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~ SAMMANFATTNING ~ 

SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete är utfört vid brytarenheten i Ludvika, den del av ABB Power 
Technologies High Voltage Products som utvecklar, tillverkar och säljer 
högspänningsbrytare. Brytare är en av de ingående delarna i ett ställverk och har till uppgift 
att bryta respektive sluta spänningen i ett kraftnät. Eftersom brytarna placeras ute i samhällen 
och vid olycka skulle orsaka stora skador är det viktigt att arbeta med kvalitet. Detta sker 
genom att alla producerade brytares funktion säkerställs med hjälp av en rutinprovning före 
leverans till kund.   
 
Syftet med examensarbetet är att genomföra ett förbättringsprojekt för att identifiera faktorer 
som påverkar brytarenhetens First Pass Yield, ett mätetal i rutinprovningen. Påverkande 
faktorer härstammar inte bara från produkten utan även från produktionsprocessen och 
eventuellt övriga källor. Projektet drivs enligt Sex Sigmas arbetsmetod DMAIC och skall om 
möjligt resultera i en höjning av First Pass Yield. 
 
De två påverkande faktorer som identifieras och behandlas i detta arbete är den bristande 
inrapporteringen av kvalitetsavvikelser i rutinprovningen samt spärrpaketet som är en av 
brytarens ingående delar. Arbetet med bristande inrapportering syftar till att öka 
inrapporteringen av avvikelser hos medarbetarna i rutinprovningen. Syftet med att undersöka 
spärrpaket är att kartlägga till- respektive frånspärrpaketens beteende för att öka företagets 
kunskaper inför gränssättning i den nyinköpta provutrustningen. Slutligen skall förslag på 
styrdiagram ges. 
 
Arbetet med inrapportering av kvalitetsavvikelser resulterar i en handlingsplan där ett 
informationsmöte samt en utbildning i företagets avvikelsehanteringssystem väljs att 
genomföras. Detta medför en ökning av antalet kvalitetsavvikelser. Ökningen är som störst 
månaden efter vidtagna åtgärder men tenderar att minska under slutet av projektet. För att 
återuppnå uppnådd inrapporteringsnivå och eventuellt ytterligare förbättra den föreslås att 
hela handlingsplanen verkställs. Arbetet med att undersöka till- respektive frånspärrpaketens 
beteende resulterar i att stora variationer inom och mellan spärrpaket identifieras. Med 
hänsyn tagen till spärrpaketens beteende föreslås användning av medelvärdes- och 
variationsviddsdiagram kompletterat med glidande variationsviddsdiagram för individuella 
värden för att kontrollera den dagliga produktionen. 



 
~ ABSTRACT ~ 

ABSTRACT 
This thesis is carried out at the circuit breaker division in Ludvika, the part of ABB Power 
Technologies High Voltage Products that develops, manufactures and sells high voltage 
circuit breakers. A circuit breaker is one of the components in a distribution plant. The 
purpose of the circuit breaker is to switch off and switch on the voltage in a power network. 
Since the circuit breakers are placed in urban areas they would cause a lot of damage in case 
of an accident and therefore it is important with high quality circuit breakers. This can be 
achieved by functionality tests before delivering the product to the customer. 
 
The purpose of this thesis is to perform an improvement project to identify the influencing 
factors of the circuit breaker division that influence the First Pass Yield, which is a control 
parameter in the routine test. Influencing factors do not only emanate from the product they 
can also emanate from the production process and unknown sources. The project is 
performed according to the Six Sigma methodology DMAIC and should if possible result in 
an increase in the First Pass Yield. 
 
The two influencing factors that were identified and treated in this thesis are the lack of 
reported deviations of quality found in routine testing, and catchgear which is one of the 
parts in the circuit breaker. The purpose of investigating the lack of reported deviations of 
quality is to increase the number of reported deviations found in the routing test. The 
purpose of investigating catchgear is to make a survey of the behaviour of the on- and off 
catchgear to increase the knowledge at the company and facilitate the settings of test 
parameters in the new test equipment. Finally, this will result in a suggestion of a control 
chart. 
 
The investigation of the lack of reported deviations of quality has resulted in an 
implementation plan where an information meeting and education in the deviation handling 
system have been chosen. These actions will increase the number of deviations of quality. 
The increase was highest during the first month after the actions were taken but seems to 
decrease during the last part of the project. To achieve the same level of deviations of quality 
as in the beginning of the project or even higher, the whole implementation plan is suggested 
to be executed. The investigation of the behaviour of the on- and off catchgear has resulted 
in large variations within and between catchgear have been identified. With regard to the 
behaviour of the catchgear, an X -bar and R diagram together with a control chart for 
individual observations and a moving range chart are suggested to control the daily 
production. 



 
~ FÖRORD ~ 

FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts vid ABB Power Technologies i 
Ludvika under hösten 2004. Arbetet är den avslutande delen i vår utbildning för att erhålla 
civilingenjörsexamen med inriktning mot kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet.  
 
Tiden i Ludvika har varit spännande, utvecklande och lärorik samt gett oss viktiga 
erfarenheter och kunskaper inför framtida arbetsliv. Vi vill härmed tacka hela brytarenheten 
för att vi fått möjligheten att utföra vårt examensarbete inom er organisation. Det allmänna 
bemötandet från alla medarbetare, organisationen igenom, har varit väldigt positiv. De 
personer på ABB som vi vill rikta ett särskilt tack till är våra handledare samt medarbetarna 
på kvalitetsavdelningen.  
 
Ola Blomkvist och Fredrik Lindberg- Vi vill tacka för ert trevliga bemötande, det stöd och 
hjälp vi fått under arbetets gång samt tillgången till de resurser vi önskat 
 
Lennart, Andreas, Eija och Bosse- Ett stort tack för all hjälp vi fått av er och de trevliga 
fikastunder vi haft. Vi har verkligen känt oss välkomna! 
 
Det andra stora tacket går till avdelningen för kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska 
universitet för de kurser som slutligen lett oss till denna kvalitetsavslutning. Vi vill särskilt 
tacka vår handledare. 
 
Erik Vanhatalo- Tack för att du stöttat och hjälpt oss under arbetets gång, då främst med 
rapportskrivningen. Vi har alltid känt oss välkomna med våra problem och funderingar. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka medarbetarna i verkstaden, då särskilt personal i 
rutinprovningen och spärrpaketsmonteringen då de till stor del hjälpt oss att förstå produkten 
och produktionsprocessen 
 
Luleå, februari 2005 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
Elin Holgerson                    Sandra Winsa 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel fungerar som en introduktion till problemet och projektet. Först presenteras 
projektets bakgrund, innehållande en kort företagspresentation av ABB. Sedan följer 
problembeskrivning, syfte, avgränsningar och avslutningsvis en beskrivning av projektet och 
rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 
Under de senaste årtiondena har intresset för kvalitet och kvalitetsutveckling inom världens 
industrier ökat starkt (Bergman & Klefsjö, 2001). Eftersom världen för närvarande 
genomgår en omfattande förändring genom globalisering sker dessutom en mängd 
förändringar och omstruktureringar inom olika företag. Globaliseringen medför att gränser 
mellan olika länder suddas ut och en allt större marknad och hårdare konkurrens mellan 
företagen uppstår. För att företagen skall överleva eller till och med stärka sin position på 
världsmarknaden krävs, på grund av fokuseringen på kvalitet, ett systematiskt och offensivt 
arbete för ständiga kvalitetsförbättringar inom hela sin organisation. 
 
Globalisering och omstrukturering gäller även ABB som är ett av världens ledande företag 
inom kraft- och automationsteknik. För att vara framgångsrika inom sin bransch har 
företaget ett starkt fokus på högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter. Marianne 
Lindeborg (2004) skriver i en artikel, baserad på en intervju med två kvalitetsengagerade 
personer inom företaget, att kvalitet har en given och helt integrerad roll inom dagens ABB. 
Artikeln beskriver att företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000 samt att kvalitetsfrågor 
drivs på många olika sätt, decentraliserat och anpassat efter de olika verksamheterna inom 
ABB.  

1.1.1 Företagsbeskrivning 
ABB Power Technologies, PT, är den del av ABB: s kärndivisioner som verkar inom 
kraftindustrin. Divisionen är uppdelad i olika affärsområden varav High Voltage Products, 
HVP, är den delen som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster för 
kraftöverföring. HVP är i sin tur uppdelat i fem olika enheter: ventilavledare, brytare, 
mättransformatorer, kondensatorer och kylanläggningar, se figur 1 (ABB, 2004a). 
 

ABB

Automation
T echnologies

Power
T echnologies (PT )

High Voltage Products
(HVP)

Ventilavledare Brytare Kondensator Kylanläggning Mättransformatorer Enhet

Affärsområde

Division

Koncern

 
Figur 1 – Organisationsschema. Källa: ABB (2004a).  

I produktionen vid brytarenheten i Ludvika utvecklas och tillverkas högspänningsbrytare 
med tillhörande fjädermanöverdon i en mängd olika applikationer beroende på i vilken 
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~ INLEDNING ~ 

spänning de skall användas. Brytarna kan idag användas för maximala spänningar upp till 
800 kV och strömstyrkor på upp till 63 kA (ABB, 2003). En högspänningsbrytare består av 
tre poler där varje pol kan ha utseendet av antingen ett T eller ett I. Varje brytpol är 
uppbyggd av brytkammare och en isolerande stolpe, se figur 2. Brytaren manövreras med 
hjälp av ett eller flera fjädermanöverdon, vilket består av mängd ingående detaljer som skall 
samverka för att brytaren skall fungera. En mer detaljerad beskrivning av 
fjädermanöverdonet finns på sidan 21.   
 

