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Bakgrunden till projektet
DIAB i Laholm tillverkar kärnmaterial 
av cellplast som ingår i lätta och starka 
s.k. sandwichkonstruktioner. De an-
vänds i exempelvis båtskrov, vind-
kraftverk, inredning och andra detal-
jer för tåg, flygplan och mycket annat. 
Tillverkningen är en komplex kemisk 
och mekanisk process i tre huvudsteg; 
1) blandning av råvarukomponenter, 
2) pressning under högt tryck och hög 
temperatur, samt 3) expansionssteget, 
där materialet expanderar till ungefär 
20 gånger större volym efter press-
ningen. I det steget kan det hända att 
alla celler i materialet inte hänger med 
i expansionen, vilket gör att det upp-
står tomrum i materialblocket och att 
hela blocket måste kasseras. Det kallas 
delaminering och är ett gammalt, kost-
samt problem. Det skulle nu minskas 
genom ett förbättringsprojekt enligt Sex 
Sigma i samband med en Black Belt-
utbildning hos Sandholm Associates.

DE FEM FASERNA

1. Definiera
Projektet avgränsades till en av produk-
terna i Laholmsfabriken. Kassationen 
på grund av delaminering var 1 procent 
för den produkten och det skulle redu-
ceras med 50 procent. Projektgruppen 
gjorde bland annat en tidsplan, en kom-
munikationsplan och en riskanalys för 
projektet. De tog också reda på vad som 
internt förväntades av projektet. Man 
gjorde en processkartläggning och uti-
från den genomfördes sedan en brain-
storming för att få fram troliga orsaker 

DIAB i Laholm

Hittade oväntade orsaker till kassation 
med potential att spara tre miljoner per år
Ett gammalt välkänt problem  
i ett av produktionsstegen 
visade sig främst bero på  
tidigare steg i produktionen. 
Det upptäcktes i ett Sex Sigma- 
projekt med noggranna ana-
lyser av processdata. 
Lösningen kan nu användas  
på alla DIABs tre fabriker och 
spara upp emot tre miljoner 
kronor per år.

och kritiska parametrar. Det låg till 
grund för nästa steg, mätfasen.

2. Mäta
Tack vare att man hade en bra process-
databas kunde man få fram mycket 
historiska data kring de kritiska para-
metrarna i de olika processtegen. Pro-
jektgruppen började nu också mäta 
felfrekvenser och annat med större 
noggrannhet och fick fram nya mer 
detaljerade data. 

3. Analysera
Alla data som tagits fram analyserades 
med olika Sex Sigma-verktyg. Bland 
annat gjordes tidstrender, kapabilitets-
studier, anova-studier etc. Projektgrup-
pen bröt ner sina historiska data till 
kortare tidsperioder och såg då tydliga 
systematiska förändringar i felfrekvens. 
Det visade sig oväntat att huvudorsa-
kerna till problemet med delamine-
ringar vid materialexpansionen i själva 
verket fanns i de två tidigare stegen, dvs 
råvarudoseringen och pressningen. 

4. Förbättra
De båda bristerna åtgärdades, bland an-
nat med en förbättring av designen på 
pressformarna där det fanns problem 
med läckage. Lösningen är inte helt 
implementerad än, men delaminerings-
felen som tidigare låg på 1 procent, är nu 
nere på en frekvens av 0,3 procent och 
kan komma ner till 0,2 procent. 

5. Styra
DIAB fortsätter nu att mäta de olika 
parametrarna som påverkar delamine-

ringsfrekvensen och följer mätvärdena 
med hjälp av styr- och toleransgränser.

Resultaten
De här förbättringarna i Laholm kan 
helt appliceras även på DIABs fabriker i 
Italien och USA. Totalt räknar man med 
besparingar på cirka 3 miljoner kronor 
per år. Delamineringsfelen var också ett 
arbetsmiljöproblem som nu minskade. 
Projektet sporrar också DIAB till fler 
lönsamma Sex Sigma-projekt.

Vad var avgörande för att nå 
resultaten?
– Det är mycket viktigt att definiera så-
dana här projekt och sätta tydliga mål. 
Annars kan man inte veta om man lyck-
as. Det är också avgörande att ta fram 
och analysera fakta ordentligt och där 
är de statistiska verktygen i Sex Sigma 
mycket värdefulla, säger Magnus Stibe, 
projektledare på DIAB.


