sätt: 

 Processens förutsägbarhet ökar 
 Reducering av variation 
 Processen centreras kring sitt medelvärde 

Om processens y anses vara oförutsägbart bör förbättringsmålet vara att 
reducera eller helt ta bort den påverkan som ges av de identifierade x:en 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Om däremot processens y anses 
vara förutsägbart ska fokus riktas på att försöka förbättra processens 
medelvärde och variation (ibid). 
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4.4 Improve 

Grundat på den kunskap som erhållits under de tidigare tre genomgångna 
faserna är det nu dags att ta fram ett eller flera sätt att förbättra processens 
prestanda på (Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003). Nu skall de faktorer 
som valts ut som de troligt bakomliggande orsakerna till processens 
variation modifieras så att det önskade utfallet på processen uppnås (Brue, 
2002).  

De föreslagna förbättringsåtgärderna får genomgå en kostnads- och 
intäktsanalys där förslagen jämförs både enskilt och med varandra (Pande & 
Holpp, 2002). På kostnadssidan skall alla direkta kostnader som kan kopplas 
samman med den föreslagna förbättringsåtgärden samt kostnaderna för 
projektet räknas upp medan intäktssidan ska innehålla de direkta 
kostnadsbesparingarna som förbättringsåtgärden leder till (Magnusson, 
Kroslid & Bergman, 2003). Baserat på denna kostnads- och intäktsanalys 
kan de föreslagna förbättringarna analyseras och de bästa senare 
implementeras (ibid). 

4.5 Control

Efter att de föreslagna förbättringarna har införts ska processen mätas för att 
se om de mål som ställts upp för projektet har uppfyllts (Magnusson, Kroslid 
& Bergman, 2003). Oftast tar det en tid innan processen har blivit ”stabil” 
efter införda förbättringar (ibid).  

Med stöd av den kostnads och intäktsanalys som genomfördes i Improve-
fasen kan sedan de erhållna kostnadsbesparingarna mätas (ibid). Magnusson 
et al (2003) anser att det bör antas ett återhållsamt uppskattande av de 
kostnadsbesparingar som kan kopplas samman med de införda 
förbättringarna och att controllers bör kopplas in för att få korrekta 
ekonomiska uppgifter.  

Målet med Control-fasen (Styrfasen) är enligt Brassard, Skarin och 
Johansson (2003): 

”Målet i steget styr är att säkerhetsställa att de uppnådda resultaten blir 
bestående genom att de förbättrade arbetsmetoderna eller processerna blir 
införda rutiner. Målet är också att kunna förutse framtida förbättringar och se 
till att lärdomarna från förbättringsarbetet bevaras” 

     (Brassard, Johansson & Skarin, 2003, s 22) 
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Brassard, Skarin och Johansson (2003) ger ett förslag på hur de anser att 
Control-fasens processflöde bör se ut (figur 4:2): 

 
Figur 4:2. Processflödet i steget styr 
Brassard, Skarin och Johansson, 2003. 

För att i enighet med Control-fasens mål som är att säkerhetsställa att de 
införda förbättringsåtgärderna blir bestående, finns det ett antal olika 
kvalitetsverktyg att arbeta med (Brassard, Skarin & Johansson, 2003). 
Brassard et al (2003) anser att genom att tänka i de banor som ges av 
Planera-Gör-Studera-Lär-cykeln skapas en mentalitet hos den anställda att 
ständigt förbättra och kontrollera sina arbetsrutiner. 

Specifika åtgärder som förbättringsgruppen kan vidta i denna fas är enligt 
(Pande & Holpp, 2002): 

 Utveckla ett mätsätt som kontrollerar att de föreslagna 
förbättringsåtgärderna uppvisar en önskad effektivitet. 

 Skapa en åtgärdsplan för möjliga problem som kan uppkomma. 
 Informera om vilka nyckelfaktorer som har den högsta inverkan och 
ligger till grund för processens prestanda. 

 Dela med sig av de erfarenheter som projektet har givit dem genom 
hela organisationen. 

 Lämna över ansvaret till de anställda som har det dagliga ansvaret för 
processen. 
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4.6 Valet av rätt kvalitetsverktyg 

Under var och en av de fem faser som ingår i DMAIC-metoden finns det ett 
antal olika kvalitetsverktyg som föreslås vara lämpliga att använda sig av. 
Pande och Holpp (2002) tycker att valen av verktyg bör göras så enkla som 
möjligt. Endast de verktyg som kan visa upp ett tydligt resultat ska användas 
(ibid). 

För att underlätta valet av kvalitetsverktyg kan följande matris av Simon 
(2003) vara lämplig att ha i åtanke (figur 4:4). 

 

t

g 
Figur 4:4. Matris för val av kv
Efter. Simon, 2003. 

De kvalitetsverktyg som vä
både användarvänliga, oc
kombineras med en påvis
enkelhet tankar kring vad so

På följande sida i tabell 4:3
kan vara lämpliga att använ
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ljs ska med andra ord enligt figur 4:4 helst vara 
h enkla att implementera. Detta ska också 
bar effekt. Figuren av Simon väcker trots sin 
m bör beaktas vid valen av kvalitetsverktyg. 

 ges olika förslag på vilka kvalitetsverktyg som 
da sig av under respektive metodfas. 

dustriell ekonomi och samhällsvetenskap 
gen för kvalitets- och miljöledning 

42



                  - DMAIC - 

Tabell 4:3 Föreslagna kvalitetsverktyg under respektive fas av DMAIC-
metoden 
 Define Measure Analyze Improve Control Fas 

a
Källa  Käll

Skarin 
(2002) 

Process-
kartläggning/ 
Flödesscheman 

Mätsystemanalys  
(Gage R&R) 
Paretodiagram 
Histogram 
Boxplot 
Tidsdiagram 
Processduglighet 

Hypotes-
prövning 

Brainstorming 
Process- 
kartläggning/ 
Flödesscheman 
FMEA 
SFP 
 

SPS 
Poka Yoke 

IsixSigma 
(2003) 

Process-
kartläggning/ 
Flödesscheman 
 

Benchmarking 
Mätsystemanalys  
(Gage R&R) 
Processduglighet 
Flödesscheman 
Datainsamlingsplan 

Histogram 
Paretodiagram 
Tidsdiagram 
Regressions-
analys 
Orsak-verkan- 
diagram 
5*Varför 
Hypotes-
prövning 

Brainstorming 
Försöks-
planering 
QFD 
FMEA 
 

Process- 
duglighet 
SPS 
Kalkylering av 
Kostnads-
besparingar 
Beräkning av 
sigmavärde 

Magnusson, 
Kroslid och 
Bergman  
(2003) 

Process-
kartläggning/ 
Flödesscheman 

Orsak-verkan- 
diagram 
Datainsamlingsplan 

Process-
duglighet 
SPS 
Mätsystem-
analys (Gage 
R&R) 
Histogram 
ANOVA 
Regressions-
analys 
Träddiagram 
Relations-
diagram 

Kostnads/intäkts 
-analys 

SPS 
Kalkylering  
av 
Kostnads-
besparingar 

Brassard, 
Skarin och 
Johansson 
(2003) 

Släktskaps-
diagram 
Kommunika-
tionsplan 
Paretodiagram 

Histogram 
Styrdiagram 
Paretodiagram 
Sigmanivå 
Taguchis 
förlustfunktion 
Flödesscheman 
Tidsdiagram 
 

Relations-
diagram 
Brainstorming 
Orsak-verkan-
diagram 
SFP 
Sambands-
diagram 
Träddiagram 
 

Brainstorming 
Åtagandematris 
FMEA 
Histogram 
Paretodiagram 
PDCA-cykeln 
Sigmanivå 
Tidsdiagram 
Projektgrindar 
 

SPS 
PDCA-cykeln 
Tidsdiagram 
Projekt- 
Grindar 
Process- 
ledningskarta 
Kommunika-
tionsplan 
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5 Ett förbättringsprojekt med stöd av DMAIC-metoden 

Kapitlet beskriver ett förbättringsprojekt utfört på CAS-OB-stationen där 
råstål förädlas, genom tillsatser av olika legeringsämnen, till beställda 
stålsorter. Förbättringsprojektet har genomförts med stöd av Sex Sigma-
metoden DMAIC och går ut på att försöka identifiera orsaker och reducera 
den påverkan som dessa orsaker ger på det undersökta problemet. 
Problemet är de analysbommar som uppkommer på CAS-OB vid legering 
med ämnet niob (Nb). 

De data som undersökaren själv samlar in kallas för empiri. Ordet empiri 
kommer från grekiskans ”empeiria”, där peiria betyder försök eller prövning. 
Rapportens empiriska undersökning följer de fyra inledande faserna av 
DMAIC-metoden, Define , Measure Analyze och Improve. 

5.1 Val av förbättringsprojekt 

Valet av förbättringsprojekt föll på CAS-OB-processen och problemet med 
de analysbommar som uppkommer vid behandling. Processens huvudsakliga 
uppgift är att förädla råstål till stål enligt beställd analys och temperatur. 
CAS-OB processen återfinns på SSAB Tunnplåt AB:s stålverk i Luleå. 
Förkortningen CAS-OB står för Composition, Adjustment by Sealed argon 
bubbling with Oxygen Blowing (en mer ingående beskrivning av CAS-OB-
processen återfinns i Bilaga C). 

Projektet valdes grundat på att det väl uppfyller de kriterier (se avsnitt 3.6) 
som ett lämpligt Sex Sigma-projekt bör innefattas av. Projektet kommer att 
behandla problemet med de antal analysbommar som uppkommit på CAS-
OB-stationen under år 2003. En analysbom uppkommer då tillverkningen av 
stålet inte uppfyller de krav som ställts från kunden. 

5.2 Define 

Define-fasen inleds med att en klar och tydlig bild av projektet sätts upp 
genom att medlemmarna i förbättringsgruppen tar fram och kommer överens 
om ett projekt och gruppkontrakt. Förbättringsgruppen, som kommer att ta 
sig an detta projekt, skiljer sig en del ifrån de vanligt förekommande Sex 
Sigma-grupperna som beskrivs i avsnitt 3.3.1 och tabell 3:2. I egenskap av 
författare av denna rapport kommer jag att ikläda mig rollen som 
förbättringsledare och således inneha ett övergripande projektansvar. De 
övriga medlemmarna i gruppen kommer inte att, i likhet med en green belt, 
arbeta deltid med projektet utan kommer att bistå med hjälp när det behövs. 
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Projektkontraktet är enligt ovanstående en hjälp för förbättringsgruppens 
medlemmar att skapa sig en gemensam syn på det valda projektet. 
Projektkontraktet som valts för detta projekt har influerats av de två 
projektkontraktsförslagen som finns representerade i avsnitt 2.5.1. 

5.2.1 Projektkontraktet 
Projektkontraktet kommer att innehålla följande: 

 Lönsamhetsbedömning av projektet 
o Varför väljs detta projekt? 
o Varför är det viktigt att genomföra projektet just nu? 

 Projektets syfte 
 Projektets avgränsningar 
 Teamets deltagare och rollfördelning 
 Projektplanering – Vad ska ingå i respektive fas av DMAIC-metoden 
 Preliminär tidsplan 

 Lönsamhetsbedömning av projektet. 
o Varför väljs detta projekt? 

Trenden på stålmarknaden går allt mer mot en användning av höghållfasta 
stål (SSAB, 2003b). Exempelvis har andelen höghållfasta stål i bilars 
karosser ökat med ca 30 % under de senaste 15 åren (ibid). SSAB har valt att 
följa denna uppåtgående trend genom att ”nischa” sin produktion mot att allt 
mer innefattas av dessa höghållfasta ståltyper. Bland dessa ståltyper märks 
främst UHS (Ultra Höghållfasta Stål) och EHS ( Extra Höghållfasta Stål). 

