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Abstract 
Small and medium sized enterprises (SME’s) often find themselves at a highly competitive 
market where it is important to achieve continues improvements if they want to stay competi-
tive. Six Sigma is a very popular method of process improvement, with high success rate, at 
larger enterprises and this thesis tries to evaluate if Six Sigma could be adopted by SME’s. In 
the effort to evaluate this, a Six Sigma process improvement project was carried out and 
evaluated at Ecolean AB in Helsingborg, Sweden. The findings in this study suggest that Six 
Sigma could be adopted by SME’s. SME’s have some strength and weaknesses in comparison 
with larger enterprises and the author of the thesis suggests that a special version of Six Sigma 
for SME’s should be developed in an effort to minimize the weaknesses. 
 
The Six Sigma process improvement project focused on reducing spots and holes in the 
plastic sheet used to produce packages. The project followed the most common methodology 
within Six Sigma known as DMAIC after the first letter in the different phases in the method-
ology; Define, Measure, Analyze, Improve and Control. In the first phase, Define, the project 
was selected and formalized, in this case to reduce spots and holes in the plastic sheet. The 
second phase, Measure, mainly consists of taking measures of the process and measuring 
factors that possibly influence the result. Initially the project ran without any problems, 
however after a while one of the factors, selected to be studied in the effort to improve the 
process performance, caused production stops and the remaining tests had to be cancelled. 
This influenced the third phase, Analyze, to some extent. Some conclusions could however be 
drawn and taken in consideration to improve the process and the machine. The suggested 
improvements usually is implemented in the forth phase, Improve, and finally controlled 
under the fifth phase, Control. However these suggestions could not be implemented within 
the timeframe of the thesis, which the project is a part of.      
 



Sammanfattning 
Små och medelstora organisationer finner sig ofta vara aktörer på en mycket konkurrensutsatt 
marknad där det är avgörande att uppnå ständiga förbättringar för att förbli konkurrenskraftig. 
Six Sigma (även känt som Sex Sigma) är en mycket populär metod för processförbättring, 
med hög framgångsgrad, hos stora organisationer. Denna uppsats och examensarbete försöker 
utvärdera huruvida små och medelstora organisationer kan anamma Six Sigma. I strävan att 
utvärdera detta utfördes ett Six Sigma processförbättringsprojekt vid Ecolean AB i Helsing-
borg, Sverige. Fynden i denna studie antyder att Six Sigma kan anammas av små och 
medelstora organisationer. De har vissa styrkor och svagheter i jämförelse med större organi-
sationer. Författaren av uppsatsen föreslår att en special version av Six Sigma utvecklas för 
små och medelstora organisationer i strävan att minimera dessa svagheter. 
 
Six Sigma processförbättringsprojektet fokuserade på att reducera prickar och hål i plastfil-
men som används för att tillverka förpackningar. Projektet följde den mest förekommande 
metoden inom Six Sigma känd som DMAIC, namngiven efter första bokstaven i metodens 
olika faser; Define (Definiera), Measure (Mäta), Analyze (Analysera), Improve (Förbättra) 
och Control (Kontrollera). Under den första fasen, Define, valdes projektet och formalisera-
des, i detta fallet att reducera prickar och hål i plastfilmen. Den andra fasen, Measure, består 
huvudsaken av att mäta processen samt faktorer som möjligen påverkar resultatet. Initialt flöt 
projektet på utan problem men efter ett tag visade det sig att en av faktorerna, som valts att 
studeras i strävan att förbättra processens förmåga, orsakade produktionsstopp och de återstå-
ende testerna var tvungna att strykas. Detta påverkade den tredje fasen, Analyze, i viss 
utsträckning. Vissa slutsatser kunde dock dras och tas i beaktande vid förbättringar av proces-
sen och maskinen som producerar plastfilm. De föreslagna förbättringarna imlementeras 
normalt under den fjärde fasen, Improve, och slutligen kontrolleras under den femte fasen, 
Controle. Dessa förbättringar hann man dock inte implementera inom tidsramarna för uppsat-
sen, vilket projektet är en del av.  
 
 



Förord 
Under våren 2005 utfördes projektet vid Ecolean AB i Helsingborg som ligger till grund för 
denna uppsats och mitt examensarbete. Efter en ganska lång startsträcka satte själva projektet 
igång och med hjälp av medarbetare vid anläggningen i Helsingborg genomfördes det. Ett 
stort tack vill jag rikta till dessa medarbetare och speciellt till Mikael Lembke, Hans-Jörgen 
Erichson, Johan Petersson, Andreas Dahlström och Göte Hansson.  
 
Utan stödet från ledningen vid Ecolean AB hade inte projektet varit möjligt därför riktas ett 
varmt tack till Evert Månsson och Per Gustafsson. Slutligen vill jag tacka personalen vid 
Avdelningen för kvalitets- & miljöledning och framförallt min handledare Erik Lovén som 
under hela tiden för examensarbetet funnits där som ett självklart stöd om ett sådant skulle 
behövas. 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias Persson 
Luleå, 2006-01-08 
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Inledning 

1 Inledning 
I det följande kapitlet presenteras en kort bakgrund om den rådande situationen. I problem-
diskussionen diskuteras kort Six Sigma. Detta leder vidare fram till syftet med uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund 
Ecolean AB, ett företag i kategorin små och medelstora företag1, tillverkar förpackningar för 
livsmedel i tunn plastfilm. De har anläggning i bland annat Helsingborg med cirka 95 anställ-
da. Plastfilmen, som bland annat består av krita, är i förhållande till många andra 
förpackningar i livsmedelsbranschen väldigt miljövänlig. Allt i linje med Ecolean’s affärsidé 
som är att: ”Erbjuda livsmedelindustrin optimala förpackningslösningar med låg miljöpåver-
kan.” enligt årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Som för alla andra företag är 
lönsamheten och konkurrenskraft mycket viktigt för Ecolean. 
  
Foster (2001, s 230) hävdar att kvalitet är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig. Grönroos 
(1990, s 39) anser att det är svårt att definiera kvalitet. Han menar att företaget måste definiera 
kvalitet på samma sätt som kunderna gör det, det är den kundupplevda kvalitet som räknas. 
Bergman & Klefsjö (2001, s 24) menar att det slutgiltiga måttet på kvalitet är kundtillfreds-
ställelse samt att den är kopplad till kundens behov och förväntningar. Vidare menar de att 
graden av kundtillfredsställelse är starkt knuten till hur väl kundernas behov och förväntning-
ar uppfylls. De menar också att det ofta inte räcker med att motsvara kundens förväntningar, 
man skall sträva efter att överträffa dem. 
 
Förpackningsbranschen är extremt kostnadsfokuserad, där marginalerna är små och priset är 
den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn enligt Per Gustafsson, VD, Ecolean AB (2004). Snab-
bare produktion ger lägre kostnader per förpackning och därmed möjligheterna till att i 
slutändan sälja de volymer som är avgörande för framgång, framhåller han vidare. Evert 
Månsson, produktionschef på Ecolean AB (2004) framhåller dock att det också finns andra 
viktiga kvalitetsegenskaper så som att förpackningen skall hålla och dess utseende. För att 
minimera kostnaderna arbetar Ecolean med att ständigt försöka förbättra, främst, sin produk-
tionsprocess. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Harry & Crawford (2004) är Six Sigma, löst definierat, ett affärsinitiativ som syftar till 
att minimera fel i processer samt produkter och återförandet av dessa till räkenskapen i form 
av förbättrad lönsamhet. Six Sigma är enligt dem inte ett kvalitetsledningsprogram så som 
ISO 9000, vilket dokumenterar processer och genererar rapporter i syfte att bibehålla en 
repeterbar process. De menar att Six Sigma strikt kan definieras som att uppnå och bibehålla 
3,4 fel per en miljon möjligheter och återföra besparingarna till följd av detta.  
 

                                                 
1 EU:s definition av kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag är enligt följande: ” Kategorin 
mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av fristående företag, och företag som 
tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsom-
sättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.” 
enligt Nutek (2005) EU:s definition av SMF / SME-EU:s näringspolitik-Nuteks webbplats. 
URL:http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212 [läst 2005-09-18]. 
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Foster (2001, s 401) framhåller att Six Sigma skiljer sig från traditionella förbättringsprogram 
genom till exempel kostnadsfokuset. Vidare framhåller Foster (2001, s 401) Six Sigma som 
en genomtänkt samling kvalitetsverktyg och filosofier i ett ärligt försök att erbjuda noggrann-
het och repeterbarhet i kvalitetsförbättringsarbetet. 
 
Harry & Crawford (2004) framhåller att arkitekterna bakom det ursprungliga Six Sigma inte 
designade det för små och medelstora företag. De menar att ursprungs Six Sigma, även om 
det har haft stora framgångar bland stora företag, inte har gjort något för små och medelstora 
företag. 
 
Enligt Harry & Crawford (2004) har över de senaste 20 åren fokus för Six Sigma förflyttats 
från att reducera defekter till att skapa värden. Den första varianten av Six Sigma fokuserade 
enligt dem främst på att reducera defekter, i en andra variant hamnade fokus på att reducera 
kostnader. Den senaste varianten (även känd som Six Sigma Generation III) fokuserar på att 
hjälpa företag att leverera varor och tjänster till det högsta möjliga värdet enligt Harry & 
Crawford (2004). Värde definieras enligt Harry & Crawford (2004) som att leverera varor och 
tjänster vid rätt plats rätt, vid rätt tid, till den rätta volymen till det minsta möjliga priset.  
 
Six Sigma skulle alltså kunna vara en lämplig metod för att förbättra till exempel produk-
tionsprocessen hos små och medelstora företag så som Ecolean. Senapati (2004) understryker 
dock att det är viktigt att anta en förbättringsstrategi som leder till effektiv och produktiv 
förbättringsprocess. Senapati (2004) framhåller att företagsledare bör tänka över om Six 
Sigma som förbättringsstrategi är effektivare än andra tillgängliga förbättringsstrategier. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera huruvida Six Sigma är lämplig som processförbätt-
ringsmetod vid små och medelstora företag. Uppsatsen syftar också till att låta Ecolean AB ta 
del av ett Six Sigma-projekt och DMAIC-metoden samt hur det skulle kunna fungera hos 
dem. 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är en del av författarens examen och är därmed begränsad till en tjugoveckors 
period. Vidare är projektet som ligger till grund för uppsatsen avgränsat i form av humana 
resurser till författaren med visst stöd i form av personal på Ecolean. Denna personal är dock 
sysselsatt med sitt dagliga arbete och är därför inte tillgänglig mer än i form av stöd, intervju-
objekt och i vissa situationer till hjälp för att finna data. 
 
Dessa resurser begränsar i sin tur omfattningen av uppsatsen och projektet. Fokus på uppsat-
sen kommer ligga på att utröna huruvida förhållanden kring Six Sigma vid små och 
medelstora företag. Därmed kommer bland annat uppsatsen inte fokusera på de verktyg som 
frekvent används inom Six Sigma-projekt utan dessa kommer endast kort redogöras.  
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2 Teori 
I det följande kapitlet presenteras Six Sigma samt den processförbättringmetod som föresprå-
kas inom Six Sigma. 
 