 

Figur 2 – Del A visar en brytare med dess tre faser. I del A har faserna utseendet av ett I medan 
fasen i del B har utseendet av ett T. Både i del A och B visas 1. Brytkammare; 2. Isolerande stolpe: 
3. Fjädermanöverdon. Källa: ABB, (2003) 

Brytaren är en av de ingående delarna i ett ställverk, vilket enkelt beskrivs som en station 
innehållande elektrisk utrustning för att generera, transformera eller fördela elektrisk energi i 
ett lands kraftnät (Nationalencyklopedin, 2005). Ett ställverk är nödvändigt för att kunna 
manövrera och styra strömmen till olika elledningar, vilka breder ut sig likt ett spindelnät 
över länder och städer. I ställverket fungerar brytaren som en stor huvudströmbrytare för att 
koppla till eller från delar av nätet men den ser även till att bryta strömmen om ett fel uppstår 
i en anläggning eller ett nät (ABB, 2005). Brytaren bryter strömmen om exempelvis en 
kortslutning uppstår eller om ett träd blåser ned över en elledning.  
 
På grund av ställverkens placering ute i samhällen är det viktigt med god kvalitet på 
produkterna för att undvika olyckor. I artikeln av Marianne Lindeborg (2004) beskrivs också 
vikten av kvalitet på högspänningsprodukter eftersom kundernas kund, samhällets 
elförbrukare, förväntar sig säkra leveranser av fullgod elström. Brytarenheten exporterar upp 
till 90 procent av sin produktion till över 100 länder (ABB, 2003). Detta förutsätter god 
produktkvalitet eftersom de skall fungera tillförlitligt i de olika ländernas klimat. För att 
klara av dessa krav på produkten är aktivt kvalitetsarbete en viktig del inom företaget. Bland 
annat bedrivs långsiktiga aktiviteter i form av viss utbildning inom Sex Sigma och verk-
samhetsutveckling. I den dagliga produktionen kvalitetssäkras alla produkter genom att 
genomgå ett rutinprov i den näst sista stationen i produktionslinjen. 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Brytarenheten har ett utvecklat system för att rutinprova alla färdiga produkter innan 
leverans till kund. För att styra och kontrollera produktionen används ett mätetal, First Pass 
Yield (FPY), som anger andelen produkter som godkänns vid första rutinprovningen.  
 
ABB har under en längre tid haft problem med att en stor del av produkterna inte klarar 
rutinprovningen vilket leder till återgångar i produktionslinjen. Mätningar har visat att så 
mycket som 40 procent av provobjekten behöver omarbetas. Detta är särskilt problematiskt 
eftersom rutinprovningen är en flaskhals i flödet som direkt påverkar genomloppstiden när 
problem uppstår. Följaktligen leder detta till stora kostnader för ABB. 
 
Under våren 2004 har flera aktiviteter pågått för att öka FPY-värdet. Nya provutrustningar är 
under framtagande och kontrollpunkter i flödet har identifierats. Med hjälp av dessa 
provutrustningar och kontrollpunkter bör kvalitetsbrister upptäckas redan i monteringen 
vilket förhindrar att dessa byggs in i produkten. Detta leder till stora kostnadsbesparingar då 
felsökning och avhjälpande åtgärder i rutinprovningen är resurskrävande. De identifierade 
provutrustningarna och kontrollpunkterna anses dock inte vara lösningen på hela problemet 
utan misstankar finns om att ytterligare faktorer påverkar. Därför finns behov av fortsatta 
FPY höjande aktiviteter. 

1.3 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att genomföra ett förbättringsprojekt för att identifiera faktorer 
som påverkar brytarenhetens First Pass Yield, ett mätetal i rutinprovningen. Projektet drivs 
enligt Sex Sigmas arbetsmetod DMAIC och skall om möjligt resultera i en höjning av First 
Pass Yield. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Definitionen av Sex Sigmas arbetsmetod DMAIC och dess tillhörande aktiviteter, så kallade 
tollgates, utgår från Magnusson, Kroslid & Bergman (2001). Dock behandlas inte alla 
tollgates som författarna rekommenderar eftersom vissa inte överensstämmer med detta 
projekt. För att komplettera metoden tillkommer tollgates som anses nödvändiga. 
  
På grund av projektets omfattning avgränsas arbetet till att endast studera en av 
brytartillverkningens två produktionslinjer. Eftersom dessa två linjer antas ha liknande 
egenskaper kan undersökningens slutsatser ändå anses gälla för bägge linorna. En annan 
avgränsning, även denna beroende på projektets omfattning, är att arbetet endast behandlar 
den interna verksamheten. Varken leverantörers produkter eller kundreklamationer studeras. 

1.5 PROJEKT OCH RAPPORTDISPOSITION 
Examensarbetet och rapporten följer Sex Sigmas arbetsmetod DMAIC. Detta medför att 
rapporten inte innehåller alla de delar och den struktur som Björklund & Paulsson (2003) 
anser att en traditionell uppsats har. Först återfinns de traditionella delarna: inledning, metod 
och teori. Sedan följer ett fallstudiekapitel som redovisar empiri, analys och resultat i form 
av tollgates i varje steg av DMAIC cykeln. De sista kapitlen behandlar slutsatser, diskussion 
och förslag på fortsatt arbete utifrån hela förbättringsprojektet. 
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2 METOD 
Detta kapitel beskriver de metodval som görs genom examensarbetets gång. Först presente-
ras undersökningsansatser sedan beskrivs de arbetsmetoder som används och sist diskuteras 
metodernas reliabilitet och validitet. 

2.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 
Enligt Yin (2003) innebär en undersökningsstrategi att ett empiriskt ämne undersöks genom 
att följa en uppsättning specificerade procedurer. Det finns flera olika 
undersökningsstrategier att välja mellan, och enligt Davidson & Patel (2003) är survey-
undersökning, fallstudie och experiment de vanligaste undersökningsmetoderna. Vid val av 
undersökningsstrategi är det viktigt att tänka på vilken typ av fråga eller frågor som resultatet 
av undersökningen ska ge svar på (Yin, 2003). 
 
Då denna studie syftar till att utreda orsakerna till en låg FPY i rutinprovningen krävs det en 
god förståelse för företagets arbetssätt och produktion för att lyckas. En fallstudie har valts 
att genomföras då många olika faktorer antas påverka mätetalet och en ingående analys 
krävs. Vid genomförandet av en fallstudie ligger fokus på en speciell enhet och är enligt 
DePoy & Gitlin (1999) lämplig att använda då djupare förståelse för en viss händelse krävs. 
När denna typ av studie genomförs, ofta när processer och förändringar ska studeras under 
verkliga förhållanden, kan såväl intervjuer som observationer och enkäter kombineras i 
datainsamlingen (Davidson & Patel, 2003). Enligt Halvorsen (1992), gör dessa kvalitativa 
metoder det möjligt att samla in data om många olika variabler.  

2.2 KVALITATIVT ELLER KVANTITATIVT ANGREPPSSÄTT 
Den som ska utföra en undersökning ställs inför valet av metodiskt angreppssätt, kvalitativt 
eller kvantitativt. Enligt Holme & Solvang (1991) kännetecknar den kvantitativa metoden 
undersökningar där syftet är att undersöka stora kvantiteter för att finna gemensamma drag, 
exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ som sammanställs till statistik. Syftet med 
studierna är att hitta en beskrivning och en förklaring till problemet. Den kvalitativa metoden 
skiljer sig från den kvantitativa genom att den går in på djupet av problemet vilket leder till 
att unika och eventuellt avvikande orsaker till problemet kommer fram (Holme & Solvang, 
1991). Vid användning av denna metod får undersökaren en beskrivning av samt ökad 
förståelse för problemet. För att besluta sig om vilken metod som passar ett projekt bör pro-
blemformuleringen och syftet studeras och angreppssättet väljas utifrån dessa. 
 
Båda metoderna har sina för- respektive nackdelar och det kan enligt Holme och Solvang 
(1991) vara lämpligt att kombinera dem för att nå ett bra resultat i undersökningen. I detta 
arbete är det lämpligt att följa rekommendationerna om att kombinera de båda metoderna. 
Det kvantitativa angreppssättet tillämpas för att studera ABB: s databas för avvikelser samt 
för att utföra försöksplanering. Det kvalitativa angreppssättet används dock också eftersom 
avsikten med detta examensarbete är att, på djupet, studera produktionsprocessen av 
högspänningsbrytare, för att finna samband och orsaker som påverkar FPY. 
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2.3 ARBETSMETOD OCH VALDA KVALITETSVERKTYG 

2.3.1 DMAIC 
Inom förbättringsprogrammet Sex Sigma är DMAIC-cykeln ett av de mest prövade 
tillvägagångssätten vid förbättringar av befintliga processer (Magnusson et al., 2003). 
DMAIC-metoden startar med en Define-fas och följs sedan av faserna: Measure, Analyse, 
Improve och Control, se figur 3 nedan. Varje fas är uppdelad i ett antal rekommenderade 
aktiviteter, tollgates. 