Försäljningstillväxten för SSAB:s EHS/UHS-stål följer en positiv trend 
vilket kan förklaras av en stark hemmamarknad i kombination med fortsatt 
utveckling på den kinesiska marknaden. Trenden förklaras även av att flera 
andra länder i Europa också har en positiv utveckling och att prisnivån är 
klart bättre än under år 2002. Under januari år 2003 fakturerades 23% mer 
EHS/UHS jämfört med januari år 2002. Enligt SSAB är denna utveckling 
något som överträffar det planerade utfallet. (SSAB, 2003b) 

De nya höghållfasta ståltyperna är svårare att tillverka jämfört med de 
traditionella ståltyperna. Tillverkningssvårigheterna beror främst på att 
toleransgränserna, som sätts av företagets kunder, är snävare för de 
höghållfasta stålen jämfört med toleransgränserna för de traditionella 
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ståltyperna. De snäva toleransgränserna gör att det blir svårare att tillverka 
ett höghållfast stål vilket medför att det lättare uppkommer en analysbom. 
En analysbom som uppstår på ett höghållfast stål gör att det kan uppstå 
avsättningsproblem. Dessa avsättningsproblem för ett ”feltillverkat” stål är 
större för höghållfasta stål jämfört med traditionella stål.  

o Varför är det viktigt att genomföra projektet just nu? 
Produktionen av de höghållfasta stålen är i dagsläget markant lägre än för de 
traditionella ståltyperna. Efterfrågan av de höghållfasta stålsorter visar dock 
en klart uppåtgående trend vilket kommer att leda till en ökad produktion av 
dessa. Genom att i ett tidigt skede försöka komma tillrätta med de 
analysbommar som uppkommer på de höghållfasta stålen kan företagets 
framtida intäkter ökas. 

 Projektets syfte. 
Vid CAS-OB stationen tillsätts ett antal olika legeringar för förädling av 
råstål till stål. För att undersöka om något av de legeringsämnen som tillsätts 
vid förädling av stålet har legat bakom fler analysbommar än något annat 
ämne, upprättades ett diagram där antalet analysbommar har sorterats efter 
ämne (figur 5:1). 

Antalet analysbommar per ämne mellan
 vecka     1-43 år 2003
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Figur 5:1. Antalet analysbommar sorterat efter ämne . 
Efter en intervju med C. Nilsson (intervju, 17:e oktober, 2003) och S. 
Rutqvist (intervju, 17:e oktober, 2003) och med stöd av stapeldiagrammet i 
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figur 5:1 valdes de analysbommar som uppkommit på stålsorter 
innehållandes niob (Nb) ut för vidare analys. Legering med ämnet mangan 
(Mn) som nästan har gett upphov till lika många analysbommar som för 
legering med niob uteslöts då det ansågs att en analys av två legeringsämnen 
skulle leda till ett alltför omfattande arbete. 

o Syfte 
Projektets syfte är att identifiera de bakomliggande orsakerna till problemet 
med de analysbommar som uppkommer på stålkoder innehållandes ämnet 
niob (Nb). Den information som fås fram kring de identifierade och utvalda 
orsakerna ska ligga till grund för framtagningen av förbättringsförslag. 

 Projektets avgränsningar. 
Endast de stålkoder som innehåller niob (Nb) kommer att analyseras. Valet 
gjordes grundat på det faktum att ämnet niob ligger bakom flest antal 
analysbommar.  

De antal stålkoder som tillverkas uppgår till mellan 200-300 stycken vilket 
ger upphov till stora datamängder. Valet att plocka ut ett ämne (niob), 
minskar mängden data vilket underlättar analysarbetet.  

Analysen kommer även att avgränsas till att innefatta data som registrerats i 
företagets databas STINS mellan vecka 1-43 år 2003. Avgränsningen görs 
dels för att reducera mängden data men även eftersom intresset ligger i att i 
första hand se på de avvikelser som uppkommit på de höghållfasta stålen. 
Dessa stål har endast funnits i produktionen under senare år.  
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 Teamets deltagare och rollfördelning. 

I nedanstående tabell 5:1 redovisas de arbetsuppgifter och ansvar som följer 
med de två olika rollerna, förbättringsledare och gruppmedlem, som finns 
representerade i projektets förbättringsgrupp.  

Tabell 5:1. Rollfördelning och arbetsuppgifter 
 Förbättringsledare 

Mikael Forsell, examensarbetare
Gruppmedlemmar 
L. Larsson, tekniskt ansvarig 
CAS-OB 
R. Lööw, daggående maskin-
skötare CAS-OB  
C. Nilsson, metallurgiutvecklare 
S. Rutqvist, metallurgiutvecklare
J. Westerberg, Driftledare skift-
lag 1 på CAS-OB 

Arbets-
uppgifter 
 

Försäkra att projektet 
framskrider enligt DMAIC-
metoden, 
Upprätthålla kommunikationen 
och bestämma möten med övriga 
gruppmedlemmar 

Tillhandahålla förbättrings-
ledaren efterfrågad information  
Öka förbättringsledarens 
kunskaper inom den studerade 
processen 

Ansvar Driva projektet framåt och 
färdigställa projektrapporten. 

Att bistå med information och 
support under projektets gång.  
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 Projektplanering.  

I nedanstående tabell 5:2 ges en grovplan över vad som är tänkt att utföras i 
DMAIC:s fyra inledande faser.  

  Tabell 5:2. Projektplanering 
Define Measure Analyze  Improve  

Identifiera 
processens y 
och genomför 
en process-
kartläggning 

Identifiera 
orsaker (x) till 
processens y 
(analysbom-
marna) 
 Samla in data 
på processens 
y för analys 

Identifiera 
problemets 
huvudorsaker 
och analysera 
data  

Ta fram vad 
som bör 
utredas/förbät-
tras utifrån 
genomförda 
intervjuer med 
CAS-OB-
personal  

 
 Preliminär tidsplan. 

 
Figur 5:2. Tidsplanering av projektet. 

För att skapa en klar och tydlig bild över vilken tid som ska ställas till 
förfogande för respektive fas av DMAIC-metoden används ett Gantt 
schema. Gantt schemat i figur 5:2 visar startdatum, stoppdatum och vilken 
längd i antalet veckor (w i figur) som avsatts för respektive DMAIC-fas. 

 Projektkontraktet har sammanställts och verifierats av följande 
personer: 

Projektkontraktet sammanställdes av M. Forsell, C. Nilsson och S. Rutqvist 
under ett möte den 17:e oktober 2003 på stålkontoret på SSAB Tunnplåt AB 
i Luleå. 
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5.2.2 Processkarta 
För att skapa en gemensam syn inom gruppen på CAS-OB-processen togs en 
processkarta fram från SSAB Tunnplåt AB i Luleås verksamhetssystem. 
Nedanstående figur 5:3 är en processkartläggning av CAS-OB-processen 
som beskriver ståltillverkningen från råstål till färdigbehandlat stål.  

 
Figur 5:3. Ståltillverkningsprocess för CAS-OB 
Efter SSAB Tunnplåt AB:s intranät och verksamhetssystemet, 2003. 

5.2.3 Processens kunder och deras krav 
Processens kunder kan vara både interna och externa. CAS-OB-processen 
har både en intern och en extern kund. Den interna kunden är gjutarna i 
ämnes-processen vilken är den process som följer direkt efter CAS-OB-
processen. Den externa kunden är den valsning och beläggning som 
återfinns vid tunnplåtstillverkningen i Borlänge. 

CAS-OB-processen arbetar efter följande två kundkrav: 

 Processen ska utföras på rätt tid. Med rätt tid menas i detta fallet ± 3 
minuter, beroende på stålsort, utöver måltiden som är 38-40 min.  

 Rätt analys enligt tillverkningsföreskrifterna, < 0,4 % fel. 

Projektkontraktet och den processkartläggningen över CAS-OB som togs 
fram gör att gruppen kan anses ha skapat sig en liknande uppfattning över 
problemet med analysbommarna.  
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5.3 Measure 

Förbättringsgruppen har fram till denna fas av DMAIC-metoden skapat sig 
en gemensam uppfattning om processen och dess tekniska krav (y). Med 
processens tekniska krav menas i detta fall de analysbommar som 
uppkommer vid legering av stålkoder innehållandes niob (Nb). CAS-OB-
processens tekniska krav har ett starkt produktionssamband och 
identifierades följaktligen genom kontakt med produktionspersonal och 
ansvariga för CAS-OB.  

Det första steget i denna fas av DMAIC-metoden är att identifiera ett antal 
inputfaktorer (x) som kan påverka outputfaktorn (y), dvs. processens 
tekniska krav. För att identifiera dessa inputfaktorer (orsaker) bakom 
problemet med analysbommarna, används ett orsak-verkan-diagram (Bilaga 
E).  

Det orsak-verkan-diagram i figur 5:4 som arbetades fram gemensamt inom 
förbättringsgruppen visar att det finns sju stycken huvudorsaker bakom 
problemet med analysbommarna på CAS-OB. 

 
Figur 5:4. Orsak-verkan-diagram 

Huvudorsakerna; Prov, Utrustning, Skänkar, Spolning, Utbyte, S
den Mänskliga faktorn förklaras närmare i Bilaga H tillsammans
större version av figur 5:4. 
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För att få en större kunskap om de orsaker som identifierats görs en 
bedömning om orsakerna (faktorerna) kan anses vara kontrollerbara eller om 
de är okontrollerbara (störfaktorer). I tabell 5:3 anges de kontrollerbara 
faktorerna. 

Tabell 5:3. Kontrollerbara faktorer 
Kontrollerbara faktorer 

Dålig klocka Spoltid Syre i slagg 
Provtagningstid Legeringsmängd Fraktion 
Utbildning Syre i stål  
 
De flesta av de orsaker som identifierades ansågs av förbättringsgruppens 
medlemmar vara okontrollerbara (tabell 5:4). Orsaker som kategoriseras som 
okontrollerbara anses exempelvis vara för kostsamma eller inte önskvärda 
att kontrollera.  

Tabell 5:4. Okontrollerbara faktorer 
Okontrollerbara faktorer 

Felaktig provanalys Olika provlabb Bottenspolningsfunktionen 
Temperaturfall Fri bord Legeringsutrustning 
Vågfel Lock i klockan Dåligt spolöga 
Lansspolning Medföljande slagg Överblåst slagg 
Stora värmningar   Perfekt stål 

Med stöd av ovanstående tabeller (tabell 5:3 & tabell 5:4) kan det 
konstateras att merparten av de identifierade orsakerna anses vara 
okontrollerbara. Indelningen av orsakerna ger en fingervisning om vilka 
orsaker som går att påverka mot ett önskat utfall för CAS-OB-processen. De 
orsaker som benämnts som okontrollerbara bör inte uteslutas från vidare 
analys då det, enligt min (förbättringsledarens) mening, inte kan 
säkerhetsställas att samtliga av de orsaker som kategoriserats som 
okontrollerbara, verkligen är det.  

I rapportens teorikapitel (kapitel 4) som behandlar DMAIC-metoden, 
beskrivs vikten av att samla in mätdata till de orsaker som identifierats. 
Kapitlet beskriver även möjligheten att tillämpa kvalitativa kvalitetsverktyg 
istället för kvantitativa. Sex Sigma-projekt som bedrivs utan insamling av 
mätdata till de identifierade orsakerna kan anses vara projekt förenade med 
en högre risk jämfört med de projekt där data samlas in. I detta projekt har 
valet att inte samla några mätdata på de identifierade orsakerna gjorts vilket 
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motiveras grundat både på svårigheterna med att samla in data och på 
tidsaspekten.  