2.1 Six Sigma 
Enligt Foster (2001, s 401-402) är Six Sigma ett väldigt populärt angreppssätt för att förbättra 
kvalitet. Foster framhåller vidare att det finns en rad speciella egenskaper som särskiljer Six 
Sigma från traditionellt arbete med ständiga förbättringar. Foster presenterar tre fundamentala 
delar som Six Sigma består av. 
 

2.1.1 Välgenomtänkt paket 
Enligt Foster (2001, s 401) representerar Six Sigma ett välgenomtänkt paket av kvalitetsverk-
tyg och filosofier i ett seriöst försök att erbjuda struktur och repeterbarhet till 
kvalitetsförbättringsansträngningar. Antony (2004) framhåller att Six Sigma tillvaratar idéen 
om statistiskt tänkande och uppmuntrar användandet av väl beprövade statistiska verktyg och 
tekniker. Enligt Antony (2004) understryker Six Sigma vikten av data och faktabaserade 
beslut istället för antaganden och känslor. Six Sigma får, enligt Antony (2004), individer att 
genomföra mätningar. Antony (2004) påpekar att det i vissa fall finns en frustration över att 
lösningen som drivs fram av data är kostsam att komma fram till och att bara en liten del av 
lösningen slutligen blir implementerad. Antony (2004) framhåller också att det rätta valet och 
prioriteringen av projekt är en kritisk framgångsfaktor för Six Sigma. Enligt Antony (2004) är 
prioriteringen av projekt i många organisationer en ren subjektiv bedömning och väldigt få 
kraftfulla verktyg för prioritering av projekt finns att tillgå. 
 

2.1.2 Resultatfokus 
Foster (2001, s 401) och Antony (2004) framhåller att Six Sigma mycket mer fokuserar på att 
reducera kostnader och finansiella mål än traditionellt arbete med ständiga förbättringar. Detta 
är en aspekt som har gjort Six Sigma väldigt populärt i företagsledningar. Antony (2004) 
framhåller att inget Six Sigma-projekt godkänns innan effekterna av projektet har blivit 
tydligt identifierade och definierade. 
 
Foster (2001, s 401) menar att många utövare inom kvalitetsteknik är obekväma med det 
starka fokuset på resultat. De menar att det bryter mot flera av Deming´s fjorton punkter, 
speciellt när man sätter mål för hur stor kostnadsreduktionen skall bli. Förespråkare för Six 
Sigma däremot menar att fokus på kostnader och vinst är dess styrka.  
 

2.1.3 Organisationen 
Foster (2001, s 402) framhåller att en betydande del i Six Sigma är dess organisation. Enligt 
Antony (2004) lägger Six Sigma en otvivelaktig vikt vid betydelsen av ett starkt och passione-
rat ledarskap samt att behovet av ledningens stöd är avgörande för projektets framgång. Six 
Sigma är enligt Foster (2001, s 402) en guldgruva för konsulter och upplärningscenter efter-
som det är organiserat kring att skapa Champions, Black Belts, Green Belts, White Belts och i 
vissa situationer Yellow Belts. Antony (2004) framhåller att Six Sigma kan enkelt förvandlas 
till en byråkratisk övning om fokus ligger på att antalet upplärda inom Six Sigma (Black 
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Belts, Green Belts och White Belts), genomförda projekt och så vidare istället för att dra ner 
på kostnaderna.    
 
Denna delen av Six Sigma kommer inte behandlas djupare än den korta förklaring av rollerna 
som följer i figur 2:1. 
 
Utbildningsnivå  Roller 
  Champion – Förbättringsmentor 
  Master Black Belt - Strategisk förbättringsledare 
Omfattande  Black Belt – Förbättringsledare 
Medel  Green Belt – Förbättrare 
Grundläggande White Belt – Förbättrare 

 Figur 2:1. Roller inom Six Sigma presenterade av Bergman & Klefsjö (2001, s 550). De påpekar att inte 
alla utbildningsnivåer är illustrerade i figuren samt att Yellow Belt, som återfinns i vissa organisationer, 
saknas. 

 

2.1.4 Six Sigma för små och medelstora företag 
Wessel & Burcher (2004) har sammanfattat resultat från en rad studier om TQM, Total 
Quality Management2, i små och medelstora företag. De framhåller att det finns en enighet i 
att resultaten från dessa studier är överförbara till Six Sigma. I studierna om TQM har man 
funnit att fördelarna med små och medelstora företag är de öppna och effektiva kommunika-
tionskanalerna, det låga motståndet mot förändring, fokuset på individen, att anställda tar ett 
naturligt ansvar för kvalitet, den företagsöverbryggande medvetenheten, den fungerade 
integrationen, ledningens naturliga engagemang och närhet till medarbetarna samt att de är 
innovativa.  
 
Wessel & Burcher (2004) presenterar också en rad nackdelar med små och medelstora företag 
i en strävan att arbeta med TQM som också är överförbara till Six Sigma. Framförallt fram-
hålls att små och medelstora företag har mindre finansiella och humana resurser. Detta 
påverkar i sin tur bland annat möjligheterna att utbilda personalen i Six Sigma. Det är kost-
samt att utbilda personal och personal måste friställas för utbildning och för att driva projekt. 
Vidare bygger mycket av Six Sigma, enligt dem, på processer som i små och medelstora 
företag ofta är mer temporära och löst definierade. De framhåller också att mindre företag ofta 
saknar system för att till exempel hantera datainsamling från kunder. Även  Antony (2004) 
framhåller att kostnaden för att införa Six Sigma i en företagskultur kan bli en betydande 
investering. Detta kan speciellt avskräcka många små och medelstora företag från introduk-
tionen, utvecklingen och implementeringen av Six Sigma. 
 

2.2 DMAIC-metodologin 
Processförbättring inom ramarna för Six Sigma följer främst DMAIC-metodologin som har 
fått sitt namn från första bokstaven i de fem faser som metoden består av (Define, Measure, 
Analyse, Improve och Control fritt översatt till definiera, mäta, analysera, förbättra och 
kontrollera). Det finns en rad beskrivningar av DMAIC-metodologin som i viss utsträckning 

                                                 
2 Bergman & Klefsjö (2001, s 34) definierar Total Quality Management som att ”man ständigt strävar efter att 
uppfylla, och helst överträffa, kundernas behöv och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”.    
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avviker från varandra men i grund och botten bygger de på samma princip: definiera, mäta, 
analysera, implementera och kontrollera processen i fem efter varandra följande faser.  
 
Samtliga författare som påträffats under litteraturstudien framhåller också vikten av att följa 
en välutformad plan med tydlig målbild. För att bibehålla en konsistens genom projektet 
valdes därför huvudsakligen följa beskrivningen av DMAIC-metodologin som Pande & 
Holpp (2002, s 30-41) presenterar.  
 

2.2.1 Tollgates 
Ett exempel på hur ett annat upplägg av DMAIC-metodologin kan se ut är den som Magnus-
son, Kroslid & Bergman (2003, s 152-188) presenterar. De har valt att dela upp DMAIC-
metodologin och dess faser i så kallade ”tollgates” vilka är kontrollpunkter man genomför 
innan man går vidare till nästa. I tabell 2:1 återfinns de ”tollgates” Magnusson, Kroslid & 
Bergman (2003, s 152) presenterar. 
 
Tabell 2:1. Tollgate’s enligt Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 152). 

Fas Tollgate 
1. Genererar projekt och prioritera 

2. Utveckla samt beskriv projekt och projektgrupp

3. Identifiera y eller y:n att förbättra D
E

FI
N

E
 

4. Avgör förmåga/kartlägg process 

5. För varje y, identifiera x:en 

6. Utveckla försöksplan 

M
E

A
S

U
R

E
 

7. Datainsamling av y och x:en 

8. Lär känna y 

9. Identifiera vilka x som påverkar y 

A
N

A
LY

ZE
 

10. Fastställ förbättringsmål 

11. Utforma lösning/lösningar 

12. Kostnads/vinstanalys 

IM
P

R
O

V
E

 

13. Implementera den bästa lösningen 

14. Verifiera de planerade förbättringarna i y 

15. Uppskatta kostnadsbesparingar 

16. Formalisera och dokumentera 

C
O

N
TR

O
L 

17. Kommunicera och visualisera 

 
 

2.2.2 Define 
I Define-fasen identifieras och väljs förbättringsprojekt. Pande & Holpp (2002, s 31) menar 
att den första fasen, som enligt dem sätter upp ramverket för hela projektet, ofta utgör den 
största utmaningen för projektteamet. 
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2.2.2.1 Identifiera förbättringsprojekt 
Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 153) menar att skapande av projekt handlar om att 
identifiera och vårda förbättringsmöjligheter. De framhåller vidare att möjliga projekt kan 
man finna genom att till exempel titta på felrapporter, kundklagomålssystem och förslags-
verksamhet. Efter att man skapat en rad projekt så skall dessa prioriteras och väljas enligt 
Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 153). De framhåller vidare att DMAIC-metodologin 
förespråkar faktabaserad beslutsfattning och detta gäller även vid val av projekt. Det är därför 
viktigt att företag tillämpar lämpliga verktyg och metoder för val av projekt.  
 
Typiska kriterier att ta i beaktande vid val av projekt enligt Magnusson, Kroslid & Bergman 
(2003, s 153) är: 

• Processensförmåga 
• Besparingspotential 
• Inverkan på kundnöjdhet 
• Teknisk komplexitet 
• Organisatorisk komplexitet 
• Tillgång till humana resurser 

 

2.2.2.2 Formalisera 
Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 156) menar att det, efter att man fått beslut från 
lämplig beslutsfattare, är viktigt att formalisera både projektet och gruppen. Pande & Holpp 
(2002, s 32) presenterar ett typexempel på vad som bör dokumenteras i ett projektdokument 
enligt nedan: 
 

• Affärssituationen: Varför väljs den aktuella förbättringsmöjligheten? 
• Problem/möjlighet och mål: Vilket specifikt problem skall behandlas och vilket resul-

tat vill uppnås? 
• Avgränsningar/antaganden: Vilka avgränsningar samt resurser har projektet?  
• Omfattning: Hur stor del av processen och/eller vidd av frågor behandlar projektet? 
• Medlemmar och roller: Vilka är team-medlemmar, sponsorer och andra berörda? 
• Preliminär plan: När skall varje fas (Define, Measure, Analyze, Improve och Controle) 

vara genomförd? 
 
Projektdokumentet syftar till att definiera och avgränsa fokusen för projektet, tydliggöra mål, 
bekräfta värde för företaget, etablera avgränsningar, bestämma vilka resurser projektet 
tilldelas samt hjälpa projektteamet kommunicera sina mål samt sin plan enligt Pande & Holpp 
(2002, s 32). 
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Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 157) framhåller att det är viktigt att ha tydliga mål 
för varje fas i förbättringsprojektet. De presenterar ett ramverk för rekommenderade mål från 
de fem faserna i DMAIC-metodologin enligt tabell 2:2. 
 