 
Figur 3 – Egen illustration av de olika stegen i DMAIC-cykeln.  

Vid arbete med ständiga förbättringar är det enligt Bergman & Klefsjö (2001) viktigt att 
problem angrips systematiskt och noggrant. DMAIC-metoden uppfyller Bergman & Klefsjös 
krav då metoden enligt Magnusson et al. (2003) är systematisk, strukturerad och lätt att 
använda vid förbättringsprojektet. Detta är av stor vikt då alla fem stegen i DMAIC bör 
genomföras på ett noggrant sätt för att nå ett tillfredsställande resultat av förbättringsarbetet 
(ibid). 
 
Define: För att skapa goda förutsättningar för att lösa kvalitetsbrister och problem måste 
dessa först identifieras (Sandholm Associates AB (a)). Enligt Magnusson et al. (2003) är 
detta det första steget i Define-fasen, vars fokus är att definiera och välja förbättringsprojekt. 
När projektet är definierat och målet med projektet bestämt fastställs projektets ramar och 
omfattning. Detta innefattar sammansättning av projektgrupp, vilka tidsramar som ska gälla 
för projektet samt vilka resurser som finns att tillgå. Här identifieras även de delar av 
processen som är mest kritiska för produktkvalitet och benämns som processens 
resultatvariabel (Y). Verktyg som kan vara till hjälp vid identifiering av processens 
resultatvariabel är brainstorming, paretodiagram samt FMEA (Sandholm Associates AB (a)). 
 
Innan nästa fas kan ta vid är det viktigt att alla medlemmarna i projektgruppen har en 
liknande syn på och förståelse för den utvalda processen varför det enligt Magnusson et al. 
(2003) är viktigt att genomföra en kartläggning av processen.  
 
Measure: Fasen inleds med att identifiera ett antal ingående variabler (X) som kan påverka 
processens resultatvariabel. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fiskbensdiagram, 
brainstorming och paretodiagram (Sandholm Associates AB (a)).  
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Innan själva datainsamlingen genomförs ska en väl genomtänkt strategi för att samla in data 
utformas för att få så bra mätvärden som möjligt. Att konstruera en mätplan som anger 
vilken faktor som mäts, om data är av diskret eller kontinuerlig karaktär, provgruppsstorlek, 
mätintervall och löptid är ett bra hjälpmedel för att strukturera själva mätningen. När 
mätplanen är konstruerad kan insamling av data genomföras. Det är viktigt att mätplanen 
följs och att alla avvikelser dokumenteras (Magnusson et al., 2003).  
 
Analyse: Syftet med Analyse-fasen är att projektgruppen ska få större förståelse för 
processens resultatvariabel genom att analysera den data som samlats in i Measure-fasen 
eller genom data som samlats in tidigare. Analyserna ska enligt Sandholm Associates AB (a) 
ge information om hur bra eller dålig den valda processen är på att ge önskat resultat samt 
klarlägga orsakerna till eventuella oacceptabla variationer. Detta kan göras genom att 
fastställa det nuvarande utfallet, vilken fördelning och variation processens resultatvariabel 
har samt dess förutsägbarhet. Verktyg som kan vara användbara för detta är hypotesprövning 
och olika typer av styrdiagram. 
 
Efter att resultatvariabeln är kartlagd är nästa steg att försöka förstå varför processen 
genererar fel. Detta görs, enligt Magnusson et al. (2003), genom att fastställa vilka faktorer 
som verkligen inverkar på processens resultatvariabel. Till detta finns bland annat verktyg 
som paretodiagram, fiskbensdiagram, relationsdiagram samt regressions- och 
korrelationsanalys. Hittas inga påverkande faktorer kan det vara nödvändigt att gå tillbaka 
till föregående fas och samla in mer data. Sist i denna fas bör mål sättas upp för 
förbättringsarbetet. Processens prestanda kan förbättras genom att processens förutsägbarhet 
ökar, variationen minskar samt att processen centreras kring sitt målvärde.  
 
Improve: När denna fas nås ska, enligt Magnusson et al. (2003), ett eller flera sätt att 
förbättra processen hittas utifrån kunskap som erhållits tidigare under arbetet. Ofta är det 
fråga om att vidta åtgärder som leder till minskning av den variation som förekommer i 
processen (Sandholm Associates AB (a)). Finns det flera förbättringsförslag görs en 
kostnads- och intäktskalkyl (Magnusson et al., 2003). På kostnadssidan skall alla direkta 
kostnader som kan kopplas ihop med förbättringsförslaget samt kostnaderna för projektet 
redovisas. De direkta kostnadsbesparingarna som förbättringsåtgärden leder till ska redovisas 
på intäktssidan. Baserat på dessa kalkyler kan de förslagna åtgärderna analyseras och de 
bästa väljas att implementera. Den mest lämpliga lösningen genomförs sedan efter en 
implementeringsplan.  
 
Control: När de föreslagna förbättringsåtgärderna har implementerats ska processens 
resultatvariabel mätas för att kontrollera att de mål som satts upp för projektet har uppfyllts. 
Eventuella förändringar måste snabbt upptäckas och korrigeras varför system för styrning av 
processen måste introduceras (Sandholm Associates AB (a)). Oftast tar det en tid innan pro-
cessen har blivit stabil efter införda förbättringar. Detta kan övervakas genom att exempelvis 
upprätta styrdiagram. Kostnads- och intäktsanalysen som genomfördes i Improve-fasen kan 
användas som stöd när de erhållna kostnadsbesparingarna ska mätas i den stabila processen. 
Magnusson et al. (2003) anser att de kostnadsbesparingar som kan kopplas samman med de 
införda förbättringsåtgärderna uppskattas med försiktighet och att en ekonomisk ansvarig bör 
kopplas in för att få korrekta ekonomiska uppgifter. 
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2.3.2 Valda kvalitetsverktyg 
Fiskbensdiagram: Fiskbensdiagram, även kallat orsaks-verkan-diagram eller Ishikawa-
diagram, är enligt Bergman & Klefsjö (2001) ett kvalitetsverktyg för att finna orsaker till 
variation, se figur 4. I diagrammet beskrivs först grovt vilka typer av orsaker som kan ge 
upphov till problemet. Huvudorsakerna studeras sedan enskilt och mer detaljerat för att finna 
underliggande orsaker och på så vis bena ut problemet (ibid). När ett fiskbensdiagram 
upprättas måste processen eller produkten som studeras, enligt Barra (1989), vara mätbar 
samt att allt som kan påverka verkningsgraden ska räknas som en tänkbar orsak till problem.  
 

Kvalitets-
problem

HuvudorsakHuvudorsak

HuvudorsakHuvudorsak  
Figur 4 – Fiskbensdiagram. Källa: Bergman & Klefsjö (2001) 

Relationsdiagram: Relationsdiagram är ett av de sju ledningsverktygen. Ledningsverktygen 
är avsedda att hantera, strukturera samt analysera verbal information. Verktygen gör det 
möjligt att effektivt och systematiskt sortera ostrukturerad verbal information, identifiera 
underliggande problem och planera för genomförandet av lösningsförslagen. Avsikten med 
verktygen är att identifiera och skapa en gemensam bild av verksamhetens problem, hjälpa 
till att generera och ta tillvara olika idéer och lösningsförslag så att problem kan lösas mer 
effektivt. Relationsdiagram används för att klargöra vad problemet egentligen är genom att 
identifiera grundorsakerna till problemet och hur dessa förhåller sig till varandra. (Klefsjö, 
Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 1999) 
 
En aktivitet med ett stort antal utgående pilar är en ”pådrivare”, dvs. grundorsaken till 
problemet och bör därför i första hand ägnas uppmärksamhet. En aktivitet med ett stort antal 
inkommande och utgående pilar är att betrakta som en ”flaskhals”. Enligt Klefsjö et al. 
(1999) bör speciell uppmärksamhet ägnas åt flaskhalsar vid utveckling av en implemente-
ringsplan för att kunna nå önskat resultat.  
 
Statistiskprocesstyrning: Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är syftet med statistisk-
processtyrning, SPS, att finna så många variationsbidrag som möjligt i en process och sedan 
försöka eliminera dessa. När variationen minskat och statistisk jämvikt är uppnådd är målet 
att genom styrdiagram bibehålla eller möjligen ytterligare förbättra processen. Enligt 
Truscott (2003) är detta sätt att övervaka en process en viktig del inom Sex Sigma. 
Statgraphics och Minitab används som hjälpmedel för att analysera data och upprätta 
styrdiagram. 
 
Försöksplanering: För att kunna genomföra kvalitetsförbättringar på en produkt eller 
process är det viktigt att öka kunskaperna om dessa. Detta kan genomföras med hjälp av 
försöksplanering, vilket är en strukturerad metod för att lära sig hur olika variabler påverkar 
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en produkt eller process, se Bergman & Klefsjö (2001) och Montgomery (2001a). I detta 
arbete används försöksplanering i form av tvåfaktorsförsök vilket går ut på att planera, utföra 
och analysera försök för att identifiera de påverkande faktorerna. Efter att variablerna hittats 
kan sedan deras nivåer ställas in och optimeras för att få ett så optimalt utbyte av produkten 
eller processen som möjligt. En sådan optimering utförs inte i detta arbete.  