De data (hårddata) som kommer att samlas in är data på processen y. Data på 
processens y samlas in för att få en mer grundläggande kännedom om den 
undersökta processen. För att analysera och vikta de orsaker (x) som tagits 
fram, kommer de kvalitetsverktyg som har en funktion med huvudsakligt 
fokus på att strukturera och ta fram kvalitativ data att användas. 

5.4 Analyze  

Baserat på de tidigare data som samlats in kan en vidare kännedom om 
processens output (y) erhållas genom att räkna ut y:s medelvärde. 

Medelvärdet på utfallet av de antal analysbommar som uppkommit fås 
genom att först koda om en icke analysbom till 0 och en analysbom till 1. 
Ytterligare information som krävs är antalet charger med legeringsämnet 
niob som passerat CAS-OB under den angivna tidsperioden (avsnitt 5.2.1) 
och de antal av dessa charger som har genererat en analysbom. All data till 
nedanstående analysdel har hämtats från SSAB Tunnplåt AB i Luleås 
databas STINS: 

Antalet genomförda charger innehållandes niob (Nb):  = 4940 
Antalet analysbommar:        = 31 

Medelvärdet (Ekv. 2):                 4940
31

= 0,006257 

Medelvärdet enligt ovanstående beräkning på 0,63 % står för andelen 
analysbommar av antalet genomförda charger som inträffat i den undersökta 
tidsperioden.  

Processens DPMO liknar beräkningen av medelvärdet för antalet analys-
bommar. DPMO räknas ut enligt Bilaga J: 

Antalet DPMO:             ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
×

14940
311000000 = 6257 

Antalet DPMO för processen är 6275 stycken vilket efter avläsningen i 
Bilaga I ger ett sigmavärde på ungefär 4.0. Denna nivå överensstämmer väl 
med var de flesta företag i dagsläget befinner sig, nämligen mellan 3-4 
sigma. 
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Nästa steg är att gå tillbaka till det orsak-verkan-diagram som togs fram i 
Measure-fasen (figur 5:4). Uppgiften är att söka en förståelse för vilka av de 
identifierade orsakerna som har en inverkan på processens output (y). För att 
genomföra detta används ett relationsdiagram (figur 5:5).  

Vad är det som orsakar en analysbom vid legering med ämnet Niob?

Fel på vågen

Överblåst
slagg

Spoltid

Felaktig
provtid Lock i klockan

Lansspolning

Fri bord Medföljande
slagg

Olika labb

Syre i slagg

Syre i stål

Perfekt stål
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rsson
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L. Larsson 
C. Nilsson 

Figur 5:5. Relationsdiagram 

Det färdigställda relationsdiagrammet (figur 5:5) visar sambanden mellan 
orsakerna till det undersökta problemet. De orsaker som förbättringsgruppen 
väljer att benämna som grundorsaker till problemet kommer att utgöra 
kärnan i arbetet med att ta fram förbättringsförslag. För att reducera de antal 
orsaker som finns angivna i relationsdiagrammet (figur 5:5) genomförs först 
en analys av diagrammet. Viktigt att poängtera är att analysen av 
relationsdiagrammet används som ett komplement till förbättringsgruppens 
samlade erfarenhet och inte som ett slutgiltigt val av grundorsaker till 
problemet. Syftet med analysen är att identifiera den/de orsak/orsaker som 
har flest utgående pilar (pådrivare), flest inkommande pilar (kritiskt utfall) 
och flest inkommande och utgående pilar (flaskhals). Pilarnas riktning anger 
ett orsak-verkan samband där pilens början anger orsak medan pilens spets 
anger orsakens verkan.  

Flest antal utgående pilar har orsaken utbildning som enligt den grupp som 
genomförde relationsdiagrammet i stort sett kan kopplas ihop med samtliga 
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orsaker. Orsaken utbildning eller grad av utbildning hos den anställde är den 
orsak som enligt en analys av ett relationsdiagram bör behandlas först. Flest 
inkommande pilar (6 stycken) har felaktig provanalys och legeringsmängd. 
Legeringsmängden har sammanlagt även flest inkommande och flest 
utgående pilar. De övriga orsakerna, förutom ”syre i slagg” och 
”bottenspolning”, har endast en eller två stycken inkommande/utgående 
pilar.  

Med stöd av ovanstående analys ska förbättringsgruppen ta beslut om vilka 
orsaker som ska ligga till grund för den framtagning av de 
förbättringsförslag som följer i nästkommande förbättringsfas, Improve. 
Med stöd av relationsdiagrammet (figur 5:5) och den processkunskap som 
finns inom förbättringsgruppen väljs att huvudsakligen koncentrera det 
fortsatta projektarbetet på orsakerna legeringsmängd, syre i stål, syre i slagg, 
spoltid och fraktion (tabell 5:5). 
 
Tabell 5:5 Problemets grundorsaker 

Problemets grundorsaker 
Legeringsmängd Syre i stål Syre i slagg 
Spoltid Fraktion  
 
Orsaken felaktig provanalys som enligt relationsdiagrammet (figur 5:5) har 
flertalet samband med de övriga orsakerna, utesluts från vidare utredning då 
det inte har kunnats konstateras att provlabbet har givit någon felaktig niob-
analys. Den grad av utbildning hos de anställda på CAS-OB som enligt 
analysen av relationsdiagrammet visade sig vara en ”pådrivare” utesluts 
också. Förbättringsgruppens medlemmar ansåg att problemets grundorsaker 
först bör utredas för att ta reda på vilken möjlig utbildningsinsats som kan 
komma att krävas.  

Då grundorsakerna är fastställda återstår analysfasens avslutande del som är 
att upprätta ett förbättringsmål för den undersökta processen. 
Förbättringsmålet för processen fastställs utifrån de egenskaper som finns 
hos processens y. Processens y kan antingen vara förutsägbart eller 
oförutsägbart (avsnitt 4.3). De analysbommar som uppkommer på CAS-OB 
kan anses vara oförutsägbara vilket enligt avsnitt 4.3 leder till att det 
huvudsakliga förbättringsmålet ska vara att reducera eller helt ta bort den 
påverkan som ges av de identifierade och valda orsakerna (x) till problemet.  
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Förutom projektets övergripande förbättringsmål finns det även mål på hela 
ståltillverkningsprocessen, som ställts av SSAB Tunnplåt AB i Borlänge, 
som bör tas hänsyn till. För att uppnå dessa mål från SSAB Tunnplåt AB i 
Borlänge har SSAB Tunnplåt AB i Luleå satt upp ett antal produktionsmål 
på sina enheter. CAS-OB-processen som ingår i enheten Ämne har ett 
produktionsmål där antalet analysbommar ska underskrida 0,4 % av antalet 
tillverkade stålkoder.  

Om CAS-OB processen producerat efter produktionsmålet på mindre än 0,4 
% analysbommar för de 4940 charger innehållandes ämnet niob som 
tillverkats under den angivna projektperioden, hade antalet analysbommar, 
istället för 31 st. uppgått till följande: 

Antalet analysbommar enligt mål för 
CAS-OB:     

         2076,194940004,0 ≈=× st. 

Antalet analysbommar borde enligt ovanstående beräkning ha varit ca 20 st. 
istället för de 31 st. analysbommar som uppkom under den avgränsade 
tidsperioden. Processens DPMO för det uppsatta produktionsmålet på CAS-
OB blir följande: 

Antalet genomförda charger 
innehållandes niob (Nb): 

           = 4940 

Antalet analysbommar enligt mål för 
CAS-OB: 

                   = 20 (19,76) 

Antalet DPMO:   
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
×

14940
76,191000000 = 4000 

Antalet DPMO för produktionsmålet på CAS-OB-processen är 4000 DPMO 
vilket efter avläsning i Bilaga I ger ett sigmavärde som ligger ungefär mellan 
4,1 och 4,2. Förbättringsmålet enligt mätsystemet DPMO blir således att från 
nuvarande 6257 DPMO nå produktionsmålet på 4000 DPMO.  
 
Det yttersta målet med arbetssättet Sex Sigma är att slutligen att nå gränsen 
sex sigma som innebär att endast 3,4 fel på en miljon försök får förekomma. 
En processnivå på sex sigma för CAS-OB-processen skulle nästan radera ut 
ordet analysbom då endast ca 1 st. analysbom skulle uppkomma var 50:e år, 
förutsatt att antalet charger innehållandes legeringsämnet niob är enligt 
dagens antal.  
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Sammantaget ser förbättringsmålen för projektet och den följande 
förbättringsfasen, Improve, ut som följer: 

 Huvudmålet är att reducera eller helt ta bort den påverkan som ges av 
de identifierade och valda orsakerna (x). 

 En förhoppning är även att CAS-OB processen uppnår produktions-
målet på < 0,4 % analysbommar och främst då vid legering med 
ämnet niob. Målet för CAS-OB-processen kan även uttryckas i 
DPMO och ett värde på sigma. Enligt mätsystemet DPMO är målet 
4000 DPMO vilket ger ett sigma-värde på mellan 4.1 och 4.2 sigma. 

Det sistnämnda förbättringsmålet kan vid en första anblick verka aningen 
lågt tilltaget då förbättringen uttryckt i antalet sigma endast är 0,1-0,2 sigma. 
Uttryckt som en procentuell förbättring på CAS-OB-processen rör sig dessa 
0,1-0,2 sigma faktiskt om en förbättring på ca 36 %.  

5.5 Improve  

Med utgångspunkt från de fem grundorsakerna legeringsmängd, syre i stål, 
syre i slagg, spoltid och fraktion genomfördes intervjuer med samtliga fem 
skiftlag på CAS-OB. Syftet med intervjuerna var att försöka få fram vad som 
döljer sig bakom de utvalda orsakernas negativa påverkan på CAS-OB-
processen.  

I denna fas av DMAIC-metoden valdes således inga utav de kvalitetsverktyg 
som föreslås i tabell 4:3. Valet att inte välja något av de föreslagna 
kvalitetsverktygen och istället genomföra intervjuer motiveras enligt 
följande: 

 Den skiftgång som finns på SSAB Tunnplåt AB i Luleå innebär att 
fem olika skiftlag delar veckans sju dagar mellan sig. Detta upplägg 
leder bland annat till att under en skiftvecka arbetar ett skiftlag fredag 
– söndag medan ett annat går nattskift mellan tisdag – fredag. 
Uppdelningen gör att det uppstår problem med att sammankalla CAS-
OB-operatörer från samtliga skiftlag till ett gemensamt möte  

 Under ett pågående skift finns det lite tid för raster och de få raster 
som CAS-OB-operatörerna har sker oftast framför de skärmar som 
övervakar behandlingsprocessen. Den tid som operatörerna är 
tillgängliga för inbokade möten är således begränsad vilket gjorde att 
det inte fanns tid att avsätta för ett möte under skiftets gång. 
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I nedanstående avsnitt 5.5.1 – 5.5.6 presenteras en sammanställning av vad 
som framkom under intervjuerna för respektive grundorsak och de tankar 
som väcktes hos förbättringsledaren under dessa intervjuer om vad som bör 
utredas. 

5.5.1 Legeringsmängd 

Det upplevs att tillsättningen av rätt mängd legeringsämne i stålet försvåras 
för de stålkoder där det även sker en tillsats av en SiCa-tråd (Kisel-Kalcium-
tråd). SiCa-tråden tillsätts efter det att samtliga legeringsämnen har blandats 
ner i stålet och tillsätts för de stål som ska ”kiseltätas”. Den starka reaktion 
som uppkommer då SiCa-tråden tillsätts leder, enligt flera av de tillfrågade 
operatörerna, till att mängden niob reduceras.  