Tabell 2:2. Rekommenderade mål väsentligen som beskrivet av Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 
157). 

Define Measure Analyse Improve Control 
Projekt priorinte-
ringslista.  
Projekt- och team-
dokument.  
Projektplan. 
Studie av y:s 
förmåga. 
Flödesschema 
över processen. 

Översikt över y 
och möjliga x. 
Försöksplan. 

Fördelningsdiagram 
för y. 
Studie av y:s 
förmåga. 
Förbättringsmål. 
 

Specifikationer av 
varje lösning. 
Kostnads-/vinst- 
analys. 
Kravspecifikation 
för den bästa 
lösningen. 

Styrdiagram för y. 
Uppskattning av 
kostnadsbesparing.
Presentation av 
projektet. 
Lärdomar. 
 

 

2.2.2.3 Identifiera kunden 
Efter att projektdokumentet är fastställt är teamets nästa uppgift enligt Pande & Holpp (2002, 
s 32) att identifiera den enligt dem viktigaste aktören i vilken process som helst nämligen 
kunden. De framhåller att det är viktigt för både projektledare (Black Belt) och teamet att få 
en god uppfattning om vad kundkraven är, särskilt om det är externa kunder. Magnusson, 
Kroslid & Bergman (2003, s 159) menar att det för varje resultatvariabel som identifieras är 
extremt viktigt att projektgruppen skaffar sig en genomgående förståelse av kundkraven för 
den specifika egenskapen. För produkter ges kundkraven i form av ritningar och andra 
specifikationer. Projektgruppen bör ändå utvärdera huruvida specifikationerna är rimliga och 
att inte specifikationerna är själva problemet, det vill säga att det egentligen är ett designför-
bättringsprojekt och inte processförbättringsprojekt. Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 
159-160) menar vidare att projektgruppen måste ta reda på vilka krav som finns på egenska-
pen. Projektgruppen bör inte enbart lyssna till interna åsikter om var gränserna ligger utan 
även göra en insats för att fastställa fakta. 
 

2.2.2.4 Processen 
När väl kunden och kundkraven är identifierade anser Pande & Holpp (2002, s 33) att det är 
dags att skapa ett diagram över processen. De menar vidare att det att det är viktigt att det är 
på en förhållandevis hög nivå så det inte blir oöverskådligt. De framhåller att detta gör att hela 
projektteamet får samma bild av processen och kan arbeta utifrån samma antaganden. Ska-
pandet av diagrammet bildar också grunden för nästa fas (Measure) i projektet genom att ge 
projektteamet en idé om var de vill samla in data.  
 

2.2.3 Measure 
Nästa fas i projektet och meteodologin är Measure. Enligt Pande & Holpp (2002, s 33) har 
fasen två huvudmål: 
 

1. Insamla data för att validera och kvantifiera problemet/möjligheten. Vanligen behövs 
detta för att revidera och fullföra projektdokumentet. 

2. Börja bena ut fakta som kan ge ledtrådar om vad som orsakar problemet.  
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2.2.3.1 Resultatvariabeln 
Projektteamtes första prioritet är enligt Pande & Holpp (2002, s 34) nästan alltid den resultat-
variabel som bäst kvantifierar det aktuella problemet. Mätning av resultatvariabeln används 
till att fullföra projektdokumentet. De framhåller vidare att i vissa situationer om problemet 
visar sig vara mindre eller avviker från det förväntade kan projektet bli avbrutet eller revide-
ras. Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 160) placerar detta moment i slutet av Define-
fasen till skillnad från Pande & Holpp (2002, s 34) som placerar det först i Measure-fasen. 
Detta har förmodligen ingen större teknisk betydelse då den ligger på samma ställe i kronolo-
gisk ordning. Liknande exempel är återkommande i litteraturen. 
 

2.2.3.2 Ingående variabler 
Enligt Pande & Holpp (2002, s 35) fokuserar man sen på resultatvariabeln tillsammans med 
ett antal ingåendevariabler och konstanter för att börja insamla data om möjliga problemorsa-
ker. Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 160) menar att det finns två typer av 
ingåendevariabler, kontrollerbara faktorer och störningsfaktorer. Kontrollerbara faktorer är 
fysiskt möjliga att kontrollera medan störningsfaktorer är okontrollerbara, för kostsamma att 
kontrollera eller ej önskbara att kontrollera. Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 160-
162) föreslår att man samlar så många ingående variabler som möjligt, i till exempel ett 
fiskbensdiagram (Ishikawadiagram). Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 162) menar 
vidare att man bör utvärdera ingående variabler för att identifiera vilka som är kontrollerbara 
faktorer och störfaktorer. Vidare rekommenderar dom att kontrollera att de ingående variab-
lerna är på samma detaljnivå. Deras erfarenhet är att en mer detaljerad nivå är bättre så länge 
den inte reducerar det potentiella inflytandet på resultatvariabeln. Den framhåller att man skall 
komma ihåg att det är grundorsakerna (påverkan från ingående variabler) som vi verkligen 
söker. När detta är gjort skall man sen välja ett antal man vill studera tillsammans med 
resultatvariabeln.  
 

2.2.3.3 Försöksplan 
När man valt vilka variabler och konstanter man skall mäta tar man fram en försöksplan enligt 
Pande & Holpp (2002, s 35). Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 162) menar att man 
före själva insamlingen av mätdata måste, för alla ingående- och resultatvariabler, besluta 
huruvida variabeln är kontinuerlig/diskret, vilken provgruppstorlek man skall ha, mätintervall, 
hur länge man skall mäta och hur man skall insamla data. För att strukturera detta arbete kan 
en försöksplan enligt principerna inom försöksplanering vara till stor hjälp enligt Magnusson, 
Kroslid & Bergman (2003, s 162).   
 

2.2.3.4 Datainsamling 
När försöksplanen väl är fastställd är det enligt Pande & Holpp (2002, s 35) samt Magnusson, 
Kroslid & Bergman (2003, s 163) dags för datainsamling. Magnusson, Kroslid & Bergman 
(2003, s 163) framhåller att det är viktigt att projektgruppen ser till att datainsamlingen sker 
efter den fastställda försöksplanen och att eventuella avvikelser dokumenteras. En checklista 
är enligt dem ett enkelt och strukturerat verktyg för att efterleva detta. 
 

2.2.4 Analyze 
Enligt Pande & Holpp (2002, s 36) är det under Analyze-fasen som teamet försöker finna 
grundorsaken till problemet. De påpekar vidare att när grundorsaken är uppenbar kan analy-
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sen gå fort men att allt som oftast är den dold under en rad lager bestående av allt från gamla 
processer till individers beteende att göra saker på sitt sätt. Pande & Holpp (2002, s 36) 
framhåller att principen för god problemlösning med DMAIC-metodologin bygger på att 
överväga flera typer av orsaker till problemet. Vidare framhåller de att man samtidigt inte 
skall låta fördomar och tidigare erfarenheter påverka projektteamets omdömesförmåga. Pande 
& Holpp (2002, s 36-38) samt Bergman & Klefsjö (2001, s 229) presenterar listor med 
möjliga problemorsakskategorier som sammanställts enligt nedan: 
 

• Management: Företagsledningens stöd och allokerande av resurser för ett tillräckligt 
kvalitetsarbete.  

• Metoder: Rutiner eller tekniker som används för att utföra arbetet. 
• Maskiner: teknologin, så som datorer, kopiatorer eller tillverkningsutrustning, som 

används inom arbetsprocessen. 
• Material: data, instruktioner, fakta, formulär och filer, som om korrupta, kommer ha 

negativ inverkan på resultatet. Det fysiska materialets (råvaran) egenskaper.  
• Mätningar: felaktig data som resultat av processmätningar eller förändring av männi-

skors beteende på grund av hur och vad som mätts.  
• Moder natur: omgivningsfaktorer, allt från väder till ekonomiska förhållanden, som 

kan påverka processen eller hur företaget presterar. 
• Människor: en nyckelvariabel till hur väl de övriga faktorerna sammanlänkas till att 

producera affärsresultat. 
 
Projektteam som arbetar med DMAIC-metologin närmar sig målet genom en vad Pande & 
Holpp (2002, s 38) kallar analys-cykel (eng.: Analyze cycle). Cykeln börjar med att kombinera 
erfarenhet, data/mätningar samt en överblick av processen. Sen formar de en kvalificerad 
gissning eller hypotes om vad orsaken till problemet kan vara. Projektteamet tittar sen efter 
mer data eller annat bevis för att se om deras misstanke stämmer. Cykeln fortsätter enligt 
Pande & Holpp (2002, s 38) genom ständiga förbättringar till dess att grundorsaken är funnen 
och verifierad med data. De framhåller att en av de största utmaningarna är att använda rätt 
verktyg. De menar vidare att med lite tur kan förhållandevis enkla verktyg leda en till orsa-
ken. När orsaken ligger djupare kan förhållandevis avancerade statistiska tekniker vara 
nödvändiga för att identifiera orsaken framhåller de dock.  
 

2.2.5 Improve 
Pande & Holpp (2002, s 38) menar att väldigt många är frestade att hoppa direkt till denna 
fas. Vidare menar de att viljan att direkt börja med problemlösning utan att först förstå 
problemet är så stark att många projektteam finner det svårt att hålla sig till DMAIC-
metodologins strikta process. Dock framhåller de att när man väl ser värdet i att ställa frågor, 
kontrollera antaganden samt använda data inser projektteamsmedlemmarna styrkan med 
metoden och Six Sigma.  
 
Pande & Holpp (2002, s 38-39) menar att många projektteam redan innan de börjar utveckla 
en lösning går tillbaka till projektdokumentet för att revidera det utifrån de upptäckter de gjort 
denna stund. Vanligen, påpekar de också, är att värdet med projektet återkopplas till sponsorer 
(Champions). 
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2.2.5.1 Förbättringsförslag 
Improve-fasen syftar till att uppnå målen enligt Pande & Holpp (2002, s 39). De framhåller 
dock att detta kan vara lättare sagt än gjort. De menar att riktigt kreativa lösningar som 
behandlar grundorsakerna till problemet som samtidigt individer som jobbar i processen 
accepterar är svåröverkomliga. Vidare så måste den nyutvecklade idéen bli testad, reviderad 
och implementerad. Pande & Holpp (2002, s 39) föreslår att projektteamet kan använda 
kreativa verktyg eller studera ”best practis” för att om möjligt hitta lämplig lösning. 
 

2.2.5.2 Utvärdera förbättringsförslagen 
Pande & Holpp (2002, s 39) samt Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 185) framhåller 
att när väl en rad lämpliga lösningar föreslagits skall dessa analyseras och utifrån lämpliga 
kriterier, som till exempel ekonomiska, väljs den mest praktiska samt lovande lösningen. 
Pande & Holpp (2002, s 39) påpekar att den ”slutgiltiga” lösningen eller samling förändringar 
alltid måste godkännas av projektets sponsorer (Champions) och ofta av hela ledningsgrup-
pen. 
 