2.4 DATAINSAMLING 
Examensarbetet innehåller data av två olika karaktärer, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är, enligt Halvorsen (1992), ny data som undersökaren själv samlar in genom att 
använda sig av olika datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är däremot data som har samlats 
in av andra vid andra tillfällen och kanske inte för samma ändamål. Sekundärdata i detta 
arbete består av litteraturstudier samt data som finns lagrad i ABB: s system för 
avvikelsehantering. För att samla in primärdata genomförs observationer, intervjuer, samtal 
samt experiment med hjälp av försöksplanering. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier genomförs för att kartlägga existerande kunskap inom området och för att 
bygga upp en teoretisk referensram. Materialet som studeras är böcker, tidskrifter, 
avhandlingar samt andra tryckta källor. För att komma i kontakt med litteraturen används 
databaserna LUCIA, Libris och Ebrary samt Internet och dess sökmotor Google. Exempel på 
sökord är Sex Sigma, Six Sigma, ABB, quality, kvalitetsverktyg, högspänningsbrytare, 
forskningsmetodik, kvalitet samt DMAIC. Litteraturen som används finns på Luleå tekniska 
universitets bibliotek, Ludvika Stads bibliotek samt kvalitetsavdelningen på ABB.  

2.4.2 Observation 
Holme & Solvang (1991) definierar observation som att forskaren under en längre eller 
kortare tid befinner sig tillsammans med de objekt som avses undersökas. Observationen kan 
ske på två olika sätt, öppet eller dolt. Den öppna observationen innebär att de personer som 
är inblandade i det studerade objektet är medvetna om och har accepterat observatörens 
närvaro. I en dold observation är däremot aktörerna inte informerade om observatörens 
närvaro.  
 
En stor del av detta projekt är att studera hur produktionen av högspänningsbrytare ser ut 
idag. För att utföra kartläggning av produktionen på ett bra sätt utförs öppna observationer 
genom att tillbringa en viss tid i produktionen. På detta sätt erhålls förståelse för processen 
vilket är en förutsättning för att kunna undersöka och hitta viktiga variabler som påverkar 
processen. Genom dessa öppna observationer kan lärdom fås genom att iaktta och fråga 
personalen om hur arbetet går till. 

2.4.3 Intervju 
Intervjuer är liksom observationer en metod som används vid de kvalitativa studierna i detta 
arbete för att samla in primärdata. Metoden används för att tydliggöra eller verifiera gjorda 
observationer, få kännedom om respondentens upplevelser och åsikter om problemområdet.  
 
Enligt Häger (2001) är en intervju antingen strukturerad eller ostrukturerad. I detta arbete 
används den ostrukturerade intervjutekniken eftersom den inte baseras på standardiserade 
frågor vilket kan göra att respondenten blir styrd in i ett visst tankemönster. De intervjuer 
som genomförs kan liknas vid ett samtal där frågorna utgår från respondenternas svar för att 
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få ut så mycket information som möjligt. En mall över de ämnesområden som skall tas upp 
planeras och upprättas inför varje intervju för att inte tappa fokus på ämnet och glida ifrån 
syftet. Ett exempel på en sådan mall återfinns i bilaga A. Efter varje intervju sammanfattas 
respondentens svar skriftligt för att inte gå miste om information. 

2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Oavsett vilka metoder som används för att samla in data bör informationen alltid kritiskt 
granskas för att avgöra hur trovärdig och giltig den är. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001) är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp när det gäller hur teoretiska begrepp 
och modeller överförs till empiriska observationer. 
 
Validitet definieras enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) som en mätmetods förmåga 
att mäta det den verkligen avser att mäta. Hög validitet kräver att data som samlas in är 
relevant för den problemställning som studeras (Halvorsen, 1992). Med reliabilitet menas 
hur pålitligt genomförda mätningarna är. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) anser att en 
metod eller ett angreppssätt med hög reliabilitet kännetecknas av att mätningen är oberoende 
av vem som utför den eller under vilka omständigheter mätningen sker. 

2.5.1 Datainsamling 
Ett problem som kan uppstå vid datainsamling i form av öppna observationer är att 
verkstadspersonalen är medvetna om undersökningen vilket kan medföra att de vill prestera 
ett så bra resultat som möjligt. Ytterligare en risk vid öppna observationer är att personalen 
kan vara oroliga för att resultatet kommer att användas mot dem vilket leder till att det 
presteras resultat som inte överensstämmer med den vardagliga produktionen. Eftersom 
syftet med de observationer som genomförs i detta arbete är att undersöka verkligheten ökas 
validiteten genom att observatörerna bär liknande kläder som verkstadspersonalen samt 
deltar vid fika- och lunchraster för att lätta upp stämningen och få personlig kontakt. En 
annan metod för att få personalen att utföra sina sysslor som de brukar, och därmed öka 
validiteten i arbetet, är att inte informera om det exakta syftet med undersökningen. 
 
Ingen bandspelare eller öppna anteckningar används vid intervjuerna och observationerna 
eftersom det kan störa respondenten. Vissa personer tror att det som antecknas direkt 
kommer att tas med i rapporter och analyser vilket medför att dessa hämmas i sina 
berättelser (Häger, 2001). För att öka både validiteten och reliabiliteten sammanfattas 
genomförda observationer och intervjuer gemensamt så fort som möjligt för att inte blanda 
ihop eller glömma bort informationen. Många författare som skriver om intervjuteknik 
betonar vikten av att en intervju måste vara genomtänkt och planerad för att vara bra. Innan 
intervjuerna genomförs kommer därför en intervjumall att upprättas för att intervjuerna ska 
behandla relevanta områden samt ge svar som är av intresse. 
 
Häger (2001) skriver, i sin bok om intervjuteknik, att den viktigaste delen i intervjumetodik 
är att lära sig lyssna på respondenten på rätt sätt. På grund av detta genomförs intervjuerna i 
form av samtal där respondenten får återkoppling på det denne berättar. För att kunna ge 
denna återkoppling krävs lyhördhet och koncentration. För att en respondent skall ge ett 
tillförlitligt och ärligt svar är det viktigt att genomföra intervjun i en miljö och situation där 
respondenten känner sig trygg och vågar öppna sig (ibid). För att skapa denna känsla av 
trygghet genomförs intervjuerna av medarbetarna i verkstaden på deras hemmaplan. 
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2.5.2 Statistiskprocesstyrning och försöksplanering 
På grund av att provutrustningen som används vid datainsamling är helt ny saknar företaget 
kunskap om maskinens mätsäkerhet vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten.  Detta 
är dock inget som författarna till detta arbete kan påverka på annat sätt än att kritsikt granska 
resultaten. Validiteten vid både statistiskprocesstyrning och försöksplanering säkerställs 
genom att ingen kalibrering av provutrustningen utförs under projektets genomförande. 
Reliabiliteten på mätvärdena anses hög eftersom mätning och lagring av data sker maskinellt 
via ett automatiskt provprogram.  
 
För att öka validiteten vid en försöksplanering är det enligt Montgomery (2001a) viktigt att 
ta del av kunskap som kunniga personer inom processens olika områden har. Detta för att 
säkerställa att försöksplaneringen utförs med hjälp av rätt variabler. För att erhålla en bred 
kunskap inför planeringen av försöken tillbringas stor tid i monteringen av spärrpaket. 
Dessutom erhålls kunskap från medarbetare i rutinprovningen och konstruktörer. 
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3 TEORI 
Detta kapitel beskriver de teorier som används och beaktas under projektets gång. Först 
behandlas offensiv kvalitetsutveckling och förbättringsprogrammet Sex Sigma. Därefter 
beskrivs ABB: s kvalitetsavvikelsehanteringssystem och sist teorier bakom statistisk-
processtyrning och försöksplanering. 

3.1 OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 
Ett företag där kvalitetsfrågor är en integrerad del av verksamheten och som aktivt arbetar 
med att försöka uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar tillämpar 
det som Bergman & Klefsjö (2001) benämner offensiv kvalitetsutveckling. Den offensiva 
kvalitetsutvecklingen kan liknas vid ett ledningssystem där ett antal värderingar, arbetssätt 
och verktyg skall samverka för att nå högre kundtillfredsställelse, se figur 5. De sex 
värderingarna som utgör basen i offensiv kvalitetsutveckling stöds av arbetssätt och konkreta 
verktyg för att värderingarna skall bli en del av företagets kultur (Bergman & Klefsjö, 2001). 
Det finns en mängd olika arbetssätt och verktyg och de som visas i figur 5 utgör endast 
exempel på några av dessa.  
 
Arbetssättet som används i detta examensarbete är det framgångsrika 
förbättringsprogrammet Sex Sigma. Bergman & Klefsjö (2001) beskriver att Sex Sigmas 
framgångar beror på strukturering, systematik och utnyttjande av många effektiva verktyg 
för att nå resultat. Förbättringsprogrammet stödjer dessutom alla de sex värderingarna inom 
offensiv kvalitetsutveckling. De verktyg som används i detta examensarbete är 
relationsdiagram, fiskbensdiagram, styrdiagram och processkartor, se kapitel 2.3.2 för 
närmare beskrivning av dessa.  
 

