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FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design 
och produktion, med inriktning Industriell produktion vid Luleå tekniska universitetet. Examensarbetet 
har utförts vid SKF Actuation System AB i Göteborg under perioden augusti 2008 till januari 2009. 

Jag vill härmed passa på att tacka alla på SKF som hjälpt mig under projektet. Det har varit trevligt att 
lära känna alla och jag vill tacka för all hjälp och stöd. Ett stort tack till mina handledare Johanna Pauli 
och Jan O Carlsson som gav mig förtroendet till detta uppdrag. De har gett mig bra support under hela 
examensarbetet och varit till stor hjälp. 

Slutligen vill jag tacka Magnus Stenberg, min handledare på Luleå tekniska universitetet. Han har 
bidragit med bra och kreativa råd under hela projekttiden. 
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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet behandlar nyframtagning av testutrustning för ställdon. Beställare av examensarbetet 
är SKF Actuation System AB i Göteborg. De utvecklar och monterar linjära elektromekaniska ställdon 
för olika typer av applikationer. Högre krav från företagets kunder, både från externa och interna, har 
medfört att företagets testutrustning upplevs omodern. Examensarbetet behandlar CAT sortimentet 
som tillhandahåller flexibla ställdon till låg kostnad. Ställdonen klarar dynamiska laster upp till 4000 
N. 

Examensarbetets syfte har varit att tydligt skapa en definierad stabil testprocess, med förslag på en 
kapabel testutrustning som kan lagra datavärden som statistiskt går att analysera. Testutrustning ska ge 
möjligheter att arbeta med hjälp av konceptet Six Sigma, att minska variationer i processen, förbättra 
produkterna och minska reklamationer. Målet har varit att beskriva och analysera dagens 
testverksamhet. Få fram viktiga parametrar utifrån SKFs och kundernas framtida behov samt skapa ett 
förslag på testutrustning med hänsyn till fastställda parametrar och statistisk processtyrning.  

Ett slutgiltigt lösningsförslag har tagits fram som består av en linjärmodul med servomotor kopplat till 
en PLC som i sin tur överför dataresultaten till en PC. Förslaget möjliggör bland annat att alla 
slaglängder kan undersökas, ge mätresultat för ställdon i intervallet 12 – 400 V motorer, att alla 
mätparametrar testas på samma gång, stabilt motstånd som ger dugliga mätvärden, mjukvara som 
insamlar och redovisar statistik data, bra spårbarhet som underlättar uppföljning och 
förbättringsaktiviteter.  

Slutsumman för det slutgiltiga förslaget hamnar på omkring en miljon kronor. Genom ekonomiska 
analysen anses en nyinvestering inte vara lämplig. Rekommendation blir att företaget bör titta närmare 
på de största orsakerna till reklamationer. Dessa är att drivskruvarna ofta måste riktas, att motorerna 
har dålig kvalité samt att kunderna själva använder fel applikationer och mixtrar med ställdonen. För 
CAT sortimentet rekommenderas att hydraulmotståndet byts ut mot ett mekaniskt motstånd i form av 
en linjärenhet.  

Att införa statistisk processtyrning rekommenderas för testutrustningar till de kostsammare 
sortimenten där kunden betalar för kvalitén i större utsträckning än för CAT sortimentet. Viktigt är att 
företaget börjar lära sig mer om deras produkters variationer för att vara konkurrenskraftiga även i 
framtiden samt kunna utnyttja de förbättringsverktyg som stöds av företagsledningen. Kan företaget 
uppvisa god produktduglighet stannar lojala kunder samt att det blir enklare att locka till sig nya.  
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ABSTRACT 
This master thesis is about new developing of test equipment for actuators. Assigner of this master 
thesis is SKF Actuation System AB in Gothenburg. They develop and assemble linear 
electromechanical actuators for different types of applications. Higher demands from its customers, 
both external and internal, have led to the company's testing equipment are perceived outdated. The 
thesis looks on the CAT range that’s providing flexible actuators at low cost. The CAT actuators can 
handle dynamic loads up to 4000 N.  

The purpose of this thesis was to create a defined and stable testing process, with proposals on capable 
test equipment who can store data values that can be statistically analyzed. The test equipment should 
provide opportunities to work with the concept of Six Sigma, to reduce variations in process, improve 
products and reduce complaints. The goal was to describe and analyze today's testing. Obtain 
important parameters based on SKF's and customers' future needs, and create proposals for testing 
with respect to established parameters and statistical process control.  

A final solution has been developed which consists of a linear module with servo motor connected to a 
PLC which transfers the data results to a PC. The proposal provides that all strokes can be examined, 
providing measurements of actuators in the range 12 - 400 V engines, all test parameters are tested at 
the same time, stable resistance that provides effective metrics, software that collect and report 
statistical data, good traceability which facilitates follow-up and improvement activities.  

The total cost of the final draft is around one million SEK. After the economic analysis is considered 
an initial investment is not appropriate. The recommendation is that the company should look at the 
biggest causes of complaints. These are that the driving screws often must be directed, that the engines 
have poor quality and the customers are using the wrong applications and they tamper with the 
actuators. For the CAT range is recommended that hydraulic resistance is replaced with a mechanical 
resistance in form of a linear unit.  

The introduction of statistical process control is recommended for test equipments to the more 
expensive ranges where the customer pays to a greater extent for the quality than the CAT range. 
Important is that the company begin to learn more about their products variations to be more 
competitive in the future and be able to use the improvement tools that are supported by management. 
Can the company produce products with good quality remains loyal customers and make it easier to 
attract new ones. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras grundläggande information gällande uppgiften och företaget i form av 

run ränsningar.  bakg d, syfte och avg

1.1 BAKGRUND 
SKF Actuation System (Göteborg) AB utvecklar och monterar linjära elektromekaniska ställdon för 
olika typer av applikationer. Högre krav från företagets kunder, både från externa och interna, har 
medfört att företagets testutrustning upplevs omodern.  

Vid testning sker ingen datalagring av mätvärden vilket medför dålig spårbarhet och missad möjlighet 
till förbättringar. Tidigare duglighetsstudier har uppvisat dålig kapabilitet på testutrustningen. 
Utrustningen mäter inte ljud och vibrationer samt hastighet vilket visat sig vara betydelsefulla 
parametrar för företagets kunder enligt dagens reklamationer. 

Företaget testar sina produkter genom funktionskontroll med avseende på strömförbrukning (A) och 
last (kg). Operatörerna avgör om produkten är godkänd utifrån testinstruktioner som finns för varje 
specifik produkt. 

Testverksamheten behöver ses över från grunden. Viktiga frågor som ska besvaras är varför 
produkterna ska testas, vilka parametrar som ska testas och hur testverksamheten skall se ut? Vilken 

v u tt skapa en stabil testprocess som även kan leverera duglig data? typ a trustning behövs för a

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att tydligt skapa en definierad stabil testprocess, med förslag på en 
kapabel testutrustning, som kan lagra datavärden som statistiskt går att analysera. Ge möjligheter till 
att minska variationer i processen för att förbättra produkterna, minska reklamationer och 
testcykeltider. Testutrustningen ska kunna verifiera kundparametrar och interna parametrar. 

Målet är att beskriva och analysera dagens testverksamhet. Ta fram viktiga parametrar utifrån SKF och 
kundernas framtida behov. Skapa förslag på testutrustning med hänsyn till fastställda parametrar och 
statistisk processtyrning. Det slutgiltiga målet är att presentera ett utvärderat förslag på en 

trus  testprocess.  testu tning som ger en stabil

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
På företaget finns ett antal testriggar beroende av produktgrupp. Det slutgiltiga förslaget anpassas för 
CAT sortimentet, för de andra produkterna bör implementeringsmöjligheter finnas. Förbättringsförslag 
för nuvarande testrigg kommer inte behandlas i rapporten. Tiden för projektet är begränsat till 20 
veckor. 
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Kapitlet innehåller en kort beskrivning av SKF Actuation System AB i Göteborg, presentation av SKF 
koncernen och dess historik. I sista delen presenteras produktgruppen CAT som detta examensarbete 

ndlbeha ar. 

2.1 FÖRETAGSFAKTA – SKF ACTUATION SYSTEM GÖTEBORG AB 
Vision: 
”Att bli erkänd som den bästa partnern för manövreringssystem och lösningar inom utvalda branscher 
och tillämpningar” (SKF Advance Training, 2008). 

Företaget levererar lösningar till olika industrier som ergonomi, fabriksautomatisering, medicin och 
hälsovård med flera. Sortimentet omfattar teleskopiska pelare, linjära och roterande manöverdon samt 
kontrollenheter. Företaget tillhandahåller också kompletta lösningar för olika applikationer samt ett 
definierat standardutbud. 

SKF Actuation System (Göteborg) AB startades för omkring 25 år sedan i Göteborg. Idag har 
företaget omkring 62 (2007) anställda i Göteborg varav cirka hälften är tjänstemän och hälften 
operatörer. De utvecklar och monterar linjära elektromekaniska ställdon för alla typer av applikationer. 
70 % är kundanpassade eller helt unika för kundens applikation. Företaget omsatte under 2007 
omkring 127 miljoner kr enligt årsredovisningen, varav cirka 37 miljoner på den svenska marknaden 
(Allabolag, 2007). 

SKF Actuation System är en affärsenhet inom SKF som ligger under industridivision. Företaget har 
tillverkning inom divisionen SKF Actuation System AB på sex platser runt om i världen. Förutom 

ige ch Taiwan. Sver sker tillverkning i USA, Italien, Schweiz, Kina o

2.2 FÖRETAGSFAKTA – SKF KONCERNEN 
SKF är en av världens ledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och tjänster inom 
området lager och tätningar. Företaget erbjuder även tekniskt stöd, underhållsservice, 
tillståndsövervakning och utbildning. SKF har på senare år arbetat för en starkare position på 
områdena linjär rörelse samt högprecisionslager, spindlar och tjänster för verktygsmaskinindustrin 
(SKF hemsida, 2007). 

SKF grundades 1907 i Göteborg genom Sven Wingquists uppfinning av det självreglerande kullagret, 
sfäriskt kullager. Sven Wingquist arbetade som driftsingenjör vid Gamlestadens Fabrikers AB då han 
konstruerade lagret som kunde ta upp avvikelser i uppåtriktningen av axlar utan några tillkommande 
krafter och även uppta avsevärda axiella krafter (SKF hemsida, 2007). Lagervarianterna innan det 
sfäriska kullagret hade inte samma flexibilitet vilket ledde till att lagren lätt havererade. SKF startade 
sin tillverkning i området Gamlestaden öster om Göteborgs centrum 1907. Där återfinns än idag 
tillverkning och huvudkontoret för koncernen. Nuförtiden har SKF tillverkning på mer än 80 platser i 
världen. Företaget har även egna försäljningsbolag i 70 länder, 10 000 distributörer och återförsäljare 
som servar kunder i hela världen (SKF hemsida, 2007). 

SKF har delat in sina erbjudanden inom fem kunskaps- och teknikområden, se figur 1: lager och 
enheter, service, mekatronik, tätningar och smörjsystem. SKF använder kompetensen från alla 
plattformarna för att hjälpa kunder att förbättra sin produktionseffektivitet samt tillverka 
konkurrenskraftiga produkter. 
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Figur 1. SKF:s fem kunskaps- och teknikområden 

Verksamheten är organiserad i tre divisioner: Industrial, Automotive och Service. Varje division 
r e  sitt specifika kundsegment. serva n global marknad med fokus på

2.3 PRODUKTBESKRIVNING 
Denna rapport behandlar testutrustningen för produktgruppen CAT och därför kommer en kort 
presentation av sortimentet och hur ställdonet är uppbyggt. 

Elektromekaniska linjära ställdons uppgift är att ge exakta, effektiva, tillförlitliga och repeterbara 
rörelser. De är relativt underhållsfria och kan ses som alternativ till hydrauliska eller pneumatiska 
applikationer. Många företag har börjat byta till linjära ställdon med anledning av att konstruktionen är 
kostnadseffektivare, ger minskad miljöpåverkan och är platsbesparande. 

Genom att CAT ställdonet byggs lätt och kostnadseffektivt från standarddelar säljs produkterna till 
ganska låg kostnad i jämförelse mot andra produkter som SKF Actuation System erbjuder. Konceptet 
gör det flexibelt för köparen att välja mellan en rad olika parametrar för att anpassa produkten till sina 
applikationer. Kunden kan bland annat välja mellan: 

 AC eller DC-motorer, 13 olika alternativ 
 Glid- eller rullskruv 
 3 olika skruvvarianter 
 3 olika växlar 
 7 standard slaglängder upp till 700 mm 
 Special slaglängder 1500 mm (endast tryckkraft) 
 Friktionskopplingar 
 IP44, IP54 och IP65 (kapslingsklasser, se mer kapitel 5.1.3.1) 
 Varianter av fästen fram och bak 
 2 typer av återkopplingssystem (Encoder och potentiometer) 

Grundkonstruktion är liknande för alla ställdon inom CAT sortimentet, se bild 1. Motoralternativen är 
många för CAT sortimentet (1). Motorerna tillverkas inte av SKF utan beställs från olika företag 
utifrån önskade egenskaper. Motorn driver snedkuggen (2) som är dimensionerad för önskad 
utväxling. Beroende av vald utväxling går ställdonet långsammare/starkare eller fortare/svagare. 
Bakom snedkuggen sitter en friktionskoppling som skyddsåtgärd så inte ställdonet ska låsa sig i 
ändlägena. 
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Bild 1. Genomskärning av CAT ställdon 

Snedkuggen sitter axiellt ihop med drivskruven (4). Glid eller rullskruv kan väljas som drivskruv. 
Drivskruven driver skyddshöljet (6) fram och tillbaka genom att vara fäst i en glid- eller kulmutter (3) 
beroende av vald drivskruv. Nedanför glid- eller kulmuttern sitter en magnet. Magneten är till för att 
påverka givarna (5). Istället för givare kan lägesgivare, encoders eller potentiometer, monteras. Den 
vanligaste typen av encoder placeras mitt emot motorn på andra sidan av växelhuset. Den mäter med 
hjälp av en magnet motorns rotation hur långt ställdonet färdas. Olika fästen (6, 7) finns att välja 
beroende vart ställdonet ska placeras. 

 



 

  

 

3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I kap t redovisas vilka metode

3.1 PROJEKTMETODIK 

itle r som har använts och hur de genomförts.  

Den projektmetodik som har använts för detta examensarbete är projektspiralen. Projektspiralen är ett 
cykliskt angreppssätt där arbetet delas upp i tre varv. I varje varv bearbetar man och ser helheten, men 
tyngdpunkten förflyttas för att inte fastna vid en viss lösning. Arbetssättet möjliggör att man kan gå 
tillbaka och lägga till eller ändra material under projektets gång, se figur 2.  Fördelen med denna 
projektmetodik är att man snabbt får fram huvuddragen i projektet och därmed får ett 
diskussionsunderlag samtidigt som man kan se vilken ytterligare information som behövs för att ta sig 
vidare (Ranhagen, 1995). 

 

Figur 2. Projektspiralen (Ranhagen, 1995) 

I det första varvet planeras projektarbetet samt en diagnos genomförs av problem och kvaliteter. Mål, 
krav och önskemål formuleras samtidigt som idéer och alternativ söks. I detta skede gäller det såväl att 
fånga upp kundernas krav och önskemål, som den egna organisationens (Ranhagen, 2005).   

Under det andra varvet förskjuts huvudintresset mot mål, krav, idéer och alternativ. Problem som 
tidigare inte har upptäckts under det första varvet inkluderas. Under detta varv ingår det även att börja 
värdera och välja alternativ (Ranhagen, 2005).  

I det tredje varvet värderas de olika lösningsförlagen och alternativ väljs. Det valda alternativet 
detaljbearbetas. Här kan nya krav uppstå och det gäller även se till att tidigare varv är väl 
genomgångna. Det är även under detta varv som rapporten sammanställs, för att sedan kunna ligga till 
grund för fortsatt arbete (Ranhagen, 2005).   
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3.2 PLANERING  
I projektarbeten är det viktigt att planeringsfasen genomförs noggrant. Detta spar tid och resurser 
som möjliggör ett bra resultat i slutändan. I den cykliska modellen innefattar planeringsfasen att 
uppföra en projektdefinition, projektorganisation, tid- och resursplan samt formulera övergripande 
mål för projektet. 

För att definiera projektets ramar och fastställa vilka problem projektet syftar till att lösa upprättades 
en projektdefinitionen i början av projektet. Detta dokument utgjorde den gemensamma 
överenskommelsen mellan uppdragsgivare och utförare, se bilaga 1. Dokumentet har fungerat som 
underlag för att säkerställa att projektet framskridit i rätt riktning. 

I projektdefinitionen framställdes även projektorganisationen, tid- och resursplan samt övergripande 
mål för projektet, se bilaga 1. Kärnan av projektorganisationen blev en projektledningsgrupp som 
under detta projekt har haft avstämningsmöten för att revidera projektet med jämna mellanrum. Till 
detta kopplades sedan aktuella kontakter i olika nivåer utifrån hur nära och stort samarbetet kunde 
tänkas bli. 

För att få bra överblick över projektet skapades en tidplan samt fastställande av rimliga delmål och 
mål. Tidsplanen skapades utifrån projektspiralen. Med tiden har tidsplanen reviderats utifrån yttre 

rer it och påverkat projektet. fakto  som tillkomm

3.3 DIAGNOS 
Målet med att göra en diagnos var att samla in fakta om hur de befintliga förhållandena ser ut på SKF 
Actuation System i Göteborg. I diagnosfasen handlade det om att lära sig av de positiva och negativa 
aspekter som föreligger problemställningarna som togs fram i projektdefinitionen samt att försöka 
blicka framåt på tänkbara utvecklingsriktningar som kan bli aktuella i framtiden. 

För att göra resultatet överskådligt delades diagnosen upp i en nulägesbeskrivning och en 
framtidsbeskrivning med efterföljande analyser av de båda beskrivningarna.  

När tillräcklig fakta insamlats låg fokus på de framkomna problemområdena för projektet. I detta 
skede var det viktigt att inte fastna i detaljfrågor. Analyserna gjordes för att belysa aspekter som kunde 

 b ets resultat. ha stor etydelse för projekt

3.3.1 BENCHMARKING 
Benchmarking syftar till att besöka framstående företag inom de områden som ska utvecklas. 
Företaget studerar och överför idéer som appliceras till de lösningar som företaget själv vill lösa.  

I detta projekt var det svårt att hitta företag som har likheter med ställdonstester. Besök har gjorts på 
SKF:s hållarefabrik med avseende på statistisk processtyrning. Där använder de en programvara som 
heter SPC-light och har ett bra samarbete med företaget som levererar programvaran. På SKF 
genomfördes det även ett besök hos Ulf Hultberg på konstruktionsutveckling för att observera en ny 
testutrustning för ställdon till tung industri.  

Under en processteknikmässa i Göteborg togs kontakt med en del företaget för att undersöka om de 
hade några lösningar och idéer för att testa ställdon. 
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För att inhämta idéer angående vibrationer kontaktades och genomfördes ett besök hos 
övervakningsspecialisten Lars Lindau på SKF Business Development i Göteborg . Detta resulterade 
till ett möte om linjära givare med servicetekniker K-E Bydemar på SKF service. 

Dessa besök har varit komplement till det som framkommit i projektets diagnos och gett idéer för den 
igslutgilt a lösningen. 

3.3.2 LITTERATURSTUDIER 
Utifrån examensarbetets inriktning söktes litteratur inom området kvalité, statistisk processtyrning och 
maskindirektiv. Främst valdes boken Kvalitet från behov till användning (2007) av Bo Bergman och 
Bengt Klefsjö. Genom att Bo Bergman innehar en SKF-sponsrad professur i industriell 
kvalitetsstyrning var det intressant att ta del av de teorier som tas upp i boken. Detta kunde sedan 
jämföras med hur SKF koncernen avser arbeta med sin kvalitetsstyrning jämfört med hur SKF 

io teborg arbetar. Därför studerades även litteratur som SKF har publicerat internt. Actuat n System i Gö

3.3.3 INTERVJUER 
Intervjuer delas in i två typer, strukturerade och ostrukturerade. Vid strukturerande intervjuer är 
frågorna förutbestämda innan intervjutillfället och intervjun styrs av dessa. Oftast används enkäter 
eller checklistor som fylls i av intervjuaren som inriktar sig mest på att registrera svaren. Då 
ostrukturerade intervjuer används ställs frågorna utifrån en viss frågeställning. Vid denna typ av 
intervjuer är det respondentens svar och reaktioner som styr intervjun (Bell, 2000).     