Den mängd av ett visst legeringsämne som ska tillsättas beror på stålets vikt 
och anges i beräkningstabeller. Därför är det viktigt att LD-processen, som 
omvandlar råjärn till råstål genom tillsatts av skrot och inblåsning av syrgas, 
tappar rätt mängd råstål i skänken. Att rätt mängd tillsätts blir extra viktigt 
för niob då tillsatserna av detta ämne oftast är relativt små. Åsikterna skiljer 
sig både inom och mellan de olika skiftlagen angående 
beräkningstabellernas tillförlitlighet. 

Under intervjuerna framkom det att beräkningstabellerna tillämpas på tre 
olika sätt: 

 CAS-OB-operatören tillsätter den mängd legeringsämne som anges i 
tabellen 

 Operatören tillsätter några kilon utöver den legeringsmängd som 
anges i tabellen 

 Vid tillsats av en SiCa-tråd tillsätts ibland ytterligare några kilon av 
legeringsämnet utöver det som anges i tabellen. 

Legeringsprogrammet som finns på varje CAS-OB-operatörs dator anger, 
enligt några av skiftlagen, felaktiga värden. Skiftlagen anser att 
legeringsprogrammet visar extra ”pinnar” som i verkligheten inte existerar. 
En ”pinne” motsvarar en tillsatts av ett eller flera kilon beroende på vilket 
lgeringsämne som ska tillsättas. Prov 20 som tas efter det att aluminium har 
tillsatts och temperaturen har justerats ska inte visa några spår av niob. 
Provet visar ändå ibland uppemot 4 pinnar niob.  
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En dålig legeringsklocka har en enligt flertalet av de intervjuade 
operatörerna en stor inverkan på om de tillsatta legeringarna sker optimalt 
och om de tas upp i stålet. Av de operatörer som intervjuades var det endast 
ett fåtal som kontrollerade klockans beskaffenhet. När en dålig klocka 
används påverkas mängden niob som löses in i stålet enligt följande: 

 Syrerik slagg släpps in i en dålig klocka vilket reducerar mängden 
niob. 

 Niob kan ”krypa” ut från en dålig klocka och gå förlorad. 

Bottenspolningen är en viktig funktion. Om inte bottenspolningsfunktionen 
fungerar används istället en argonlans. Operatörerna anser att en användning 
av denna argonlans leder till en avbränning av mängden niob.  

Då det gäller orsaken ”felaktig provanalys” går meningarna isär. CAS-OB-
operatörerna hävdar, i motsats till förbättringsgruppen, att det finns en 
skillnad i stålprovsanalyserna mellan huvudlabbet och CAS-labbet. Enligt 
operatörerna uppgår skillnaden ibland till flera ”pinnar”, vilket försvårar 
beräkningen av den mängd niob som ska tillsättas.  

 Vad bör utredas kring orsaken legeringsmängd 
o Om beräkningstabellerna som används är felaktiga bör dessa 

tabeller uppdateras. 
o Om det visar sig att legeringsprogrammet på CAS-OB-

operatörernas datorer uppger felaktiga värden bör det utredas 
om det är möjligt att åtgärda detta. 

o En dålig klocka leder troligen till att mängden niob reduceras. 
Bör det under dessa förutsättningar införas en obligatorisk 
kontroll av legeringsklockans beskaffenhet och går det att 
underlätta för operatörerna att utföra denna kontroll genom att 
exempelvis utöka de antalet kameror som bevakar processen? 

o Det bör utredas om de stålprover som tas på CAS-labbet skiljer 
sig mellan de stålprover som tas på huvudlabbet. 

5.5.2 Syre i stål  
Syre i stål uppkommer då tapphålet (genom tapphålet tappas råstålet ner i en 
skänk för vidare transport till CAS-OB eller RH) på LD-konvertern är dåligt. 
Ett dåligt tapphål gör att den syrerika slagg som finns på LD blandas ner i 
stålet. En hög syrehalt på stålet leder till att stålets temperatur ökar (syre -> 
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värme -> reduktion av niob). Vid sådana förutsättningar måste stålets 
temperatur sänkas vilket inte är ett önskvärt scenario. För att reducera stålets 
syrehalt tillsätter operatörerna aluminium.  

För att CAS-OB-operatörerna ska kunna veta stålets syrehalt tas ett prov på 
LD. Syreprovet stämmer inte alltid då provet tas före eventuella 
omblåsningar. Dessa omblåsningar som leder till ett extra syrerikt stål 
rapporteras som regel till CAS-OB. Om det uppstår en osäkerhet om stålets 
syrehalt kan CAS-OB-operatören sända ner en syresond och själva ta ett 
prov på stålets syrehalt. Några av de intervjuade skiftlagen anser dock inte 
att orsaken ”syre i stål” är något större problem då stålets syrehalt går att 
justera efter prov 20 med en tillsatts av aluminium. 

 Vad bör utredas kring orsaken syre i stål 
o Det bör upprättas rutiner för vad som är viktigt för LD att 

rapportera till CAS-OB. 

5.5.3 Syre i slagg 
En syrerik slagg uppkommer på LD och försvårar för CAS-OB att 
genomföra en bra behandling. I likhet med ovanstående orsak uppkommer 
denna när tapphålet på LD är dåligt (stort tapphål). LD kan, men har inga 
rutiner på att, meddela till CAS-OB att de har ett dåligt tapphål. 

En syrerik slagg får som följd att syre rivs ner i stålet under behandlingens 
gång och speciellt vid tillsatts av en SiCa-tråd. Denna uppfattning delas dock 
inte av alla operatörer. Några anser istället att SiCa-tråden inte har någon 
större påverkan på processen.  

 Vad bör utredas kring orsaken syre i slagg 
o Det bör utredas vilken påverkan som uppkommer i processen 

när en SiCa-tråd tillsätts och vad detta leder till.  
o I likhet med ovanstående orsak handlar det även under denna 

orsak om det behövs rutiner för vad LD ska rapportera till CAS-
OB. 

5.5.4 Spolt d i
Enligt de arbetsinstruktioner som finns för CAS-OB ska spoltiden uppgå till 
fem minuter. Trots denna arbetsinstruktion spolar inte alla skiftlag enligt den 
angivna tiden. Eftersom niob har en lång insmältningstid säkerställer en lång 
spoltid att all niob har lösts in. En alldeles för lång spoltid dvs över fem 
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minuter leder istället till en reducering av mängden niob. En för lång spoltid 
uppkommer då korrigeringar av olika slag måste göras.  

Tidsbrist anges som huvudsaklig orsak till att flera operatörer avviker från 
den bestämda spoltiden. En annan orsak till att operatörerna avviker från 
målet på fem minuter är att det inte verkar vara helt klarlagt för samtliga 
skiftlag att denna tid är den som de ska följa. 

På senare tid har det upplevts att spolförmågan har försämrats vilket enligt 
en operatör beror på följande: 
 

”Den försämrade spolförmågan kan kopplas samman med den försämrade 
kvalitén på de spolstenar som används. Spolstenarna ska bytas ut efter 20 
charger men bytet sker ofta efter ytterligare några charger vilket leder till 
slitna stenar. Tidigare med de ”gamla” spolstenarna räckte det med att spola i 
endast fyra minuter.”  

(CAS-OB-operatör, intervju, 21:a november, 2003) 
 

Andra operatörer upplever inte att spolstenarna har en lika stor betydelse 
som slaggens konsistens och innehåll. Därför är det viktigt att spolögat blir 
fritt från slagg. 
 

 Vad bör utredas kring orsaken spoltid 
o Vikten av att spola i fem minuter bör klargöras och motiveras 

för operatörerna på CAS-OB.  

5.5.5 Fraktion 
Fraktionen, för niob, upplevs inte vara konstant vilket ställer till problem för 
CAS-OB-operatörerna. Fraktionsproblemet yttrar sig i olika 
insmältningstider och att mängden niob som tillsätts inte blir enligt den 
beställning som ges av CAS-OB-operatören. En negativ differens mot den 
beställda vikten uppkommer exempelvis då det tillsatta ämnet har en för 
liten fraktionen vilket gör att delar av det tillsatta ämnet kan sugas ut genom 
det kraftiga ventilationssystemet innan det når stålet. 
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 Vad bör utredas kring orsaken fraktion 
o Utred möjligheten att ställa hårdare fraktionskrav på de 

leverantörer som säljer legeringsämnen åt SSAB? 
o Går det att införa en obligatorisk kontroll på att det inkomna 

ämnets fraktion uppfyller de fraktionskrav som ställts? 

5.5.6 Övrigt 
När legeringsämnet niob anländer till SSAB Tunnplåt AB i Luleå är det 
förpackat i säckar. Från dessa säckar töms ämnet sedan ner i materialbingar. 
Det är viktigt att dessa bingar noggrant rengörs från tidigare legeringsämnen 
innan de fylls på med nya ämnen. När ett nytt ämne tillsätts kan det ligga 
kvar rester i materialbingens fickor, vilket leder till oönskade blandningar. 

 Vad bör utredas kring punkten övrigt 
o Går det att genomföra en noggrannare kontroll och rengöring av 

bingen innan ett nytt ämne tillsätts? 
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6 Analys 

I detta kapitel jämförs den empiriska undersökningen med de befintliga 
teorierna inom området Sex Sigma. Utifrån dessa jämförelser kommer 
generella slutsatser att tas fram. 

Kapitlet inleds med en övergripande analys av arbetssättet Sex Sigma 
(avsnitt 6.1) följt av en analys av förbättringsmetoden DMAIC (avsnitt 6.2). 

6.1 Arbetssättet Sex Sigma 

Något som i enligt min mening inte är något nytt med arbetssättet Sex Sigma 
är de tankesätt och kvalitetsverktyg som ingår. Tankesätten där fokus 
framförallt sätts på företagets kunder och ledningens engagemang är tydligt 
några av de hörnstenar som ingår i offensiv kvalitetsutveckling. 
Kvalitetsverktygen som ingår i förbättringsmetoderna DMAIC och DFSS är 
väl beprövade verktyg som i många fall har funnits med och tillämpats inom 
kvalitetsområdet under många år. Det ”nya” med Sex Sigma är den struktur 
och guidning till processförbättringar som i första hand ges av de två 
förbättringsmetoderna, DMAIC och DFSS. 

Förutom den struktur och vägledning som ges av arbetssättet tillkommer på 
plussidan även de mätverktyg som finns för att utvärdera och visualisera 
arbetet med Sex Sigma. I förbättringsprojekt på CAS-OB används 
mätsystemet DPMO (Defects Per Million Opportunities). Av mätverktygen 
DPMO och en projektdatabas enligt Sex Sigma-modellen ges en mer 
grundläggande analys längre fram i detta avsnitt.  

I avsnitt 3.3 presenteras tre olika huvudstrategier för att införa Sex Sigma i 
ett företag. De tre huvudstrategierna är: 

 Sex Sigma som företagsstrategi 
 Sex Sigma som förbättringsprogram 
 Sex Sigma som en verktygslåda 

Att införa ”Sex Sigma som ett förbättringsprogram” kräver inte den 
utbildningsinsats och den kulturella förändring som är fallet vid en 
tillämpning av ”Sex Sigma som en företagsstrategi”. Att införa ”Sex Sigma 
som ett förbättringsprogram” ger istället företaget som väljer denna strategi 
en möjlighet att ”pröva på” arbetssättet i en mindre skala. Om arbetet och de 
projekt som genomförs med stöd av arbetssättet Sex Sigma och dess 
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förbättringsmetoder kan påvisa goda resultat, kommer en naturlig spridning 
av arbetssättet att ske till organisationens enheter. 