Måldelning
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Figur 5 – Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem bestående av värderingar 
(hörnstenar), arbetssätt och verktyg. De kursiva delarna i bilden behandlas i detta examensarbete. 
Källa: Fritt ur: Bergman & Klefsjö (2001, s.391) 
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3.1.1 Hörnstenar inom kvalitetsutveckling 
De värderingar som den offensiva kvalitetsutvecklingen bygger på har Bergman & 
Klefsjö (2001) valt att benämna hörnstenar. Dessa är fem till antalet och den centrala 
hörnstenen innebär att sätta kunderna i centrum medan de omgivande handlar om att arbeta 
med processer, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet samt arbeta 
ständigt med förbättringar.  För att arbetet med den offensiva kvalitetsutvecklingen skall 
fungera och accepteras genom hela organisationen är det viktigt att grundstenarna stöds av 
ett starkt engagerat ledarskap, se figur 5.  
 
Sätt kunderna i centrum: Att sätta kunderna i centrum är en central del av dagens syn på 
kvalitet. Det är kundernas värderingar, behov och förväntningar som styr graden av kvalitet. 
Genom att aktivt ta reda på kundernas önskemål och sedan under utveckling och tillverkning 
försöka uppfylla dessa behov och förväntningar sätts kunden i centrum. 
 
Det är inte bara den externa kunden som skall sättas i centrum utan även den interna kunden, 
medarbetaren. För att kunna förvänta sig att medarbetaren skall göra ett gott arbete är det 
viktigt att även deras behov och förväntningar uppfylls. I förlängningen skapar nöjda interna 
kunder möjligheter att få nöjda externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Arbeta med processer: Att arbeta med processer innebär, enligt Bergman & Klefsjö (2001), 
att verksamheten ses som ett system av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. 
Processens uppgift är att transformera vissa resurser till varor eller tjänster som skall 
tillfredsställa processens kunder. Processen stöds av organisationen i form av arbetskraft och 
utrustning. 
 
Basera beslut på fakta: Denna hörnsten handlar om att inte låta slumpfaktorer ha för stor 
inverkan när beslut skall fattas. Genom att införskaffa, strukturera och analysera olika former 
av information fås kunskaper som skall ligga till grund för beslut. Saknas dessa kunskaper är 
risken stor att fel sorts beslut tas vilket kan leda till kostsamma misslyckanden (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Till hjälp för att samla in, strukturera och analysera både numerisk och 
verbal information finns enkla hjälpmedel att tillgå exempelvis de sju förbättringsverktygen 
och de sju ledningsverktygen. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet: Eftersom medarbetaren, enligt Bergman & Klefsjö 
(2001), måste känna delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete 
är det, för att lyckas med kvalitetsarbetet, viktigt att underlätta och skapa förutsättningar för 
alla medarbetare att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Bergman & Klefsjö (2001) skriver 
om kommunikation, delegation och utbildning som nyckelord för att lyckas med detta. 
Denna hörnsten kan förknippas med det som inom Sex Sigmas förbättringsprogram handlar 
om att öka intressenters engagemang. 
 
Arbeta ständigt med förbättringar: På grund av de ständigt nya externa kundkraven på ökad 
kvalitet är det viktigt att företaget arbetar med ständiga förbättringar. Genom att arbeta med 
dessa uppfylls inte bara de externa kundernas krav utan företaget kan också göra 
kostnadsbesparingar genom att reducera kvalitetsbrister (Bergman & Klefsjö, 2001). Denna 
hörnstens värdering är snarlik hela Sex Sigmas grundtankar, vilka är att driva 
förbättringsprojekt för att reducera variation och på så sätt minska kvalitetsbristkostnader, se 
kapitel 3.2. 
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3.2 SEX SIGMA 
Sex Sigma är ett förbättringsprogram som fokuserar på variation, processer och kostnads-
reduktion. Programmet grundades av Motorola 1986 som ett förbättringsarbete för att 
minska avståndet mellan sin och de Japanska företagens processprestanda. Enligt 
Magnusson et al. (2003) hade Japanerna fabriker med en prestanda som var upp till tusen 
gånger bättre än Motorolas. 
 
Programmet drevs intensivt av företagets ledning och resulterade i ökad lönsamhet genom att 
reducera oönskade variationer i organisationens processer. Motorolas lyckade satsningar 
väckte extern uppmärksamhet och belönades bland annat med utmärkelsen Malcolm 
Baldrige National Quality Award (ibid). De stora besparingarna lockade andra företag till att 
satsa på förbättringsprogrammet. Enligt Magnusson et al. (2003) ökade antalet företag som 
introducerat Sex Sigma exponentiellt efter Motorolas framgångar. 

3.2.1 Sex Sigmas ramverk och uppbyggnad 
Sex Sigma är, enligt Magnusson et al. (2003), uppbyggt enligt figur 6 där förbättringsprojekt 
av olika slag är den grundläggande kärnan. Genom att generera, prioritera, genomföra och 
följa upp förbättringsprojekt inom verksamheten skall resultat nås. Som stöd för dessa 
projekt finns det fyra stödjande variabler: en utbildningsmodell, ett mätsystem samt högsta 
ledningens och intressenternas engagemang. Enligt denna uppbyggnad stödjer Sex Sigma det 
som Bergman & Klefsjö (2001) beskriver som hörnstenar inom den offensiva 
kvalitetsutvecklingen. 

 
Figur 6  – Uppbyggnad av förbättringsprogrammet Sex Sigma. Källa: Magnusson et al. (2003, s.33) 

Högsta ledningens engagemang: För att lyckas implementera förbättringsprogrammet inom 
hela organisationen och få det att överleva spelar högsta ledningens engagemang i företaget 
en avgörande roll i uppbyggnaden av Sex Sigma. På samma sätt är, enligt Bergman & 
Klefsjö (2001), ledningen grunden för en lyckad offensiv kvalitetsutveckling. Ledningen ska 
fastställa företagets syn på kvalitet och stödja kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, moraliskt 
och med ledningsresurser. Dessutom beskriver författarna vikten av att ledningen måste vara 
förebilder och genom praktisk handling visa på vikten av kvalitet för att medarbetarna skall 
göra en sådan värdering. 
 
Intressenternas engagemang: Efter att ledningen fattat ett beslut om implementering av Sex 
Sigma är det intressenterna som genomför förändringsarbetet genom att delta i projekt, 
utbildningar och datainsamlingar. Enligt Magnusson et al. (2003) är det då viktigt att öka alla 
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intressenters (anställda, kunder, ägare och leverantörer) kunskap om Sex Sigmas vision, 
variationsreduktion, metoder och verktyg för att lyckas med förbättringsarbetet. 
 
Den viktigaste intressenten i detta fall är medarbetarna och för att vinna deras engagemang 
krävs en kulturell förändring inom hela företaget. Detta beskrivs också av Bergman & 
Klefsjö (2001) som en viktig del inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. Författarna anser 
där att den nya kulturen ska ha sin grund i de värderingar som hörnstenarna står för. 
 
Kompetensen inom ett företag är ofta bred på grund av medarbetarnas olika bakgrunder och 
erfarenheter. För ett företag som vill arbeta med ständiga förbättringar och öka 
medarbetarnas engagemang gäller det, enligt både Nilsson (1999) och Imai (1986), att ta 
vara på allas olika erfarenheter och få igång en dialog mellan medarbetarna. Dialogen kan 
skapas genom en utvecklad förslagsverksamhet. Nilsson (1999) hävdar att belöningar för 
inlämnade förslag inte behövs för att motivera medarbetarna. Det viktigaste är personlig 
uppskattning och att något händer med förslagen. 
 
Bergman & Klefsjö (2001) anser att medarbetarnas engagemang kan uppnås genom 
delegation av ansvar och befogenheter. Denna delegation av ansvar och befogenheter kan 
kopplas till det som Magnusson et al. (2003) säger är nyckeln till medarbetarnas 
engagemang, nämligen att skapa en infrastruktur genom att ge utvalda personer på alla 
nivåer inom organisationen olika roller och ansvar. Ett sätt att benämna dessa roller är 
bältessystemet där rollerna i fallande ordning kallas Champion, Master Black Belt, Black 
Belt, Green Belt och White Belt, se figur 7. 
 

 

Figur 7 – Uppbyggnaden av en Sex Sigma organisations olika roller och deras ansvarsområde. 
Källa: Magnusson et al. (2003, s.39) 

Vilket antal av varje roll som är lämpligt är varierande beroende på företagets storlek. En 
riktlinje är enligt Magnusson et al (2003) en heltidsanställd Black Belt för var hundrade 
anställd och 20 stycken Green Belts på varje Black Belt. Antalet White Belts bör vara så 
stort som möjligt. 
 
Utbildningsmodell: För att stödja förbättringsprojekten förutsätts att organisationen har 
kunskaper inom kvalitetsområdet. För att sprida denna kunskap används en 
utbildningsmodell som är utformad och anpassad efter bältessystemet. White Belt kurserna 
ger en grundläggande introduktion till Sex Sigma medan Black Belt kurserna är mer 
omfattande och detaljerade. 
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Mätsystem: För att kunna följa upp och styra förbättringsprojekt bör det enligt Magnusson et 
al. (2003) finnas ett utvecklat mätsystem för att mäta processernas prestanda. På detta sätt 
kan kvalitetskritiska variabler mätas och följas upp gentemot de mål som företaget satt upp. 
Mätsystemet, som inom den offensiva kvalitetsutvecklingen kan jämföras med hörnstenen 
om att basera beslut på fakta, kan även användas till att identifiera nya förbättringsprojekt. 
 