Ostrukturerade intervjuer som intervjumetod användes i detta examensarbete. Examensarbetet utfördes 
på plats vilket möjliggjorde att uppkomna frågor enkelt kunde ställas till sakkunniga inom företaget. 
Dessa intervjuer utfördes främst för att öka kunskapen om dagens testprocess, önskemål och idéer om 

aframtid  testprocesser. 

3.3.4 UTOMSTÅENDE REFERENSER 
Utomstående referenser har använts för frågor kring mätinstrument, programvaror samt missljud. De 
har varit behjälpliga när det gäller att få bättre förståelse och hitta lösningar till de problem som 

mframko mit under projektet. 

3.3.5 NULÄGESBESKRIVNINGAR OCH FRAMTIDSBESKRIVNINGAR 
För att få fram information om nuläget på företaget startades examensarbetet med en veckas 
praktikperiod. Anledningen var att inhämta information om dagens testutrustning, tillverkning, 
arbetssätt och för att lära känna personalen på företaget. Efter praktikveckan strukturerades projektet 
upp och en projektdefinition sammanställdes. Första tiden inriktades till att få större produktkännedom 
och lära sig mer om SKF:s kvalitetsledningssystem. Erforderliga teorier började studeras och 
sammanställas.    

Den information som insamlades under intervjuer och observationer sammanställdes i en 
nulägesbeskrivning om dagens testprocess. För att åskådliggöra framtida verksamhetsförändringar för 

e schen genomfördes även en framtidsbeskrivning.  företag t och bran

3.3.6 ANALYS 
Som sista moment i diagnosfasen analyserades de olika beskrivningarna. Där lyfts viktiga faktorer 
fram som sedan beaktades i det fortsatta arbetet. Baserat på analyserna av nuläges- och 
framtidsbeskrivningarna skapades en kravspecifikation.  
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3.4 KRAV‐ OCH MÅLFORMULERING 
En kravspecifikation är en sammanställning av viktiga faktorer som den slutgiltiga lösningen bör 
uppfylla så väl som möjligt. Grunden till kravspecifikationen är den fakta som samlats in under 

s ion och expertkunnande inom området är viktiga inputkällor.  diagno en men även projektmål, vis

3.4.1 VÄRDERINGSFAKTORER 
Kravspecificeringen är framarbetad efter analyser av nuläges- och framtidsbeskrivningarna. Kraven 
som satts upp är funktionskrav och beskriver endast vad för funktion förslaget skulle ha och inte hur 
man skulle lösa det. Kravspecifikationen har förankrats tillsammans med uppdragsgivarna på SKF, 

ts chef Jan O Carlsson.  kvalite chef Johanna Pauli och inköps

3.4.2 UTVÄRDERINGSFAKTORER 
Efter att kraven fastställdes gjordes en genomgång inom projektledningsgruppen för att sammanställa 
de viktigaste faktorerna för detta projekt. Dessa krav låg sedan som grund för fortsatt framtagning av 

ngslösni förslag.  

3.5 ALTERNATIVA FÖRSLAG 
Efter att kravspecifikationen fastställdes efter första och andra varvet utifrån projektspiralen blev det 
dags att börja söka lösningar till projektets uppsatta frågeställningar. Ofta innehåller 
kravspecifikationen ett antal motstridiga eller samverkande krav vilka det gäller att tillgodose så långt 
som möjligt genom lösningsförslagen. Kreativiteten är ett viktigt verktyg i den här fasen och det är 
viktigt att försöka tänka i nya banor och våga testa idéer som till en början kan tyckas dåliga, orimliga 
eller löjliga. 

I detta skede var det även viktigt att inte förkasta några lösningar för tidigt eftersom nya krav och 
förutsättningar kunde uppstå under senare varv i projektspiralen.  

De alternativa lösningsförslag som togs fram hade sin utgångspunkt från en av SKF framtagen 
testutrustning för ett annat ställdonssortiment. Det kändes viktigt att ta tillvara den kompetens som 
SKF kan bidra med för att hålla nere kostnader gällande framtagning, utveckling och service på 

trustestu tningen. 

3.6 VÄRDERING OCH VAL AV LÖSNING 
Det finns flera sätt att värdera och välja lösningsförslag. Ett bra sätt är att använda sig av de 
utvärderingsfaktorer (vikter) som uppförts för kraven i kravspecifikationen.  

Varje förslag betygsattes utifrån hur väl de ansågs uppfylla kraven och sedan multiplicerades betygen 
med kravens vikt för att få ett sammanlagt delbetyg. Kravens vikt bestämdes av 
projektledningsgruppen. Samtliga delbetyg summerades till ett totalbetyg för vart och ett av 
lösningsförslagen. Efter att det utförts för alla lösningsförslag kunde totalbetygen jämföras för att se 
om något förslag låg avsevärt mycket lägre eller högre än något annat eller om det var väldigt jämt. 
Det förslag som fick lågt betyg sorterades bort. För de mer jämna resultaten genomfördes ytterligare 
jämförelser mellan lösningarna för att finna dess styrkor och svagheter. Utifrån dessa kombinerades 
förslagen till ett slutgiltigt förslag. 
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3.7 DETALJUTFORMNING AV VALD LÖSNING 
Detaljutformningen av förslagen genomfördes genom att noggrant titta på de fördelar som vägde 
tyngst och som hade höga poäng i värderingen. Lösningar från förslagen kombinerades och detaljer 

d des det till önskad nivå.  studera es. Efter att en lösning fastställts utveckla

3.7.1 VÄRDERING AV SLUTGILTIG LÖSNING 
Som sista steg genomfördes en värdering av det slutgiltiga förslaget. För att värdera det slutgiltiga 
lösningsförslaget jämfördes förslaget mot dagens testutrustning och alternativa förslag genom 
viktning. Här diskuterades också olika faktorer som påverkat resultatet samt vilka styrkor och 

hetesvag r förslaget har. 

3.8 RESULTATREDOVISNING OCH DOKUMENTATION 
Examensarbetet har kontinuerligt avrapporteras till handledare och erforderliga korrigeringar har 
genomförts löpande. Examensarbetet redovisades på SKF Actuation System i Göteborg den 28 mars 
2009. Slutredovisningen vid Luleå tekniska universitet genomfördes den 6 mars 2009.  

Dokumentation av examensarbetet har skett kontinuerligt under examensperioden. Konfidentiella 
ändringar har genomförts på vissa avsnitt innan rapporten publicerats publikt. 



 

  

 

4 TEORI 
I detta kapitel sammanfattas teorier som ansetts viktiga för examensarbetet. Genom att SKF är en 
storkoncern blir kvalité en viktig faktor. En stor del av företagets marknadsföring bygger på att 
produkter och tjänster håller högsta kvalité. Teori avsnittet återkopplas senare mot dagens situation 

F på SK Actuation System i nuläget. 

4.1 OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är kvaliteten på en produkt dess förmåga att tillfredställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar. Med utgångspunkt i Garvins (1984) fem 
kvalitetsbegrepp har Bergman & Klefsjö (2007) definierat hörnstenar för offensiv kvalitetsutveckling, 
på engelska ofta kallad Total Quality Management, TQM. Hörnstenarna består av viktiga värderingar 
för att kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt, se figur 3. 

 

Figur 3. Hörnstenarna enligt Bergman & Klefsjö (2007). 

Det centrala i offensiv kvalitetsutveckling är att sätta kunden i centrum. Enligt Bergman & Klefsjö 
(2007) bör företaget aktivt ta reda på kundernas önskemål för att under utveckling och tillverkning 
försöka uppfylla dessa behov och förväntningar. Ett företag har både externa och interna kunder. 
Externa är de kunder man säljer till och de interna är personer som berörs av produkten innan den når 
köparen. 

En viktig hörnsten är att basera beslut på fakta, slumpfaktorer får inte ha för stor inverkan när beslut 
ska fattas. Rätt kunskaper måste finnas för att införskaffa, strukturera och analysera inhämtad 
information. Om dessa kunskaper saknas är risken stor att fel sorts beslut tas vilket kan leda till 
kostsamma misslyckanden (Bergman & Klefsjö, 2007). Enkla hjälpmedel vid offensiv 
kvalitetsutveckling för att samla in, strukturera och analysera data är exempelvis de sju 
förbättringsverktyg och de sju ledningsverktygen. 

En process beskriver hur och i vilken ordning olika aktiviteter ska utföras. Att fokusera på processer 
och arbetsflöden gör att man tydliggör ”hur” man arbetar och inte bara fokus på ”vad” man gör i form 
av de enskilda produkterna (Bergman & Klefsjö, 2007).  Processförbättring kan antingen ske utifrån 
befintlig process genom mindre justeringar eller via radikala förändringar som ofta innebär 
nyskapande av processer. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är det viktigt att företag arbetar med sina 
processer och förbättrar dem kontinuerligt.  

Genom ökad konkurrens på marknaden har de externa kundkraven ökat när det gäller kvalité och 
funktion. Ett sätt att förbättra produkten och processen är att arbeta med ständiga förbättringar. 
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Symbolen för ständiga förbättringar är förbättringscykeln ”Planera – Gör – Studera – Lär”. Six Sigma 
är ett exempel på ett framgångsrikt arbetssätt som arbetar likt förbättringscykeln, se kapitel 4.2. Att 
systematiskt arbeta med ständiga förbättringar resulterar ofta i kostnadsbesparingar genom att 
kvalitetsbrister reduceras enligt Bergman & Klefsjö, 2007. 

En betydelsefull hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att på olika sätt underlätta för medarbetare 
att vara delaktiga och aktiva, att få påverka beslut och delta i förbättringsarbeten. Enligt Bergman & 
Klefsjö (2007) måste den anställde kunna känna delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna 
utföra ett bra arbete.  Det skapas genom delegering av ansvar och befogenheter enligt dem. 

Bergman & Klefsjö (2007) påpekar också vikten med ett engagerat ledarskap. Ledningen måste stödja 
kvalitetsaktiviteter genom att tillsätta resurser både ekonomiskt och moraliskt. Utan ledningens 

duttalan e engagemang kommer med tiden kvalitetsarbeten fallera. 

4.1.1 LEDNINGSSYSTEM – OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 
Offensiv kvalitetsutveckling består inte enbart av hörnstenarna enligt Bergman & Klefsjö (2007). 
Även arbetssätt och verktyg utgör en del för att tillsammans med hörstenarna skapa en helhet i 
organisationen, se figur 4. Denna helhet kallas ledningssystem och skapas av företaget för att 
värderingarna, arbetssätt och verktyg ska bli synliga för alla och bli en del av företagskulturen.   

 

Figur 4. Exempel på ledningssystem (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är ledningssystemets mål att åstadkomma nöjdare kunder med 
re rmind esurser.  

4.2 SIX SIGMA 
Six Sigma är en fakta- och processfokuserad affärsstrategi som syftar till ökad kundtillfredsställelse 
samt ökad lönsamhet genom reduktion av fel och spill (Montgomery, 2005). Enligt Park (2003) ger 
Six Sigma en vetenskaplig och statistisk bas för kvalitetsbedömning för alla processer genom mätning 
av kvalitetsnivåer. Genom jämförelser mot alla processer ges underlag för hur bra en process är. 
Informationen ger företagets ledning underlag för att förbättra processen och kundnöjdheten. För att 
Six Sigma ska överleva och nå riktigt stort genombrott i organisationen måste ett engagerat, helhjärtat 
och uthålligt stöd från högsta ledningen finnas (Bergman & Klefsjö 2007).  
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Strategin togs fram av Motorola i mitten av 1980-talet då företaget valde att fokusera på reducering av 
oönskade variationer. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är oönskad variation mycket viktig källa till 
kostnader och missnöjda kunder. Genom att försöka eliminera dessa variationer kan dramatiska 
resultatförbättringar genomföras vilket ger egenskaper som är viktiga för kunderna och ger företaget 

inbespar gskostnader. 

4.2.1 DMAIC‐CYKELN 
DMAIC är systematiskt arbetsätt som rekommenderas och oftast används när man arbetar med Six 
Sigma inom processindustrin (Magnusson et al., 2003). Den kan liknas med förbättringscykeln 
”Planera – Gör – Studera – Lär” från offensiv kvalitetsutveckling, se figur 5. DMAIC-cykeln består av 
fem olika faser, Define, Measure, Analyse, Improve and Control. I definieringsfasen väljs den eller de 
egenskaper som ska förbättras. Här fastställs projektets omfattning och kartläggningen av processen. 
Efter mäter man processen genom att validera mätsystemen för att fastställa processens prestanda. I 
analysfasen identifieras orsakerna till spridningen i processen. Under förbättringsfasen fastställs hur 
indata skall styras för att ge optimal utdata och förbättringen implementeras. I den sista fasen 
kontrolleras förbättringarna genom att det inrättas styrsystem som säkerhetsställer att förbättringarna 
blir bestående. Om förbättringsåtgärderna inte blivit tillräckligt bra påbörjas ett nytt varv av DMAIC-
cykeln. 

 

Figur 5. Sam

4.2.2 STATISTISK PROCESSTYRNING 

band mellan PGSL och DMAIC 

I strategin Six Sigma används statiskt processtyrning, fortsättningsvis SPC (statistical process control) 
i denna rapport, som hjälpmedel för att övervaka och minska variationer för processen. 

Syftet med SPC är att försöka finna så många variationsbidrag som möjligt och sedan eliminera dessa. 
När man på så sätt fått en stabil process med liten variation är målet att bibehålla eller om möjligt 
ytterligare förbättra processen. I detta läge är det ibland inte möjligt att ytterligare eliminera bidrag till 
variationen utan istället fordras en förändring av hela processen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Det finns ofta många olika orsaker som bidrar till variation i en process och det kan vara svårt att 
identifiera dessa. Orsakerna brukar indelas i urskiljbara och slumpmässiga variationer. Urskiljbara 
variationer är definierbara och mätbara medan slumpmässiga kan vara svåra att spåra. Enligt Bergman 
och Klefsjö (2007) finns ingen klar gränslinje mellan de två typerna. Exempel på orsaker till 
variationer i en process kan vara dåligt kalibrerade mätinstrument, felaktiga justeringar av maskiner 
samt operatörsfel. Det är viktigt att veta att i varje process kommer det alltid att finnas en viss naturlig 
variation oavsett hur välbyggd eller noga processen underhålls.  
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Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är syftet med statistisk processtyrning främst att basera på 
informationen från processen: 

 identifiera urskiljbara orsaker och eliminera dessa 
 övervaka processen när den är i statistisk jämvikt så att inte nya urskiljbara orsaker introduceras 

utan operatörernas vetskap 
 fortlöpande fånga information från processen så att nya orsaker till variation kan identifieras 

som urskiljbara och sedan elimineras  

Genom att eliminera de urskiljbara orsakerna till variationen ges en stabil process, en process som är i 
statistisk jämvikt.  

Duglighet är ett viktigt begrepp inom SPC. Duglighet innebär att variationen i processens utfall inte 
får vara för stor i förhållande till satta toleransgränser samtidigt som genomsnittsvärdet i ett längre 
tidsperspektiv måste ligga tämligen stilla för den variabel som är av intresse. Duglighet kallas också 
för kapabilitet. Det finns olika sätt att mäta duglighet på och duglighet kan mätas för många olika 
processer. Oftast används Cpk värden för att titta på processdugligheten. För att en process ska 

s so  duglig bör Cpk värdet v ra över 1.33.  beteckna m a

4.2.2.1 MÄTNING OCH STYRNING 
För att kunna följa upp och styra förbättringsprojekt bör enligt Magnusson et al. (2003) finnas ett 
utvecklat mätsystem för att mäta processernas prestanda. Gentemot de mål som företaget satt upp kan 
kvalitetskritiska variabler mätas och utredas. 

Ett viktigt verktyg i SPC för att finna urskiljbara orsaker till variation är styrdiagram. Med hjälp av 
styrdiagram kan processen övervakas för att snabbt upptäcka avvikelser.  

Det finns två huvudsyften med att utnyttja styrdiagram enligt Bergman & Klefsjö (2007). Det första är 
att styrdiagrammet är ett stöd då det gäller att åstadkomma en process där den variation som 
förekommer är stabil. Ett annat är att sedan snabbt upptäcka då en förändring inträffat i en stabil 
process, som gör att genomsnittsvärdet eller spridningen ändrats.  

Idén med styrdiagram är att med jämna tidsmellanrum ta ut ett antal enheter ur flödet från en process 
och mäta kvalitetsmåttet på dessa. Denna information vägs sedan samman på lämpligt sätt, exempelvis 
till ett medelvärde eller en standardavvikelse, till en kvalitetsindikator som prickas i ett diagram. Med 
hjälp av de inprickade punkterna kan sedan information erhållas om när en förändring skett i 
processen, se figur 6. 

 

Figur 6. Principen för ett styrdiagram 

Ett styrdiagram består av tre horisontella linjer. Den mittersta är centrallinjen som oftast beräknas 
utifrån medelvärdet av kontrollpunkterna. De andra två är övre och undre styrgränser.  
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Styrgränserna måste beräknas för att avgöra om processen är stabil och baseras på 
standardavvikelserna (σ) genom antalet tester (n), det vill säga σ / n . När en punkt ligger utanför 
styrgränserna larmar styrdiagrammet, se figur 6. Orsaken till varför punkten ligger utanför bör då 
undersökas och elimineras för att i framtiden inte larmet skall återkomma och påverka variationen.  

Styrdiagram kan också användas som en uppskattning av en enhet. När en process är stabil kan 
processparametrar som medel, standardavvikelse och andel felaktiga etcetera uppskattas. Från dessa 
uppskattningar är det möjligt att fastställa kapacitet i processen, vilket är en indikation på process 
förmåga att producera acceptabla produkter. 

Ett styrdiagram bör uppfylla följande krav enligt Bergman & Klefsjö (2007): 
 kunna snabbt indikera systematiska förändringar 
 ingen, eller få, falsklarm 
 lätt att hantera 
 indikera förbättringar 
 diin kera då processen är stabil 

 

4.3 ZERO DEFECTS 
Kvalitetskonceptet Zero Defect (ZD) togs fram av SKF i början av 90-talet. Under åren har det 
förbättrats för att följa utvecklingen inom företagets processer, produkter och tjänster. Konceptet är 
framställt som en standard för är att eliminera alla möjliga felkällor som kan tänkas uppstå. I dagsläget 
kallas konceptet Group Zero Defect och alla avdelningar i företaget ska arbeta enligt konceptet.  

Enligt konceptet krävs det att fem krav uppfylls för framgång. Man måste ha de rätta källorna, 
processerna och teknologierna, servicen och supporten, människorna, organisationen och de rätta 
metoderna (SKF Quality Academy, 2008). 

 

 

 

Figur 7. Zero Defects  

Zero Defects strävar efter att uppfylla krav som finns inom det fem områdena vilket resulterar i ett 
idealmotstånd. Det vill säga att inga defekter uppkommer och följden blir att inga kundklagomål 
(TER) tas emot. I verkligheten konfronteras processen dagligen med olika typer av störningar som 
ökar risken för fel i tillverkande produkter. 
 
Det första och bästa alternativet för Zero Defects är att eliminera alla tänkbara källor där ett fel kan 
förekomma. Exempelvis skydda maskin eller en process i sig, så att ingen av dessa kan ge fel. Den 
andra vägen mot Zero Defects är, åtminstone på kort sikt, att begränsa de negativa effekter som en 
störning kan få för produktionen (SKF Quality Academy, 2008).  