Att införa Sex Sigma på dess lägsta nivå dvs. som en verktygslåda, kan 
jämföras med att inte införa Sex Sigma alls. Sex Sigma är mycket mer än 
bara de kvalitetsverktyg som ingår i arbetssättet. Det är viktigt att påpeka att 
dessa kvalitetsverktyg inte är kopplade direkt till arbetssättet utan är 
fristående verktyg som i förbättringsmetoderna DMAIC och DFSS har 
tilldelats en plats där de bäst tillämpas och ger den största nyttan. Det faktum 
att ledningens roll är liten eller ingen alls är också något som gör att jag 
ställer mig kritisk till att välja denna strategi. 

När valet av införandestrategi har avslutats är det hög tid att börja dra upp 
riktlinjerna för hur implementeringsarbetet av arbetssättet skall genomföras. 
För att lyckas med en implementering av arbetssättet Sex Sigma kan det vara 
värdefullt att beakta punkterna i avsnitt 3.4. De avgränsningar som sattes för 
denna rapport och dess förbättringsprojekt försvårar värderingen av samtliga 
av dessa punkter, vilka i enighet med avsnitt 3.4 är följande: 

 Överbrygga ett kulturellt 
motstånd 

 Träning och val av rätt 
personer 

 Ledningens engagemang  Resultatfokusering 
 Utveckla en infrastruktur  Kundfokusering 

Ett kulturellt motstånd kan skapa problem för arbetssättet att förankra sig på 
företaget, vilket gör att denna punkt noggrant bör beaktas när exempelvis 
förbättringsledare och de inledande projekten (pilotprojekten) väljs ut. Om 
valen av förbättringsledare och genomförda pilotprojekt leder till goda 
resultat finns det stora möjligheter att bryta ner ett eventuellt kulturellt 
motstånd.  

Valet av rätt personer och att dessa personer som ska genomföra det dagliga 
arbetet med Sex Sigma får en tillräckligt god utbildning inom området, är en 
av nyckelfaktorerna bakom en lyckad implementering av arbetssättet. Jag 
anser att de personer som ska fungera som förbättringsledare (Black-belts) 
framförallt bör vara drivande, inneha en god metodkännedom och kunna 
hantera de kvalitetsverktyg som föreslås i de olika metodfaserna. Något som 
jag som förbättringsledare saknade under genomförandet av projektet var en 
expert (Master black belt) på framförallt förbättringsmetoden DMAIC som 
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kunde rådfrågas när viktiga beslut ifråga om val av kvalitetsverktyg och 
vägval i de olika metodfaserna skulle tas.  

Under projektets gång har vikten av ett tydligt stöd och engagemang från 
ledningshåll växt sig allt starkare. De anställda som har kontaktats under 
projektets gång och som har ingått i projektets förbättringsgrupp är samtliga 
hemmahörande i organisationens mellannivåer och lägre nivåer. Med 
organisationens mellannivåer menas i detta specifika fall de anställda som 
befinner sig under enhetscheferna på det undersökta företaget. För att de 
som ingår i förbättringsgruppen ska få en möjlighet att utöver sina 
arbetsuppgifter även få tid över att avsätta för ett Sex Sigma-projekt måste 
de få ett tydligt stöd från ledningshåll.  

Ett önskat val av projektstart är således att först förankra projektet på 
ledningsnivå för att sedan gå vidare ner genom organisationen (figur 6:1).  

 
Figur 6:1. Val av projektstart i organisationen 

På de projekt som genomförs med stöd från någon av de två 
förbättringsmetoderna DMAIC eller DFSS ska det ställas mål- och 
resultatkrav. Likväl som att mål- och resultatkrav är viktiga att upprätta för 
ett Sex Sigma-projekt är även kunden och dess krav något som måste sättas i 
fokus. Det faktum att varken kostnadsbesparingar eller resultatuppföljningar 
presenteras inom ramarna för denna rapport är givetvis en nackdel. För att 
det projekt som påbörjats i denna rapport ska kunna färdigställas och 
följaktligen förhoppningsvis kunna påvisa kostnadsbesparingar, som kan 
härledas till projektet, ges ett förslag till ett fortsatt arbete i avsnitt 7.2.1. 
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I avsnitt 3.5 presenteras tre olika sätt att mäta arbetet med Sex Sigma på: 

 Sex Sigma som ett mätsystem – DPMO 
 Sex Sigma projektdatabas 
 Självutvärderingsmatrisen 

Av dessa tre ovanstående sätt att mäta arbetet med Sex Sigma på kommer 
inte självutvärderingsmatrisen att analyseras. En motivering till denna 
uteslutning är att jag inte har några praktiska erfarenheter utan endast 
teoretiska kunskaper om detta system.  

För att mäta den process på CAS-OB som ingår i rapportens 
förbättringsprojekt föll valet på mätsystemet DPMO (Defects Per Million 
Opportunities). Styrkan med mätsystemet DPMO är dess enkelhet och att det 
ger en direkt återkoppling på var processen i dagsläget befinner sig jämfört 
med processens mål. Jag anser att denna återkoppling som ges av Sex 
Sigmas mätsystem DPMO inte alltid är möjlig att få vid ”traditionellt” 
förbättringsarbete. Figur 6:2 används för att utveckla detta resonemang. 

 
Figur 6:2. Tydliggörande av processprestanda med hjälp av mätsystemet DPMO 

Figur 6:2 visar de exakta positionerna av processens läge uttryckt i DPMO, 
före och efter genomfört förbättringsprojekt, i förhållande till processens 
mål. Förutom dessa positioner ger även mätsystemet det exakta avståndet i 
DPMO mellan processens status före projektstart och efter avslutat projekt. 
Avståndet, uttryckt i DPMO som mätsystemet ger, är till stor hjälp när bland 
annat de kostnadsbesparingar som förbättringsprojektet förhoppningsvis ger 
upphov till ska räknas ut. Mätsystemet DPMO ger även de företag som 
mäter sina processer enligt detta system en möjlighet att både internt och 
externt jämföra processers prestanda.  
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DPMO är system som mycket väl beskriver ett processtillstånd före och efter 
ett förbättringsprojekt, men inte under ett sådant. För att fylla denna 
”informationslucka” föreslås att en Sex Sigma projektdatabas liknande den i 
avsnitt 3.5.2 tillämpas. En projektdatabas ger samtliga intressenter till 
projektet en möjlighet att kontinuerligt under projektets gång uppdatera sig 
var i DMAIC-metoden förbättringsgruppen befinner sig och hur väl arbetet 
med projektet fortlöper. Vid denna rapports projektgenomförande hade en 
projektdatabas varit till stor nytta för mig som förbättringsledare. Ett förslag 
till en lämplig sådan är en projektdatabas innehållandes förutom den 
information som finns i den exemplifierade databasen i avsnitt 3.5.2 även 
tydligt beskriven och väl motiverad information angående de väg- och 
verktygsval som gjorts i DMAIC-metodens olika faser. 

6.2 DMAIC-metoden 

Analysen av DMAIC-metoden görs utifrån de erfarenheter som jag har 
erhållit i den empiriska undersökningen och den följer i likhet med teorin om 
metoden (kapitel 4) och empirin (kapitel 5) de faser som ingår, med start i 
Define-fasen.  

6.2.1 Define 
En obligatorisk start på varje Sex Sigma-projekt anser jag vara upprättandet 
av ett projektkontrakt. Projektkontraktet som upprättades i projektets 
inledande Define-fas motiverar varför projektet på CAS-OB bör genomföras 
och anger också syfte, avgränsningar, rollfördelning och inom vilken 
tidsperiod projektet ska avslutas. Förutom upprättandet av ett 
projektkontrakt ges även förslag från de teorier som studerats om DMAIC-
metoden på att även ett gruppkontrakt med fördel kan upprättas som ett 
komplement till projektkontraktet. I ett gruppkontrakt kan förslagsvis en 
grupps medlemmar enas om vilka mål och åtaganden som gruppen ska 
arbeta efter under projektets gång. 

Define-fasens avslutande del är att skapa en gemensam syn på den 
undersökta processen inom förbättringsgruppen, vilken enklast fås genom att 
kartlägga processen. Den processkartläggning som används i rapportens 
projekt togs inte fram av förbättringsgruppen då den redan fanns tillgänglig i 
företagets verksamhetssystem. En processkartläggning ger dock endast en 
övergripande syn på processen och inte på detaljnivå som hade varit fallet 
om ett flödesschema hade tagits fram. 
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6.2.2 Measure 
För att identifiera de inputfaktorer (x) som kan tänkas påverka processens 
output (y) valdes kvalitetsverktyget orsak-verkan-diagram. De av 
förbättringsgruppens medlemmar som deltog vid framtagningen av 
processens inputfaktorer hade samtliga tidigare erfarenheter av att använda 
ett orsak-verkan-diagram vilket underlättade för mig som handledare och 
effektiviserade arbetet. Den tidigare erfarenheten av kvalitetsverktyget 
gjorde även att gruppen valde att inte utgå från de sju stycken M som 
presenteras i Bilaga E 

Utifrån det färdigställda orsak-verkan-diagrammet sorterades problemets 
orsaker in under kategorierna kontrollerbara eller okontrollerbara orsaker. 
Genom att sortera in orsakerna under dessa två kategorier kan en föraning 
fås om vilka orsaker som är möjliga att styra för att kunna uppnå ett önskat 
processutfall. Viktigt att tänka på är att bara för att en orsak klassas som 
okontrollerbar, betyder det inte att dess inverkan på processens utfall kan 
reduceras. Huruvida samtliga av de orsaker som klassades som 
okontrollerbara verkligen är det är svårt att avgöra, speciellt i ett tidigt 
stadium av ett förbättringsarbete. Svårigheten att göra en sådan bedömning 
ligger främst i om det finns en avsaknad av en ingående processkunskap, 
vilken i mitt tycke krävs för att kunna utföra en sådan klassificering.  

Beslutet att utesluta upprättandet av ett mätdokument med påföljande 
datainsamling grundades på svårigheten med att samla in data för det 
övervägande antalet okontrollerbara orsakerna men även för de 
kontrollerbara orsakerna, som samlades in med orsak-verkan-diagrammet. 
Om de identifierade orsakerna, i motsats till vad som var fallet med 
rapportens projekt, hade varit möjliga att samla in data för anser jag att ett 
mätdokument ska upprättas. 

6.2.3 Analyze 
I enighet med teoriavsnittet (avsnitt 4.3) inleddes även rapportens empiriska 
Analyze-fas (avsnitt 5.4) med en analys av processens y. För att söka en 
djupare förståelse för den undersökta processen valde jag att räkna ut 
processens y i dess medelvärde och uttryckt i antalet DPMO. Dessa 
beräkningar på processens y kan med fördel även utföras i någon av 
DMAIC-metodens tidigare faser och då förslagsvis i Mesaure-fasen.  

För att reducera antalet orsaker som arbetades fram med hjälp av orsak-
verkan-digrammet i Measure-fasen användes ett relationsdiagram. Den goda 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för kvalitets- och miljöledning 

68



                              - Analys - 

processkännedom som finns hos de gruppmedlemmar som deltog med att 
sammanställa relationsdiagrammet gjorde att diagrammet inte gav dem 
någon ny information om de orsak-verkan samband som finns mellan de 
studerade orsakerna. Relationsdiagrammet gav ändå gruppens medlemmar 
en klar och tydlig bild över sambanden mellan de olika orsakerna, vilket 
underlättade valet av grundorsaker. En intressant anmärkning är att den 
analys som gjordes på relationsdiagrammet väl överensstämde med de val av 
grundorsaker som senare fastslogs. 