2.2.5.3 Implementera 
Väl här går man in i Improve-fasens andra halva som handlar om att implementera. Pande & 
Holpp (2002, s 39) framhåller att implementeringsdelen av Improve-fasen inte bara är att 
”göra”. Enligt dem måste lösningen hanteras varsamt och testas. De menar att småskaliga 
pilotprojekt i princip är obligatoriska. De poängterar vidare att nya idéer måste ”säljas” in i 
organisationen och vinna acceptans hos kritiker. Data måste samlas in för att följa och verifie-
ra effekten av lösningen. Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 186) föreslår att man 
fastställer en implementeringsplan som man sedan följer. 
 

2.2.6 Control 
Pande & Holpp (2002, s 40) menar att det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster- De fram-
håller att Controle-fasen huvudsakligen syftar till att undvika det. De presenterar en rad 
uppgifter projektteamet måste genomföra för att undvika detta: 
 

• Utveckla en övervakningsprocess för att följa de förändringar som implementerats. 
• Ta fram en handlingsplan för att hantera problem som kan uppstå 
• Hjälpa ledningen att fokusera på några viktiga mätdata som ger information om pro-

jektresultatet (resultatvariabeln) samt några ingående nyckelvariabler. 
• Vinna acceptans för projektet genom presentationer och demonstrationer. 
• Överlämna ansvaret till dem som utför det dagliga arbetet. 
• Försäkra om att ledningen ger stöd för att uppnå projektets långsiktiga mål. 

 
Magnusson, Kroslid & Bergman (2003, s 187) framhåller vidare att man skall uppskatta den 
kostandsbesparing som projektet verkligen resulterat i. Vidare framhåller de vikten av att 
sammanställa och dokumentera projektet.  
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3 Metod 
I det följande kapitlet beskrivs vilken metod som använts för att besvara syftet med uppsatsen. 
 

3.1 Litteratursökning 
För att få en bättre förståelse för det valda ämnet gjordes litteraturstudier där studier, teorier 
och uppfattningar studerades. Dessa studier kom i ett senare skede att jämföras med resultatet 
från den empiriska undersökningen.  
 
För att finna relevanta teorier att koppla till det definierade problemområdet gjordes littera-
tursökningar vid biblioteket vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Den lokala databasen 
LUCIA användes för att finna litteratur, men även den nationella databasen LIBRIS. För att 
finna vetenskapliga artiklar användes de internationella databaserna EBSCO och EMERALD. 
Artiklarnas vetenskaplighet bedömdes enligt IMRaD-modellen3. Exempel på sökord är Six 
Sigma, Sex Sigma, SME, small and medium sized enterprises, small business, TQM, SS, total 
quality management med flera i olika konstellationer.  
 

3.2 Val av forskningsstrategi 
Då syftet med denna uppsats är att studera huruvida Six Sigma som processförbättringsmeto-
dologin är lämplig som metod vid processförbättringsarbete vid små och medelstora företag 
ansågs en fallstudie vara den lämpligaste metoden.  
 

Enligt Denscombe (2000, s 43) inriktar sig en fallstudie på en undersökningsenhet i syfte att erhålla en 
djupare redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna specifi-
ka undersökningsenhet. 

 
Vidare så syftar uppsatsen till att presentera hur Six Sigma kan fungera i praktiken hos 
Ecolean AB. För den delen av uppsatsen passar aktionsforskning in bäst som metod.  
 

Cohen & Manion (1989, s. 178) beskriver aktionsforskning som att den i ”grunden är forskning på 
plats” som syftar till att bearbeta ett konkret problem som finns i en ”här och nu”-situation. Elliott 
(1991, s. 69) menar att aktionsforskning syftar till att ge praktiska omdömen i konkreta situationer och 
framhåller att möjlighet till vetenskaplig prövning av resultatet är underordnat att man löser det faktiska 
problemet.     

 
Då huvudfokus för uppsatsen är att dra slutsatser kring Six Sigma i små och medelstora 
organisationer samt hos Ecolean och inte implementera Six Sigma hos Ecolean så anses trots 
detta en fallstudie vara den bäst passande.  
 
Genom att genomföra ett småskaligt processutvecklingsprojekt enligt DMAIC-metodologin 
hos Ecolean i Helsingborg tros bäst möjligheter och problem med metoden kunna belysas. 
Dessa jämförs sen med de tidigare observationer och teorier som presenterats inom ämnesom-
rådet. Valet att göra studien hos Ecolean i Helsingborg baseras på att möjligheten för en 
studie hos dem presenterade sig i form av finansiellt stöd.  
 

                                                 
3 De olika delarna i IMRaD-modellen är beskrivna av Luleå universitetsbibliotek (2005) BEDÖMA - en 
vetenskaplig artikel.. URL:http://www.online.luth.se/courses/bib004/avsnitt_3/bedoma_vetenskap.shtml [läst 
2005-01-19] 
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Alternativ till det småskaliga processutvecklingsprojektet skulle kunna vara att göra en bred 
enkätundersökning där små och medelstora organisationer som tillämpar eller tillämpat Six 
Sigma kontaktas. Då Ecolean var villig att finansiera det småskaliga processutvecklingspro-
jektet hos dem själva sågs detta som det alternativ som var lämpligast då finansiering av ett 
mer generellt projekt i form av en bredare enkätundersökning sågs som mindre trolig. 
  

3.3 Val av fallstudieobjekt 
I denna studie fick ett enskilt projekts genomförande hos Ecolean representera hur väl Six 
Sigma fungerar. Detta val gjordes med hänsyn till den begränsade tiden som projektet måste 
genomföras på samt med de begränsade resurser projektet fick. Ett praktiskt genomförande 
tros bäst kunna spegla hur väl metoden passar små och medelstora företag. Projektet begrän-
sades vidare genom att uppdragsgivarna i ett tidigt skede valde ett specifikt fokusområde för 
projektet. Det är dock realistiskt att metoden begränsas på liknade sätt även om den skulle 
användas fullt ut. 
 
Valet av Ecolean som fallföretag beror dels på att företaget var villigt att finansiera projektet. 
Huruvida detta har färgat resultatet i studien är svårt att uttala sig om, Ecolean har dock inte 
haft några speciella krav eller önskemål på utfallet av projektet i frågan om huruvida Six 
Sigma är lämplig som metod för små och medelstora organisationer. Vidare är Ecolean 
mycket förändringsbenägna och gör ständiga förändringar inom företaget både inom produk-
tion och organisation i deras strävan att överträffa marknadens krav. Ecolean har vidare en 
tydlig och överskådlig produktionsprocess samt redan implementerad processkontroll vilket 
förenklar utgångsläget för ett Six Sigma-projekt.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av data från personer skedde genom informella samtal under hela projektet samt 
genom semistrukturerade intervjuer vilka utgick ifrån vissa punkter att samtala om och som 
dokumenterades genom anteckningar av intervjuaren. I projektet insamlades data för att 
fastställa defekter i plastfilmen som Ecolean tillverkar, metoden för detta finns beskrivet i 
projektet.  
  

3.5 Analysmetod 
För att se hur väl presenterade teorier överensstämmer med det observerade fallet jämfördes 
projektets genomförande med den teori som presenterats om Six Sigma.  Inom projektet 
sammanställdes och analyserades observerade data med hjälp av mjukvaruprogrammen Excel, 
Design-Expert samt Statgraphics.  
 

3.6 Metodproblem 
Validitet kan enligt Denscombe (2000, s 283) definieras som mätinstrumentets förmåga att 
mäta det som verkligen avses att mätas.  
 
Om ett enskilt projekt kan svara för hur väl Six Sigma passar små och medelstora företag är 
tveksamt. Skulle det dock vara så att projektet pekar på att Six Sigma kan fungera i små och 
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medelstora företag borde dock denna fingervisning vara av större betydelse än om projektet 
pekar på det motsatta. Detta påstående grundar sig på att om det funkar i ett projekt på ett litet 
eller medelstort företag så funkar det i alla fall en gång och det är mer än ingen gång. Skulle 
det inte funka säger det inte att det aldrig kommer fungera. Framförallt handlar dock uppsat-
sen och projektet om att dra lärdomar om Six Sigma hos Ecolean samt i små och medelstora 
företag och därmed borde ett enskilt projekt kunna peka på en rad intressanta punkter.  
 
Inom projektet ligger validitetsproblemet i om andelen toppar (prickar4) av uppmätta punkter 
verkligen är lämpligt som responsvariabel. En mycket liten del av ytan mäts och det finns en 
uppenbar risk i att spridningen är betydligt större. Förhoppningen är, eftersom så många 
mätningar på varje rulle görs, att trots den lilla andelen av rullen som verkligen mäts resultatet 
blir stabilt och speglar verkligheten.  
 
Det finns också en risk i att vid inmatning av data i analysprogrammet det matades in ett 
felaktigt värde vilket orsakade en felaktig tolkning av resultaten. Detta har försökt elimineras 
genom att kopiera data direkt och inte skriva av. Dock finns en möjlighet att fel data kopierats 
med följden att resultatet tolkas fel. 
 
Reliabilitet innebär, enligt Denscombe (2000, s 250), att ett mätinstrument ger stabil och 
tillförlitlig information. Denscombe (2000, s 250) hävdar att hög reliabilitet också innebär att 
datainsamlingen skall gå att upprepa med samma resultat. 
 
Även om det är svårt att veta exakt hur resultatet av projektet skulle falla ut vid genomförande 
av ett nytt finns det stora möjligheter man skulle dra liknande lärdomar av det. Ett nytt projekt 
med ett mer lyckat utfall, både i form av resultat och genomförande, skulle kanske kunna ge 
djupare insikter om företeelser inom Improve och Control-faserna. Vidare tror jag det finns 
avvikelser mellan olika företag men att de i stort kommer peka på samma svagheter och 
styrkor med att vara ett litet eller medelstort företag som arbetar med Six Sigma. 
 
Rörande reliabilitet i själva projektet skulle troligen responsen avvika något men med det 
stora antalet mätvärden skulle troligen göra denna risk minimal. 
 
Slutligen bör det påpekas att vissa material som ingår i plastfilmen är dolt på grund av före-
tagssekretess. Detta borde dock inte påverka reliabilitet eller validitet då fallet är mycket 
specifikt och att på annat ställe försöka upprepa det är praktiskt omöjligt. Företaget har 
tillgång till informationen och kan om behov uppstår självklart tillgodose sig den informatio-
nen. 
 

                                                 
4 En prick eller topp är en icke önskvärd ansamling material på den plastfilm som senare blir förpackning. 
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4 Empiri 
I det följande kapitlet presenteras fallet, i form av DMAIC-projektet samt en beskrivning av 
personalens medverkan i projektet, som i ett senare skede kommer att jämföras med teorin 
och slutligen, möjligen, besvara syftet.  
 