Olika verktyg används utifrån de olika kraven för att stödja Zero Defects. Nyckelområden finns inom 
de olika kraven för att kunna räkna fram en slutsumma. Genom att få fram olika betyg fås underlag på 
vilka områden och processer som måste förbättras. 
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4.4 MASKINDIREKTIVET 
Det huvudsakliga målet med maskindirektivet är att hindra att maskiner och annan arbetsutrustning 
orsakar skador på operatörer och andra som kommer i närheten (Arbetsmiljöverket - 
Maskindirektivet 89/392/EEG, 2009). Alla risker skall elimineras eller reduceras, eller så skall man 
genom skyltning varna för riskområden och farliga rörliga maskindelar. Maskindirektivet handlar om 
vilka skyldigheter tillverkare och leverantörer av nya maskiner har. 

Med hjälp av föreskrifterna ålägger tillverkare och leverantörer ansvaret för att deras maskiner 
uppfyller direktivets grundläggande krav avseende säkerhet och hälsa, samt är CE-märkta.  

Enligt maskindirektivet är det företagets ansvar, som ägare och arbetsgivare, att förvissa sig om att nya 
maskiner och ny utrustning, som företaget ställer till arbetstagarnas förfogande, uppfyller 
maskindirektivets krav. Stor vikt läggs vid försäkran om överensstämmelse, tillverkardeklaration, 
dokumentation och CE-märkning (Arbetsmiljöverkets hemsida, 2009). 

En maskin eller säkerhetskomponent som uppfyller de direktivbaserade reglerna för maskiner i ett av 
länderna, t.ex. den svenska maskinkungörelsen, skall enligt EES-avtalet accepteras av myndigheterna i 
de övriga länderna. På samma sätt accepteras i Sverige en maskin som är utförd enligt motsvarande 
bestämmelser i t.ex. Danmark. Kraven på bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse skall 
dock enligt maskindirektivet vara på det språk som är officiellt i landet där produkten skall användas. 
Det vill säga i Sverige på svenska (Arbetsmiljöverkets hemsida, 2009). 

 

 



 

  

 

5 NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel beskrivs nuläget på SKF. Kapitlet innehåller beskrivningar om dagens 
kvalitetsutveckling på SKF, arbetssätt, verktyg med mera. Efter det beskrivs dagens testutrustning och 
testprocess samt nulägesbeskrivning av företagets kunder. Kapitlet avslutas med en summering av 

et.nuläg    

5.1 OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING PÅ SKF 
SKF kvalitetspolicy: 
”SKF ska enbart marknadsföra produkter, tjänster och lösningar som tillfredställer kundernas behov 
genom: 

 att driva kapabla, tillförlitliga och effektiva affärsprocesser 
 att tillämpa ständiga förbättringar i hela organisationen med målet noll fel” 

För att säkra kvalitén på företagets produkter används olika arbetssätt. Företagets ledningssystem, 
Total Quality Management (TQM), bygger på den modell som Bergman & Klefsjö tagit fram 
angående offensiv kvalitetsutveckling, se figur 8.  

 

Figur 8. O

5.1.1 LEDNINGENS VÄRDERINGAR 

ffensiv kvalitetsutveckling på SKF 

Ledningen för SKF har tagit fram en del principer och värderingar som företaget systematiskt arbetar 
mot. Företaget avser arbeta enligt de ledningsprinciper som finns i kvalitetsstandarden ISO9001:2000 
och företagets policy. De har även definierat fyra nyckelområden med avseende på ansvar som finns 
beskrivet i deras uppförandekod kallad ”Code of Conduct” (SKF hemsida, 2007). Dessa värderingar är 
hög etik, möjliggörande, öppenhet och samspel. Med hjälp av dessa värderingar avser ledningen öka 
kundtillfredsställelsen med lägre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2007)  
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5.1.2 ARBETSSÄTT 
SKF har många olika kvalitetsverktyg beroende på vilket område som behandlas. I dagsläget satsar 
SKF bland annat på tre kvalitetsverktyg, Six Sigma, Zero Defects och SKF Quality Academy. 

SKF arbetar med Six Sigma för att uppnå kvalitet i alla nya och befintliga processer. Under 2004 
lanserade SKF Six Sigma genomgripande för sin organisation (Schön, 2006). Tidigare hade bara vissa 
divisioner använt sig av Six Sigma. Många av de metalogier som SKF har använt sig av från tidigt 90-
tal som t.ex. Total Quality Management (TQM) finns inom Six Sigma. Skillnaden var att 
företagsledningen började stödja förbättringsarbeten enligt Six Sigma modellen.  

På SKF leds Six Sigma projekt av anställda med olika Belts, på svenska bälten. Belts representerar 
olika kunskapsnivåer beroende på vilken utbildningen och tjänst den anställde besitter. Black Belts är 
på heltid engagerade projektledare och Green Belts är deltidsengagerade projektledare. De utbildas 
grundligt i Six Sigma metodik och verktyg. Med hjälp av projektgrupper som består av experter inom 
de olika processerna, och de olika verktyg som Six Sigma erbjuder, är deras mål att förbättra de olika 
processerna och utveckla nya processer (SKF hemsida, 2007). 

Ständigt utvecklas Zero Defect på SKF. Bland annat har företaget de senaste åren utvecklat ett 
riskanalysverktyg för att kalkylera en riskprofil som är baserad på de fem kraven. Verktyget hjälper att 
förutse och initierar aktioner för att förhindra att defekter uppstår (SKF Quality Academy, 2008). 

Skillnaden mellan Zero Defect och Six Sigma är att Zero Defect syftar till att undanröja brister i 
tillverkande enheter. Six Sigma används för förbättring och problemlösning för att uppnå högre kvalité 
i processer. 

Det senaste konceptet som SKF tagit fram är SKF Quality Academy. Företaget vill säkerhetsställa att 
kunskapsrik personal verkar på SKF. Meningen är att alla som arbetar med kvalité ska utbildas via 

uSKF Q ality Academy. 

5.1.3 VERKTYG/METODER 
För att stödja de arbetssätt som SKF har valt för sin offensiva kvalitetsutveckling används olika 
tillämpbara verktyg. De verktyg och metoder som SKF valt att stödja sina arbetssätt är mestadels de 
som återfinns inom Six Sigma. Bland annat är det de sju kvalitetsverktygen, FMEA (Failure Mode 

A r, involvera anställda, kommunicera och kartlägga med mera.  Effect nalyze), projektgruppe

5.1.4 KVALITETSARBETE 
Kvalitetsavdelningen på SKF Actuation i Göteborg består av kvalitetschef Johanna Pauli och 
kvalitetstekniker Michael Stendahl. Kvalitetsombud Renato Maglic hjälper till att undersöka ställdon 
vid reklamationer. 

Företaget arbetar aktivt med kvalitetsfrågor genom ledningsgruppsmöten, kvalitetsombudsmöten samt 
ett kvalitetsforum. Ledningsgruppen, se figur 9, träffas varannan vecka. En utvärdering görs två 
gånger per år som kallas "Ledningens utvärdering". Ledningens utvärdering omfattar granskning av 
gångbara resultat och trender samt förslag till förbättringar för alla delar av företagets kvalitetssystem 
(Johanna Pauli, 2008).  

Granskningen av kvalitetssystemet ska ge möjlighet till att förbättra kvalitetssystemet och dess 
processer. All förbättring av produkten sker med hänsyn till kundernas krav. Om avvikelser 
identifieras under mötet beslutar ledningsgruppen om korrigerade åtgärder. 
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Figur 9. Ledningsgruppen på SKF Actuation System i Göteborg 

Efter beslutsfattande åtgärder från ledningsgruppen genomförs förbättringar vid berörda områden. 
Företagets förbättringar kategoriseras som förbättringsaktiviteter, förebyggande aktiviteter eller 

nde ktiviteter.  korrigera  a

5.1.4.1 FÖRBÄTTRINGSAKTIVITETER OCH FÖREBYGGANDE ARBETEN 
Förbättringsaktiviteter och förebyggande arbeten initieras av kvalitetschef Johanna Pauli och/eller 
kvalitetstekniker Michael Stendahl. Utifrån vilka problem som ska utredas används olika verktyg och 
sakkunnig personal. Med förbättringsaktiviteter avser företaget att förbättra en process som är under 
kontroll, exempelvis förbättring av parametrar, minska processvariationer med mera. Vid arbete med 
förebyggande åtgärder vidtas för ett potentiellt problem till exempel FMEA, kontrollplaner, 
utbildning, kapabilitetsmätning.   

För förbättringsarbeten inhämtas ingen information från testutrustningen. Enligt kvalitetschef Johanna 
Pauli anses värdena inte tillförlitliga genom påvisad dålig duglighet, se kapitel 5.2.3. Genom detta 
försvinner nästan all spårbarhet. Den enda spårbarhet är det medföljande certifikatet med den 
anställdes namnteckning som har monterat ställdonet. Enligt Johanna Pauli vore det bästa vid en 
reklamation om den specifika produktens testvärden kunde tas fram. 

För revisioner på företagets kvalitetssystem ISO9001:2000 ansvarar Lloyds. De gör en revision om 
året. Kvalitetschefen Johanna Pauli gör även egna interna revisioner med hjälp av Quality System 

SA QSA är ett systematiskt arbetssätt för att utvärdera kvalitetssystemet.  Audit (Q ). 

5.1.4.2 KORRIGERADE ÅTGÄRDER 
Vid korrigerade åtgärder vill företaget omedelbart genomföra en avhjälpande åtgärd för att eliminera 
orsaken till avvikelse från normal nivå samt att förebygga upprepningar. 

I stort sätt alla förbättringsarbeten som undersöks med hjälp av Six Sigma på företaget bygger på 
kundreklamationer. Vanliga felreklamationer sammanställs och utifrån det initieras Six Sigma projekt. 
Det inkommer cirka 360 stycken kundreklamationer per år varav omkring 3 % anses som godkända, 
det vill säga att kunden ersätts ekonomiskt eller med ett nytt ställdon.  
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Från januari 2007 till september 2008 sålde företaget omkring 26200 stycken ställdon av CAT 
sortimentet. Under samma period inkom 93 kundreturer, se bilaga 3. Enligt bilaga 3 visar I-
diagrammet att snittet för antalet returärenden under perioden har varit omkring 4,4 stycken per 
månad. De 93 kundreturerna behandlade ca 550 stycken ställdon. De flesta av kundreturerna på 
ställdon är äldre än ett år, det vill säga efter garantitiden. För varje garantiärende som godkänds kostar 
det omkring 1750 € för företaget enligt kvalitetschef Johanna Pauli. Under perioden mellan januari 
2007 till september 2008 har företaget godkänt en reklamation som garanti med avseende på missljud. 
Vid det tillfället var det motorn som var dålig enligt Michael Stendahl. Vid vissa ärenden ersätts 
kunder via en kommersiell garanti. Kommersiell garanti ges vid tvivelaktiga fall för att inte företaget 
ska förlora goodwill enligt Johanna Pauli. 

Reklamationsförfarandet startar genom att säljkontoret fyller i en technical error report (TER) och 
ställdonet skickas till Göteborg. Ärendet inkommer till Johanna Pauli och Michael Stendahl som tar 
hjälp av kvalitetsombudet Renato Maglic för undersökning. Renato undersöker ställdonet och därefter 
skriver han en rapport som Michael Stendahl granskar och förfinar. Tillsammans utreder Johanna 
Pauli och Michael Stendahl ärendet och bedömer om det är garanti eller inte. Mer detaljerat 
förfaringssätt vid en reklamation kan följas i bilaga 2. 

Kvalitetsavdelningen genomför stickprovskontroll på en produkt i månaden. Kvalitetstekniker Michael 
Stendahl använder ett systematiskt tillvägagångssätt för att testerna inte ska variera från gång till gång. 

an ontering och administration.  Det h  tittar på är utskeppning, m

T 5.2 TESTVERKSAMHE
5.2.1 TESTUTRUSTNING 
Dagens testutrustning har använts i omkring 20 år. En modifikation genomfördes under 2006 via ett 
examensarbete av nuvarande produktionstekniker Christer Tonhede och Ilker Dogan. Då tillkom en 
dator med tillhörande pekskärm, se bild 2, nummer 18 och 19. Mer om examensarbetet finns i kapitel 
5.2.3. 

På vänster sida av testutrustningen finns de komponenter som bygger upp motståndet. Tuber med 
hydraulvätska (1) bygger upp ett tryck, se bild 2. Dessa är kopplade dels till pneumatik (2) samt i 
ändpositionerna på cylindern (6). Mellan cylinder och hydraultub finns en ventil (4) som operatören 
använder för att ställa in rätt motstånd. Motståndet ändras både för tryckande och dragande last. För att 
övervaka trycket finns manometrar på varje sida på cylindern (5). För att flytta kolven så den anpassas 
till ställdonets längd och infästning används tryckluftreglaget (3). 
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Bild 2. Dagens testutrustning 

På den högra sidan finns reglage, givare och fästen. Fäste för den bakre delen av ställdonet (7) är 
länkad till en kraftgivare (8) som skickar information om kraften i kg till lastmätaren (15). För att veta 
hur mycket last som ställdonet ska klara används testinstruktioner (16), se bilaga 4. Lastmätaren är 
även kopplad till datorn (19) så att operatören även kan avläsa på pekskärmen (18). Snabbkopplingar 
(10) används för att koppla in elen till ställdonen. På elskåpet (13) finns reglage (14) för att ställa in 
rätt spänning och el. Spänningar som kan väljas är 230V, 120V, 24V, 12V och strömmatas från skåp 
under testriggen (17). Beroende på om det är en likströmsmotor (DC) eller en växelströmsmotor (AC) 
ställs även eltypen in. På elskåpet sitter även en mätare för E2-encoder (11). E2-encoder är en form av 
lägesgivare vilket operatören testar genom att se om givaren räknar uppåt när ställdonet tryckts ut med 
hjälp av fjärrkontrollen för ställdonet (12). Nedanför encodermätaren finns en magnetgivare (9) som 

s rmagneten på vissa ställdon. använd  för att testa giva

5.2.2 TESTPROCESS 
Produkterna testas innan paketering till kund. Operatören som monterat ställdonen ansvarar även för 
testet. På grund av att företagets produkter till 70 % är kundanpassade varierar provgruppsstorlekarna. 
Genom att alla ställdon testas kan testtiderna variera mycket mellan partierna. Med hjälp av 
funktionskontroll avgör operatören om produkten anses vara godkänd. Det betyder att för en bestämd 
last under en viss strömförbrukning ska ställdonet fungera enligt en tabell för att anses som godkänt, 
se bilaga 4. Vid testning sker ingen datalagring av mätvärden vilket medför dålig spårbarhet och 
möjlighet till förbättringar enligt kvalitetschef Johanna Pauli. Tidigare duglighetsstudier har visat att 
testutrustningen har dålig kapabilitet, se kapitel 5.2.3. 

En testcykel börjar efter att operatören monterat ihop alla ställdon som tillhör beställningen. Utifrån 
antingen monteringsanvisningar eller från testinstruktioner vid testutrusningen (16), se bilaga 4, ställer 
operatören in de värden som ska testas. Genom att vrida på reglagen (14) kan spänning och el ställas 
in.  Fästanordningen på testutrustningen måste ibland bytas ut för att passa det aktuella ställdonets 
fästdiametrar. På vissa typer finns inget fäste framtill utan vissa kunder beställer istället en skruv som 
infästning. Vid sådana tillfällen skruvar operatören på ett fäste inför varje test. 

 



 

 

 

 

21 
 

Ställdonet placeras i testutrustningens fästen och elen kopplas in med hjälp av snabbkopplingar (10). 
Motståndslasten kalibreras genom att operatören kör ställdonet fram och tillbaka. Samtidigt ställer 
operatören in motståndet via ventilerna (4) och kollar av mot lastgivaren (15). När önskat lastmotstånd 
ställts in börjar operatören att testa ställdonen. Emellanåt är operatören tvungen att göra om 
kalibreringen. Variationerna från motståndet förekommer som oftast beror på att hydraulvätskan blir 
varmare ju längre man testar enligt produktionstekniker Christer Tonhede. 

Utifrån ställdonets parametrar bedömer operatören om strömförbrukningen ligger under godkänd nivå 
och att den klarar av tryck- och draglasterna mot förinställt motstånd. Strömförbrukningen mäts i 
ampere och lasten i kg. Ett CAT ställdon drar mindre ström vid dragkraft än tryckkraft och beror på 
hur ställdonet är konstruerat enligt produktutvecklingschef Jan Lorentzon.  

Om ställdon uppvisar för hög strömförbrukning eller inte klarar given last brukar montörerna kalibrera 
om testutrustningen och försöka igen. Många gånger visar det sig att det räcker. Andra felkällor är 
bland annat dålig smörning, dåliga motorer, fel växel som gör att ställdonet inte godkänns.  

En del varianter av ställdon kan inte testas på befintlig testutrustning. 
 Vid slaglängder mindre än 100 mm hinner inte hydraulmotståndet bygga upp tryck. 
 Ställdon utrustade med växel fyra och slaglängder upp till 100 mm är svåra genom ställdonets 

snabba hastighet 
 Anslutningsmöjligheter för blanda annat bromsmotorer fattas. På avdelningen för CARR 

sortimentet finns den möjligheten varav den testutrustningen används vid vissa tillfällen.   
 400 V motorer testas inte utan skickas otestade till kund. Orsaken är att testutrusningen inte är 

anpassad för så höga spänningar samt att det krävs diplomerad personal för högspänningstester 
på dessa motorer. I dagsläget levereras dessa motorer utan kablage vilket är en nödvändighet för 
att dessa typer ska kunna testas.  

Ofta efterfrågar kunden lägesgivare istället för de traditionella lägesbrytarna (CAXB indikatorer) som 
sitter utanpå skyddsröret. Kunder kan välja mellan de analoga återkopplingssystemen encoder eller 
potentiometer.  

En encoder beräknar positionen på dragröret med hjälp av en polmagnet som roterar kring en axel. 
SKF erbjuder två varianter kallade E och E2. E-encodern är placerad på toppen av motorn för att 
rotera kring motoraxeln. Den mäter positionen genom en kombination av utväxling och skruvläge. E2-
encodern är placerad på växelhuset mitt emot motorn och magneten roterar utifrån skruvaxeln där den 
mäter positionen via skruvläget. Potentiometern har en ledande plastbana som placeras i skyddsröret 
och genom kontakt med dragröret läser den av positionen.  

Testförfarandet skiljer sig för de olika återkopplingssystemen. E-encodern testas i ett tidigt skede vid 
en annan testutrustning där motorer och kablar monteras. Testanordningen är utrustad för inkoppling 
dels med kablar samt för DIN-kontakt. Testet sker genom att montören placerar motorn med encoder 
till en referensencoder. Via tre displayer, en för referensmotorn och två för encoderns kanaler kan 
montören avläsa och bedöma om encodern är godkänd. Två av displayerna måste visa samma värde 
för att anses godkänd enligt montör Bengt Arne Albertsson. E2-encodern testas däremot på dagens 
testutrustning, se bild 2. Operatörerna kollar enbart om E2-encodern räknar uppåt vilket signalerar att 
den mäter men ger inga indikationer på om den konstant räknar positionen. Enligt 
produktutvecklingschef Jan Lorentzon är det en fördel om återkoppling kan ske visuellt. Att montören 
kan se på en rät linje om det uppstått något avbrott i signalen. Detta är önskvärt för samtliga 
återkopplingssystem. Potentiometern testas linjärt innan slutmontering. Den testas genom att montören 
tillför spänning på en volt vilket ska medföra att dragröret förflyttar sig en tiondel av slaglängden.  
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Om avbrott sker under förflyttningen eller att förflyttningen är utanför specifikationerna beror det 
troligtvis på kontaktbrott mellan kontakten och den ledande plastbanan. Vid sådana tillfällen avgör 
montören om en felsökning eller kassation skall genomföras. Vissa restriktioner finns för 
potentiometertesterna. Det är mycket viktigt att ställdonet inte befinner sig i mekaniskt ändläge vid 
start av testet. Risken finns då att ställdonets friktionskoppling och växel skadas. Om så är fallet måste 
ställdonet repareras. Därför har företaget bestämt att testet sker med avseende på 80 % av slaglängden. 