En viktig del av arbetssättet Sex Sigma är att kunna påvisa ett positivt 
resultat från de förbättringsprojekt som genomförts. Inför förbättringsfasen, 
Improve, ska det sättas upp förbättringsmål. De erfarenheter som jag har av 
att sätta upp mål är att de ska vara högt satta men framförallt realistiska, 
vilket inte är fallet med att initialt sätta ett förbättringsmål på en nivå av sex 
sigma. Om de Sex Sigma-projekt som genomförs vid upprepande tillfällen 
misslyckas med att uppnå de mål och resultatkrav som är ställda på 
projekten finns risken att arbetssättet kan förlora sin plats på företaget. Om 
istället målen för Sex Sigma-projekten sätts med hänsyn till de undersökta 
processernas nuvarande prestanda kan arbetssättet istället för att tappa, 
stärka sin position på företaget.  

6.2.4 Improve 
I förbättringsfasen, Improve, ska de i analysfasen utvalda orsakerna 
modifieras så att ett önskat utfall på processen uppnås. Det angreppssätt för 
att lösa denna uppgift som användes, nämligen intervjuer, strider till viss del 
mot det fokus på att använda kvalitetsverktyg som ges av arbetssättet Sex 
Sigma. Med facit i hand ser jag dock inte varför intervjuer skulle vara 
olämpliga att använda sig av i ett projekts förbättringsfas. Som tidigare 
påpekats kännetecknades dessa intervjuer av en öppenhet och en ringa 
styrning vilket gör att det går att dra vissa paralleller till kvalitetsverktyget 
brainstorming.  

Om istället intervjuerna varit mer styrda bör de resultat som fås fram under 
sådana former ifrågasättas. En alltför styrd intervju med ett fastställt 
intervjuformulär kan begränsa respondenternas utrymme att tänka fritt vilket 
kan leda till att färre antal föreslagna lösningar på problemet tas fram. 

Under intervjuerna framkom det information som tydligt visar på vikten av 
att välja ”rätt” orsaker i analysfasen. De båda orsakerna ”felaktig 
provanalys” och ”utbildning” som plockades bort i analysfasen togs upp 
under intervjuerna av samtliga skiftlag som påverkande orsaker till 
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problemet med CAS-OB:s analysbommar. För att undvika att ”felaktiga” 
beslut tas i viktiga skeden av förbättringsprocessen är det viktigt att besluten 
tas av hela förbättringsgruppen i konsensus. Att vissa orsaker tas bort kan 
även motiveras med att dessa kan behöva en särskild bearbetning, vilket kan 
sägas vara fallet med exempelvis en utbildningsfråga. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Kapitlet inleds med rapportens slutsatser som ges med utgångspunkt från 
rapportens syfte. Kapitlet avslutas med en kort diskussion angående valet av 
rapportens projekt och ett förslag till fortsatt arbete. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna rapport (avsnitt 1.3) är inte att ge något slutgiltigt förslag 
till SSAB Tunnplåt AB i Luleå för hur de ska gå tillväga om de väljer att 
införa arbetssättet Sex Sigma. Jag kommer istället att ge ett förslag på val av 
införandestrategi och vad som senare kan vara värt att ha i åtanke angående 
några av de punkter för en lyckad implementering av Sex Sigma, som tas 
upp i avsnitt 3.4.  
 
Jag tror att det framtida scenariot på SSAB Tunnplåt AB i Luleå är att 
implementeringsstrategin ”Sex Sigma som ett förbättringsprogram” införs 
med utgångspunkt från företagets verksamhetsutvecklingsgrupp. 
Verksamhetsutvecklarna på SSAB Tunnplåt AB i Luleå har som 
huvudsaklig arbetsuppgift att identifiera förbättringsmöjligheter, beskriva 
och utvärdera företagets verksamhet. Det borde således ligga i deras intresse 
att lära sig nya arbetssätt och metoder inom kvalitetsområdet, för att sedan 
tillämpa dessa i olika förbättringsprojekt på företaget. Om dessa 
förbättringsprojekt visar sig lyckade kan arbetssättet spridas genom 
företagets olika enheter och på så sätt få ett fäste i organisationen.  
 
Som ett tänkbart hinder för en spridning av arbetssättet nämns ett kulturellt 
motstånd. Ett sådant motstånd kan uppkomma i organisationer som inte är 
vana att arbete i team och med kreativt tänkande och nya idéer. SSAB 
Tunnplåt AB i Luleås anställda har en arbetsform som ofta medför 
teamarbete, exempelvis vid skiftlagsarbete. De anställda uppmuntras även 
till kreativt tänkande och att ta fram nya idéer och lösningar genom den 
förslagsverksamhet som bedrivs på företaget. 
 
En viktig punkt att beakta anser jag vara valet av att utse ”rätt” personer till 
att ingå i förbättringsgrupper och att dessa personer får en god utbildning. 
Det projekt som genomfördes i rapportens empiriska kapitel ställde stora 
krav på mig som förbättringsledare då varje beslut i fråga om väg- och 
verktygsval låg på mitt ansvar. De förbättringsledare (Black belts) som leder 
Sex Sigma-projekt ska enligt min mening få möjlighet att under projektets 
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gång utbyta tankar och idéer med en expert (Master Black belt) på 
förbättringsmetoderna med tillhörande kvalitetsverktyg. Jag anser således att 
en Master-black-belt-roll bör tillsättas.  
 
Det slutgiltiga målet med ett förbättringsarbete enligt arbetssättet Sex Sigma 
är den högsta nivån på sex sigma där endast 3,4 fel på en miljon försök 
accepteras. Beräkningarna som gjordes i avsnitt 5.4 visade att en processnivå 
på sex sigma för CAS-OB-processen leder till att antalet analysbommar i 
stort sett uteblir vilket, i alla fall i dagsläget, inte är realistiskt. Målen på 
SSAB Tunnplåt AB i Luleå bör istället främst inriktas på att se till att de 
produktionsmål som finns först uppnås innan dessa mål kan revideras och 
nya högre satta mål kan skapas.  

Mätsystemet DPMO användes i denna rapports projekt för att mäta den 
undersökta processens prestanda jämfört med dess mål och mot en skala 
med sigma-värden (Bilaga I). Jag tycker att SSAB Tunnplåt AB i Luleå bör 
använda mätsystemet DPMO kombinerat med en projektdatabas för att 
registrera och följa upp arbetet med Sex Sigma.  

När arbetssättet Sex Sigma har implementerats på SSAB Tunnplåt AB i 
Luleå och den personal som ska driva de valda förbättringsprojekten har fått 
en fullgod utbildning, kan de ha följande punkter i åtanke för att få till stånd 
ett väl fungerande praktisk arbete med DMAIC-metoden:  

 I DMAIC-metodens inledande fas ska ett projektkontrakt upprättas. 
Viktigt att tänka på är att samtliga gruppmedlemmar deltar vid 
upprättandet av ett projektkontrakt och att ett gruppkontrakt 
sammanställs där de mål och åtaganden som gruppens ska arbeta mot 
och efter redovisas. Om den grupp som ska arbeta tillsammans har 
tidigare erfarenheter av att göra det blir gruppkontraktet inte lika 
viktigt att upprätta. 

 Vid komplexa processer när inte samtliga av förbättringsgruppens 
medlemmar har en ingående processkunskap kan med fördel ett 
flödesschema användas. 

 Det är viktigt att gruppens ledare är tydlig med vilka åtaganden som 
var och en av gruppens medlemmar ska ansvara för. De beslut som tas 
ifråga om väg- och verktygsval under arbetets gång är också av stor 
vikt för om projektet ska falla väl ut. 
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 De flesta kvalitetsverktyg som föreslås i DMAIC-metodens faser 
(tabell 4:3) karaktäriseras av att i huvudsak användas för att behandla 
”hård” kvantitativ data. De kvalitetsverktyg som valdes i denna 
rapports projekt kännetecknas istället av att var ”mjuka” verktyg som i 
huvudsak används för att behandla kvalitativ data. Valet av verktyg 
beror på situation, vilken typ av data som finns att tillgå och mängden 
data. Valen av kvalitetsverktyg bör enligt min mening även ske utifrån 
den kunskap som finns hos förbättringsgruppens medlemmar och 
framförallt dess ledare. Ett bra tips är att ha figur 4:4 i åtanke när det 
är dags att fatta dessa beslut. 

 Viktigt att tänka på är att Sex Sigma-projekt helst ska avslutas inom 
en tidsperiod på ca 4 – 6 månader. Jag tycker att projekten bör ligga 
inom dessa tidsramar. Att fastställa en tid som projektet ska avslutas 
inom ger också ett incitament för att upprätta noggranna 
avgränsningar för projektet.  

 Slutligen är det viktigt att påpeka att ett projekts genomförande inte 
endast står och faller med den kunskap som finns inom 
förbättringsgruppen. I projektet på CAS-OB användes ”experter” 
inom olika områden vars kompetens saknades i förbättringsgruppen. 
Ett exempel på en fas i DMAIC-metoden som kan vålla problem är i 
förbättringsfasen , Improve, där en kostnads- och intäktsanalys görs 
grundat på de föreslagna förbättringsåtgärderna. Här kan med fördel 
företagets controllers kopplas in för att ge ett stöd åt förbättrings-
gruppen.  

 
Grundat på både mina teoretiska och empiriska kunskaper och erfarenheter 
anser jag att arbetssättet Sex Sigma och dess förbättringsmetod DMAIC är 
väl värda de resurser som krävs för att få till stånd en praktisk tillämpning på 
SSAB Tunnplåt AB i Luleå. 

7.2 Diskussion 

Under examensarbetets gång har jag flertalet gånger fått frågan om verkligen 
Sex Sigma kan anses vara något nytt, bidra till och framförallt ge en extra 
dimension till SSAB tunnplåt AB i Luleås kvalitetsarbete. I likhet med 
förespråkarna av Sex Sigma anser jag att Sex Sigma kan bidra med något 
extra till ett företags kvalitetsarbete.  

De nyckelord som nämnts om Sex Sigma i den övriga rapporten är den 
struktur och guidning till processförbättringar som främst ges av de 
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förbättringsmetoder som ingår i arbetssättet. Kostnadsbesparingarna som 
flertalet av de företag som tillämpar Sex Sigma har kunna uppvisa, trots att 
de kan vara väl tilltagna och vinklade till Sex Sigmas fördel, går inte att 
förneka.  

För att få till stånd ett väl fungerande arbete med Sex Sigma och dess 
förbättringsmetod DMAIC kan självfallet andra strategier och 
tillvägagångssätt än de som föreslås i det föregående kapitlet användas. Att 
Sex Sigma kan implementeras som ett förbättringsprogram är endast ett 
tänkbart scenario och är således inget definitivt beslut för hur SSAB 
Tunnplåt AB i Luleå ska gå tillväga.  

Det viktiga som bör tas med till det praktiska arbetet med DMAIC-metoden 
är framförallt att det finns ett engagemang. Detta engagemang ska komma 
både från ledningen men även från de medarbetare som ska bedriva det 
dagliga arbetet med Sex Sigma och styra de olika förbättringsprojekt som 
genomförs. Ett stort engagemang tillsammans med en god utbildning inom 
arbetssättet hos de anställda är den kombination som jag anser vara den 
viktigaste att ta med sig in i ett förbättringsarbete med stöd av DMAIC-
metoden. 

7.2.1 Förslag till fortsatt arbete 
Denna rapports Sex Sigma-projekt avslutas i DMAIC-metodens Improve-
fas. I detta avsnitt kommer ett förslag på arbetsgång att ges för hur detta 
projekt ska färdigställas för att slutligen kunna klassificeras som ett 
fullständigt förbättringsprojekt utfört med stöd av Sex Sigma-metoden 
DMAIC. 
 