4.1 Define 
Identifiering och val av förbättringsprojekt.  
 

4.1.1 Identifiera förbättringsprojekt 
I fallet Ecolean har redan företaget, genom projektets sponsorer, beslutat att problemet med 
kassationer vid Helsingborgsfabriken är ett prioriterat förbättringsområde. Enligt Evert 
Månsson och Per Gustafsson (hösten 2004) eftersom kunderna vill ha förpackningar som 
primärt håller sig hela och sekundärt ser bra ut. Detta gör att man måste kassera förpackningar 
som inte möter dessa krav. Ju mer man kasserar desto dyrare blir förpackningarna och priset 
är mycket viktigt för kunderna då de främst är aktörer inom låglöneländer som konkurrerar 
bland annat med hjälp av pris. Dessutom är förpackningen inte är den produkt kunderna 
huvudsakligen säljer vidare utan dess innehåll som till exempel mjölk, juice och vin. 
 

 
Figur 4:1. Förpackningen Jo ECOLEAN® LA. 

 
Evert Månsson och Per Gustafsson (hösten 2004) menar vidare att kassationer huvudsakligen 
uppstår i tillverkningsprocessen som förenklat förklaras i fyra steg. I det första steget tillver-
kas ett granulat som i steg två förvandlas till en plastfilm (genom så kallad ”casting”5). Steg 
tre innebär tryckning av plastfilmen, om den inte direkt skickas till en kund. I steg fyra viks 
filmen och svetsas ihop till en förpackning som renskärs. 
 

                                                 
5 Casting, hos Ecolean, innebär att man extruderar plasten genom ett munstycke ner på en vals varpå en tunn 
plastfilm uppstår. 
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Granulat-
framställning Casting Tryckning Svetsning

 
Figur 4:2. Leverans och tillverkningsprocessen vid Ecoleans anläggning i Helsingborg. 

 
Ecolean, genom sponsorerna, har vidare beslutat att inom det prioriterade förbättringsområdet 
skall projektet fokusera på casting-maskinen. Detta eftersom största kassationerna samt 
kundmissnöjet, både bland konsumenter samt Ecolean’s egna kunder, uppstår till följd av fel 
vid produktion av den plastfilm som senare blir förpackningar. Erfarenheten från den film-
blåsta (äldre produktionsteknik) plastfilmen är att kassationen är mycket hög (se figur 4:3) 
med en genomsnittlig kassationsmängd av 4,35 procent av producerad plastfilm. Casting-
maskinen har dessutom nyligen blivit färdig och är i projektets inledningsskede inte i full 
produktion vilket den kommer vara vid projektets slutdatum enligt planerna. 
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Figur 4:3. Kassation av filmblåst Lean pack under 2004. 

 
För att närmare besluta vilket problem projektet skall beröra sammanställs en lista över 
möjliga områden som kan leda till kassationer till följd av produktionen av plastfilm genom 
casting. Genom ”brainstorming” gavs följande möjliga huvudfaktorer utan inbördesrangord-
ning vilka även verifierades av Mikael Lembke samt Andreas Dahlström: 
 

• Utseende [minimera fel] 
• Ytegenskaper [målvärde] 
• Skikttjocklek [målvärde] 
• Hållfasthetegenskaper [målvärden] 
• Hål [minimera] 
• Prickar [minimera] 
• Repor (påminner om spåren i vinyl LP-skivor)  
• Damm 
• Fläckar (av olja eller likande) 
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Under beslutsprocessen att välja vilket potentiellt problem som skulle studeras uppmärksam-
mades stora problem med prickar vid tryckning av plastfilmen. Detta problem har tidigare 
varit marginellt då plastfilmen tillverkades med en annan teknik som man nu valt att frångå på 
grund av bland annat produktionshastighet. Enligt Hans Jönsson, maskinoperatör vid tryckeri-
et, är i princip all plastfilm som producerats i castingmaskinen så dålig utseendemässigt att 
den måste kasseras. Problemet består i att små prickar av ackumulerat material bildar mörka 
fläckar när de trycks. Prickarna orsakar även i sin tur gropar och hål. Dessa, i sin tur, blir vita 
fläckar utan tryck vid tryckning eller som i fallet med hål risker för läckage om hålet är stort 
nog samt om hålet är mycket litet risk för hållfasthetsproblem. Mikael Lembke framhåller att 
det självklart inte skall finnas hål i förpackningarna, hur små de än är. Sponsorer beslutar 
därför att problemet med prickar är det problem område projektet skall fokusera på då inget 
annat potentiellt problemområde uppvisar sådana dåliga resultat. Enligt Evert Månsson har 
dock inga klagomål från kunder kommit som riktas mot tryckfläckarna men som förebyggan-
de åtgärd är det ändå nödvändigt att åtgärda.  
 
Målet med projektet blir därför att reducera antal prickar till en godkänd nivå. Enligt Hans 
Jönsson, vid tryckeriet, borde en reduktion av antalet prickar med cirka 50 % motsvara en 
godkänd nivå med tanke på tryckfläckarna till följd av prickar. Eftersom inga kundklagomål 
med avseende på tryckfläckarna inkommit är det svårt att avgöra om detta är en rimlig nivå. 
Avsaknaden av kundklagomål är förmodligen en följd av att maskinen är förhållandevis ny 
och förhållandevis få färdiga förpackningar levererats till kund. Man kan inte heller vara säker 
på att inga kundklagomål framkommer i framtiden. Hans Jönssons förslag får därför represen-
tera en uppskattning på hur stor reduktionen av antal prickar borde vara för att inga 
kundklagomål skall uppstå. Vidare orsakar hålen till följd av prickar initialt avsevärda pro-
blem hos de kunder som på prov fått förpackningar gjorda med plastfilm från den nya 
maskinen. En kraftig reduktion av antal prickar och därmed hål till följd av prickar är absolut 
nödvändig. 
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4.1.2 Formalisera 
• Affärssituationen: Reducera kassationer, i förlängningen kostnaderna och priset vilket 

för kunden är den mest betydande kvalitetsfaktorn. 
• Problem/möjlighet och mål: Reducera andelen prickar med 50% samt i förlängningen 

reducera antalet hål. 
• Avgränsningar/antaganden: Projektet genomförs av examensarbetare Mathias Persson. 

Oförstörande försök skall genomföras under befintlig produktion. Projektet skall 
genomföras under mars till och med maj månad, 2005.  

• Omfattning: Projektet är begränsat till castingmomentet av tillverkningsprocessen. 
• Medlemmar och roller: återfinns i tabell 4:1. 
• Preliminär plan: återfinns i tabell 4:2. 

 
Tabell 4:1. Projektgruppen, sponsorer och övriga berörda. 

Roll i projektet Namn Företagsintern titel 
Projektledare (Black Belt) Mathias Persson Examensarbetare 
Gatekeeper6 Mikael Lembke Projektledare, utveckling 
Maskinoperatör Hans-Jörgen Erichson Maskinoperatör, filmtillverkning 
Sponsor (Champion) Evert Månsson Produktionschef 
Sponsor (Champion) Per Gustafsson VD 
 Johan Petersson Materialtekniker, utveckling 
 Andreas Dahlström Reglertekniker, utveckling 
 Göte Hansson Kontrollaborationstekniker, produktion 
 Hans Jönsson Maskinoperatör, tryckeri 
 
Tabell 4:2. Projektplan. 

Fas Vecka (av projektet med start 7/3 2005) Mål 
Define 1 till och med 4 Projektdokument och flödesschema över 

castingprocessen 
Measure 5 till och med 8 Studie av resultatvariabelns förmåga, saman-

ställning av ingående variabler och 
försöksplan. 

Analyze 9 till och med 10 Studie av vilka variabler som påverkar 
resultatvariabeln.  

Improve  11 Förslag på lösningar och implementerings 
plan av bästa lösning. 

Control 12 Studie av resultatvariabel, beräkning av 
kostnadsbesparing och presentation av 
projekt. 

 

4.1.3 Identifiera kunden 
Den interna kunden är tryckeriet som genomför nästa steg i tillverkningsprocessen. Tryckeriet 
vill helst se att det finns noll prickar. Hans Jönsson vid tryckeriet har dock sagt att en 50-
procentig reduktion av prickarna borde motsvara ett resultat som Ecoleans externa kunder 
accepterar baserat på den mångåriga erfarenhet han besitter. 
 
Det finns dock en rad med olika typer av kunder eftersom Ecoleans kunder, exempelvis 
mejerier, i sin tur har grossister de säljer sina produkter till. Grossisterna i sin tur har återför-
                                                 
6 Gatekeeper är det engelska ordet för grindvakt. I detta fall en person som bestämmer om man har slutfört den 
aktuella uppgiften och kan gå vidare till nästa.  
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säljare, som till exempel mataffärer de säljer vidare produkterna till. Slutligen har återförsäl-
jarna kunder i form av konsumenter som är de man slutligen vill tillfredställa. Kedjan av 
kunder återfinns i figur 4:4.  
 

Ecolean’s kund,
exempelvis mejeri Grossist

Återförsäljare,
exempelvis

mataffär
KonsumentEcolean

 
Figur 4:4. Ecoleans kunder. 

 
Eftersom inga kundklagomål inkommit med hänvisning till prickarna så är det svårt att 
fastställa några kundkrav. I åtanke bör man dock ha att konsumentens eventuella klagomål 
kanske inte når fram till Ecolean. Detta kan till exempel bero på de många stegen mellan 
Ecolean och konsumenten.  
 

4.1.4 Processen 
Den castade plastfilmen framställs idag av granulat. Granulaten blandas enligt förhållanden 
bestämda i receptet7. Blandningarna av granulat för varje enskilt skikt leds sedan ner i skru-
var. I dessa skruvar smälts granulatblandningen genom tillförande av värmeenergi samt 
friktionsvärme som uppstår naturligt. Vid hög produktionshastighet behöver ingen extra 
värme tillföras då friktionsvärmen överstiger behovet. Materialet till kritalagret silas för att få 
bort eventuella klumpar. 
 
Det smälta materialet till vart och ett av skikten leds i sin tur ner i det så kallade feed-blocket. 
Feed-blocket har till uppgift att fördela materialet jämt över munstycket. För att man skall få 
en så jämn fördelning som möjligt av materialen ut från munstycket tillförs värme av olika 
storlek för att balansera temperaturen. Munstycket (extrudern) är uppdelat i 7 värmezoner. I 
mitten av munstycket kommer mer material färdas eftersom materialet på kanterna passerar 
denna del. Detta gör att temperaturen blir högre i denna delen av munstycket och ofta behövs 
ingen extra värme tillföras utan istället blir temperaturen något för hög. Detta är dock inget 
stort problem. Större är problemet som uppstår till följ av ojämn temperatur i munstycket och 
materialet varför man kompenserar temperaturskillnaden genom att tillföra extra värme på 
kanterna.  
 

                                                 
7 Receptet är av konkurrensskäl inte möjligt att publicera. Variablerna är kodade och även så andelarna. Ecolean 
har tillgång till denna kodning. 