Operatörerna försöker uppfatta om missljud uppkommer då ställdonet testas. Det kan vara svårt att 
upptäcka missljud och beror mycket på erfarenheter, arbetsmiljö och koncentration. Har man i många 
år arbetat så lär sig operatörerna vad som är godkänt eller icke godkänt enligt kvalitetschef Johanna 
Pauli. Arbetsmiljön har också betydelse, hög musik, ljud från maskiner och spårvagnar som passerar 
utanför gör att arbetsmiljön inte är den bästa med avseende på missljud enligt Johanna Pauli. Enligt 
kvalitetstekniker Michael Stendahl fanns det förut ett speciellt rum för tester vilket gav möjligheter att 
lättare upptäcka missljud. Testutrustningarna flyttades för att placeras närmare produktionen för att 
skapa bättre produktionsflöde. Då stora provgruppsstorlekar testas kan montörens uppmärksamhet 
försämras genom trötthet och att de börjar tänka på annat enligt Johanna Pauli. Att man tappar 

tkoncen rationen och inte lyssnar efter missljud.  

IDIGARE PROJEKTARBETEN 5.2.3 T
5.2.3.1 EXAMENSARBETE 
Ett examensarbete av nuvarande produktionstekniker Christer Tonhede och hans dåvarande 
studiekamrat Ilker Dogan genomfördes under 2006. Arbetet behandlade mätdatainsamling från 
testrigg med hjälp av LabVIEW programmering (Tonhede & Dogan, 2007). Resultatet av projektet 
blev en pekskärm med tillhörande dator som kan ge statistiska underlag för; antal godkända/ej 
godkända produkter, typ av fel på de ej godkända, antal godkända/ej godkända inom varje motortyp, 
se bild 2, nummer 18 och 19. Last och strömkurvor visas på skärmen och montören avgör om 
resultaten är godkända. Därefter med hjälp av pekskärmen registrerar montören resultaten som sparas i 

ata an öve öras med hjäl  av USB-minne från testutrustningen. datorn. D  k rf p

5.2.3.2 GREEN BELT PROJEKT 
Under utbildningen till Green Beltare på SKF inom Six Sigma genomförde Christer Tonhede 2007 ett 
projekt med avseende på testutrustningens duglighet. Han kom fram till att utrustningen inte uppfyller 
SKF Actuations krav genom att motståndet ger upphov till för mycket spridning. Processens 
duglighetsindex (Cpk) låg på 0,54 vilket är långt under målet på över 1,33, se bilaga 5, och medför att 
processen inte är förutsägbar.  

Hans slutsats blev att motståndet var beroende av hastigheten och att det varierade mycket mellan 
ställdonen inom samma produktfamilj. Rekommendationen blev att motståndet bör ersättas med en 

k  där omkonstruktionskostnaden hålls nere.  elektris  motor vilket kan medföra ett snabbt system

5.2.4 BEFINTLIG TESTUTRUSTNING PÅ SKF 
SKF Actuation System i Göteborg tillverkar en specialtyp till tung industri där ställdonets 
tillförlitlighet är mycket viktigt. Servodonet testas med hjälp av motstånd från en servomotor som är 
kopplad till en linjärmodul, se bilaga 6. Testutrustningen testar moment och ställdonets potentiometer. 
Utifrån momentet loggas data över last, strömförbrukning och hastighet. Testerna sker med hjälp av 
automatik och tar med förberedelser ungefär fem minuter per ställdon. Montören registrerar innan 
testet serienummer, sina initialer och datum för att det ska finnas spårbarhet. Möjligheter att lägga till 
egna kommentarer efter testet finns för att komplettera med information angående testet.  



 

 

 

 

23 

Alla värden sparas på datorn och kan hämtas med hjälp av diskett. Först testas potentiometern vilket 
visas genom en graf. Sedan körs tester med avseende på ställdonens moment. Montören får efter testen 
återkoppling via gröna lampor som indikerar om ställdonet klarat testet. Företaget har haft problem 
med testutrustningen genom åren, linjärmodulen och programvaran har krånglat. Detta har bidragit till 
att en ny testutrustning har utvecklats på SKF. 

Den nya testutrustningen som har utvecklats av SKF Konstruktion drivs med en servomotor kopplad 
till en linjärmodul med kulskruv, se bild 3. Förhoppningen är att kulskruven ska vara stabilare och mer 
pålitlig än dagens remdrift. Testutrustningen är designad för att testa ställdon med slaglängder på upp 
till 700 mm med spänning på 24 V. Utrustningen är idag avsedd för två typer men är förberedd för 
fler, dock inte CAT sortimentet. 

 

Bild 3. Ny testutrustning 

Systemet bygger på en PLC-del som styr och samlar ihop mätvärden som sedan sänds till ett PC-
system. PC-systemet visar och loggar, samt har möjlighet att spara viktiga värden. 

PLC-delen utgörs av ett styrsystem som kör den servoenhet som skall påverka testutrustningens 
ställdon, linjärmodulen. Ställdonet som ska testas styrs på samma sätt från styrsystemet. En enkel 
operatörspanel styr receptinmatning, start och stopp, samt felmeddelanden som kan uppkomma. Alla 
mätvärden samlas in i PLC-delen och förs sedan över till PC-systemet för visning. PC-systemet utgörs 
av en mjukvara kallad Wonderware. Det är ett InTouch-baserat operatörsgränssnitt som har ett 
egenutvecklat rapportverktyg kopplat till sig. 

Utrustningen testar och loggar följande: 
 Ställdonets inbyggda potentiometer 
 Statistiska drag och trycktest 
 Dynamiskt lasttest vid hög och låg hastighet 

Maskinen består av ett stativ, inklusive huvar, tillverkat i aluminiumprofil med en påmonterad 
maskinplatta av aluminium. På maskinplattan är en linjermodul med servomotor monterad. Ställdonet 
som skall provas monteras i en fastspänningsenhet, produkten låses fast med hjälp av ett ställdon. 
Linjärenheten och ställdonet kopplas ihop mekaniskt med hjälp av en kopplingsgaffel som styrs av en 
soleniod (en sorts magnet). En lastcell är monterad på linjärenheten för avkänning av tryck och 
dragkrafter. Maskinen skyddas av två luckor som styrs av ett 2-kanaligt säkerhetsrelä.  

 



 

 

 

 

24 
 

Oavsett om körsättet är automatik eller manuellt så bryts all styrkraft till maskinen om någon av 
rna skinen kan bara köras då luckorna är stängda.  lucko  öppnas. Ma

5.3 KUNDER 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är det centrala i offensiv kvalitetsutveckling att sätta kunderna i 
centrum. Nedan följer vad interna och externa kunder har för behov och förväntningar på 

ctestpro essen. 

5.3.1 KUNDKRAV 
På senare år har SKF Actuation System i Göteborg bytt kundsegment. Från att haft olika sorters 
kunder har nu företaget börjat inrikta sig på tung industri, pappersindustrin samt olje- och gasindustrin. 
Företaget arbetar aktivt för att expandera inom dessa segment samt försöker ta marknadsandelar inom 
bland annat fläktindustrin och vindkraft.  

Genom att företaget inriktar sig mer mot specialiserade ställdon skiljer sig kraven bland kunderna 
beroende av användningsområde och kund. För de kunder som ska ersätta pneumatik med ställdon är 
hastighet en viktig parameter. Andra kunder kollar mer på intermittens, livslängd, vibrationskrav med 
mera. Enligt Mikael Brage på affärsutveckling börjar fler företag även kräva att produkterna uppfyller 
vissa kapslingsklasser. För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks de med 
en kapslingsklass. IP-klassen består av bokstäverna ”IP” följt av två siffror, varav den första beskriver 
åtkomligheten av strömförande delar och det andra vattenskyddet. SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut utför testerna och en del typer av CAT sortimentet har godkänts för IP44, IP54 och 
IP65.  

Inga marknadsundersökningar genomförs av SKF Actuation System för att ta reda på vad kunderna 
efterfrågar. Företaget jobbar mot sina tio till femton största kunder och försöker på så sätt känna av 
och lära sig vad som efterfrågas enligt Mikael Brage.  

Feedback från dagens kunder sker genom säljkontoren. Dock ansvarar de för försäljningen inom SKFs 
alla fem kunskaps- och teknikområden vilket medför att de har dåligt med resurser att utreda hur 

j ts produkter enligt Mikael Brage.  kundnö dheten ser ut för företage

NT DKRAV 5.3.2 I ERNA KUN
5.3.2.1 KVALITÉ 
Enligt kvalitetschef Johanna Pauli efterfrågar kvalitetsavdelningen i dagsläget underlag från 
testutrustningen för att kunna genomföra förbättringar. Genom bra underlag kan analyser och beslut 
fullföljas så företagets produkter kan förbättras. Kvalitetsavdelningen efterfrågar underlag på laster, 
strömförbrukningar, moment, hastighet/tid, vibrationer/ljud samt funktionskontroller av potentiometer, 
encoder och magneter. Genom loggad data kan även underlag ges till ledningens genomgång för 
beslut om förbättringsaktiviteter. 

En viktig del som kvalitetstekniker Michael Stendahl betonar är att spårbarheten måste bli bättre. Vid 
kundreklamationer bör data vara loggad så att resultat från testerna lätt kan tas fram. Enligt honom är 
det bra om data beroende på typ, montör, testdatum, testvärden och serienummer lätt återfinns.  
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5.3.2.2 MONTÖRER 
Slutanvändarna för en ny testutrustning är de montörer som dagligen testar ställdonen. De efterfrågar 
en stabil testutrustning med korta omställningstider. De tycker att det är omständigt att kalibrera 
dagens testutrustning. Montörerna har svårt att veta när testutrustningen är kalibrerad för att ge stabila 
mätvärdena. De vill även undvika att kalibrera om testutrustningen under tester av ett parti. Dagens 
tester beror på vilken montör som testar ställdonen enligt dem. Utifrån egna erfarenheter avgör de om 
ställdonen är godkända. För en nyanställd kan det vara svårt att veta när ställdonet är godkänt. De 
tycker att det skulle vara bra om utfallet var likadant oavsett vem som testade ställdonen. 

Enligt montörerna för CAT sortimentet vill de att testerna ska ta kortare tid. Vid orderstorlekar på 
omkring 100 stycken tar det upp till en halvdag att testa samtliga. De önskar på större partier, för att 
spara tid, inte testa alla produkter. Vid stora provgrupper känner de ibland att koncentrationen 
försämras. Montörerna efterfrågar lättare sätt att avläsa mätvärdena, mer lättöverskådligt och att 
mätresultaten visas intill varandra. I dagsläget är displayerna ifrån varandra vilket medför att de har 
svårt att hinna med och avläsa, framförallt då korta ställdon testas vilket medför att de måste köra om 
ställdonen tills allt är observerat. 

Missljud uppkommer mest från dåliga motorer enligt montörerna. Miljön där de testar är ganska 
bullrig och de önskar vissa gånger att ljudnivåerna var lägre. Det mesta av testandet sker i slutet av 
arbetsveckan. Det är även då det sker mycket rörelse i lokalerna, leveranser skickas och städmaskiner 
stör. 

I dagsläget känner inte montörerna att de har några problem när det gäller arbetsrelaterade besvär 
orsakade vid testning. De anser ha goda möjligheter till att variera sina arbetsställningar och 
arbetsrörelser. Ergonomiska arbetsplatsmattor finns att stå på som minskar belastning på häl, knän och 
ländrygg. Montörerna har själva möjligheter att anpassa arbetet efter sin egen förmåga genom att de 
har inflytande över planering och uppläggning av arbetet. I samband med testprocessen väljer de oftast 

era älldonen direkt efter testet.  att paket st

5.3.2.3 PRODUKTUTVECKLING 
Produktutveckling har ett eget testlabb för att utreda och testa parametrar med avseende på maxlaster, 
strömförbrukning, livslängd, intermittens samt hastighet. Enligt produktutvecklingschef Jan Lorentzon 
är tester som ger underlag för strömförbrukning/vridmoment, tid/hastighet och last mest intressant för 
produktutvecklarna. Labbet har inga digitala hjälpmedel för att logga data över en viss tid. Ibland 
används en timer och värdena skrivs ned med jämna mellanrum, intermittent. På så sätt följer de vad 
som sker under en tidsperiod. I dagsläget anser Jan Lorentzon att deras testar räcker och de är nöjda 

 pr ukter testas.  hur deras od

5.3.2.4 LEDNINGSGRUPP 
Ledningsgruppens huvudmål är enligt kvalitetschef Johanna Pauli att företagets kunder ska vara nöjda. 
Ledningsgruppen verkar för att minska kvalitetsbristkostnader genom aktivt arbeta med inriktade 
kvalitetsåtgärder. För att de ska kunna initiera sådana förbättringar behöver de underlag för 
beslutsfattande. Ur ledningsperspektiv är det också viktigt att produkterna så fort som möjligt når 
kund. Därför önskar ledningsgruppen att reducera testiderna enligt Johanna Pauli.  
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5.4 SUMMERING AV NULÄGET 
Nedan följer summering av nuläget som kommer analyseras i nulägesanalysen. 

SKF marknadsför sig som ett kvalitetsstarkt företag. Företaget har genom ledningsvärderingar valt att 
arbeta enligt de ledningsprinciper som finns i kvalitetsstandarden ISO9001:2000 samt företagets 
policy. SKF använder sig bland annat av kvalitetsverktygen Six Sigma och Zero Defects för att arbeta 
med kvalité för verksamheten. Utbildning med inriktning på kvalité sker vid SKF Quality Academy. 
Målen med kvalitetsverktygen är att förbättra de olika processerna samt utveckla nya processer. 

På SKF Actuation System i Göteborg arbetar två personer heltid med kvalitetsfrågor. Mestadels 
behandlas kundreklamationer. Företagets förbättringar kategoriseras som förbättringsaktiviteter, 
förebyggande aktiviteter eller korrigerade aktiviteter. Korrigerade aktiviteter är främst utifrån 
kundreklamationer. I stort sätt alla Six Sigma projekt initieras i dagsläget efter kundreklamationer. 
Enligt statistik från januari 2007 till september 2008 har företaget haft 93 reklamationsärenden på 
CAT sortimentet.  

Dagens tester sker på en omodern testutrustning som funnits i omkring 20 år. Testutrustningen är inte 
kapabel. Datavärden loggas inte och kan därför inte användas till förbättringsaktiviteter. Vissa typer 
kan inte testas på grund av att hydraultrycket inte hinner byggas upp, anslutningsmöjligheter för vissa 
strömstyrkor och lägesgivare fattas. Utifrån monteringsanvisningar eller testinstruktioner avgör 
montörerna om testresultaten kan anses som godkända. Variationer från testutrustning gör att det krävs 
erfarenhet för att bedöma om ställdonen kan anses godkända när de ligger nära toleransgränserna. Av 
lägesgivarna är det bara E2-encodern som kan testas på testutrustningen.  

Upptäcka missljud har blivit en viktigare parameter på senare år. Oftast beror missljud, ljud som inte 
är önskvärt, av att motorn är trasig eller på skev drivskruv. Företaget vill få indikationer på missljud 
innan produkterna når kund. I dagsläget är det svårt att upptäcka missljud då testutrustningens 
placering är mitt ibland produktionen. 

Företagets kunder finns framför allt inom tung industrin, pappersindustrin samt olje- och gasindustrin. 
CAT sortimentet tillhör de standardställdon som är viktiga inkomstkällor för företaget. Inga egna 
marknadsundersökningar genomförs i dagsläget. Feedback inhämtas från säljkontoren och de 
ingenjörer som arbetar mot företagets kunder. 

Kvalitetsavdelningen efterfrågar en testutrustning där data om laster, strömförbrukning, moment, 
hastighet/tid, vibrationer/ljud samt funktionskontroller av lägesgivare kan inhämtas. Spårbarheten är 
viktig för att utreda var problem kan ha uppstått. Hur var ställdonen innan de lämnade företaget? De 
önskar en kapabel testutrustning så att variationer från ställdonet kan upptäckas och utredas i tid. Det 
kan även ge underlag till ledningsgruppen för riktade kvalitetsåtgärder. 

Montörerna efterfrågar en testutrustning som är stabil och lättinställd för att avgöra om ställdonet är 
godkänt. Kortare omställnings- och testtider betonar montörerna som viktigt. 



 

  

 

6 NULÄGESANALYS 

6.1 SKF KVALITÉ 
För ett stort internationellt företag som SKF är det viktigt att deras produkter och tjänster konsekvent 
uppvisar god kvalité. Det som SKF Actuation System AB i Göteborg producerar får synergier på vad 
företagets kunder får för uppfattning om hela koncernen. Tillverkar företaget bra, stabila produkter 
kommer kunderna tillbaka. Det kan även bidra till att kunderna gör andra inköp som gynnar hela 
koncernen. Det motsatta sker om kvalitén är dålig. Därför är företagets produktkvalité mycket viktigt 
för att säkerhetsställa att bra produkter når företagets kunder. 

Ur ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt från hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är 
dagens testutrustning inkapabel. Testutrustning ger inga underlag som gör att företaget kan basera 
beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för 
delaktighet. Kunderna sätts inte i centrum vilket kan medföra att företaget kan få svårare att locka till 
sig nya kunder. 

Kvalitetsverktygen som företaget valt att använda sig av har genom åren visat sig vara lyckade. Six 
Sigma har på SKF och andra stora internationella företag genom åren uppvisat goda ekonomiska 
resultat (Schön 2006). SKF Actuation System har kunnig personal inom Six Sigma vilket ger 
förutsättningar att arbeta med sina processer enligt konceptet och implementera statistisk 
processtyrning kopplat till en ny testutrustning. För att företaget ska kunna använda sig av Six Sigma 
och Zero Defect till fullo behöver de data som bland annat ger processduglighet, Cp/Cpk.   

För att kartlägga de vanligaste orsakerna i kundreturerna och genomförda utredningar gjordes 
analyser. En kundretur kan innehålla ett eller flera ställdon. Kundreturerna delades upp i olika 
kategorier. Kategoriseringen var svår genom att det oftast inte bara är en företeelse som orsakar 
problemen, den mest troliga orsaken valdes. Sju stycken ärenden utelämnades då ställdonen inte anlänt 
till företaget för undersökning. De 86 kundreturernas resultat gällande CAT sortimentet visas i 
diagram 1. 

 

Diagram 1. Antal kundreturer på CAT sortimentet mellan jan 2007 – sep 2008.  

De vanligaste kundreturerna berodde på problem med motorer samt dragrör. Motorer, 24 stycken, har 
bland annat bytts på grund av överhettning, att de är obrukbara samt att de rasslar. Tänkbara felorsaker 
har varit överbelastningar, dåligt handhavande, fel sorts styrsystem samt kundmodifikationer.  22 
stycken fall kategoriserades som dragrörsproblem. Med dragrör menas allt som tillhör röret på 
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ställdonet, det vill säga skyddsrör, drivskruv, fästen med mera. Tittar man på sådana ärenden har 
åtgärderna oftast varit att rikta drivskruven, byta skyddsrör eller dragfäste och berott av 
snedbelastningar, slagmärken och felbeställningar.  

Kategorin oklart var fall där ställdonen hade många olika fel samt ställdon som inte undersökts då det 
inte var ekonomiskt motiverat. Kategorin företaget är reklamationer där företaget har missat att skicka 
med rätt komponenter eller monterat fel. Beteckningen givare är kundreturer som behandlar problem 
med encodrar, potentiometrar samt magnetgivare. 

Genom att företaget har påpekat att de har svårt att upptäcka missljud genomfördes en analys utifrån 
hur många kundreturer där antigen kunden eller SKF uppfattat missljud. 22 % av alla kundreturer eller 
undersökningar innehöll noteringar på missljud. Diagram 2 visar att missljud oftast uppkommer då det 
är problem med dragröret. Vid hälften av alla ärenden med dragrörsproblem har även noteringar på 
missljud noterats. Enligt utredningarna har åtgärderna oftast varit att rikta drivskruven för att 
ställdonet ska låta bättre. Vid framtagning av en ny utrustning är det intressant att analysera vobbel. 
Om vobbel mäts får företaget resultat om hur rakt drivskruven går. Går skruven stabilt i dragröret 
skrapar den inte på insidan över slaglängden vilket bör minska chansen till missljud. 