Förbättringsprojekt: För att stödja processförbättringar rekommenderar Magnusson et al. 
(2003) att förbättringsprojekt är uppbyggda enligt en metod som kallas DMAIC, en 
förkortning på de fem faserna Define, Measure, Analyse, Improve och Control. DMAIC är 
ett systematiskt angreppssätt för att driva igenom och lösa projekt. Som stöd för att driva 
projekten används olika förbättringsverktyg, vilka också rekommenderas av Bergman & 
Klefsjö (2001) för att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Se metodkapitel 2.3 för en 
mer ingående beskrivning av DMAIC och olika förbättringsverktyg. 

3.3 AVVIKELSEHANTERING 
Det norsk-svenska programvaruföretaget Prides huvudsakliga produkt, Pride SynergiTM, är 
ett system för avvikelsehantering och operationell riskstyrning, (Pride AB, 2004). Systemet 
ska samla de avvikelser som förkommer i verksamheten i en och samma databas. Genom att 
ha all information i en och samma databas ökar överblicken över problemen vilket kan ge 
bättre korrigerande åtgärder, uppföljning och analys av problemen. Programvaran bidrar till 
standardisering av arbetsprocesser inom kvalitetsarbetet samt stödjer löpande 
förbättringsprocesser. Utifrån databasen kan statistik enkelt samlas in och sammanställas i 
diagram och tabeller. 
 
Programvaran kan användas av alla inom organisationen, både inom kontoret och ute i verk-
staden. Alla har behörighet utifrån det som ingår i deras arbetsuppgifter, exempelvis har 
medarbetarna i provrummet behörighet att lägga in ett nytt ärende när en brytare inte klarar 
rutinprovningen felfritt. Upptäcks flera fel på ett prov skall ett ärende för varje fel läggas in. 
 
Ett ärende läggs in genom att fylla i ett elektroniskt dokument med storleken av ett A4 ark. 
Dokumentet innehåller fält av både typen fritext och förhandsalternativ som anger 
information som kan vara lämplig. Det är viktigt att alla ärenden läggs in på liknande sätt för 
att data inte skall gå förlorad vid senare insamling av statistik. Att lägga in ett ärende tar 
ungefär två minuter och förutsätter tillgång till dator. 
 
Enligt samtal med Danielsson, (2004) har Synergi många fördelar, exempelvis kan alla 
medarbetare se, hantera och tillföra data i Synergi. Detta medför att byråkrati och 
pappersarbete reduceras eftersom alla kan använda sig direkt av programmet. Mycket 
pappersrapporter och pappersarbete kan medföra att ärenden tappas bort och går förlorad. 
Eftersom Synergi är ett styrt ärendehanteringsflöde i form av mallar så ska det vara enkelt att 
söka fram tillförlitlig information. 

3.4 STATISTISKPROCESSTYRNING 
Många olika typer av styrdiagram finns att ta hjälp av när processer ska kontrolleras. Vilka 
diagram som är lämpliga att upprätta för en specifik process kan därför vara svårt att veta. I 
detta projekt tas hjälp av den guide som Montgomery (2001b) har upprättat för att underlätta 
valet av styrdiagram. Guiden ses i figur 8. 
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Figur 8 – Guide to Univariate Process Monotoring and control. Källa: Montgomery (2001, s. 477) 

Vid val av styrdiagram är det enligt Bergman & Klefsjö (2001) viktigt att diagrammet snabbt 
åskådliggör systematiska förändringar samt att ”falskt alarm” inte ges i onödan. Dessa krav 
kan vara svåra att uppfylla eftersom risken för falskt alarm ökar då känsligheten hos 
styrdiagrammet ökar, det vill säga ett avvägningsproblem uppstår. Problemet löses vanligen 
genom att den slumpmässiga spridningen hos den studerade variabeln minskas genom att 
beräkningar baseras på flera observationer istället för att enbart enskilda mätvärden plottas i 
diagrammet (ibid). 
 
X - R diagram är enligt Montgomery (2001b) ett frekvent använt styrdiagram vid 
övervakning av genomsnittsnivå samt variationsbredd för en viss egenskap. Diagrammet 
upprättas genom att ett antal observationer, en provgrupp, tas från processen med vissa 
tidsmellanrum (Bergman & Klefsjö, 2001). Utifrån varje provgrupp, som vanligen består av 
fem observationer, beräknas medelvärde samt variationsbredd och plottas i diagrammet. 
 
Kontrolleras varje producerad enhet skall styrdiagram över individuella mätvärden upprättas 
(Montgomery, 2001b). I-MR diagram är en typ av styrdiagram för individuella mätvärden 
och tolkas på samma sätt som ett X - R diagram. Det vill säga mätvärden utanför 
styrgränserna påvisar att processen inte är i statistisk jämvikt och en förskjutning av flera på 
varandra följande mätvärden indikerar att en förändring skett i processen. Vid upprättande av 
I-MR diagram är det viktigt att komma ihåg att dessa diagram är ännu känsligare än X - R 
diagram mot icke normalitet (ibid). 

3.5 FÖRSÖKSPLANERING 

3.5.1 Tvånivåers faktorförsök 
Ett tvånivåers faktorförsök bygger på att påverkan på en resultatvariabel, även kallad 
responsvariabel, studeras genom att låta flera faktorer variera efter ett förutbestämt mönster. 
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Till varje faktor väljs två värden även kallat nivåer, ett högt och ett lågt. Dessa betecknas ”+” 
respektive ”-” och kombinationer av dem bygger upp de delförsök som utgör det 
förutbestämda mönster, försöksplanen, som faktorerna skall variera efter. Storleken på 
försöksplanen är samma som antalet delförsök och bestäms av alla tänkbara kombinationer 
av faktorernas nivåer (Bergman & Klefsjö, 2001). Försöksplanen kan vara antingen 
fullständig eller reducerad. 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är fördelarna med faktorförsök jämfört med andra 
planeringsmetoder att det ger en ökad förståelse för processen eller produkten, samspel 
mellan variablerna kan uppskattas vilket ger en bättre experimentekonomi. 

3.5.2 Försöksplaneringens faser 
Försöksplanering består av tre faser: planeringsfasen, genomförandefasen och analysfasen. 
Den första fasen innebär att målsättningen med försöket, responsvariabler, styrfaktorer, 
störfaktorer samt konstanta faktorer fastställs, definieras och planeras. Enligt Montogmery 
(2001a) är det är viktigt att planera och förbereda sig noggrant innan försök utförs för att få 
ett så bra resultat som möjligt. Planeringen bör göras av flera personer som alla har olika 
bakgrund, erfarenhet och kunskap om produkten eller processen. Till hjälp för planeringen 
presenterar Montgomery (2001a) dokumentet ”Master Guide Sheet” vilket är en form av 
checklista innehållande 13 punkter som bör behandlas. I planeringsfasen upprättas även 
försöksplanen genom att ta hänsyn till antalet replikat samt om blockning eller 
randomisering skall utföras. Replikat är en upprepning eller repetition av redan utförda 
försök och syftar till att kunna beräkna det experimentella felet vilket ur statistisk synpunkt 
ger bättre förutsättningar för att analysera försöket. Blockning och randomisering är metoder 
för att motverka störfaktorernas inverkan (ibid). 
 
Den andra fasen är den del då försöket genomförs genom att följa försöksplanen och notera 
resultatet av varje delförsök. För att vara säker på försökets validitet är det, enligt 
Montgomery (2001a), viktigt att övervaka genomförandet noggrant för att säkerställa att 
försöket följer planen. Resultatet ger genom beräkning en skattad effekt vilken används vid 
nästa fas där analys sker för att identifiera vilka faktorer som påverkar responsvariabeln 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Analysfasen beskrivs mer ingående i kapitel 3.5.3. 

3.5.3 Analys av ett försök 
Det första som genomförs i analysen av försöket är att avgöra om den skattade effekten är ett 
resultat av en aktivt påverkande faktor eller endast beror på slumpen. Generellt kan det sägas 
att detta sker genom att undersöka effekterna i ett normalfördelningspapper och de effekter 
som tydligt avviker från normalfördelningslinjen antas vara resultatet av en aktivt 
påverkande faktor (Bergman & Klefsjö, 2001). Används något datorprogram som 
hjälpmedel kan, enligt Montgomery (2001a), en variansanalystabell, även kallad ANOVA-
 tabell, användas under förutsättning att replikat utförs. Om så inte är fallet används de 
normalfördelningsplottar som programmet ger. För att avgöra vilka faktorer som är aktiva 
med hjälp av ANOVA - tabellen jämförs faktorernas p-värde med den signifikansnivå som 
valts att arbeta med. Är p-värdet större än signifikansnivån kan inte antagandet om att 
effekten tillhör en normalfördelning förkastas, vilket betyder att det inte går att dra slutsatsen 
att faktorn är aktiv. Är dock p-värdet mindre än signifikansnivån förkastas antagandet om 
normalfördelning och slutsats görs att faktorn är aktiv (Montgomery, 2001a). Om försöket är 
reducerat och överlagringar finns är det viktigt att ha i åtanke att det inte framgår vilken av 
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de överlagrade faktorerna som är aktiv om överlagringens effekt är aktiv. Finns osäkerheter 
kan kompletterande försök göras. 
 