18 



Empiri 

I sista delen av munstycket (läpparna) pressas materialet till en jämn tjocklek. Denna tjocklek 
är dock inte sluttjockleken utan materialet töjs till den rätta dimensionen. Efter detta kyls 
plastfilmen ned av kylvalsar. Den nedkylda plastfilmen mäts och datan används för att styra 
läpparna. Efter mätning beskärs kanterna på plastfilmen då det är svårt att få bra kanter direkt 
vid extrudering. Plastfilmen blir statiskt laddad under produktionen varpå man försöker ta 
bort en så stor del av laddningen efter beskärning. Slutligen rullas plastfilmen upp. Processen 
återfinns i figur 4:5. 
 
 

Tillsätt material -
Kritalager

Tillsätt material -
Svetslager

Tillsätt material -
Trycklager

Smält och blanda
material

Smält och blanda
material

Smält och blanda
material

Sila Fördela ut material
i feed block

Extrudera plastfilm
ut från läppar

Töj Kyl ned plastfilm Mät

Beskär Ta bort statisk-
elektricitet Rulla upp

Tjocklek

 
Figur 4:5. Castingprocessen. 
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4.2 Measure 
Studie av processen förmåga. 
 

4.2.1 Resultatvariabeln  
Som första steg i Measure-fasen fastställdes vilken resultatvariabel som skulle användas. 
Eftersom det redan finns en mätutrustning, som används för att styra temperaturen på läppbul-
tarna och därmed bredden mellan läpparna, används den. Mätutrustningen rör sig fram och 
tillbaka över plastfilmens bredd. Den mäter över en yta på 16x16 millimeter och därför också 
eventuellt flera prickar. Då plastfilmen samtidigt rör sig hela tiden med produktionshastighe-
ten i banans riktning, enligt figur 4:6, finns en risk att samma punkt mäts två gånger. 
Mätutrustningen mäter var 5:e millimeter. 
 
 

Plastfilmens  
färdriktning med 
banhastighet 

Plastfilm 

Mätutrustning 
och dess 
färdriktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:6. Mätutrustning. 

 
För att fastställa lägsta produktionshastigheten utan att riskera att mäta samma punkt och 
därmed topp två gånger konstaterades att den största risken uppstår när punkten mäts vid 
mätutrustningens nedre högra hörn enligt figur 4:7. Punkten förflyttar sig sen i förhållande till 
mätutrustningen, eftersom banan och mätutrustningen rör sig, enligt pilarna x och y i figur 
4:7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:7. Mätning av flera punkter. 

16 mm 

16 mm

x 

y 

Möjligt läge för 
punkten vid andra 
mätningen 

Punkten vid 
första 
mätningen 
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Först beräknades hur lång tid det tar för mätutrustningen att färdas 5 millimeter till nästa 
mätpunkt. Då mätutrustnings maximala hastighet är 250 mm/s tar detta 0,02 sekunder. 
Således måste banan röra sig över 16 millimeter, då mätutrustningen är 16x16 millimeter, på 
0,02 sekunder för att inte punkten skall mätas två gånger. Därmed riskeras samma punkt 
mätas två gånger om banan rör sig med en lägre hastighet än 48 m/min. Då lägsta banhastig-
heten bland mätningarna är 55 m/minut finns det ingen uppenbar risk att samma punkt mäts 
två gånger. 
 
För att fastställa vad som är en prick och inte tillhör plastfilmens naturliga variation valdes det 
att titta på laborationsmätningar av plastfilmen. Enligt Johan Petersson visar dessa mätningar 
att plastfilmen varierar med cirka ± 7 µm från målvärdet på 150 µm (medelvärdet ligger också 
vid cirka 150 µm). Vidare har plastfilmen i dessa mätningar en spridning (sigma) på cirka 2 
µm. Allt under förutsättning att det inte finns en prick i mätdatamaterialet. Johan Petersson 
menar vidare att bedöma alla mätningar över 160 µm som en prick är ett rimligt antagande. 
Detta antagande verifieras med Göte Hansson (laborationstekniker vid produktionen). 
 
Således beslutades det att resultatvariabeln är andelen mätningar av de totala antalet som 
överstiger 160 µm, även känd som andelen prickar. 
 
I tabell 4:3 presenteras de mätningar som gjordes av resultatvariabeln för att fastställa dess 
förmåga. Anledningen till att det är förhållandevis få mätningar beror på de produktionsstopp 
som frekvent återkom på grund av råvarubrist. Tabell 4:4 innehåller samlad statistik över 
mätningarna. 
 
Tabell 4:3. Andel prickar (y:s förmåga). 

Datum och tid Andel prickar 
14 apr 2005 153809 0,005736953 
14 apr 2005 172115 0,006269808 
14 apr 2005 184025 0,005716959 
20 apr 2005 115720 0,00577998 
26 apr 2005 133238 0,005262494 
27 apr 2005 150350 0,003944595 
 
Tabell 4:4. Statistik över andel prickar. 

Medelvärde 0,005452 
Standardfel 0,000328 
Medianvärde 0,005727 
Standardavvikelse 0,000804 
Varians 6,47E-07 
Toppighet 3,163305 
Snedhet -1,61686 
Variationsvidd 0,002325 
Minimum 0,003945 
Maximum 0,00627 
Summa 0,032711 
Antal 6 
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4.2.2 Ingående variabler 
De faktorer som genom ”brainstorming” samt kompletterande intervjuer med Mikael Lemb-
ke, Andreas Dahlström och Johan Pettersson framkommit tros kunna påverka andelen prickar 
sammanställda i bilaga 1. Bland dessa faktorer valdes, genom rådfrågning av Mikael Lembke 
och Johan Pettersson, de som mest tros kunna påverka andelen prickar. Faktorerna som valdes 
att undersökas var som följer: 
 

• Silgrovhet, kategorisk faktor, finns ett antal olika storlekar på maskorna i silen. Två 
alternativ skall testas. 

• Hastighet [m/minut], kontinuerlig faktor, som man vill hålla på en så hög nivå som 
möjligt.  

• Material K1, kategorisk faktor, materialet tros kunna ha en påverkan och man har valt 
att testa två olika, det som redan används och ett nytt (vilka material det handlar om 
och hur stor andel är dolt till följd av sekretess). 

 

4.2.3 Försöksplan 
Montgomery (2001, s 170) menar att när försök involverar två eller fler faktorer är faktorför-
sök8 generellt mer effektiva än andra metoder så som en faktor i taget försök. Eftersom detta 
försök skall utröna förhållanden mellan resultatvariabeln och tre ingående variabler (faktorer) 
valdes därför faktorförsök som utgångspunkt för försöken. Då det i detta fall var svårare att 
senare komplettera med nya försök än att från början genomföra en fullständig faktorförsöks-
plan valdes det senare alternativet. Av ekonomiska och praktiska, då främst tidsmässiga skäl, 
så var det inte heller möjligt att göra en allt för omfattande plan.  
 
Montgomery (2001, s 61) menar att det är nödvändigt att försöken utförs i slumpmässig 
ordning för att förebygga påverkan av okända variabler som varierar över tiden, till exempel 
slitage. Montgomery (2001, s 573) framhåller att det dock i vissa fall är omöjligt att fullstän-
digt använda en slumpmässig ordning. I detta fall är det praktiskt mycket svårt och kostsamt 
att fullständigt använda en slumpmässig ordning varför ordningen i viss utsträckning plane-
rats. För att uppskatta om faktorerna har en linjär påverkan eller om det finns en kurvatur 
föreslår Montgomery (2001, s 271-274) att man kan lägga till centrumpunkter till faktorför-
söksplanen. Vidare så kan man med hjälp av flera centrumpunkter uppskatta spridningen. Till 
försöksplanen lades därför två centrumpunkter till för den kontinuerliga variabeln hastighet 
(faktor C).  

                                                 
8 Då varken denna studie eller fallet syftar till att undersöka faktorförsöksplanering rekommenderas intresserade 
att vända sig till litteratur på området så som Montgomery. D.C. (2001). Design and analysis of experiments, 
Fifth Edition. New York, N.Y., USA: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-31649-0  
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Den initiala försöksplanen fastställdes enligt tabell 4:5 efter översyn av Mikael Lembke.   
 
Tabell 4:5. Initiala faktorförsöksplanen. 

Försöksordning Faktor A: 
Material K1 

Faktor B: 
Silgrovhet

Faktor C: Hastig-
het [m/min] 

1 Ursprungligt K1 Fin 65 
2 Ursprungligt K1 Fin 55 
3 Ursprungligt K1 Grov 60 
4 Ursprungligt K1 Grov 60 
5 Ursprungligt K1 Grov 65 
6 Ursprungligt K1 Grov 55 
7 Nytt K1 Grov 60 
8 Nytt K1 Grov 65 
9 Nytt K1 Grov 55 

10 Nytt K1 Grov 60 
11 Nytt K1 Fin 55 
12 Nytt K1 Fin 60 
13 Nytt K1 Fin 60 
14 Nytt K1 Fin 65 
15 Ursprungligt K1 Fin 60 
16 Ursprungligt K1 Fin 60 

 
För faktor A, Material K1, är låg nivå Ursprungligt K1 samt hög nivå Nytt K1. Faktor B, 
Silgrovhet, har som låg nivå Fin och som hög nivå Grov. Faktor C, Hastighet, har som låg 
nivå 55 m/min och hög nivå 65 m/min. 
 
Då försöksplanen består av både kategoriska och kontinuerliga faktorer påverkas den av 
beslutat att använda centrumpunkter genom att för varje centrumpunkt i den kontinuerliga 
variabeln finns en uppsättning av samtliga kombinationer av kategoriska faktorer.     
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4.2.3.1 Datainsamling 
Vid datainsamlingen efterlevdes tyvärr inte försöksplanen på grund av dels att silväxlaren 
slutade fungera mekaniskt med den fina silgrovheten. Dels på grund av att det nya materialet 
som skulle testas tog slut. Dock uppstod tillfället att göra två mätningar av försök ett resp-
ektive försök två. Således är försök enligt tabell 4:6 uppmätta. Andelen prickar beräknades 
fram genom att dividera antal mätvärden över 160 µm med det totala antalet mätvärden. 
 
Tabell 4:6. Uppmätta försök samt dess respons. 

Försöks-
ordning 

Ursprunglig 
försöksordning 

Faktor A:  
Material K1 

Faktor B:
Silgrovhet

Factor C: 
Hastighet  
[m/min] 

Respons: 
Andel prickar 

1 1 Ursprungligt K1 Fin 65 0,001804941 
2 1 Ursprungligt K1 Fin 65 0,001738768 
3 2 Ursprungligt K1 Fin 55 0,002111709 
4 2 Ursprungligt K1 Fin 55 0,002049817 
5 3 Ursprungligt K1 Grov 60 0,005721044 
6 4 Ursprungligt K1 Grov 60 0,005390109 
7 5 Ursprungligt K1 Grov 65 0,005420054 
8 6 Ursprungligt K1 Grov 55 0,007229317 
9 7 Nytt K1 Grov 60 0,005471576 
10 8 Nytt K1 Grov 65 0,004859456 
11 9 Nytt K1 Grov 55 0,006660789 

 
För att få en bild av vad som uppmätts ritades en kub upp med uppmätta punkter ur den 
ursprungliga försöksordningen som presenteras i figur 4:8.  
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Figur 4:8. Kub med uppmätta försök, numrerade med den ursprungliga försöksordningen. 