 

Diagram 2. Antal kundreturer i % innehållande klagomål på missljud mellan jan 2007 – sep 2008 

Vid genomgång av kundreturerna visades det att i de flesta fall var det kunderna som gjort ställdonen 
obrukbara genom bland annat egna modifikationer, egna styrsystem eller dåligt handhavande. Och vid 
genomgång av antalet godkända reklamationer under tidsperioden januari 2007 till september 2008 har 
företaget godkänt en reklamation samt vägt fem som kommersiella garantier. Även fast tidsperioden 
över insamlad data är kort visar det på ett gott resultat med tanke på att företaget under samma 
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6.2 TESTVERKSAMHET 
Nedan följer vad en ny testutrustning bör kunna klara av att testa för att företaget ska kunna arbeta 
enligt hörnstenarna. 

Den största bidragande orsaken till att variationer uppstår på dagens testutrustning är motståndet. 
Hydraultrycket varierar mycket och för vissa typer hinner inte tillräckligt med tryck intensifieras. Ute 
hos företagets kunder kan ställdonen vara placerade vertikalt vilket medför att ställdonen direkt får 
belastningar. Det är mycket viktigt att testutrustningen ger stabila värden så ställdonets variationer kan 
klarläggas. Variationer kan även uppstå från de som utför testerna. I dagsläget avgör var och en av 
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montörerna när ett ställdon anses godkänt vid ett test. Mycket beror på hur de testar och vilka 
erfarenheter som montörerna har. Montörerna kör manuellt ut och in ställdonen vid testerna vilket gör 
att det blir stora inomgruppsvariationer. För att kunna jämföra ställdonen mellan varandra krävs att 
alla tester sker på samma sätt oberoende av erfarenheter och tillvägagångssätt, företrädesvis med hjälp 
av automatik. 

Att inte alla komponenter testas i slutskedet är en nackdel. Encodertest samt potentiometer bör testas 
tillsammans med övriga komponenter i sluttestet. Komponenter kan bli påverkade under 
slutmonteringen vilket måste upptäckas innan produkterna når kund. Att företaget inte kan testa 400 V 
motorer är en svaghet. För att kunna basera beslut på fakta gällande företagets alla ställdon bör även 
dessa typer kunna testas. Idag testar företaget CAT ställdon på spänningar upp till 230 V. Frågan är 
om företaget får testa 230 V på dagens testutrustning då den inte är CE-märkt?  

Enligt produktutvecklare Leif Larsson gäller det vid ny testutrustning att lagar och direktiv uppfylls 
och CE-märks. De direktiv som måste följas för ny testutrustningen enligt Leif är maskindirektivet 
(98/37/EG), EMC-direktivet (89/336/EEC, elektromagnetisk kompatibilitet) och 
lågspänningsdirektivet (LVD). Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som gäller för maskiner på marknaden inom EU. Genom att följa de harmoniserade standarder som 
finns i maskindirektivet förutsätts man uppfylla maskindirektivets grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav enligt Leif Larsson. För att följa maskindirektivet ska riskanalyser genomföras, 
provning av kritiska delar och utvärdering av säkerhetsrelaterade konstruktioner. EMC-direktivet samt 
lågspänningsdirektivet kan enligt Leif uppfyllas genom att enbart köpa in CE-märkta delar till 
testutrustningen. 

De risker Leif Larsson ser som störst med en testutrustning som ska testa 400 V är strömförande 
kablar samt klämrisker. Viktigt vid tester med högspänningar upp till 400 V är att montörerna inte 
kopplar kablaget fel eller kablar som är strömförande slinter. Vid 3-fas anordningar är alla kablar 
strömförande vilket är livshotande om en människa kommer i kontakt då strömmen är på. Han 
rekommenderar luckor som skyddar, jordfelsbrytare samt att alla utbildas på högspänning. 
Högspänningsutbildning kan genomföras av utbildad personal inom SKF enligt Leif.  

CAT sortimentets motorer är billiga, vilket är ett medvetet val från företaget för att kunna sälja 
ställdonen billigt. Det gör att företaget tillåter vida toleransgränser. Till exempel för ett ställdon som 
ska klara 100 kg i motstånd variera med ± 10 kg, se bilaga 4. Detta medför att spridningen kan variera 
mycket, men ändå anses som godkänt. Med snävare gränser borde defekter kunna upptäckas. Företaget 
kanske skulle kräva noggrannare tester från leverantörerna. Dock skulle det troligtvis medföra ökade 
inköpspriser.  

I och med att företaget flyttade ut testerna till produktionslinjerna har det blivit svårare att upptäcka 
missljud. Det har framkommit att missljud kan uppfattas lättare då motorerna testas utan motstånd 
vilket kan vara viktigt att tänka på då testsekvenser bestäms. Det vill säga att det bör finnas en sekvens 
då ställdonet körs med liten motståndslast. Företaget vill även i fortsättningen att testerna ska utföras 
vid produktionslinjerna. Därför kan det vara bra om återkopplingen sker visuellt för att upptäcka 
variationer i ljud. Det svåra med att implementera ljudmätning till testriggen är att ställdonen tillverkas 
i många olika varianter. Vissa gånger täcks motorerna med plastkåpor, ibland exkluderas locket och 
ibland sätt ingen plastkåpa på. 
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6.3 KUNDER 
För att kvalitetsavdelningen ska kunna arbeta med ständiga förbättringar, processerna och basera 
beslut på fakta krävs det en helt ny testutrustning där resultaten baseras på signifikant fakta. En 
stabilare testprocess där önskade parametrar mäts och larm snabbt ges. Avsikten är att kunna analysera 
data vilket kan ge mindre provgruppsstorlekar, kortare testtider och bättre utvecklingsmöjligheter mot 
nya bättre produkter. En bättre testprocess där underlag ges stimulerar till förbättringsåtgärder och 
skapar förutsättningar för delaktighet genom att montörernas kunskaper behövs vid förebyggande och 
förbättringsaktiviteter. Genom att montörerna ges möjligheter att medverka i förbättringsprojekt ökas 
deras engagemang (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Det är viktigt att en testutrustning har bra spårbarhet. Framförallt vid kundreklamationer då det gäller 
att se hur produkten presterade innan den lämnade företaget. Data kan användas till att spåra vem som 
har gjort vad och när. Även montörernas arbetssätt kan jämföras och se om det skiljer i 
tillverkningssätt mellan dem. 

Dagens testutrustning har bra höjd där ställdonet placeras och är på 110 cm, vilket är inom 
rekommenderade värden från arbetsmarknadsverket (Arbetsmiljöverket 2009, AFS 1998:01). 
Montörerna menar att vissa typer kan vara svåra att koppla in då de måste böja sig ner för att kunna 
koppla in kablar direkt på motorn. Räckvidden är bra och de behöver inte sträcka sig vid något 
arbetsmoment utan de kan ha sina armar nära kroppen vid lyft. 

Att montörerna måste titta på flera displayer samtidigt medan de testar är ett problem. De är tvungna 
medan de testar att parallellt titta på lastgivare, encodertest samt strömförbrukning. Dessa är placerade 
ifrån varandra vilket medför att montören ofta får köra om ställdonen för att avläsa de olika 
mätvärdena.  Det bästa är om montören kan avläsa alla mätvärden samtidigt vilket spar tid och ett 
irritationsmoment tas bort. För att underlätta kan testen ske med hjälp av automatik. Om ställdonet kan 
köras automatiskt inom slaglängden skulle de bli lättare att följa mätvärdena och försöka upptäcka 
missljud. Vid loggad data skulle de kunna istället för att titta på mätvärdena förbereda nästa ställdon 
som ska testas. 
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7 FRAMTIDSBESKRIVNING 

7.1 SKF KVALITÉ 
Enligt kvalitetschef Johanna Pauli vill SKF Actuation System i framtiden bli bättre på ”att lära sig om 
våra produkter och processers variation”.  

Enligt Johanna Pauli vill kvalitetsavdelningen arbeta enligt Six Sigma konceptet, att inhämta fakta och 
genomföra statistisk processtyrning (SPC). Genom att använda sig av SPC hoppas de kunna införa 
styrgränser som ger larm så företaget kan förbättra sina processer och produkter. För att erhålla 
statistiskt underlag i framtiden krävs enligt Johanna Pauli en testutrustning som kan anses kapabel. 
Med det menar hon att det inte bör uppkomma några variationer från testutrustningen. De variationer 
de vill upptäcka är de som kommer från ställdonen.  

Enligt kvalitetstekniker Michael Stendahl finns en förhoppning att arbeta mer med förbättring och 
förebyggande aktiviteter framöver. Att testa och kvalitetssäkra produkterna så att problemen inte 
uppkommer igen. Med anledning av många inkommande kundreklamationer finns det i dagsläget inte 
tid till förbättringsaktiviteter.  Enligt Michael är det många kundreklamationer som förbättras 

rundorsakerna till problemen.  temporärt, de hinner inte utreda g

7.2 TESTVERKSAMHET 
Utveckling av E2-encodrarna kan i framtiden påverka testverksamheten. Just nu arbetar företaget för 
att byta ut E-encodrarna till enbart E2-encodrar. Det som krävs är att transistorerna på E2-encodrana 
byts för att klara intervall från 5-15V till 5-28V. Förutsättningarna finns för att det ska lyckas enligt 
produkttekniker Petteri Luokkanen.    

Företaget önskar testa 400 V motor i framtiden. De anser själva att det är dåligt att de inte kan testa 
dessa innan de når kund. Motorerna är kraftiga och kostnadsmässigt dyrare än övriga motorer i 
sortimentet. Kunderna betalar mer för dessa vilket medför stora omkostnader om de inte kan leverera 
enligt specifikationerna.  

Enligt kvalitetschef Johanna Pauli har kundkraven på senare år ökat med avseende på missljud. Denna 
parameter förmodas bli ännu viktigare i framtiden. Kunderna blir allt mer medvetna om hur de vill att 
ett ställdon ska låta. Produktutvecklingschef Jan Lorentzon menar att ett ställdon inte behöver vara 

yst ka det låta på ”rätt” sätt.    helt t a, däremot s

7.3 KUNDER 
Genom att företagets kunder har skiftat till större industrier kommer företagets produkter i framtiden 
bli kraftfullare tror Mikael Brage på affärsutveckling. Många industrier har börjat efterfråga ställdon 
som klarar uppåt åtta ton i stället för dagens sortiment som ligger omkring 600 kg.  De små ställdonen 
kan över tiden komma att fasas ut om företaget blir lyckosamt inom de större industrierna. Det vill 
säga att de inte kommer att finnas kvar i produktsortimentet utan bara som reservdelar under ett tag 
innan kunderna slutar efterfråga dem. I dagsläget är de små standardställdonen viktiga inkomstkällor 
som ger möjlighet för företaget att utvecklas mot de större industrierna. Om några år tror Mikael Brage 
att de ställdonen kan komma att tillverkas i Asien.  
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I framtiden hoppas Mikael Brage att specialister skapas inom de segment som företaget börjat inrikta 
sig mot. Närmare kontakt med kunderna via ingenjörerna gör att företaget kan ge bättre service samt 
ges inblick om potentiella behov och vad kunden efterfrågar enligt Mikael Brage. 
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8 FRAMTIDSANALYS 

8.1 SKF KVALITÉ 
Om företaget avser använda sig av arbetsmetodiken Six Sigma kommer de behöva frigöra resurser. 
För att kunna använda sig att statistisk processtyrning behövs mycket indata att basera styrgränserna 
på vilket gör att i början måste alla ställdon testas. Detta medför att det kommer ta lång tid innan 
ställdonens prestanda kan mätas mot tidigare tester. För detta arbete krävs det att alla inblandade har 
bra tålamod och ledningens stöd.  

Lyckas företaget kan de upptäcka variationer snabbare från sin tillverkningsprocess, komponenter och 
produktdesign med hjälp av en ny mätutrustning. Genom dessa fördelar kan det i framtiden bli 
kostnadseffektivare produktion genom färre kundreturer, bättre beslutsunderlag, stabilare och bättre 
produkter, förbättring av arbetssätt samt färre tester. Färre tester kan genomföras då tillräckligt 
statistiskt underlag finns att tillgå som ger ett konfidensintervall som företaget kan lita på. 

Företaget kan behöva tillsätta fler anställda längre fram som arbetar med förbättringsaktiviteter och 
förebyggande arbeten. I dagsläget hinner de som arbetar med kvalité och kundreturer inte arbeta med 
detta. En åtgärd kan vara att produktutveckling och kvalité samarbetar vid förbättringsaktiviteter och 

ygföreb gande arbeten. 

8.2 TESTVERKSAMHET 
Om E2-encodern kan användas för samma intervall som dagens E-encodrar kommer dessa troligtvis 
att fasas ut framöver. Detta gör att det kanske inte är någon större idé att implementera testning av E-
encodern vid en ny testutrustning? Det är en bedömning som företaget bör diskutera i framtiden om en 
ny testutrustning ska beställas. E-encodern har utelämnats i kravspecifikationen. 

För att kunna testa 400 V motorer måste de levereras med kablar från motorleverantörerna. Annars 
kan de inte testas på en ny testutrustning. Problemet är att montörerna inte kan öppna motorerna för att 
installera kablar för att sedan ta bort efter testerna. Detta kräver speciell behörighet från leverantörerna 
samt att det tar mycket extra tid för alla installationer . Utöver detta behövs diplomerande utbildning 
för montörerna på högspänning för att dessa typer ska kunna testas. 

Det finns två orsaker varför det kan vara bra att det genomförs ljudmätningar i framtiden. Dels 
indikerar missljud att någon parameter inte är tillräckligt bra. Det andra är om kraven ökar från 
företagets kunder behöver de vara förberedda att utföra dessa tester. Det kan ta lång tid för att skapa 
arbetssätt som gör att missljud upptäcks och därför kan det vara bra att börja i tid. Det kan ge en 
konkurrens fördel framöver då förståelsen om missljud ökar samt att framtida produkter kan utvecklas 
som låter bättre. Anser företaget framöver att det inte är ett stort problem kan de välja en enklare 
variant då de mäter ljudskillnaderna inom provgrupperna för att se om något ställdon varierar från de 
andra. 
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8.3 KUNDER 
Det är inte troligt att CAT sortimenten kommer att försvinna från tillverkningen i Göteborg inom en 
snar framtid. CAT ställdonen ger goda inkomster och det tar tid innan företaget tagit betydande 
marknadsandelar på deras nya marknader. En ny testutrustning för CAT sortimentet kan även ha 
betydelse för utveckling av framtida testutrustningar för de nya sortimenten. Många av parametrarna 
som ska testas är liknande mellan sortimenten.  

För att kunna förbättra företagets produkter och minska antalet framtida reklamationsärenden behövs 
kundernas synpunkter. Utan bra undersökningar på kundnöjdhet vet inte företaget hur pass bra deras 
produkter är samt mindre klagomål kommer inte fram. Det är ytterst viktigt att undersöka vad 
kunderna efterfrågar så företaget fångar upp de kunder som kanske annars byter leverantör i stället för 
att påpeka missnöje. Detta kan annars ge framtida problem för att behålla och rekrytera nya kunder. 
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9 KRAVSPECIFIKATION OCH UTVÄRDERINGSFAKTORER 
Kravspecifikationen har tagits fram för att fastställa önskade egenskaper, både tekniska och icke 
tekniska. Kravspecifikationen baseras på insamlad data från nuläges- och framtidsbeskrivningarna 
samt analyserna. Kraven är så långt som möjligt allmänt utformade för att undvika lösningar.  

Projektledningsgruppen värderade tillsammans det förslag på kravspecifikation som togs fram av 
projektutföraren. Några punkter bedömdes mer nödvändiga än andra om det skall investeras i en ny 
testutrustning. Dels ska den klara att testa alla ställdon i CAT sortimentet inklusive 400 V, ge 
statistiskt underlag som möjliggör analyser via statistisk processtyrning samt att den skall följa 
gällande lagar och förordningar. Punkterna i funktionskraven och mätparametrar baseras på en 
testutrustning som ska klara att testa alla sorters ställdon inom CAT sortimentet. 

I mötet kring kravspecifikationen kom det även fram en idé att införa två faser för att försöka minska 
variationerna från ställdonen. Tillsammans bestämde projektledningsgruppen att någon form av 
varmkörning var önskvärt. 

Ljudproblematiken behandlades också på mötet vilket medförde en avgränsning. En ny testutrustning 
ska vara gjord för möjlig implementering av ljudmätning. Att mäta ljud är en mycket komplex fråga 
som bör utredas separat. Projektledningsgruppen ansåg också att testutrustningen även fortsättningsvis 
skall vara placerad inom produktionsavsnittet för sortimentet. 

Att testutrustningen som troligtvis kommer bli mer komplex än dagens skulle vara pålitlig var alla 
överens om. Om det uppkommer problem med mjukvara eller hårdvara bör dessa kunna lösas inom 8 

ar.timm   

VSPECIFIKATION 9.1 KRA
FUNKTION 

 Slaglängder  50 – 700 mm  
 Växelström, AC  120 – 400 V  
 Likström, DC  12 – 24 V 
 E2-encoder  Anslutningsmöjligheter 
 Potentiometer  Anslutningsmöjligheter 
 Bromsmotorer  Anslutningsmöjligheter 
 Motståndslast; klara dynamiska maxlaster till 4000 N  
 Stabilt motstånd; att motståndslasten är stabil över hela slaget 
 Tidsbesparande; korta testtider per ställdon, korta omställningstider 
 Spårbarhet; enkelt att återfinna värden från tester utifrån ställdonets identitet   
 Statistiskt underlag; insamlade värden ska kunna användas till bl.a. SPC   
 Placering; testutrustning i produktionsflödet 
 Receptinmatning; kunna lägga in önskade testparametrar till systemet via en datafil 
 Fasta testintervall; testerna ska ske likadant inom testpartierna  
 Stabiliseringsfas; för att fördela fett och varmköra motor 
 Testfas; en olastad och en lastad testfas 
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MÄTPARAMETRAR 
 Lastmätning  N 
 Strömmätning  A  
 Hastighetsmätning  mm/s 
 Potentiometer  grafisk kurva och en grön/röd indikator  
 Encoders  grafisk kurva och en grön/röd indikator 
 Magnetgivare  funktionskontroll, grön/röd indikator 
 Vobbel  upptäcka wobbel på dragröret 
 Ljudmätning  möjlighet till implementering 

 
FLEXIBILITET 

 Utbytbara fästen; som passar alla typer av ställdon inom CAT sortimentet 
 Justering; enkelt att justera testutrustningen för rätt parametrar 
 Flexibel; andra sortiment ska kunna använda sig av testutrustningen  
 Kalibrering; ska kunna genomföras av SKF personal 

 
ANVÄNDARVÄNLIGHET 

 Användargränssnitt; ska vara lätthanterligt och lättförståeligt   
 Visuellt; ska vara enkelt och informativt för att fastställa om ställdonet är godkänt 
 Ergonomiskt; skonsamma arbetsställningar som inte ger upphov till förslitningar 
 Service; lågt servicebehov 
 Servicepersonal; skall finnas i närområdet. (Egna tekniker + SKF:s servicepersonal) 
 Manualer; ska finnas till montörer och ansvariga   
 Utbildning; möjlighet till utbildning inom högspänning 

 
PÅLITLIGHET 

 Backup; möjlighet till att säkert och effektivt genomföra säkerhetskopiering   
 Komponenter; pålitliga komponenter med lång livstid  
 Datorkomponenter; stabila datorkomponenter anpassade för industrimiljö 
 Datasystem; snabbt samt klara stor mängd data 
 Datasäkerhet; ska vara säkert mot virusangrepp 
 MSA; skall vara godkänd genom en mätsystemanalys 
 Säkerhet; säker att använda samt CE-märkt 

 
 



 

  

 

10 ALTERNATIVA FÖRSLAG 
Med kravspecifikationen som grund har 3 förslag på tänkbara lösningar framställts. Genom att 
maskinen måste vara CE-märkt har förslagen arbetats fram runt det. Idén med en linjärmodul kopplad 
till en servomotor har hämtats från testutrustningen för tung industri, se kapitel 5.1.2.4. Skillnader 
mellan de olika förslagen är arbetssätt, säkerhet samt hur resultaten från testerna redovisas och kan 

ainhämt s. 