Efter identifiering av aktiva faktorer föreslår Montgomery (2001a) att en residualanalys 
utförs för att bestämma huruvida försöken har resulterat i ett godtyckligt modellantagande 
eller inte. Denna analys består först av att undersöka om residualerna är normalfördelade. 
Därefter undersöks om det finns några avvikande mönster eller trender när residualerna 
plottas mot varje aktiv faktor, mot prognostiserade värden samt mot körordningen.
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4 FALLSTUDIE 
Detta kapitel beskriver de två förbättringsprojekt som examensarbetet innefattar. Först 
presenteras en gemensam Definefas. Därefter beskrivs de två delprojekten var för sig. 
Eftersom kapitlet följer Sex Sigmas arbetsmetod DMAIC ersätter det ett traditionellt empiri- 
och analyskapitel.  

4.1 DEFINE 
Definiering av problemområdet 
Brytarenheten vid ABB i Ludvika har, som tidigare diskuterats i kapitel 1, problem med att 
en allt för stor del av produkterna inte klarar rutinprovningen och på ett eller annat sätt måste 
omarbetas. Detta leder till att FPY i rutinprovningen varierar från 69 procent i januari 2004 
till 75 procent i september samma år, se diagram 1 nedan. ABB: s målvärde för FPY ligger 
på 90 procent. Vid andra brytarenheter runt om i världen ligger FPY på närmare 99 procent 
enligt information från handledare, vilket talar för att även FPY-värdet på ABB i Ludvika 
borde kunna ligga närmare målvärdet än vad diagrammet visar. 
 

Aktuellt värde samt målvärde för FPY 
januari - september 2004
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Diagram 1 – Diagrammet visar det aktuella värdet samt målvärdet på mätetalet FPY, månad januari 
till september 2004. Källa: ABB, Kvalitetsavdelningen. 

Val av resultatvariabel 
Det har tidigare genomförts flera projekt med syftet att höja FPY vid brytarenheten. Resul-
tatet av ett projekt som drevs under våren 2004 visade att en stor del av de fel som upptäcks i 
rutinprovningen kan härledas till de elektriska slingorna och spärrpaketen som sitter 
monterade i fjädermanöverdonet. Dessa upptäckter har resulterat i att både en slingprovare 
och en spärrpaketsprovare har tagits fram och beräknas tas i drift under hösten 2004.  
 
Trots de tidigare studierna inom området skall detta projekt återigen behandla problemet 
med det låga FPY-värdet. Detta för att kvalitetschefen vill säkerställa att inte någon viktig 
faktor kan ha missats under de tidigare undersökningarna. 
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Definition av resultatvariabel  
FPY mäts efter rutinprovningen och definieras som summan av antalet godkända testobjekt 
dividerat med det totala antalet testobjekt. Med godkända testobjekt menas att justeringar av 
till- och frånfjäder, dämpdon, gränslägesbrytare, hjälpkontakt samt fjäderlägesindikator är 
tillåtet. Denna definition av FPY fås från samtal med medarbetare i rutinprovningen samt 
fria tolkningar av Thunander (2000). Beräkning av FPY skall, enligt kvalitetschefen, ske 
med hjälp av data från Synergi och från företagets affärssystem. 
 
Identifiera kritiska variabler 
För att få en överblick av problemområdet samt lokalisera vilka variabler som är kritiska för 
värdet på FPY tillbringas en vecka i rutinprovningen under september månad. Under denna 
tid dras slutsatsen att det förekommer fel i produkterna vilket skall resultera i avvikelser. 
Dock uppmärksammas även att inrapportering av dessa avvikelser i Synergi är bristfällig då 
inte alla medarbetare använder sig av programmet.  
 
Inrapportering i Synergi: Personalen i rutinprovningen fick tillgång till Synergi i slutet av 
maj och meningen var då att alla fel som upptäcks ska rapporteras in i programmet. Ur 
diagram 2 ses att inrapporteringen skiljer sig från person till person. En tydlig trend är att en 
person står för nästan tre gånger så många avvikelserapporter som de andra medarbetarna. 
Person A har rapporterat in 27 av totalt 59 avvikelser under perioden juni till september. Den 
person som ligger på andra plats står för 10 rapporter. Dessutom visar diagrammet att endast 
sju av provrummets 15 medarbetare har lagt in ett ärende vilket tyder på att resterande åtta 
personer inte använder sig av programmet. En närmare studie av de rapporter som 
härstammar från person A visar att denne hanterar inrapporteringen på ett korrekt sätt. Med 
detta menas att personen använder sig av Synergi enligt definitionen, se kapitel 3.3, samt 
rapporterar in fel av olika karaktär och svårighetsgrad. Ett antagande kan göras att alla 
medarbetare bör få lika många brytare som inte är felfria, alltså borde alla rapportera in 
ungefär lika många avvikelser som person A. Under antagande att alla medarbetare i 
rutinprovningen hade lagt in 20 avvikelser under perioden så hade det totala antalet 
avvikelser varit 300 istället för 59. 

Antal avvikelser per person och månad
juni - september 2004
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Diagram 2 – Antalet Synergiärenden per person och månad. Den horisontella axeln representerar 
medarbetare i provrummet och den vertikala antalet avvikelser. Staplarnas höjd visar det totala 
antalet avvikelser. Stapeln är uppdelad för att visa antalet varje månad. Källa: Synergi 
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Under vistelsen i rutinprovningen framkom det att personalen anser att större delen av de 
brytare som genomgår rutinprovningen är felaktiga. Diagram 2 påvisar därmed att långt ifrån 
alla anställda vid rutinprovningen rapporterar in de fel som upptäcks. Skulle fler personer 
rapportera in de fel som uppkommer skulle andelen inte godkända prov öka vilket påverkar 
FPY-värdet negativt. 
 
Felande enheter: Då tillverkningsmängden per vecka är låg är det på grund av tidsbrist inte 
möjligt att genomföra nya mätningar över var i produkten felet ligger, utan statistiken hämtas 
från avvikelsehanteringsprogrammet Synergi. Trots att inrapporteringen av avvikelser är 
bristfällig kan det antas att data hämtad från Synergi ger en rättvisande bild av verkligheten. 
Detta eftersom det är helt slumpmässigt vilken brytare som testas av vem och all personal i 
rutinprovningen bör därför upptäcka lika många fel av samma karaktär. Detta gör att 
förhållandet mellan de olika felaktiga komponenterna är detsamma, det är endast antalet 
felaktiga enheter som kan ifrågasättas. 
 
Diagram 3 visar att den del av brytarnas två huvuddetaljer som genererar flest antal 
avvikelser är fjädermanöverdonet. Det totala antalet avvikelser som kan kopplas till 
produkten är 66 varav fjädermanöverdonet har 59 och brytpolen 7 avvikelser. Utifrån dessa 
siffror utesluts brytpolen från det vidare arbetet. 
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Diagram 3 – Diagrammet visar antalet avvikelser i de olika huvuddelarna av produkten.  
Källa: Synergi 

Eftersom fjädermanöverdonet har många ingående detaljer delas problemet upp ytterligare 
för att identifiera de mest kritiska detaljerna. Diagram 4 visar att de elektriska slingorna 
representerar den största mängden avvikelser. Spärrpaketen är den detalj som genererar näst 
flest avvikelser. Det finns dock flera detaljer som har ungefär lika högt värde som 
spärrpaketet.  
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Detaljer i fjädermanöverdonet som felat
april-september 2004
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Diagram 4 - Visar antalet avvikelser i Synergi per ingående detalj i fjädermanöverdonet.  
Källa: Synergi 

För att välja vilken av detaljerna som skall ingå i det fortsatta arbetet genomförs ett möte 
tillsammans med kvalitetschef och ansvarig personal för slingprovare samt 
spärrpaketsprovare. Vid mötet beslutas att spärrpaketen och dess provutrustning är den enhet 
som ska arbetas vidare med. Orsak till detta beslut är att slingprovaren inte är 
färdigutvecklad men att spärrpaketsprovaren ska tas i bruk omgående. Spärrpaketsprovaren 
skall placeras ute vid monteringen av spärrpaket. Kan företaget reducera antalet felaktiga 
spärrpaket med hjälp av den nya provutrustningen hittas felen innan de når rutinprovningen. 
Detta skulle öka andelen godkända prov i rutinprovningen vilket påverkar FPY genom en 
höjning av mätetalet. 
 
Slutsats kan dras att resultatvariabeln, FPY, inte enbart påverkas av antalet felande enheter 
utan även av inrapporteringen av dessa. Ekvation 1 nedan beskriver uppdelningen av 
resultatvariabeln. 
 

            (1)
              

 
På grund av denna uppdelning av resultatvariabeln kommer den resterade delen av projektet 
och rapporten att vara uppdelat i två olika, parallellt drivna, delar. Den ena delen som 
behandlar inrapporteringen av fel upptäckta i provrummet kallas Inrapportering och syftar 
till att öka användandet av Synergi bland medarbetarna i provrummet. Den andra delen 
kallas Felande enhet och behandlar spärrpaketen och dess mätutrustning. Syftet med denna 
del är att undersöka tillspärrpaket och frånspärrpaket vid mätning av självhämnings- 
respektive frigivningskraften. En beskrivning av de ovannämnda spärrpaketen och krafterna 
finns längre fram i detta kapitel, se sida 25. Resultatet av undersökningen skall hjälpa 
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företaget att upprätta gränser för godkända paket i den nya provutrustningen. Slutligen skall 
förslag på styrdiagram ges på självhämnings- respektive frigivningskraft. 
 