 
 
 
 
 
 
 

24 



Empiri 

 
 
 

B

6,66 5,47 

7,23 5,56 

55 
2,08 

65 
   Fin1,77 

 Ursprungligt K1

Grov5,42

 Nytt K1
4,86 

 
 
  

A  
 
 
 
 
 
 
 

C  
Figur 4:9. Kub med uppmätta resultat som medelvärden (ŷ) i ‰. 

 

4.3 Analyze 
Som ett första steg i Analyze-fasen observerades insamlade data i tabell 4:6. Ett tydligt 
mönster var att försöken med den fina silgrovheten uppvisade ett bättre resultat än övriga 
försök. Med det i åtanke blev nästa steg att genomföra en mer teknisk analys. Resultaten 
matades in i faktorförsöksplaneringsprogrammet Design Expert. 
 
På grund av bortfall bland försöken överlagrades vissa faktorer av samspel och vissa tvåfak-
torsamspel av flerfaktorsampel enligt: 
 
     [Intercept] = Intercept + AB 
     [A] = A + AB 
     [B] = B - AB 
     [C] = C + ABC 
     [AC] = AC + ABC 
     [BC] = BC – ABC 
 
Enligt hierarkiskaprincipen, som säger att samspel inte är aktiva om inte huvudfaktorn är 
aktiv, förutsattes att huvudfaktorerna A, B och C samt samspelen AC och BC sannolikt har en 
större påverkan än de samspel som de är överlagrade på. Därför förutsätts i den fortsatta 
analysen att A, B och C samt samspelen AC och BC är de mest sannolika bland överlagring-
arna.  
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Tabell 4:7. ANOVA, steg ett. 

Source Sum of Squares DF Mean Square F Value Prob > F  
Model 4,21E-05 5 8,42E-06 222,7534 < 0.0001 significant 
A 2,31E-07 1 2,31E-07 6,111069 0.0688  
B 2,85E-05 1 2,85E-05 753,138 < 0.0001  
C 1,48E-06 1 1,48E-06 39,25878 0.0033  
AC 1,57E-11 1 1,57E-11 0,000416 0.9847  
BC 7,5E-07 1 7,5E-07 19,84542 0.0112  
Curvature 5,55E-07 1 5,55E-07 14,66964 0.0186 significant 
Residual 1,51E-07 4 3,78E-08    
Lack of Fit 9,24E-08 1 9,24E-08 4,707965 0.1185 not significant 
Pure Error 5,89E-08 3 1,96E-08    
Cor Total 4,28E-05 10     
 
Värden på "Prob > F", i tabell 4:7, mindre än 0,0500 indikerar att faktorn eller sambandet är 
signifikant. I detta fall är B, C och BC signifikanta. Värden större än 0,1000 indikerar att 
faktorn eller sambandet inte är signifikant. Sambandet AC har ett värde på ”Prob > F” på 
0,9847 och den tas därför bort från modellen i den fortsatta analysen. 
 
Tabell 4:8. ANOVA, steg två. 

Source Sum of Squares DF Mean Square F Value Prob > F  
Model 4,21E-05 4 1,05E-05 348,0158 < 0.0001 significant 
A 2,31E-07 1 2,31E-07 7,638043 0.0397  
B 2,85E-05 1 2,85E-05 941,3246 < 0.0001  
C 2,23E-06 1 2,23E-06 73,87941 0.0004  
BC 1,12E-06 1 1,12E-06 37,0099 0.0017  
Curvature 5,55E-07 1 5,55E-07 18,33514 0.0078 significant 
Residual 1,51E-07 5 3,03E-08    
Lack of Fit 9,24E-08 2 4,62E-08 2,354383 0.2428 not significant 
Pure Error 5,89E-08 3 1,96E-08    
Cor Total 4,28E-05 10     
 
I tabell 4:8 noterar vi att, enligt principen från analysens första steg, att samtliga faktorer eller 
sampel (A, B, C, BC) är signifikanta. Ekvationen för modellen i form av kodade faktorer blir 
då enligt följande (från Design Expert): 
 
Andel prickar  =  

0,003891272 
-0,000186169×A 
0,002151132×B 
-0,000528552×C 
-0,000374097×B×C 

 
I ekvationen noterar vi att faktorn A har minst påverkan på resultatvariabeln “Andel prickar”. 
Det finns också en risk i att byta material då detta kan påverka på ett okänt sätt. Med anled-
ning av den svagare påverkan på resultatet samt att för att faktorn A skall vara värd att byta 
måste ha betydlig större effekt, med tanke på de risker ett byte medför, så utesluts faktorn A 
ur modellen. 
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ANOVA för den slutgiltiga modellen återfinns i tabell 4:9 nedan. Noterbart är att det finns en 
signifikant kurvatur i modellen. Detta undersöks inte närmare i detta projekt då det inte är, 
som tidigare sagts, möjligt att utöka försöksplanen med fler försök.  
 
Tabell 4:9. ANOVA, steg tre. 

Source Sum of  Squares DF Mean Square F Value Prob > F  
Model 4,2E-05 3 1,4E-05 219,6132 < 0.0001 significant 
B 3,39E-05 1 3,39E-05 531,7786 < 0.0001  
C 2,23E-06 1 2,23E-06 35,07477 0.0010  
BC 1,12E-06 1 1,12E-06 17,57071 0.0057  
Curvature 4,54E-07 1 4,54E-07 7,130779 0.0370 significant 
Residual 3,82E-07 6 6,37E-08    
Lack of Fit 3,23E-07 3 1,08E-07 5,494914 0.0977 not significant 
Pure Error 5,89E-08 3 1,96E-08    
Cor Total 4,28E-05 10     
 
I bilaga 2 återfinns diagram över modellens spridning. Noterbart i dessa är att spridningen 
ökar med större storlek på responsen. En svaghet finns i att det är förhållandevis få mätningar 
när silgrovhet är på den låga nivån. 
 
Med hjälp av Design Expert togs de optimala nivåerna för faktorerna fram. För att få fram de 
optimala nivåerna viktades bland annat faktorerna och responsens betydelse och vilken nivå 
på dem som är önskvärt enligt tabell 4:10. Material K1 beslutades i ett tidigare skede av 
analysen skulle vara på den ursprungliga nivån varför målet (Goal) för den ställdes till 
ursprunglig samt det var mycket viktigt (Importance). Silgrovhet ställdes på inom intervallet 
eftersom det bara finns silar inom det, men att faktorn är inom intervallet är mycket viktigt 
(där av hög Importance). Hastigheten bör maximeras, men detta är inte lika viktigt som att de 
övriga faktorerna och responsen når sitt mål. Målet för andel prickar var självklart att minime-
ra och det var mycket viktigt. 
  
Tabell 4:10. Avgränsningar för optimering. 

Name Goal Lower Limit Upper Limit
Lower 
Weight 

Upper 
Weight Importance

Material K1  is equal to Ursprungligt K1 Ursprungligt K1 Nytt K1 1 1 3 
Silgrovhet  is in range  Fint Grovt 1 1 3 
Hastighet  maximize  55 65 1 1 1 
Andel prickar  minimize  0,001739 0,007229 1 1 3 
 
Den föreslagna lösningen blev då i enlighet med tabell 4:11. I den framgår att den optimala 
lösningen är att använda ursprungligt K1 som material, den finare silen och en produktions-
hastighet på 65 meter per minut. Den finare silgrovheten kan tyckas vara ett självklart 
alternativ. Det skulle dock kunna vara så att problemet med prickar inte var beroende av 
silgrovheten utan att problemet låg någon annanstans vilket var nödvändigt att utröna. 
  
Tabell 4:11. Optimum. 

Number Material K1 Silgrovhet Hastighet Andel prickar Desirability  
1 Ursprungligt K1 Fint 65.00 0.00177185 0,9954772 Selected 
2 Ursprungligt K1 Grovt 65.00 0.00513976 0,484540362  
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4.4 Improve 
Under Analyze-fasen konstaterades att silgrovhet är en betydande faktor att ta hänsyn till. Att 
byta till den finare silen valdes därför som bästa förbättringsmöjlighet. Då problem uppstått 
med att enkelt införa en finare sil och en förändring av maskinen var nödvändig för att få det 
att praktiskt fungera kunde inte den förändringen genomföras under projekttiden. Det bör 
understrykas att ett antal försök gick att genomföra med den finare silen men denna efter en 
tid orsakade driftsproblem.  Till följd av dessa driftsproblem var man tvungen att stoppa hela 
maskinen som tillverkar plastfilmen och bland annat rengöra. Dessa stopp blev allt för långa 
och kostsamma för att det skulle vara rimligt att fortsätta göra försök innan driftsproblemet 
var löst.  
 
De kunskaper som erhållits under projektet har delvis kontinuerligt förmedlats till intressen-
ter. Det slutgiltiga resultatet förmedlades genom informella muntliga rapporter med hjälp av 
kompletterande data och diagram till berörda parter samt slutgiltigt med den uppsats som 
projektet är en del av.  
 

4.5 Control 
Eftersom Improve-fasen inte genomfördes under projekttiden var det inte heller möjligt att 
kontrollera resultatet. Efter projektets avslut i samtal med Mikael Lembke konstateras att de 
hål som uppstått till följd av prickar har reducerats kraftigt. I laboratoriet har man märkt en 
avsevärd förbättring i de försök man senare genomfört med en finare sil. Plastfilmen som 
tillverkades i projektets inledning har konstaterats var så defekt att stora delar av den som 
producerats borde ha kasserats (med tanke på hål). Efter införande av (om än bara på i ett 
testskede) en finare sil är i princip all plastfilm och de förpackningar som tillverkas av den 
istället duglig att leverera till kund. Man har gått från att ha en icke godkänd plastfilm till en 
godkänd. Det är svårt att konstatera värdet av denna upptäckt. Vidare genomgick Ecolean en 
rad organisationsförändringar inom administrationen vilket försvårade data insamling än mer 
och inga ekonomiska beräkningar av projektets resultat har därför gjorts.  
 
Det har också under projektets genomförande tagits initiala kontakter med leverantörer av 
mätsystemet samt processövervakningssystemet för att koppla dessa samman och på så sätt 
kontinuerligt övervaka både tjocklek och andelen prickar. Eftersom processövervakningssy-
stemet redan klarar av att spåra förpackningarna genom processen och ut bland kunderna 
skulle detta innebära att det finns en koppling mellan resultatvariablerna och förpackningarna 
hos kunderna.  Det i sin tur skulle innebära att man kan sammanlänka kundklagomål och 
faktiska mätningar av både tjocklek och andelen prickar. Det bör tilläggas att man gör stick-
prov i slutet av varje rulle som mäts i laboratoriet för att övervaka tjockleken, men att detta är 
både tidsödande och inte lika noggrant. 
 