10.1 FÖRSLAG 1 
Förslag ett är ett avancerat alternativ där huven på lådan över ställdonet öppnas och stängs automatiskt 
med hjälp av ett ställdon, se bild 4. Ställdon används även till att höja eller sänka testutrustningen för 
att anpassa till den längd montören har som genomför testerna. Denna testutrustning klarar ställdon 
med maxlast upp till 8000 N för att vara flexibel och kunna testa andra sortiment.   

Testprocessen startas genom att montören använder en streckkodsläsare som läser av orderpapperet för 
aktuell beställning. PLC systemet kopplar streckkoden till ett färdiggjort recept som konstruerats av en 
receptansvarig på företaget via en Excel-fil. Linjärmoduler både för främre samt bakre fäste ställs in 
automatiskt för aktuell slaglängd. Rätt spänning ställs in samtidigt som PC:n tar fram de styrdiagram 
som behövs för aktuell typ. Programvaran på PC:n kollar efter tidigare tester av samma typ för att 
basera diagrammens styrgränser på dessa. Om inga tidigare mätvärden finns går montören efter de 
toleransgränser för aktuellt ställdon som är inskrivna i samma diagram.  

 

Bild 4. Förslag 1 på ny testutrustning 

För att upptäcka vobbel sätts induktiva givare upp på lämpliga ställen som mäter avståndet mellan 
drivskruven och givarna. Resultat ges över hur mycket som drivskruven varierar från givarna.     

Ett alternativ finns för att upptäcka missljud för detta förslag. Förslaget ger en bild om hur det skulle 
kunna se ut om företaget väljer att implementera ljudmätning. Lådan tätas och en tjockare variant av 
plexiglas väljs som dämpar och gör att ljudet innesluts. Till det sätts mikrofoner ut på lämpliga ställen 
som registrerar frekvenserna från ställdonet under testet. Analyser har innan genomförts över vilka 
frekvensområden som påverkar mest. Utifrån dessa analyser sätts gränser för godkänt/icke godkänt. 
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Utifrån de aktuella ställdonens parametrar genomförs två testfaser. Vid första fasen, kallad 
stabiliseringsfasen, är motståndet väldigt lågt då ställdonet körs ut och in. Denna fas är till för att 
fördela fettet i dragröret samt varmköra. I den andra fasen, kallad testfasen, sker all datainsamling. 
Testfasen är uppdelad i två sekvenser, vilket menas att ställdonet körs in och ut en gång olastad och en 
gång maxlastad mot vad som står i produktkatalogen. Data registreras för dynamiskt last, 
strömförbrukning, hastighet, givare, vobbel och ljud i form av frekvensresultat.  

Hamnar värdena inom gränserna lyser bakgrunden på diagrammen grönt om inte rött. Vill montören 
kommentera aktuellt ställdon görs det på samma skärmbild som där resultaten redovisas. Genom att 
skärmen är stor finns möjligheter att redovisa alla mätparametrar som angivits i kravspecifikationen i 
diagramform. Montören får efter alla tester inom provgruppen en sammanfattning av medelvärden för 
de olika parametrarna i olika diagram. Där ges en klar bild om hur de olika ställdonen presterat utifrån 
mätparametrarna och jämfört med andra ställdon. Är det något ställdon som avviker genomför 
montören lämpliga åtgärder. Ibland kan det krävas reparation, ombyggnad eller utredningen av felet 
vilket kan ta tid. Vid sådana tillfällen finns möjligheter att spara testet temporärt för att sedan på ett 
enkelt sätt kunna återuppta och testa om ställdonet. Detta ger möjligheter för andra montörer att testa 
under tiden ställdonet undersöks. När sedan ställdonet är klart hämtar montören de tidigare testerna 
och trycker i diagrammet på den punkt som är utanför gränserna. Då kommer diagrammen för 
ställdonets tester upp och montören fyller i orsaken till varför ett nytt test ska utföras. Genom detta 
förfaringssätt får ställdonet en markering vilket gör att det värdet som gav larm kommer uteslutas till 
framtida styrgränser. När alla punkter ligger innanför gränserna samlas datavärdena i en fil. Filen 
skapas på sådant sätt att den blir sökbar på ordernummer, serienummer, slaglängder, skruvar, växlar, 
motorer, givare med mera. 

För att i ett senare skede leta reda på ett visst ställdons testresultat kan streckoden för ordern läsas in. 
Det finns även urvalsmöjligheter i form av rullfönster, mer om det i förslag 2, samt skriva in sökord 
för att hitta tester. När programmet hittat det urval av typer som är av intresse kan de markeras och 
flyttas till ett USB. Alternativ finns som gör att alla de testserier man valt överförs till en Excel-fil. De 
olika mätparametrarna hamnar i olika flikar i den ordning de testades. Detta underlättar då kvalité vill 
ta mätvärden från testriggen från många olika testtillfällen för att analysera och utreda testresultatet 
med hjälp av statistiska dataprogram för bland annat Six Sigma projekt.  



 

  

 

10.2 FÖRSLAG 2 
Förslag två är utrustad med ljusridåer istället för en huv, se bild 5. Om något kommer emellan 
ljusridåerna bryts strömmatningen direkt till ställdonet. En huv finns kvar som skyddar över 
linjärmodulen. Att använda ljusridåer istället för huv gör det möjligt för montören att lyssna efter 
missljud samt att det går snabbare mellan testerna att byta ställdon. Montören behöver inte vänta på att 
huven ska öppna eller stänga. För vobbelmätningar finns induktiva givare som mäter på samma sätt 
som i förslag 1. 

Testutrustningen är inte höjd och sänkbar utan utformas utifrån 95:e percentilen av befolkningen vilket 
gör att höjden till ett fastmonterat ställdon blir omkring 110 cm från golvet. Linjärmodulen och 
servomotor är dimensionerade till att klara alla maxlaster för CAT sortiment, det vill säga laster upptill 
4000 N. 

 

Bild 5. Förslag 2 på ny testutrustning 

Istället för streckkod matas aktuell typ in i PLC-systemet med hjälp av rullfönster, se figur 10. 
Ordernummer, antal och eventuellt serienummer skrivs in med hjälp av tangentbord av montören. 
Efter montören tryck på en startknapp ställer linjärmodulen automatiskt in främre fästet. För det bakre 
fästet finns färdiggjorda platser för de olika slaglängderna som montörerna placerar i och fäster innan 
start.       
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Figur 10. Förslag på inmatning av typ i PLC  

Innan testerna startar kommer PC:n till vänster på skärmen visa diagram med toleransgränser för last, 
strömförbrukning och hastighet för aktuellt ställdon. Till höger om dem kommer styrdiagram med 
medelvärden från samtliga tester inom provgruppen. Dessa diagram fylls på med medelvärdena och 
styrgränserna ändras eftersom testerna utförs. Efter alla tester ser montören om det är några påtagliga 
inomgruppsvariationer. Alla diagram kommer likt förslag ett antigen ha grön bakgrund om värdena 
hamnar inom gränserna och röd om någon punkt hamnar utanför. Genom att montören placerar 
pekaren över de typer som har hamnat över styrgränserna ges numren på de ställdonen. Därefter kan 
avvikelserna utredas och ställdonet testas om. På samma skärmbild kommer även givarna visas. 
Magnetgivarna kommer med hjälp av ikoner visa om de blivit påverkade. För potentiometer och 
encodrar kommer diagram upprättas där montören kan se om det skett något avbrott i signalen. 

I förslag två körs ställdonet i en fas, testfasen. Det sker ingen stabiliseringsfas där fettet fördelas och 
motorn varmkörs. Likt i förslag ett körs ställdonet ut och in olastad och sedan maxlastad mot aktuell 
specifikation. Montören kan under båda sekvenserna lyssna efter missljud samt att data registreras på 
dynamisk last, strömförbrukning, givare, vobbel och hastighet.  

Efter att alla tester inom provgruppen genomförts sparas resultaten i en Excel-fil med de olika 
parametrarna i olika flikar likt förslag ett. För att söka efter tester eller samla in data för att analysera 
flera tester är sökverktyget utformat på samma sätt som vid inmatning i PLC-systemet, se figur 10. De 
parametrar som är av intresse väljs och de som inte har någon betydelse lämnas blanka. Då kommer 
det fram ett antal filer som gör att dessa kan markeras och flyttas över till ett USB-minne. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

10.3 FÖRSLAG 3 
Förslag tre har huvar likt förslag ett. Dock öppnas de manuellt av montören och hål i plexiglaset görs 
för att släppa igenom ljud, se bild 6. Inga givare utrustas i detta förslag med avseende på 
vobbelmätningar.  Höjden upptill ställdonet från golvet sätts till 110 cm. Utrustningen utrustas med en 
linjärmodul och servomotor som klarar ställdon med maxlast på 4000 N.  

Inmatning i PLC-systemet av aktuell typ sker likt förslag två, det vill säga med hjälp av rullfönster, se 
figur 8. PC:n redovisar resultaten genom medelvärde för parametrarna last, strömförbrukning och 
hastighet. Till höger av resultaten kommer toleransgränserna för aktuell typ finnas samt en lampa som 
visar grönt vid godkänt och rött vid icke godkänt. Givarna kommer redovisa på samma sätt som i 
förslag två.     

 

Bild 6. Förslag 3 på ny testutrustning 

Förslag tre har den sista sekvensen av testfasen, det vill säga att ställdonet direkt testas mot maxlast. 
Montören har möjlighet att under sekvensen lyssna efter missljud samt att data registreras på dynamisk 
maxlast, strömförbrukning samt aktuell givare.  

Data söks på PC:n genom att det finns sökfält som kan fyllas i. Dessa sökfält är datum, operatör, 
serienummer och modell. En lista kommer upp som matchar sökningen och montören kan markera de 
filer som ska kopieras till ett USB-minne. Testernas datavärden lagras i den följd ställdonen testades i 
ett textdokument.  
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SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG 
Punktlistan nedan redovisar skillnaderna mellan de olika förslagen.  

Punkterna förklarar uppfyllningsgraden: 
 - Uppfyller helt 
 - Uppfyller nästan 
 - Inte alls 

 FÖRSLAG 1 FÖRSLAG 2 FÖRSLAG 3 
FUNKTION    
Slaglängder; 50 – 700 mm  
Växelström, AC; 120 – 400 V    
Likström, DC; 12 – 24 V    
E2-encoder; anslutningsmöjligheter    
Potentiometer; anslutningsmöjligheter    
Bromsmotorer; anslutningsmöjligheter    
Motståndslast; klara maxlaster på 4000 N    
Stabilt motstånd; stabil last över hela slaget    
Tidsbesparande; korta testtider per ställdon    
Spårbarhet; enkelt att återfinna värden    
Statistiskt underlag; generera bl.a. för SPC      
Placering; testutrustning i produktionsflödet    
Receptinmatning; testparametrar via datafil    
Fasta testintervall; testerna ska ske likadant    
Stabiliseringsfas; fördela fett och varmköra motor    
Testfas; en olastad och en lastad testfas    
Som punkterna visar skiljer det inte mycket mellan de första funktionerna. Dessa har ansetts 
nödvändiga från projektledningsgruppens sida om det ska vara värt att investera i en ny 
testutrustning. Att förslag 2 anses mer tidsbesparande beror av att förslaget saknar huv. 

MÄTPARAMETRAR    
Lastmätning; [N]    
Strömmätning; [A]     
Hastighetsmätning; [mm/s]    
Potentiometer; grafisk kurva och en grön/röd    
Encoders; grafisk kurva och en grön/röd indikator    
Magnetgivare; funktionskontroll, grön/röd indikator    
Vobbel; upptäcka vobbel på dragröret    
Ljudmätning; möjlig implementering     
Likt funktionskraven skiljer det inte så mycket mellan alternativen. Hastighetsmätningar förekommer 
inte vid dagens tester och togs därför bort i förslag 3, budgetvarianten. Skillnaderna mellan förslagen 
med avseende på ljudmätningar skiljer sig mest på att det saknas solida huvar på förslag 2 och 3.  
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FLEXIBILITET    
Utbytbara fästen; passa alla typer    
Justering; enkel justering för rätt parametrar    
Flexibel; andra sortiment ska kunna testa     
Kalibrering; ska kunna genomföras av SKF personal    
Automatisk justering för både främre och bakre fästet gör att förslag 1 helt uppfyller kraven. Att 
förslag 1 anses mer flexibel beror av att den är utrustad med en kraftigare linjärenhet som klarar 
ställdon från andra sortiment.  

ANVÄNDARVÄNLIGHET    
Användargränssnitt; lätthanterligt och lättförståeligt    
Visuellt; enkelt och informativt    
Ergonomiskt; skonsamma arbetsställningar    
Service; lågt servicebehov    
Servicepersonal; skall finnas i närområdet    
Manualer; ska finnas till montörer och ansvariga      
Utbildning; möjlighet till utb. inom högspänning    
Användargränssnittet i förslag 3 uppfyller inte kraven helt genom att förslaget ger sämre statistiskt 
underlag samt att resultaten sparas på annat sätt jämfört med förslag 1 och 2. Förslag 3 är också 
sämre ergonomiskt då montörerna måste öppna huven manuellt mellan varje test. I och med att 
förslag 1 och 2 är mer tekniskt avancerade alternativ kommer service behovet vara större än för 
förslag 3. 

PÅLITLIGHET    
Backup; säkerhetskopiering      
Komponenter; pålitliga komponenter, lång livstid     
Datorkomponenter; stabila datorkomponenter    
Datasystem; snabbt samt klara stor mängd data    
Datasäkerhet; ska vara säkert mot virusangrepp    
MSA; godkänd via mätsystemanalys    
Säkerhet; säker att använda samt CE-märkt    
Likt uppfyllningskraven på service är förslag 1 det mest avancerade alternativet vilket gör att ingående 
komponenter troligtvis kommer vara mindre pålitliga än de andra förslagen.  
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11 UTVÄRDERING AV LÖSNINGSFÖRSLAG 
De faktorer som är med i utvärderingen av lösningsförslag är de som skiljer mellan de olika 
förslagen. Det medför att vissa funktioner från kravspecifikationen har exkluderats och tas inte med i 
utvärderingen utan behandlas i det slutgiltiga lösningsförslaget. 

I tabell 1 utvärderas och viktas de tre lösningsförslagen. Värderingen bygger på uppskattning hur väl 
de olika förslagen uppfyller kravspecifikationen. Faktorernas olika vikt bestämdes tillsammans med 
kvalitetschef Johanna Pauli och inköpschef Jan O Carlsson. 

Viktning:   Uppfyllande av värderingsfaktor: 
3- mycket viktig faktor  3- uppfyller kravet helt 
2- viktig faktor  2- uppfyller kravet tillräckligt 
1- mindre viktig faktor  1- uppfyller inte kravet fullt ut 

 

Utvärderingsfaktorer  Vikt  Nuläge 
   För agsl       

  1  2  3   
  Funktion         
  Motstånd 3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x2=6  
  Stabilt motstånd 3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x3=9  
  Tidsbesparande 2 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x3=6  
  Spårbarhet 2 2x1=2 2x3=6 2x3=6 2x2=4  
  Statistiskt underlag 3 3x1=3 3x3=9 3x2=6 3x1=3  
  Receptinmatning 1 1x1=1 3x1=3 1x1=1 1x1=1  
  Stabiliseringsfas 

Testfas 
3 3x1=3 3x3=9 3x1=3 3x1=3  

  3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x1=3  
  Mätparametrar         
  Vobbel 

judmätning 
3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x1=3  

  L 2 2x1=2 2x3=6 2x2=4 2x1=2  
  Flexibilitet         
  Justering 

Flexibel 
2 2x1=2 2x3=6 2x2=4 2x2=4  

  1 1x1=1 1x3=3 1x1=1 1x1=1  
  Användarvänlighet         
  Användargränssnitt 2 2x1=2 2x3=6 2x3=6 2x2=4  
  Visuellt 3 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x3=9  
  Ergonomiskt 

Service 
2 2x2=4 2x3=6 2x3=6 2x2=4  

  2 2x3=6 2x1=2 2x1=2 2x2=4  
  Pålitlighet         
  Komponenter 2 2x3=6 2x1=2 2x2=4 2x3=6  
  Säkerhet 3 3x1=3 3  x3=9 3  x2=6 3x 9 3=  
  Totalt    52  116  100  81   

 
Uppfyllningsgrad utifrån 

maxpoäng   
41,3%  92,1%  79,4%  64,3% 

 
Tabell 1. Utvärdering av lösningsförslag 
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Högst poäng fick lösningsförslag 1 som var det mest avancerade förslaget. Även förslag 2 har en 
slutsumma som anses som god. Förslag 3 fick en uppfyllningsgrad som anses för låg att gå vidare 
med.   

Skillnaden mellan förslag 1 och 2 är att förslag 1 anses vara bättre på att ge statistiskt underlag, 
receptinmatning, en stabiliseringsfas, möjlighet till ljudmätning, automatisk justering, mer flexibel och 
säker. Utav dessa betraktas de viktigaste skillnaderna vara att testutrustningen ska kunna ge statistiskt 
underlag, att det finns en stabiliseringsfas som fördelar ut fettet samt hög säkerhet. Förslag 2 bedöms 
bättre än förslag 1 då det gäller tidsbesparingar samt mindre avancerade komponenter vilket medför att 
chansen till störningar minskar. Därför valdes delar från både förslag 1 och 2 för vidareutveckling.  

Med det slutgiltiga lösningsförslaget förväntas testprocessen få anmärkningsvärda förbättringar 
genom: 

 Att alla slaglängder kan undersökas 
 Ge mätresultat för ställdon i intervallet 12 – 400 V motorer 
 Att alla mätparametrar testas och sker i slutskedet 
 Klarar att testa alla dynamiska laster inom CAT sortimentet 
 Stabilt motstånd som ger dugliga mätvärden 
 Bättre spårbarhet som underlättar uppföljning och förbättringsaktiviteter 
 Tidsbesparande i form av färre tester 
 Testfaser som medför att testerna sker under stabila förhållanden  
 Användarvänligare 
 Säkrare än dagens testutrustning 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

12 SLUTGILTIGT LÖSNINGSFÖRSLAG 
Det slutgiltiga lösningsförslaget baseras på projektledningsgruppens viktning av krav samt 
lösningsförslag 1. Vissa lösningar kommer även från lösningsförslag 2 då projektledningsgruppen 
tillsammans ansett att dessa är mer tillämpbara än i lösningsförslag 1. Detta medför att slutsumman 
kan bli lägre än lösningsförslag 1 med troligtvis högre än lösningsförslag 2 vid utvärdering av det 

igslutgilt a lösningsförslaget.  

12.1 TESTPROCESSEN 
Flödesschemat, se figur 11, består av framtagna processteg som baseras på det som framkommit från 
lösningsförslagen. I efterföljande stycken presenteras mer ingående varje moment i testprocessen.    

 

Figur 11. Testprocessen 
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12.2 KONSTRUKTION 
Grundkonstruktionen till testutrustningen byggs med hjälp av aluminiumbalkar med T-spår. Det ger en 
grundkonstruktion som är stabil och ger hög belastningsförmåga. Som grundplatta väljs en grov skiva 
och på den fästs linjärenheten. Linjärenheten styrs av en servomotor som byggs in för att utesluta 
eventuella ljud från motorn, se bild 7. 