Utifrån de utredningsförslag som avslutade projektet på CAS-OB föreslår 
jag att en grupp tillsätts som får värdera dessa och ta fram förslag till 
förbättringar. När de föreslagna förbättringarna är framtagna kan Improve-
fasen avslutas med en kostnads- och intäktsanalys (avsnitt 4.4).  

När de föreslagna förbättringarna har införts ska processens prestanda mätas 
för att se om dessa förbättringar har lett till att de uppställda förbättrings-
målen har uppnåtts. Denna mätning sker i Control-fasen (avsnitt 4.5). 
Utifrån dessa mätningar och den kostnads-intäktsanalys som gjordes i den 
föregående fasen kan de besparingar som projektet har gett upphov till 
uppskattas. Control-fasen avslutas med att se till att de införda förbätt-
ringarna blir bestående genom att använda kvalitetsverktygen i tabell 4:3.
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Bilaga B    

Tabell C:1 Frågeformulär för sätt att angripa problemet 
Sätt att angripa problemet Mycket  

dåligt 

Dåligt Bra Mycket 
bra 

Världsklass 

Ledningens engagemang 1 2 3 4 5 
Chefer på mellannivåers deltagande 1 2 3 4 5 
Operatörers deltagande 1 2 3 4 5 
Leverantörers deltagande 1 2 3 4 5 
Sex Sigma träningens relevans 1 2 3 4 5 
Användandet av DMAIC/DFSS 
metoder 

1 2 3 4 5 

Mätsystemet 1 2 3 4 5 
Projektdatabasen 1 2 3 4 5 
Förbättringsorganisationen 1 2 3 4 5 
Extern hjäp/rådgivning 1 2 3 4 5 

1x = Summan av alla frågor/10      
Efter Magnusson, K., Kroslid, D., Bergman, B., Häyhänen, P., & Mills, D. (2003). Six 
sigma : the pragmatic approach (2., rev. ed.). Lund: Studentlitteratur. s 90. 

Tabell C:2 Frågeformulär som anger resultatet av arbetet med Sex 
Sigma 
Resultat Mycket  

dåligt 
Dåligt Bra Mycket 

bra 
Världsklass 

Skapat värde för externa kunder 1 2 3 4 5 
Dokumenterade kostnadsbesparingar 1 2 3 4 5 
Reducering av processprestanda för 
interna enheter 

1 2 3 4 5 

Reducering av processprestanda för 
leverantörer 

1 2 3 4 5 

Antalet genomförda 
förbättringsprojekt 

1 2 3 4 5 

Antalet certifierade anställda som 
genomgått kurser inom Sex Sigma 

1 2 3 4 5 

Antalet engagerade arbetare 1 2 3 4 5 
Organisationens kunskaper inom 
ständig förbätttring 

1 2 3 4 5 

Acceptansen av det kontinuerliga 
förbättringsarbete inom 
organsiationen 

1 2 3 4 5 

Acceptansen av det nya arbetssättet 
Sex Sigma 

1 2 3 4 5 

2x = summan av alla frågor /10 
Efter Magnusson, K., Kroslid, D., Bergman, B., Häyhänen, P., & Mills, D. (2003). Six 
sigma : the pragmatic approach (2., rev. ed.). Lund: Studentlitteratur.s 90.
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Bilaga C          

 
Figur D:1. Ståltillverkning i CAS-OB-processen 

CAS-OB anläggningen består av: 
 En tvådelad höj- och sänkbar keramisk klocka 
 Avgasutrustning 
 Legeringssystem 
 Utrustning för prov, temp och syresondsmätning 

Processens start sker efter det att en lokvagn med råstål har anlänt. Skänken 
med råstål som fraktats av lokvagnen lyfts över till en CAS-vagn. CAS-
vagnen transporteras sedan till behandlingspositionen. När skänken är på 
plats vid CAS-OB stationen har den ett lager med slagg som ligger ovanpå 
råstålet. För att skapa en slaggfri ”spolfläck” spolas argon (Ar) in i chargen 
(den stålfyllda skänken). När denna slaggfria ”spolfläck” erhållits sänks en 
keramisk klocka ned vari en inert atmosfär skapas och tillsats av legering 
sker (figur D:2).  

 
Figur D:2.Tillsats av legering genom keramiska klocka 

När klockan sänks ner minskas flödet av argon med bibehållen slaggrenhet. 
Den övriga slaggen omsluter klockan och skyddar smältan från inläckage av 
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luft. De olika legeringstillsatserna sker via olika rörbindningar i klockan 
under mycket gynnsamma förhållanden. När de olika provtagningarna gjorts 
och det har kunnat konstateras att stålet uppfyller de uppsatta kraven, körs 
CAS-vagnen till en lyftposition för vidareförädling till slutprodukten, för 
SSAB Tunnplåt AB i Luleå, som är slabs (stålämnen). 
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Verktyg i Define-fasen 

Processkartläggning 
Processkartläggning är ett kraftfullt kvalitetsverktyg som redan i ett tidigt 
stadium av ett förbättringsarbete kan avslöja möjliga förbättringsmöjligheter 
i den studerade processen (Blücher, Mellby, Pauli & Öjmertz, 2001). En 
processkartläggning byggs upp med hjälp av ett antal olika symboler som 
förbinds med pilar (ibid). 

De viktigaste och frekvent mest använda symbolerna med tillhörande 
betydelse finns illustrerade i figur E:1.  

 Objekt in 

Objekt ut 
                  
 

Figur E:1. Två olika sym
Efter. Blücher, Mellby, P

Ett exempel på en
visar ståltillverkni

Figur E:2. Stålprocessen
SSAB (2003b) 

I ovanstående figu
i bakgrunden med
och tillsatsvaror ä
stål och slagg är d

Institut
Process 
Delprocess 
Underprocess 
Aktivitet 
boler som används i processkartläggning 
auli och Öjmertz (2001) 

 kartlagd process kan se ut enligt följande figur E:2 som 
ngsprocessen på SSAB Tunnplåt AB i Luleå. 

 
 på SSAB Tunnplåt AB 

r ses huvudprocessen, i detta fall stålprocessen, liggandes 
 de fem delprocesserna i förgrunden. Insatsvaror, råjärn 

r de objekt som går in i processen medan orenad LD-gas, 
e objekt som kommer ut.  
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Bilaga E  

Verktyg i Measure-fasen 

Orsak-verkan-diagram 
Ett orsak-verkan-diagram används för att ta fram vilka orsaker som kan ligga 
bakom det kvalitetsproblem som valts ut för analys (Blücher, Mellby, Pauli 
och Öjmertz, 2001). Orsak-verkan-diagrammet går även under namnen: 
fiskbensdiagram och Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2001).  

Arbetsgången för ett orsak-verkan-diagram ser ut enligt följande : 

För att skapa ett orsak-verkan-diagram krävs det ett antal huvudorsaker 
(vanligtvis 3-9 stycken) och ett problem. Istället för huvudorsaker kan 
istället sju stycken M användas: 

 Management. 
Ger företagsledningen de anställda tillräckligt med stöd och resurser 
för att de ska kunna bedriva ett väl fungerande kvalitetsarbete? 

 Människan.  
Finns tillräckligt med utbildning, kunskap och erfarenhet bland de 
anställda? 

 Metod. 
Är de existerande verktygen och ritningsunderlagen tillräckliga? Är 
processparametrarna väl specificerade och styrbara? 

 Mätning. 
Är mätverktygen kalibrerade? Kan det finnas störande miljöfaktorer? 

 Maskin. 
Finns det ett väl fungerande underhåll? Ger maskinen en variation 
som ligger inom de specificerade gränserna? 

 Material. 
Hur är kvaliteten på det material som används i produktionen? 

 Miljö. 
Påverkar miljön produktutfallet? 

När huvudorsakerna och problemet är fastställt kan konstruktionen av orsak-
verkan-diagrammet ta vid. Problemet antecknas i en ruta till höger, på 
förslagsvis ett stort papper, medan huvudorsakerna ansluts med pilar till en 
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linje som också förbinds med problemrutan. Figur F:1 visar ett orsak –
verkan –diagram med huvudorsaker enligt principen med de 7 M:en. 

 
Figur F:1. 7M-diagram, även visad i avsnitt 2.8.2 
Bergman och Klefsjö (2001),  

För att komma fram till orsaker men även delorsaker till de fastställda 
huvudorsakerna kan förslagsvis ”brainstorming” med fördel användas.  

 
Figur F:2. Huvudorsak med tillhörande orsaker och delorsaker 
Eget arbete 
Figur F:2 visa en huvudorsak där flertalet orsaker och delorsaker 
identifierats. En tumregel när insamlingen av orsaker skall avslutas är när en 
orsak styrs av mer än en ledningsnivå utanför gruppen. Målet med ett orsak-
verkan-diagram är dock att ta fram så många orsaker som möjligt till det 
kvalitetsproblem som identifierats. 
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Verktyg i Analyze-fasen 

Relationsdiagram 
Brassard, Skarin och Johansson (2003) definierar ett relationsdiagrammets 
enligt följande: 

”Relationsdiagrammet gör att ett team systematiskt kan identifiera, 
analysera och klassificera de relationer mellan orsak och verkan som 
finns i alla kritiska problem så att viktiga grundorsaker eller utfall kan 
utgöra kärnan i en effektiv lösning” 

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

Fördelarna med relationsdiagrammet är enligt Brassard, Skarin och 
Johansson (2003): 

 Gör att ett team kan identifiera grundorsaker även när det inte finns 
trovärdig data. 

 Uppmuntrar alla att tänka i många riktningar istället för linjärt. 

Viktiga delar enligt Brassard et al att tänka på före det att arbetet med 
relationsdiagrammet tar vid är att tydligt definiera problemet och att en 
grupp på mellan 4-6 personer väljs ut som är väl införstådda med problemet.  

Starten på ett relationsdiagram kan komma från ett de orsaker som samlats 
in med stöd av ett orsak-verkan-diagram (Klefjsö, Eliasson, Kennerfalk, 
Lundbäck & Sandström, 1999). Mellan varje orsak (orsakerna skrivs på 
lappar som sätts upp framför gruppen) ska det kontrolleras om det finns en 
orsaksrelation. Gruppen startar med att välja ut en lapp för att sedan ställa 
sig frågan: ”Vilken annan lapp orsakar eller är orsakad av denna lapp”. Om 
gruppen hittar en annan lapp som svarar på frågan förbinds denna lapp med 
den först framtagna lappen med hjälp av en pil riktad i orsaksriktningen 
(ibid). 

När samtliga lappar har tagits upp för behandling återstår en analys av det 
framtagna diagrammet. För varje lapp ska antalet ingående och utgående 
pilar summeras (Brassard, Skarin & Johansson, 2003). Ett stort antal 
utgående pilar anger att denna orsak är en grundorsak och bör i allmänhet 
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behandlas först (Klefjsö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 
1999). Ett stort antal inkommande pilar anger istället att orsaken är ett 
kritiskt utfall och bör vara föremål för planering som ett mått på framgång 
(ibid). En orsak som både har flera inkommande och utgående pilar kallas 
för en ”flaskhals” (ibid). Denna orsak måste vanligtvis ägnas speciell 
uppmärksamhet vid utvecklingen av en implementeringsplan (ibid). 

Relationsdiagrammet ska enligt Klefjsö et al (1999) användas för att välja ut 
de orsaker som gruppen anser vara nyckelfaktorer (vanligtvis 5-7 stycken). 
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Bilaga G 

Verktyg i Improve-fasen 

Brainstorming 
Brainstorming kan med fördel användas I DAMIC-metodens förbättringsfas. 
Enligt Brassard, Skarin och Johansson (2003) används brainstorming för att 
kreativt och effektivt åstadkomma många idéer utan förekomsten av kritik 
och fördömande. En brainstorming kan vara antingen strukturerad eller 
ostrukturerad (ibid): 

 Strukturerad. 
En process där var och en i tur och ordning framför en idé. 