4.6 Organisationen och personalens medverkan 
Six Sigma-projektet hos Ecolean organiserades som presenterat i tabell 4:1. Dock har perso-
nalen ingen formell träning i Six Sigma eller dess organisation. Personalen har medverkat i 
projektet utifrån de roller de normalt har i företagets organisation. Då företaget redan arbetar 
med statistiskprocesstyrning finns inom organisationen redan en grundläggande kunskap 
inom det statistiska området.     
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5 Analys 
I följande kapitel presenteras de empiriska fynden i undersökningen i jämförelse med de 
presenterade teorierna.  
 

5.1 Är Six Sigma lämpligt för små och medelstora företag? 
Projektet som är fallet vilket undersökningen baseras på genomfördes inte till fullo vilket kan 
försvåra analysen något, varken Analyze- eller Controle-fasen av DMAIC-cykeln genomför-
des fullständigt på grund av problem med produktionsmaskinen. Detta ses dock som en 
möjlig händelse och sånt som förekommer och därför relevant.  
 
Enligt Foster (2001, s 401) och Antony (2004) är Six Sigma ett genomtänkt paket av verktyg 
och metoder. I genomförandet av projektet har det aldrig uppstått några större frågor om 
vilket verktyg som skall tillämpas i en given situation då det inom beskrivningar ständigt 
funnits tydliga förslag, alternativ eller vägval, så som i den av Magnusson, Kroslid & Berg-
man (2003, s 152-190) eller den av Foster (2001, s 405-421).  
 
Under genomförandet av projektet observerades en tradition bland personalen i organisatio-
nen att förlita sig på subjektiva värderingar och bedömningar. Att införa Six Sigma, som 
enligt Antony (2004) förutsätter att man förlitar sig på data, skulle kunna orsaka konflikter 
med denna tradition. Samtidigt kan Six Sigma hjälpa organisationen att få in faktabaserade 
beslut som en naturlig del av utvecklingsprocessen. Enligt Antony (2004) får Six Sigma 
individer att genomföra mätningar vilket stämmer överens med erfarenheterna från projektet.  
 
Fokus inom Six Sigma på kostnader, som Foster (2001, s 401) och Antony (2004) framhåller, 
har inte påverkat projektets genomförande även om detta helt lyfts bort och enbart ersatts av 
ett förbättringsmål. Det är svårt att avgöra huruvida ledningens engagemang hade förändrats 
om ett ekonomiskt mål hade satts upp. Projektet hade ett starkt engagemang och stöd från 
ledningen vilket kanske främst beror på närheten mellan ledning och medarbetare, vilket är ett 
faktum i denna mindre organisation. Ledningen känner också väl till förbättringsprojekt i 
organisationen och är ofta delaktiga i dem. Troligen, eftersom ledningen känner till verksam-
heten och aktiviteter inom den så väl, kan de naturligt koppla ickeekonomiska förbättringsmål 
med faktiska besparingar.  
 
Six Sigma, som upplevt i projektet, förutsätter att man har en viss kunskapsnivå inom statistik 
och statistiska verktyg (främst under analysen). Detta kan vara problematiskt då det inom små 
och medelstora företag inte alltid finns tillgänglig kunskap på området. Som litet eller medel-
stort företag kan det vara svårt att anställa individer enbart för att ha denna kunskap på grund 
av kostnader som det medför. Hos Ecolean finns till viss del statistisk expertis då de kontinu-
erligt arbetar med statistisk processtyrning. Denna kunskap är troligtvis inte naturlig inom 
små och medelstora företag i sin helhet utan beror troligen mer på hur företaget arbetar och 
vad de är sysselsatta med samt vilka individer som arbetat inom organisationen.   
 
En betydande del av Six Sigma, enligt Foster (2001, s 402), är dess organisation. Hos Ecolean 
finns ingen utbildnings struktur som den presenterad i figur 2:1. I projektet har inte heller 
direkt Six Sigma-organisationen adopterats, även om den starkt påminner om den. Detta har 
inte orsakat några problem. En förenklad version av organisationen som i praktiken tillämpats 
har i projektet varit mycket framgångsrik.  
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Six Sigma lägger enligt Antony (2004) en stor vikt vid ledningens stöd, något som kommit 
helt naturligt i projektet och troligen i alla små organisationer där ledningen, som sagt, ofta är 
direkt involverade i många utvecklingsprojekt. 
 
Som studierna Wessel & Burcher (2004) har sammanfattat har vi funnit att det finns en rad 
styrkor med ett litet till medelstort företag. Inom den observerade organisationen är kommu-
nikationskanalerna öppna och effektiva. Alla känner i princip alla och alla pratar med alla som 
möjligen kan vara berörda om den aktuella situationen. Det finns en medvetenhet i hela 
organisationen om verksamheten, ofta ganska detaljerade kunskaper. Ledningen har, som 
tidigare påpekats, ett naturligt och starkt engagemang. I detta specifika fall kan vi också 
konstatera att man är mycket innovativ, det är dock svårt att direkt sammankoppla detta med 
att just företaget är medelstort då Ecolean konkurrerar genom att vara innovativt.  
 
Wessel & Burcher (2004) presenterar också en rad nackdelar med små och medelstora 
företag. I detta fall kan deras påstående om att små och medelstora företag har mindre finansi-
ella och humana resurser i stort bekräftas. De framhåller vidare att Six Sigma mycket bygger 
på processer som i små och medelstora företag ofta är mer temporära och löst definierade. I 
detta fall kan detta inte bekräftas. Ecolean har tydliga och välstrukturerade processer, möjli-
gen är deras utvecklingsprocess av det mer temporära och löst definierade slaget. Mycket 
riktigt som Wessel & Burcher (2004) hävdar saknas i detta fall system för att hantera datain-
samling från kunder vilket gjort det svårt att koppla kundkrav till specifika egenskaper.  
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6 Slutsatser och diskussion 
I det följande kapitlet kommer de slutsatser och rekommendationer som dragits av analysen 
presenteras. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatt forskning och till Ecolean 
AB. 
 

6.1 Slutsatser och diskussion utifrån syftet  
I den följande diskussionen avser vi återkoppla till syftet som var att studera huruvida Six 
Sigma är lämplig som processförbättringsmetod vid små och medelstora företag.  
 
Ser man till Six Sigma som det är utformat idag skulle det mycket väl, enligt min åsikt, kunna 
fungera i små och medelstora företag. Men det finns både styrkor och svagheter med att vara 
ett litet eller medelstort företag som arbetar med Six Sigma. Styrkorna anser jag skall utnytt-
jas och svagheterna minimeras.  
 
I små och medelstora företag kanske det inte är lika nödvändigt som i större företag med 
finansiella mål då ledningen ofta lättare kan koppla andra förbättringsmål med faktiska 
kostnadsbesparingar. Därmed skulle en del av den, enligt Foster (2001, s 401), obekväma 
inställning många utövare inom kvalitetsteknik har till Six Sigma i viss utsträckning kunna 
elimineras. Små och medelstora företag har vidare troligen inte råd att satsa på kostsamma 
utbildningar för att uppnå ett nödvändigt kunskapskapital inom statistik och statistiska 
verktyg. Samtidigt kan man, vid anställning av till exempel utvecklare, ha detta i åtanke och i 
små och medelstora företag anställa personer som har ett, förutom eftersökt kompetens, 
kunskap inom statistik och statistiska verktyg. Vidare skulle det för en del små och medelsto-
ra företag självklart ett alternativ kunna vara att hyra in konsulter med expertis under Six 
Sigma-projekts genomförande eller under delar av det. Six Sigma och DMAIC-metologin tror 
jag också för små och medelstora företag kan kännas för stel och tungarbetad. Inom metolo-
gin är det, främst inledningsvis, väldigt mycket fokus på att dokumentera och planera. I 
mindre organisationer är projekten troligen också mindre och då kan kanske allt arbete med 
dokumentation, i förhållande till storleken på förbättringen, kännas onaturlig och byråkara-
tisk. Vidare är det kostsamt att ha personer som under stora delar av projekttiden arbetar med 
att planera projektet, kostnader som små och medelstora företag kan ha svårt att motivera. Att 
ta bort en del av momenten, främst inom Define-fasen tror jag skulle kunna göra Six Sigma 
mer lätthanterligt för små och medelstora företag. Detta är exempel på anpassningar av Six 
Sigma för att få den att bättre passa för små och medelstora företag.  
 
Jag har inte funnit något exempel men tror att man skulle kunna utforma en speciell variant av 
Six Sigma anpassat för små och medelstora företag samt organisationer som vill prova på 
principen. Inom andra kvalitetsområden har detta gjorts. Bland annat när det gäller verktyg 
för självutvärdering i form av Språngbrädan av Hellsten (1996). Hellsten (1996) har anpassat 
självutvärdering för att passa mindre organisationer utan omfattande resurser vilket också 
passar organisationer som vill prova på självutvärdering.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att få en djupare insikt om Six Sigma i små och medelstora företag föreslås att djupare 
studier inom områdets bedrivs. Förslagsvis, kan en sådan djupare insikt uppnås, genom att 
studera företag som infört Six Sigma som ett brett förbättringsprogram inom hela organisatio-
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nen. Intressant skulle också vara att följa små och medelstora företag som inför Six Sigma för 
att se vilka problem och möjligheter de stöter på före, under och efter införandet. Detta skulle 
i sin tur kunna ligga till grund för en eventuell för små och medelstora företag anpassad 
version av Six Sigma. 
 

6.3 Förslag till Ecolean 
Mitt förslag till Ecolean AB är att eftersträva någon form av struktur främst inom deras 
förbättringsarbete. Många kunskaper går förlorade genom bitvis dålig dokumentation av 
försök. En förenklad version av Six Sigma skulle kunna vara en lämplig väg för att uppnå 
struktur och tydliga instruktioner i utvecklingsarbetet. Detta skulle dock kunna innebära att 
man antingen behöver utbilda personal inom statistik och statistiska verktyg eller rekrytera 
någon med dessa kunskaper. Möjligen kan en sådan kostnad ses som svårmotiverad men jag 
tror att, som vi sett i projektet som denna uppsats är baserad på, att det Ecolean har stora 
besparingsmöjligheter som kan uppnås med hjälp av förbättringsmetoder så som Six Sigma 
och att en investering i utbildning troligen på sikt skulle löna sig för specifikt Ecolean AB. 
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Bilaga 1 – Ingående variabler 

Material K1
Material K2
Material K3
Material K4
Material K5
Återvunnet material

Material - Kritalager

Material S1
Material S2
Material S3

Material - Svetslager

Material T1

Material - Trycklager

Materialfaktorer

Temperatur i lokalen (°C)
Relativa luftfuktigheten i lokalen (%)
Lufttryck i lokalen (hPa)
Termodynamik

Miljöfaktorer

Operatör

Temperatur
Hastighet

Extruder - Kritalager

Temperatur
Hastighet

Extruder - Svetslager

Temperatur
Hastighet

Extruder - Trycklager

Silväxlingshastighet
Silgrovhet

Sil

Värmeprofil
Profilregleringssystem
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