 

Bild 7. Inneslutning av servomotor   

Linjärenheten med servomotorn agerar motstånd till ställdonen. I samarbete med Rexroth har ett 
förslag på en enhet som klarar dynamisk maxlast upp till 4000 N för slaglängder till 700 mm tagits 
fram, se bilaga 7. Projektledningsgruppen viktade flexibilitet till en mindre viktig faktor vilket medför 
att inga högre motståndskrafter bedöms nödvändiga att testa. På linjärenheten placeras en lastgivare 
och en låsningsmekanism med en solenoid likt den som är framtagen för tung industri, se bild 8. 

 

Bild 8. Infästning, solenoid och lastgivare. 

För infästning av ställdon åker linjärmodulen fram och låser fast ställdonet. Ställdonet skjuts in av 
linjärmodulen till startläget för att sedan när testerna startar testas över hela slaglängden för aktuellt 
ställdon. För att infästningsanordningen ska kunna fästas i främre fästet behövs ett stöd som gör att 
ställdonet är horisontellt mot infästningen. Det är viktigt att stödet tas bort innan testet startas för att 
upptäcka vad ställdonet presterar utan yttre påverkan, dvs. hur ställdonen beter sig mellan främre och 
bakre fästena. Genom att applicera ett litet ställdon under skyddsröret på ställdonet som skjuts ner 
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efter infästning kan detta lösas. Själva stödet behöver inte sänkas nämnvärt utan det räcker med cirka 
10 mm, huvudsaken att det inte ger stöd då ställdonen testas, se figur 12.  

  

Figur 12. Stödanordning för ställdon 

För att passa med låsningsmekanismen sätter montören fast en snabbkoppling med bricka, se bild 9.  

 

Bild 9. Snabbfäste för ställdon 

För de fästen som utrustas med skruv används en liknande konstruktion som skruvas fast. Gängorna är 
inte så långa för att spara tid, utan det räcker med gängor som går ca 15 mm ned på skruven. För att 
möjliggöra snabbare byten mellan ställdon finns dubbla uppsättningar av båda sorterna. I bakkant 
ändras infästningen utifrån färdiggjorda fickor som är baserade på slaglängderna. Det finns olika 
infästningar baktill på ställdonen och därför är det nödvändigt att olika höjdringar tillverkas, se figur 
13. 

 

Figur 13. Höjdringar för bakre fäste. 
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För att skydda montören under testerna finns en huv med plexiglas över den rörliga delen. Kopplat till 
huven finns säkerhetsbrytare som bryter strömmatningen om huven öppnas medan ställdonen testas. 
Där ställdonen placeras finns ljusridåer som bryter om något kommer emellan, se bild 5, förslag 2 på 
ny testutrustning. Viktigt att tänka på är att ljuspunkterna måste vara tätt placerade ur 
säkerhetssynpunkt. Genom att använda sig av ljusridåer istället för en huv underlättas placeringen av 
ställdonen. Ljusridåerna slåss automatiskt på då testet påbörjas. För montörerna ger det bättre 
arbetsmiljö ur ergonomiska aspekter då de inte behöver lyfta en huv upp och ner samt att arbetssättet 
blir mer tidsbesparande. Fästanordningens placering av ställdon är viktig för att förebygga och ge bra 
arbetsmiljö för montörerna. Fästanordningen placeras inom ett inre arbetsområde på omkring 30 cm, 
se bilaga 8.   

För vobbelmätning placeras en induktiv givare under främre infästningen, se figur 14. Den registrerar 
avståndet mellan ställdonet och givaren under testerna. 

 

Figur 14. Placering för induktiv givare 

För anslutning av ställdonen finns snabbkopplingar för strömkablar och anslutningsmögligheter för 
alla givartyper (dock inte E-encodern). För att synliggöra vart strömkablarna ska fästas finna 
snabbkopplingar med likadana färger på toppen som kabeln som ska fästas, se bild 10. 

 

Bild 10. Färgade strömkopplingar. 

Till höger om testutrustningen placeras en station med styrsystem och bildskärmar. PLC-systemet styr 
och samlar in mätvärden som sedan skickas vidare till PC-systemet där resultaten redovisas.  
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12.3 SYSTEM 
12.3.1 PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) 
En testcykel startar genom att montören registrerar in aktuell testtyp på PLC via en touchskärm med 
hjälp av rullfönster, se figur 10. Där väljer montören aktuella parametrar och skriver in övriga 
uppgifter. Antalet ställdon som ska testas fylls i och då testerna startats räknas antal automatiskt uppåt 
för varje ställdon. Detta medför att montörerna måste testa ställdonen i den ordning som etiketterna 
fästs. PLC kommunicerar med servomotorns programvara som ställer in linjärmodulen för aktuell 
slaglängd och hastighet. PLC-systemet ställer även in rätt strömmatning och vilken/vilka givare som 
ska testas. Inställningarna för de olika typerna kommuniceras utifrån en Excelfil med krafter och 
toleransgränser på parametrarna. Streckkodsinmatning har ansetts omotiverat och för avancerat då det 
krävs personalresurser i form av administration gällande kontinuerliga uppdateringar.  

PLC-systemet är förprogrammerat för att köra varje ställdon i två faser, en stabiliseringsfas och en 
testfas. Stabiliseringsfasen och har till uppgift att smeta ut fettet på skruven i dragröret samt varmköra 
motorn. Denna fas har ansetts nödvändig så att testen sker då ställdonet skäligen ger stabila 
mätvärden. Finns inte denna fas är risken stora att variationerna från ställdonet påverkar testresultaten. 
Under stabiliseringsfasen genererar linjärmodulen inget motstånd. I den första fasen bör montören 
lyssna efter missljud då det framkommit att det ibland uppstår då ställdonen testas utan lastmotstånd.  

I alternativa lösningsförslaget 1 fanns en andra fas indelad i två steg. I det första steget var det tänkt att 
linjärmodulen skulle generera tio procent utav maxlasten enligt specifikation och i steg två gå mot 
maxmotstånd för aktuellt ställdon. Det första steget har ansetts onödigt genom att det upptar tid vid 
stora provgrupper och har därför tagits bort i det slutgiltiga förslaget. Fördelen med första steget är att 
det skulle ha gett indikationer då ställdonen arbetar vid andra motstånd än maxmotstånd. Denna fas 
kan läggas till om det anses nödvändigt. I det slutgiltiga lösningsförslaget kommer fas två bistå av 
enbart det sista steget. Det vill säga registrera alla aktuella mätparametrar när linjärmodulen genererar 

rad på specifikationen för aktuell typ.       maxlast base

12.3.2 PC 
Efter att montör registrerat aktuell typ i PLC skickas information till PC-systemet. PC-systemet 
synliggör testresultaten samt sparar den data som PLC-systemet registrerar. Bildskärmen är stor för att 
underlätta montörens granskning av samtliga resultat via erforderliga diagram och symboler. 
Diagrammen som redovisas på skärmen skiljer sig för de olika parametrarna, se kapitel 8.4, 
mätparametrar. I diagrammen finns både toleransgränser samt styrgränser. För vissa typer kan det 
fattas tidigare mätningar vilket medför att styrgränser inte är tillgängliga och då larmas det utifrån 
toleransgränserna. Om samtliga värden ligger innanför gränserna och medelvärdena pendlar kring 
målvärdet så anses processen vara under kontroll. Detta indikeras i diagrammen genom att bakgrunden 
blir grön. Om något värde ligger utanför någon av gränserna indikeras det med röd bakgrund. Detta 
gör att montörerna tydligt och enkelt kan se utfallen av testerna.  

För värden som är utanför gränserna genomför montören lämpliga åtgärder. Ibland kan det krävas 
justering och utredning av ställdonen vilket kan vara tidskrävande. Vid sådana tillfällen kan det vara 
bra om det finns möjligheter att spara testet temporärt för att sedan efter justeringar kunna återuppta 
och testa om ställdonet. Detta ger flexibla testmöjligheter då andra montörer kan testa under tiden 
ställdonet undersöks. När sedan ställdonet är klart hämtar montören de tidigare testerna och trycker i 
diagrammet på den punkt som är utanför. Då kommer diagrammen för ställdonets tester upp och 
montören fyller i orsaken till varför ett nytt test ska utföras på aktuellt ställdon. Genom detta 
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förfaringssätt får ställdonet en markering vilket gör att värdet/parametern som gav larm kommer att 
uteslutas för framtida styrgränser. Dock är det viktigt att värdet/parametern registreras i en separat flik 
i rapportfilen. Information att ställdonet har testats om och vilket värde det hade. Sådan statistik kan 
vara behjälplig för förbättringsaktiviteter.   

Efter att alla ställdon i provgruppen testats trycker montören på en knapp som slutför testet. Där 
redovisas i styrdiagram alla ställdons mätresultat i form av medelpunkter och styrgränser baserade på 
min- och maxvärden. Anledningen till att redovisa diagrammen på slutet är för typer som inte har 
några tidigare mätvärden att basera styrgränserna på. Diagrammen visar då inomgruppsvariationer för 
provgruppen. Är det någon punkt som ligger utanför placerar montören muspekaren över punkten för 
att se vilket av ställdonen som punkten tillhör och därefter testa om. Nackdelen med detta är att 
montörerna inte kan paketera de typer som har några tidigare mätningar. Dock bör montörerna se när 
de testar vilka som är gränsfall eller inte. Om alla värden anses dugliga trycker montören på en slutför 
knapp.  

När alla punkter ligger innanför gränserna samlas datavärdena i en fil. Filen skapas på sådant sätt att 
den blir sökbar på ordernummer, serienummer, slaglängder, skruvar, växlar, motorer, givare med 
mera. Alla mätresultat sparas i ett Excel eller Calc-dokument (gratisprogram likt Excel). De olika 
fasernas mätresultat hamnar i skilda flikar för att enkelt kunna analyseras, se bild 11. I flikarna är alla 
mätresultat från de olika ställdonstesterna direkt efter varandra. Det medför att det blir enkelt att 
kopiera och klistra in i statistiska program som exempelvis Minitab eller Statgraphics för vidare 
analyser. 

 

Bild 11. Exempel på Excel-fil med testresultat.  

För en ny testutrustning är det nödvändigt med bra och enkel spårbarhet. För att spåra tidigare tester 
kommer det i sökalternativet att finnas rullfönster likt inmatningen för PLC:n, se kapitel 7.2. Utöver 
dessa finns även kryssrutor över vilka parametrar som användaren vill hämta. En förteckning som 
matchar det valda urvalet kommer upp och där kan sedan användaren kryssa i vilka som är av intresse, 
se bild 12. Ytterligare en kryssruta som heter sammanfoga finns tillhands. I den kryssar användaren i 
om valda dokument önskas sammanföras till ett. Detta förenklar överföringar till statistiska program 
då mätvärdena hämtas från ett dokument. De dokument som hämtas kan flyttas över med hjälp av 
USB till en annan dator. Inget nätverk ska vara kopplat till datorerna för att förhindra att virus når 
systemen. Det är även viktigt att det finns rutiner för backup, framförallt till PC:n då tidigare 
mätvärden inte får försvinna. 
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Bild 12. Exempel på resultat av sökning från tidigare tester.  

För att kunna samla in data och göra det överskådligt för montörerna vid testerna behövs 
programvaror med användargränssnitt som är enkla och lätta att förstå. På SKF förespråkas 
Wonderware, ett program anpassad för industri som utformas utifrån behov. Företaget Sigma är de 
som sköter implementering av programvaran på SKF. Det finns en speciell Wonderware mjukvara 
som kallas QI Analyst Statistical Process Control. Denna mjukvara stöder realtidsprocessövervakning, 
ger larm samt kan skapa rapporter för att visa processen duglighet och mycket mer. Enligt Jonas 
Hamrén på Sigma ska det inte vara några större problem att implementera programvaran på en ny 
testutrustning. Exempel på Wonderwares användargränssnitt visas i bild 13. 

 

Bild 13. Exempel på användargränssnitt i Wonderware 

Fördelen med att använda Wonderware är att programmet används för testutrustningen till tung 
industri, att mjukvaran kan utvecklas utifrån företagets behov och att företaget Sigma finns i Göteborg. 
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Dock redovisar programmet i testutrustningen till tung industri inte styrdiagram samt ett bättre 
rh rogramvaran ska var aktuell till en ny testutrustning.  spårba etsverktyg krävs för att p

12.4 MÄTPARAMETRAR 
Nedan förklaras vilka parametrar som ska mätas, hur det ska registreras samt redovisas för 

en. användaren av testutrustning

12.4.1 LASTMÄTNINGAR 
Anledningen till att företaget genomför lastmätningar är för att undersöka att ställdonen klarar de 
krafter som utlovas. Krafterna mäts i Newton. När testerna startar kommer kraftpunkter i början att gå 
över toleransgränserna då det krävs mer kraft i början av testet för att sedan planas ut och minskas på 
slutet, se figur 15. 

 
Figur 15. Exempel på styrdiagram  

För att styrgränserna ska vara relevanta utifrån testerna bör gränserna baseras då ställdonen går jämnt. 
På korta ställdon kommer annars pikarna i början påverka styrgränserna i hög grad. För att selektera 
inom ett visst intervall kan de första och sista mätvärdena exkluderas vid styrgränsberäkningarna. 
Enklast är att mätvärden loggas i två dokument eller flikar samtidigt. Ett för alla mätvärden och i ett 
för mätvärden som ska användas till styrgränser. Det är ändå viktigt att alla resultat sparas för det kan 
finnas intresse att titta på pikarna vid förbättringsprojekt. Beroende på hur ställdonen är konstruerade 
skiljer sig ställdonens krafter vid in- och utmattning. Resultaten för lastmätningarna bör redovisas i två 
separata diagram. Ett då ställdonen körs ut och ett då ställdonen körs in, se figur 16.  

 
Figur 16. Exempel på kraftkurvor 
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12.4.2 STRÖMFÖRBRUKNING 
Likt vid lastmätningar blir det en pik i början av strömmätningar. Detta beror på att det krävs mer 
energi för att få igång ställdonet. Tillvägagångssättet bör således testas och redovisas på samma sätt 
som under lastmätningarna. Vid strömmätningar är det viktigaste att få fram information att ställdonen 
inte förbrukar mer energi än vad specifikationerna säger. Mätresultaten mäts och redovisas i enhet 
Ampere.  

12.4.3 HASTIGHET 
För företaget är det intressant att testa hastigheten då lastmotståndet är som störst. Även vid 
hastighetsmätningar är det bra om resultaten redovisas i form av styrdiagram. De flesta ställdonen har 
enligt specifikationerna ett intervall som de ska prestera inom. Ställdonen är en produkt som 
kompletterar maskiner, utrustningar med mera och därför är det viktigt att ställdonen har rätt 
hastigheter när de skjuts ut och in för företagets kunder. Lämpligast är att hastigheterna loggas i 
samband med last- och strömförbrukningsmätningarna då dessa parametrar hör ihop och påverkas av 
varandra.  

IV12.4.4 G ARE 
12.4.4.1 LÄGESBRYTARE 
Lägesbrytarna, även kallad CAXB indikatorer, används för att undvika att ställdonen körs till 
mekaniskt ändläge. Funktionen medför att de endast redovisas om de har blivit påverkade eller inte via 
symboler. Resultaten från lägesbrytarna registreras som attributdata, det vill säga som ja eller nej data. 

ta statistiskt u lag antalet defekta enheter som inte uppfyller specifikationen. Då får före get nder

12.4.4.2 E2‐ENCODER & POTENTIOMETER 
E2-encodern registrerar positionen med hjälp av en magnet som mäter positionen genom en 
kombination av utväxling och skruvläge. Resultaten av testen redovisas med hjälp av diagram som 
visar att E2-encodern registrerar över tiden. Det som är intressant är att se att signalen inte bryts under 
testförloppet. Blir det ett avbrott måste hela anordningen byttas, det är ingen idé att försöka lokalisera 
vart avbrottet uppstod för reparation. Antingen skickar E2-encodern signal eller inte.  

Potentiometern som har en ledande plastbana som placeras i skyddsröret och genom kontakt med 
dragröret som läser av positionen kommer ha samma sorts diagram. De viktigast vid potentiometer 
och E2-encodrar testerna är att montören grafiskt kan se om det uppstått några avbrott under testen. 
Diagrammen kommer lysa grönt i bakgrunden om inga avbrott inträffat. Resultaten för givarna sparas 
som attributdata vilket möjliggör statistiskt underlag mot leverantörer och montörerna som monterat 
ställdonen. 

12.4.5 VOBBEL 
För att mäta vobbel används en induktiv givare som mäter avståndet till dragskruven. Genom att den 
mäter på samma ställe under rörelse kommer detta ge svar om drivskruven går rakt. Är drivskruven 
skev slår den i röret vilket är en bidragande orsak till uppkomsten av missljud. 

Givaren registrerar avståndet mellan dragröret och givaren. Resultaten från vobbelmätningarna 
redovisas genom styrdiagram. Inga toleransgränser finns för vobbel utan det är upp till företaget med 
hjälp av mätningar att lära sig om produkternas vobbelvariationer. 
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12.4.6 LJUDMÄTNINGAR 
I detta förslag finns det inget system som mäter ljud för att upptäcka missljud. Montören får lyssna 
efter missljud som tidigare. Därför rekommenderas ljusridåer så ljudet når montören. Förhoppningsvis 
kommer missljud att minska om man kan kontrollera och bli bättre på att lösa och upptäcka vobbel. 
Om nu inte det hjälper finns förutsättningarna för att implementera ljudmätningar genom att ta bort 
ljusridåerna och placera dit en huv istället. Tätningar mellan huvar och arbetsbord måste appliceras 
och kanske tjockare plexiglas som gör att ljuden innesluts bättre. Enligt Roger Johnsson, 
universitetslektor inom ljud och vibrationer på Luleå Tekniska Universitet, behöver man mäta upp ett 
antal ställdon (både godkända och icke godkända) och med hjälp av frekvensanalys (FFT, spektrogram 
etc) försöka hitta frekvensområden där ljudet påverkas mest och utifrån dessa sätta gränser för 

tgodkän /icke godkänt. 

12.5 ORGANISATION 
För att kunna utnyttja fördelarna med en testutrustning som ger stabila mätningar och statistiskt 
underlag bör organisationen kring kvalitetsarbeten omstruktureras. Kvalitetskunniga ska kunna bidra 
med sin expertis och inte bara för kundärenden. Fler bör delta i förbättringsarbetena som gör att 
kvalitetsarbeten lyfts fram som en viktig fråga på företaget.  

Som första steg vid en ny testutrustning gäller det att montörerna utbildas i SPC. De måste få 
kännedom och kunna tyda styrdiagram. Kan de tyda styrdiagram ökar deras kvalitetsintresse vilket ger 
engagerade medarbetare.  

Olika forum bildas för att belysa uppkomna kvalitetsproblem. Montörerna tillsammans med teknikerna 
bör ha ett forum. I forumet analyseras resultaten från testutrustningen och det utreds kring uppkomna 
kvalitetsproblem som larmats på testutrustningen.  Ett annat forum bör finnas med 
kvalitetsavdelningen och produktingenjörerna. Tillsammans har dessa forum någon gång i månaden ett 
sammankallande möte. Att hämta data från testutrustning kommer att ge underlag som kvalitetschef 
tillsammans med dessa två grupper kan gå igenom och analysera. Finns det frågor som behöver stöd 
från ledningen tas detta upp på ledningsgruppsmötena. Inom ledningsgruppen beslutas om lämpliga 
stödfunktioner till att lösa problemen. Denna typ av organisation ser till att tillvara ta personalens 
kunskaper och medför ökat engagemang kring kvalitetsfrågor.    
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13 UTVÄRDERING AV LÖSNINGSFÖRSLAG 
I tabell 2 har det slutgiltiga förslaget värderats enligt de viktade utvärderingsfaktorer som användes i 
kapitel 8. 