 Ostrukturerad 
En process där idéerna framförs i den ordning de uppstår 

I denna rapport användes, vid intervjutillfällena, ett tillvägagångssätt 
liknande den ostrukturerade brainstormingen. Arbetsgången för en 
ostrukturerad brainstorming ser ut enligt nedanstående (Brassard, Skarin & 
Johansson, 2003): 

 Den centrala brainstormingfrågan fastställs och antecknas så att alla 
kan se den. 
Se till så att samtliga gruppmedlemmar förstår problemet. 

 Idéerna framförs av vem som helst när som helst utan att någon kritik 
får förekomma. 

 De föreslagna idéerna antecknas på små lappar som sätts upp på ett 
blädderblocksark framför gruppen. 

 Klarlägg oklarheter hos de skrivna lapparna och ta bort eventuella 
duplikat. 
Ta endast bort identiska idéer. 
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 Bilaga H  

 
Figur I:1. Orsak-verkan-diagram 
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Nedan följer en förklaring till var och en av de sju stycken huvudorsaker 
som togs fram med hjälp av orsak-verkan-diagrammet i figur J:1. 
Diagrammet finns även redovisat i avsnitt 4.3 som figur 4:5.  

Prov. 
För varje charge som passerar CAS-OB stationen tas ett stålprov. Dessa prov 
måste tas i rätt tid vilket de inte alltid gör. En felaktig provtid uppkommer 
oftast vid en dåligt genomförd spolning som leder till en förskjuten provtid. 

Analysen av provet kan vara felaktigt och det kan även variera beroende på 
vilket labb (CAS-labb, LD-labb eller huvudlabb) som utför analysen. För att 
provet ska ge en klar och tydlig bild av stålets beskaffenhet ska provet tas 
när stålet kan anses vara homogent. 

Både den felaktiga analysen och variationen mellan analys vid de olika 
labben kan anses vara okontrollerbara faktorer. Den faktor som kan 
kontrolleras och där även mätdata tas är tiden för själva provtagningen. 

Utrustning. 
Med lock i klockan menas när det blir svårigheter för legeringstillsatserna att 
komma ner igenom klockan och nå skänken. Lock i klockan uppkommer 
vanligtvis vid dålig spolning.  

Legeringsutrustningen är inte tillräckligt noggrann, speciellt vid små 
justeringar. 

De legeringsämnen som tillsätts vägs manuellt på en våg. De har visat sig att 
vågen ibland inte ger korrekta viktvärden därför att den ibland inte är riktigt 
kalibrerad. 

Alla dessa utrustningsfaktorer får anses vara okontrollerbara. 

Skänkar. 
Med fri bord menas det avstånd från skänkens topp ned till slaggytan. Detta 
avstånd ska helst vara 35 cm. Utan ett sådant avstånd skulle slagg stänka ut 
över skänkkanten och bland annat ge skador på utrustning. Vid avstånd 
kortare än 10 cm uppkommer allt som oftast att stålet stänker utanför 
skänken. 

Temperaturen faller vid tillsats av legeringsämnen och vid för långa 
spoltider. 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för kvalitets- och miljöledning 

XII



                             - Bilaga H - 

Med bottenspolning menas den argongas som blåses upp från skänkens 
botten för att skapa ett spolöga i den slagg som ligger på ytan. Ett problem 
med bottenspolningen har varit att centrera spolögat. En dålig 
bottenspolning leder också till att det kommer att finnas kvar slagg i 
klockan. 

Spolning. 
Bottenspolningsfunktionen (Se under skänkar). 

När spolögat skapas är det viktigt att argongasen får en fri väg genom den 
öppning som finns i botten av chargen. Om det uppstår problem vid denna 
bottenspolning sänks en lans ner för att ersätta denna funktion. Spollansen 
kapacitet är något lägre än spolning med argongas. Spollansen ger slitage på 
klockan vilket leder till en otät klocka där slagg spolas in. 

 

s 

Figur I:2. Bild

Om spolögat
stålet i charge

Klockan som
Slitaget i form
in vilket inte 

Spoltiden har
minuter. Från
för spolning ä

Slagg. 
Medföljande 

Slagget kan 
slagg skapas 

In
Spollan
 på charge + spollans 

 inte blir tillräckligt bra kan slagg hamna mellan klockan och 
n. 

 sänks ned vari legeringsämnen tillsätts slits naturligtvis. 
 av exempelvis sprickbildningar gör att syrerik slagg kommer 

är ett önskvärt scenario.  

 fram till vecka 40 år 2003 haft en rikttid på mellan tre - fem 
 vecka 41 är nu rikttiden för spolning fem minuter. Rikttiden 
r efter tillsatts av niob. 

slagg från LD.  

vara överblåst vilket innebär att det är för syrerikt. Syrerikt 
till viss del även på CAS-OB . 
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Kall LD-tapptemp gör att värmningar måste ske på CAS-OB. Efter det att 
niob tillsats kan det bli problem med värmningen då det finns risk att den 
niob som tillsatts bränns av dvs. försvinner eller stiger upp i slaggen. 

När ett sekvensavbrott uppkommer på stränggjutningen stannar 
produktionen i allt mellan 1 och 1,5 timmar. Stålet kan skickas tillbaka till 
LD-ugnarna där det blåses till nytt stål eller så värms det på CAS-OB under 
tiden för avbrottet. Detta är orsaken, returhantering. 

För tidig tappning av stålet. 

Utbyte. 
Syre i stål uppkommer väldigt sällan. När det händer går det ej att ta ett prov 
20. Här sänds en syresond ner för att mäta stålet syrehalt. 

För högt utbyte av niob ger ett så kallat perfekt stål. Ett perfekt stål låter inte 
riktigt som en orsak bakom ett problem men det kan betyda att stålet inte 
uppvisar de beställda egenskaperna. Orsaken till att för mycket niob tillsätts 
kan vara att en felaktig beräkningstabell använts. 

Syre i slagg följer med från LD:n. Ett syrerikt slagg gör att det uppstår 
problem med att spola upp ett runt spolöga. Syret i slagget ”äter” även upp 
de legeringsämnen som tillsätts. 

Med fraktion menas hur väl legeringstillsatsen är fördelad (finkornig eller 
grovkornig). En fin fraktion ger ett större utbyte men även en större risk för 
att tillsatsen ska sugas ut i fläktsystemet. En grov fraktion leder till att det 
tillsatta legeringsämnet får en längre inlösningstid. I motsats till den fina 
fraktionen går däremot mindre material till spillo. De fickor där 
legeringstillsatserna ligger före de tillsätts är inställda efter fraktion vilket 
gör att om fraktionen på ämnet skiljer sig från det inställda värdet så kan 
felaktiga mängder legering tillsättas. 

Syre och slagg i stålet och risken med att få ett perfekt stål anses vara 
okontrollerbara faktorer. Fraktionen är däremot något som kan kontrolleras. 
För typ av fraktion finns det inte några uppföljningar i form av mätdata. 

Mänsklig faktor. 
Skillnad i utbildningsgrad på CAS-OB:s anställda beroende på olika lång 
erfarenhet av denna station. Den erfarenhet som finns på CAS-OB är 
generellt sätt hög och sträcker sig upp emot 14-15 år. 
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Provtagning (Se under prov) 

Spoltiden är för lång alternativt för kort (Se under spolning). 

Lock i klockan (Se under utrustning) 

Den legeringsmängd som tillsätts blir inte enligt beställning. Om för mycket 
legering vägs upp måste skiftlaget besluta sig för om de ska fortsätta och 
”chansa” på att behandlingen kommer att ordna sig eller köra ut skänken på 
ett spår för att kunna tömma fickorna. De legeringsämnen som ska tillsättas 
kan även manuellt skottas ned i fickorna vilket självfallet är både slitsamt 
och tidskrävande vilket gör att detta tillvägagångssätt oftast undviks. 

Provtid, spoltid och legeringsmängd är kontrollerbara faktorer där det finns 
mätdata. Utbildning är en kontrollerbar faktor. Lock i klocka är däremot en 
okontrollerbara faktor. 
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Sigma DPMO 
Sigma DPMO 

1.5 500 000 3.7 13 904
1.6 460 172 3.8 10 700
1.7 420 740 3.9 8 198
1.8 382 088 4.0 6 210
1.9 344 578 4.1 4 661
2.0 308 537 4.2 3 467
2.1 274 253 4.3 2 555
2.2 241 964 4.4 1 866
2.3 211 856 4.5 1 350
2.4 184 060 4.6 968
2.5 158 655 4.7 687
2.6 135 666 4.8 483
2.7 115 070 4.9 337
2.8 96 800 5.0 233
2.9 80 757 5.1 159
3.0 66 807 5.2 108
3.1 54 799 5.3 72
3.2 44 565 5.4 48
3.3 35 930 5.5 32
3.4 28 717 5.6 21
3.5 22 750 5.7 13
3.6 17 865 5.8 8.6
  5.9 5.5
  6 3.4

Figur J:1. Transformationstabell Sigmavärde och DPMO 
Efter, Magnusson, Kroslid och Bergman (2003, s 466) 
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Vid diskret data räknas DPMO ut enligt nedanstående ekvation (E. Skarin, 
Föreläsning, 12 december, 2002): 

Antalet tillverkade enheter:    = T 
Det totala antalet gjorda fel:    = F 
(inkluderar även tillverkade  
defekter som senare reparerats) 
Antalet defekter per enhet:    = D 

Kalkylerade antalet DPMO:  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
×

DT
F1000000      (Ekv.1) 

Vid kontinuerlig data räknas DPMO ut genom att först bestämma processens 
medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet och standardavvikelsen ges 
enligt ekvation 2 och ekvation 3 (Pyzdek, 2001): 

Medelvärde:  ∑
=

−

=
n

i
i n

XY
1

1       (Ekv. 2) 

Standardavvikelse:  
1

1

2

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=

−

n

XX
n

i
i

σ     (Ekv. 3) 

Standardavvikelsen och medelvärdet används för att räkna ut z-
transformationen (Z) (Pyzdek, 2001).  

σ

−

−
=

YX
Z i          (Ekv. 4) 

I ekvation 4 står  antingen för den undre eller också för den övre 
toleransgränsen (Pyzdek, 2001). Med hjälp av Z-transformationen och en 
normalfördelningstabell går det att avläsa hur stor den area är som ligger 
utanför den angivna toleransgränsen (ibid). Ett Z-värde på 1.5 ger 
exempelvis efter avläsning i en normalfördelningstabell att 6.68% av 
normalfördelningens area ligger ovanför detta värde på Z. Detta ger ett 
DPMO på 66800 (0.068*1000000) vilket motsvarar ett sigma-värde på 
ungefär 3-sigma.  

iX
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Processutvärderingsmodellen har utvecklats av företaget General Electric 
(Magnusson et al, 2003). Modellen med dess nio steg redovisas i 
nedanstående figur L:1. 

21 9876543

Förbättring av processenKartläggning av processen

 
Figur L:1. The 9 Step Business Process Management Model av General Electric 
Efter. Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003. 

De aktiviteter som utförs under respektive steg är enligt följande 
(Magnusson, Kroslid & Bergman, 2003): 

1. Skapa en överenskommelse kring processens funktion och mål 
2. Kartlägg processen 
3. Identifiera de tekniska kraven 
4. Mät processen 
5. Skapa ett processledningssystem 
6. Utveckla en datainsamlingsplan 
7. Mät processens prestanda 
8. Visualisera resultatet 
9. Förbättra processen 
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