Utvärderingsfaktorer  Vikt 
Slutgiltigt

Nuläge 
   För agsl     

förslag  1  2  3 
Funktion    
Motstånd 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x2=6 

Stabilt motstånd 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x3=9 
Tidsbesparande 2 2x3=6 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x3=6 

Spårbarhet 2 2x3=6 2x1=2 2x3=6 2x3=6 2x2=4 
Statistiskt underlag 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x2=6 3x1=3 

Receptinmatning 1 1x1=1 1x1=1 3x1=3 1x1=1 1x1=1 
Stabiliseringsfas 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x1=3 3x1=3 

Testfas 3 3x2=6 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x1=3 
Mätparametrar    

Vobbel 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x1=3 
Ljudmätning 2 2x2=4 2x1=2 2x3=6 2x2=4 2x1=2 
Flexibilitet    

Justering 2 2x2=4 2x1=2 2x3=6 2x2=4 2x2=4 
Flexibel 1 1x2=2 1x1=1 1x3=3 1x1=1 1x1=1 

Användarvänlighet    
Användargränssnitt 2 2x3=6 2x1=2 2x3=6 2x3=6 2x2=4 

Visuellt 3 3x3=9 3x1=3 3x3=9 3x3=9 3x3=9 
Ergonomiskt 2 2x3=6 2x2=4 2x3=6 2x3=6 2x2=4 

Service 2 2x2=4 2x3=6 2x1=2 2x1=2 2x2=4 
Pålitlighet    

Komponenter 2 2x2=4 2x3=6 2x1=2 2x2=4 2x3=6 
Säkerhet 3 3x2=6 3x1=3 3  x3=9 3  x2=6 3x 9 3=
Totalt    112  52  116  100  81 

Uppfyllningsgrad 
utifrån maxpoäng   

88,9%  41,3%  92,1%  79,4%  64,3% 

Tabell 2. Utvärdering av lösningsförslag 

Tabell 2 visar att det slutgiltiga lösningsförslaget uppfyller kravspecifikationen till 89 %. Vissa 
funktioner från kravspecifikationen finns inte med i utvärderingen. Dessa funktioner medräknande 
påverkar inte uppfyllningsgraden då de anses som nödvändiga krav vid investering av ny 
testutrustning. 

Förslaget uppfyller inte riktigt kraven då det gäller receptinmatning med hjälp av streckkodsläsare, att 
den inte har en testfas som testar vid lägre motstånd, att justeringen inför testerna inte är 
helautomatiskt och att testutrustningen inte klarar av att testa fler sortiment. Dessa krav kan 
kompletteras senare om det anses nödvändigt, men då kan andra funktioner påverkas negativt som till 
exempel att testutrustningen ska vara tidbesparande. 



 

 

 

 

57 
 

Pålitligheten för testutrustningen skiljer också från kraven då det gäller komponenter och säkerhet. Att 
uppskatta om ingående komponenter kommer vara pålitliga är väldigt svårt och därför sattes den till en 
tvåa. Säkerheten bedömdes även den till en tvåa då det slutgiltiga lösningsförslaget har ljusridåer 
istället för huvar. Dock anses denna lösning som tillräcklig ur ett säkerhetsmässigt perspektiv.    
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14 EKONOMISK KALKYL 
Ekonomiska kalkylen, se tabell 3, bygger på den faktura som skickats från leverantören av 
testutrustningen för tung industri.   

  Antal     Tim    
         Kostnad   

Mekanisk konstruktion 110 Tim 570 62700 
Mek tillverkningsdetaljer         

Stativ 1 St   
Plåt 700x1800 1 St   

Tillverkning mek detaljer 1 St   
Mek montage 1 St  

Summa: 4 St   120060 
Mek montage         

Programmering/ Elkonstruktion 350 Tim 570 199500 
 

Elmontage/yttre installation 90 Tim 544 48960 
Material El/Mek         

Induktiva givare 1 St 2500  
Ljusridåer 1 St   30000  

Lastcell, kablage, display 1 St   
Skåp 1 St   

PLC + nätverk 1 St   
HMI system, mjukvara & licens 1 St  20000

Summa: 4 St    240000 
    

Servoförstärkare + motor + 
linjärenhet

1 St 55000 55000 

    
Programmering Wonderware 270 tim 750 202500 

    
Dokumentation 80 tim 570 45600 

    
Projektering, möten, m.m 4  2 ti  m 570 23940 

         Totalt  998260 
Tabell 3. Ekonomisk kalkyl 

Som tabell 3 visar kommer en ny testutrustning att kosta omkring 1 miljon SEK. Skillnad från 
testutrustning till tung industri är att den nya måste kunna hantera fler typer och kunna presentera 
statistik data på ett bättre sätt. Det har medfört att 70 timmar extra lagts till för programmering av PC 
samt 80 timmar till programmering av Wonderware. För tiden av mekanisk konstruktion har 40 
timmar tagits bort då den nya har stora likheter med testutrustningen för tung industri. 

Ser man till materialkostnader har ljusridåer och induktiva givare lagts till samt mjukvara för 
Wonderware.  
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För att företaget ska kunna investera i en ny testutrustning behöver de ansöka om pengar uppåt i 
organisationen. SKF har en investeringsprocess som börjar med att en Investment Request (IRE) 
sammanställs. Den sammanställs i förberedande fasen innan företaget kan gå vidare till genomförande 
fasen. I IRE skrivs ekonomiska kalkyler och andra påverkande faktorer in. Enkelt kan man säga att 
man försöker sälja in sin investering för beslut uppåt i organisationen som ger investeringsmedel.  

Management bedömer investeringen utifrån fyra grundparametrar. Dessa är ekonomisk lönsamhet, typ 
av investering, investering som ligger i linje med företagets strategier samt prioriteringar. 
 
I IRE benämns investering bland följande kategorier, endast en av dessa väljs: 

• Kvalitetsinvestering 
• Investering för kostnadsbesparingar 
• Kapacitetsinvestering 
• Investering för att kunna tillverka nya produkter 
• Miljörelaterade investeringar 
• Investeringar som är ”Mandatory”, tvingande av t.ex. legala skäl 
• Investeringar för reducering av energi/CO² 

 
För en ny testutrustning handlar det om en kvalitetsinvestering. Att säkra så kvaliteten ökar på 
företagets produkter. Vid kvalitetsinvesteringar måste det finnas någon form av ekonomisk vinning 

s av på cirka tre år och detta ska redovisas i en IRE.  som gör att investeringen betala

14.1.1 EKONOMISK ANALYS 
Kvalitetsinvesteringar genomförs oftast för nya produkter där kunderna kräver att produkterna 
kvalitetssäkras eller då företaget ser att nya affärer kan realiseras. Det handlar oftast om stora volymer 
till specifika kunder. CAT sortimentet tillhör ett billigare segment som funnits med i många år. 
Kunderna som köper ställdonen efterfrågar ett billigt ställdon och är medvetna att kvalitén kan var 
därefter. 

En investering för omkring 1 miljoner kronor är svår att räkna på gällande lönsamhet för CAT 
sortimentet. För att företaget ska tjäna på en sådan investering kan man kalkylera på minskande 
reklamationer, mindre personal och ökade intäkter genom bättre kvalité. För varje reklamation på CAT 
sortimentet kostar det cirka 1750 € för företaget, det vill säga omkring 18900 SEK. Om man enbart 
skulle räkna på att testutrustningen ger minskade reklamationer skulle det behövas omkring 18 stycken 
godkända reklamationer per år i tre år. Idag är den siffran i snitt en per år, vilket i sig är en bra mått. 

En nyinvestering av testutrustning kan ge minskade kundreturer vilket gör att företaget har möjlighet 
till att omplacera personal. I dagsläget ansvarar kvalitetsombudet med att undersöka ställdonen. Skulle 
returerna minska kanske kvalitetsingenjören istället kunna undersöka ställdonen vid kundreturer. Dock 
kommer det inte göra någon större skillnad då kvalitetsombudet ändå har resterande sortiment att 
undersöka. Förtjänsten att omplacera personal gällande CAT sortimentets produkter och kvalité ses 
som ytterst liten.  

Om företaget skulle köpa in en testutrustning finns möjligheten att deras produkter kan utvecklas och 
bli bättre. Detta skulle kunna medföra större intäkter. Det är svårt att spekulera i hur pass mycket 
bättre kvalité skulle kunna generera i inkomster. Svårigheten är att inga marknadsundersökningar har 
genomförts gällande CAT sortimentet som kan användas till analyser och beslutsunderlag.  

Kontentan är att det inte lönsamt med en nyinvestering av testutrustning i storleksklassen 1 miljon 
SEK gällande CAT sortimentet.  
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15 DISKUSSION 
Syftet med examensarbetet var att skapa en stabil testprocess med förslag på kapabel testutrustning 
som kan lagra datavärden som går att analysera. Det är ytterst viktigt att ett företag har kunskap och 
kan redovisa hur deras produkter presterar innan de lämnar företaget. Om SKF Actuation System har 
för avsikt att förbättra sina processer och produkter bör de införskaffa system som mäter 
förändringarna. Frågan är om CAT sortimentet är det första som företaget ska börja med?  

Innan investering av en ny testutrustning sker oavsett sortiment bör företaget analysera den senast 
inköpta testutrustningen för tung industri. Till exempel måste företaget utreda hur testutrustningen 
kalibreras när det gäller lastgivare och linjärmodul. Detta verkar oklart i dagsläget. 

Tittar man på dagens testutrustningar på företaget är de inte speciellt bra gällande datainsamlingen. 
Den nya testutrustningen för tung industri samlar in data, dock är det omständigt att inhämta 
testresultat för att analysera testernas utfall. Mjukvaran till testutrustningen för tung industri borde 
spara datavärden likt förslagen i detta arbete, det vill säga i Excel-dokument eller liknande som gör att 
det blir enkelt att mata in värdena i statistiska program.   

Den statistik som inhämtades för analysen är under en kort tidsperiod. Detta medför att underlaget kan 
ifrågasättas. Perioden valdes genom att uppföljningen skett på ett korrekt sätt. Kategorisering av 
problemen är subjektivt bedömda och kan skilja sig mot om någon annan skulle genomföra en ny 
analys på samma underlag. 

Att mäta ljud ansågs från projektlednings sida som viktigt. Genom de efterforskningar som gjorts på 
hur man mäter ljud har desto mer problematik kring ljudmätningar framkommit. För det första är det 
viktigt att veta vilket sorts ljud man letar efter. För det andra krävs utomstående resurser som har 
erfarenheter av liknande tester. För det tredje krävs utrustning som klarar av att mäta rätt sorts ljud. 
Sammantaget kommer det troligtvis kosta mycket pengar om företaget väljer att införa ljudmätningar. 

Ett förslag har tagits fram med avseende vobbelmätningar, men det kan finnas andra sätt. Förslaget 
måste utredas närmare innan det appliceras. Förslaget för vobbelmätningar togs fram vid samtal med 
Lars Lindau, expert på vibrationsmätningar. I början av projektet var ett förslag att mäta vibrationer 
från ställdonen. Tillsammans med Lars ansågs vibrationsmätningar vara för komplicerat och inte 
tillämpbart för att appliceras till ställdonstester. 

I dagläget levereras 400 V motorerna utan kablar. Om företaget ska testa dessa i framtiden måste 
kablarna vara monterade vid leverans. Montörerna kan inte själv sätta på kablar på sådana motorer, det 
behövs längre utbildningar för behörighet och tar mycket tid att applicera. Vid tester måste de i så fall 
först montera isär motorn för att applicera kablar för att sedan efter testen ta av dem igen. Ett mycket 
omständigt arbetssätt som kommer ta mycket tid. 

Om SKF ska kunna arbeta med Six Sigma och DMAIC-cykeln, Zero Defects samt utnyttja den 
kunskap som ges via SKF Quality Academy måste företaget införskaffa nya mätutrustningar och 
program som kan leverera duglig data som är lätt att tillgå. I både Six Sigma och Zero Defects krävs 
Cpk värden vilket måste baseras från dugliga testutrustningar. 
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I slutändan handlar det om hur mycket företaget är villig att satsa på kvalité i förhållande till 
lönsamhet. Jag har i detta examensarbete visat på att system finns som kan mäta ställdonens 
parametrar och kan redovisas via statistiska verktyg. Det är viktigt att företaget börjar lära sig mer om 
deras produkters variationer för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden samt kunna utnyttja de 
förbättringsverktyg som stöds av företagsledningen. Kan företaget uppvisa god produktduglighet 
stannar lojala kunder samt att det blir enklare att locka till sig nya. 



 

 

 

 

62 
 

16 REKOMMENDATION 
Min rekommendation är att företaget inte införskaffar ny testutrustning utan att de i första hand 
försöker arbeta med dessa områden:  

1. Drivskruvarna  
I analysen visade statistiken att antalet drivskruvarna som måste riktas är stort. Detta behöver 
ses över och utredas på vilka krav som finns på leverantörer och på hur företaget kan följs upp 
och själva testa dem.  

2. Motorerna 
Likt drivskruvarna har motorerna i statistiken visat sig var undermålliga vid tillfällen. 
Motorerna är av en billigare sort som köps in av SKF. Alternativa motorer och bättre 
uppföljning på hur motorerna presterar krävs.   

3. Kunderna 
Kunderna mixtrar och använder egna styrsystem till ställdonen. En av de vanligaste 
kommentarerna i reklamationsärendena är att kunden genomfört egna modifikationer på 
ställdonen. För detta problem rekommenderas utredningar över vilka modifikationer som 
gjorts samt utreda om det finns ytterligare behov som SKF kan tillhandahålla? Är 
informationen bristfällig över på vad ställdonen klarar? 

Efter att dessa tre punkter har påbörjats rekommenderas att företaget ersätter hydraulmotståndet på 
CAT sortimentets testutrustning. Funktionskontrollen bör finnas kvar men med ett stabilare system där 
inga variationer uppkommer från motståndet. Ett enklare system med PLC och en linjärmodul bör 
kosta omkring 150 000 SEK inklusive montering. 

Att införa SPC likt det slutgiltiga lösningsförslaget rekommenderas på nya kostsammare sortiment där 
kunden betalar för kvalitén i större utsträckning än för CAT sortimentet. Det rekommenderas även att 
bättre verktyg för spårbarhet samt enklare sätt att inhämta data från testutrustningar utvecklas.  
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BILAGA 1(1) – PROJEKTDEFINITION 

PROJEKTDEFINITION 
de
 

PROJEKTETS NAMN 

n 10 september 2008 

Utveckling av te

BAKGRUND  

stutrustning för SKF Actuation System Göteborg AB 

SKF Actuation System Göteborg AB utvecklar och monterar linjära elektromekaniska ställdon för 
olika typer av applikationer. De testar sina produkter genom funktionskontroll med avseende på 
strömförbrukning (A) och last (kg). Operatörerna avgör om produkten är godkänd utifrån 
testinstruktioner som finns för varje specifik produkt. Vid testning sker ingen datalagring av 
mätvärden vilket medför dålig spårbarhet och missad möjlighet till förbättringar. Tidigare 
duglighetsstudier uppvisar dålig kapabilitet på testutrustningen. Kundkraven har på senare år ökat på 
bland annat ljud.  Hastighet är en annan variabel som dagens testutrustning inte är byggd för. 

Testverksamheten behöver ses över från grunden. Viktiga frågor som ska besvaras är varför 
produkterna ska testas, vilka parametrar som ska testas och hur testverksamheten skall se ut? Vilken 

ustning behövs för att skapa en stabil testprocess som även kan leverera duglig data?  typ av utr

SYFTE 
Tydligt skapa en definierad stabil testprocess, med förslag på en kapabel testutrustning, som kan lagra 
datavärden som statistiskt går att analysera. Ge möjligheter till att minska variationer i processen för 
att förbättra produkterna, minska reklamationer och testcykeltider. Testutrustningen ska kunna 

arametrar. verifiera kundparametrar och interna p

ÖVERGRIPANDE PROJEKTMÅL 
Beskrivning och analys av dagens testverksamhet. Ta fram viktiga parametrar utifrån SKFs och 
kundernas framtida behov. Skapa en testutrustning med hänsyn till fastställda parametrar och statistisk 

ng. Utvärdera och fastställa en testutrustning som ger en stabil testprocess. processtyrni

DELMÅL 
 Delredovisning och mellanutvärdering, olika koncept (10/11 -08) 
 Val av slutgiltigt förslag (5/12 -08) 
 Ett slutgiltig vidareutvecklat förslag på testutrustning (19/12 -08) 
 Redovisning SKF (20/1 -09) 
 Redovisning LTU (23/1 -09) 

 



 

  

 

BILAGA 1(

TIDSPLAN 

2) – PROJEKTDEFINITION 

 
 

N PROJEKTORGANISATIO
PROJEKTLEDNINGSGRUPP 
Martin Åkerman, student 
Johanna Pauli, kvalitetschef  

schef  Jan O Carlsson, inköp

SPECIALISTER SKF 
Johanna Pauli, kvalitetschef 
Renato Maglic, kundreklamationer 
Michael Stendahl, kundreklamationer 
Mikael Brage, affärsutveckling 
Niklas Andersson, produktionschef 
Per Sandell, produktionschef 
Christer Tonhede, produktionstekniker 

tutvecklingschef Jan Lorentzon, produk

SPECIALISTER LTU 
Magnus Stenberg, produktion 

gsingenjör, ljud och vibrationer Hans Viklund, forsknin

AVGRÄNSNINGAR 
På företaget finns ett antal testriggar beroende av produktgrupp. Det slutgiltiga förslaget anpassas för 
CAT sortimentet, för de andra produkterna bör implementeringsmöjligheter finnas. Förbättringsförslag 
för nuvarande testrigg kommer inte behandlas i rapporten. Tiden för projektet är begränsat till 20 
veckor. 

 
 



 

 

 

 

 
 

BILAGA 1(3) – PROJEKTDEFINI

RESURS OCH KOMPETENSBEHOV  

TION 

Genomförandet av examensarbetet utförs av Martin Åkerman, student vid Luleå Tekniska Universitet, 
Ergonomisk design & produktion med inriktning Produktionsdesign. Projektet omfattar ca 800 
timmar. Handledare för arbetet är Johanna Pauli, kvalitetschef på SKF Actuation System samt Magnus 
Stenberg, universitetsadjunkt vid LTU. Utöver det kommer inköpschefen Jan O Carlsson att 

id behov kommer externa specialister rådfrågas. Intervjuer kommer ske internt. medverka. V

BUDGET 
Någon budget är inte

ATION 

 fastställd.  

ORGANIS
STUDENT 
Martin Åkerman 
tfn 070- 594 79 75 

il.com martin.akerman@gma

HANDLEDARE SKF 
Johanna Pauli (kvalitetschef) 
tfn 031- 337 13 66 
johanna.pauli@skf.com 

HANDLEDARE FRÅN LTU 
Magnus Stenberg (universitetsadjunkt) 
tfn 0920-49 20 62  
magnus.stenberg@ltu.se 

RESULTATREDOVISNING OCH RAPPORTERING 
Examensarbetet avrapporteras kontinuerligt till handledare så att erforderliga korrigeringar görs 
löpande. Examensarbetet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport och muntliga 
presentationer. Presentationerna kommer genomföras till berörda på SKF Actuation System AB samt 
på Luleå tekniska universitet. 
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BILAGA 2, FÖRFARINGSSÄTT VID REKLAMATION 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 3, STATISTIK PÅ REKLAMATIONER 2007‐01 TILL 2008‐09 

 

Antalet reklamationsärenden mellan 2007-01 till 2008-09 

 

 

Medeltal på kundreklamationer för CAT sortimentet mellan 2007-01 till 2008-09 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 4(1) – TESTINSTRUKTION CATR33H 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 4(2) – TESTINSTRUKTION CATR33H 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 5 – GREEN BELT PROJEKT, TESTUTRUSTNINGEN 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 6 – BEFINTLIG TESTUTRUSTNING PÅ SKF 

 

Bild på gammal testutrustning 

 

 

Bild på ny testutrustning 

 
 



 

  

 

BILAGA 7(1) – LINJÄRMODUL & SERVOMOTOR 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 7(2) – LINJÄRMODUL & SERVOMOTOR 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 7(3) – LINJÄRMODUL & SERVOMOTOR 

 

 
 



 

  

 

BILAGA 8, BELASTNINGSERGONOMI ENLIGT AFS 1998:1 

 

Modell för bedömning av lyft 

 

Anvisningar för inre och yttre arbetsområde 
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