Kartläggning av produkt och produktionsprocess 
För att öka förståelsen för både produkten och produktionsprocessen genomförs öppna 
observationer i hela produktionen. Till hjälp och som utgångspunkt för detta används 
företagets redan befintliga processkartläggningar. Eftersom dessa i dagsläget är under 
utveckling är det dock viktigt att inte enbart utgå från dessa utan endast använda dem som ett 
stöd för att snabbare erhålla en helhetsförståelse och sedan skapa en egen processkarta.  
 
Figur 9 är en övergripande kartläggning av produktionen av brytare och dess tillhörande 
fjädermanöverdon. Montering av brytpol och fjädermanöverdon sker parallellt i två olika 
produktionslinjer för att sedan provas tillsammans i rutinprovningen. På grund av det 
tidigare resonemanget om att endast montering av fjädermanöverdon skall vidarebehandlas 
görs en mer detaljerad kartläggning av denna i figur 10. 
 

Produktion av brytare och tillhörande fjädermanöverdon

Montering brytpol

Montering
fjädermanöverdon

Rutinprovning av
brytpol med

fjädermanöverdon

Packning och
färdigställande

för leverans

 
Figur 9 – Övergripande processkarta av produktionen av brytare och dess tillhörande 
fjädermanöverdon. 

Montering av fjädermanöverdon
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Figur 10 – Processkarta över monteringen av fjädermanöverdon. Den markerade delen är montering 
av spärrpaket, den ingående del i brytaren som valts att studeras närmare. 
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Figur 10 beskriver monteringen av fjädermanöverdon, vilket delas upp i sex huvuddetaljer: 
fjäderbatteri, hjälpkontakt och element, spärrpaket, dämpdon, slinga och mekanism. De olika 
detaljerna monteras ihop i egna stationer för att sedan slutmonteras i en station. En av de sex 
huvuddetaljerna är spärrpaketet som enligt tidigare valts att studeras närmare. 
 
Spärrpaket: Spärrpaketen kan tolkas som hjärtat av brytaren och är den del av 
fjädermanöverdonet som styr funktionen av brytaren, i donet finns både ett till- och ett från 
spärrpaket. Dessa används när brytaren slår till eller från, det vill säga sluter eller bryter en 
ström. Spärrpaketen monteras i olika kombinationer utifrån vad de skall sitta i för typ av 
brytare och vilka krav kunden har på produkten. Dock är funktionen och uppbyggnaden den 
samma för alla paket. Bild 1 visar ett frånspärrpaket av standardtyp och som bilden visar har 
paketet många ingående detaljer. 

 

Bild 1 – Till vänster: Ett frånspärrpaket av standardtyp. Till höger: Den nya provutrustningen för 
spärrpaket. Foto: Elin Holgerson & Sandra Winsa 

Produktionen av spärrpaketen sker i form av montering av inköpt material vid en station i 
produktionsflödet som är bemannad av två till tre montörer per dag. Montörerna är 
stationerade vid denna montering vilket betyder att de är kunniga inom sitt område. Detta är 
en viktig faktor eftersom spärrpaketet innehåller många ingående detaljer som måste 
samverka för att paketen skall fungera. Förutom att montera ihop paketen justeras avståndet 
mellan lill- och mellanspärren in. Detta avstånd skall ligga mellan 0,1 och 0,3 millimeter för 
att spärrpaketet skall kunna fungera. Mätning och justering utförs idag manuellt av 
montörerna med hjälp av ett bladmått. Ett bladmått är ett verktyg bestående av tretton blad 
av olika breddimensioner från 0,05 till 1 millimeter. Genom att placera något av dessa blad 
mellan lill- och mellanspärren bestäms måttet på avståndet. 
 
Efter montering och justering utför montörerna en slutkontroll av spärrpaketens funktion. 
Fram till slutet av oktober 2004 provas spärrpaketen med en 15 år gammal provrigg. 
Konstruktionen på denna modulprovare är inte tillfredsställande då infästningen inte speglar 
spärrpaketens verkliga position i fjädermanöverdonet. Det går heller inte att applicera de 
olika krafter som tillhörande från- respektive tillfjäder framkallar för de olika energikrav 
som applikationerna kräver. Som nämnts tidigare har andra förbättringsprojekt och arbeten 
resulterat i att ABB köpt in en ny provutrustning som ska ersätta den gamla. Idag provas 
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dock paketen först i den gamla provutrustningen för att avgöra om paketet är godkänt eller 
inte för att sedan provas i den nya utrustningen. På detta sätt samlas data in vilket sedan kan 
användas för att skapa de gränser som styr om ett paket är godkänt eller icke godkänt. 
 
Den nya provmaskinen, se bild 1, som manövreras med hjälp av ett PC-program består av en 
bur innehållande ett tryckfinger, en låg- och en högtrycksarm för mätning av 
frigivningskrafter och självhämningskrafter. Maskinen mäter dessutom ett medelvärde av 
respektive kraft i en provsekvens. Det finns även utrustning för mätning av resistans och 
induktans i spolarna. När provsekvensen är färdig och har accepterats av operatören lagras 
värdena i en databas och en etikett som anger spärrpaketets identifikationsnummer skrivs ut. 
Etiketten fästs på det provade spärrpaketet för att senare kunna spåras. 
 

 

Figur 11 – En ritning på ett spärrpaket med viktiga ingående delar utmärkta. De krafter som mäts vid 
prov finns markerade. Källa: Danielsson (2003). 

Vid manövrering av en brytare med spärrpaket, enligt figur 11, spänningssätts spolen och 
skapar ett magnetfält i kärnan. Magnetfältet gör att kärnans ankare rör sig mot kärnan. 
Ankarspetsen drar med sig lillspärren vilket leder till att mellanspärren och storspärren rör 
sig. Kraften i brytaren frigörs och brytaren slår till eller från. Frigivningskraften kan 
beskrivas som den kraft som ankarspetsen har när den trycker in lillspärren, se figur 11, givet 
att en kraft ligger på stora rullen och att paketet löser ut. Självhämningskraften är den kraft 
som krävs på stora rullen, när lillspärren är helt intryckt, för att paketet skall lösa ut. 
(Danielsson, 2003) 
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4.2 DELPROJEKT 1 - INRAPPORTERING 

4.2.1 Measure 
Identifiering av potentiella orsaker till bristande kvalitetsavvikelserapportering 
Mätfasen inleds med att ett fiskbensdiagram, se metodavsnitt 2.3.2, upprättas. Diagrammet 
konstrueras utifrån de kunskaper som erhållits om inrapportering av kvalitetsavvikelser 
genom observationer vid rutinprov samt via studier av inrapporterade fel i Synergi. Genom 
att gruppera och förenkla fiskbensdiagrammet fås en förenklad bild där fyra stycken 
övergripande orsaker till den låga kvalitetsavvikelserapporteringen kan ses, se figur 12. 
 

Låg inrapportering av
kvalitetsavvikelser i Synergi

Bristande kunskaper om
datorprogrammet Synergi

Bristande förståelse för vad
syftet med Synergi är

Oklarheter om vad ett fel är
Tidigare former av
inrapporteringssystem finns
fortfarande tillgängligt  

 

Figur 12 – Egen illustration av ett fiskbensdiagram över orsaker till låg kvalitetsavvikelserapportering. 

Insamling av mätdata 
Med utgångspunkt från de fyra övergripande orsakerna till låg kvalitetsavvikelserapportering 
konstrueras intervjufrågor till personalen vid rutinprovningen, se bilaga A. Intervjuerna 
genomförs för att kartlägga vilka faktorer och i vilken grad de påverkar inrapporteringen av 
kvalitetsavvikelser i Synergi. För att få ett bra urval av åsikter väljs respondenter så att flera 
skiftlag samt både yngre och äldre personal finns representerade.  
 
I september 2004 finns det varken skriftliga eller muntliga gemensamma rutiner för hur data 
till beräkning av FPY skall samlas in. Samtal med personer i olika befattningar ger olika 
information vilket tyder på att en skriftlig definition av mätetalet bör upprättas för att minska 
risken för ett felaktigt värde på mätetalet. Insamlingen sker idag genom manuella metoder. 
Samtal med produktionsledare för rutinprovningen visar att data för antalet prov som inte 
blivit godkända vid första försöket samlas in genom en sammanställning av antalet ärenden i 
Synergi och en uppskattning av antalet avvikelser som noterats på ett särskilt papper i verk-
staden. Vid användning av detta papper motarbetas användningen av Synergi eftersom ett av 
Synergis huvudsyfte är att förenkla inrapporteringen av avvikelser genom att avskaffa 
pappersarbete. Dessutom finns det i dagsläget två ställen där data samlas medan meningen 
med Synergi är att samla all data i samma databas för att inte förlora viktig information, se 
teorikapitel 3.3. 

4.2.2 Analyse 
Identifiering av orsaker som påverkar den bristande kvalitetsavvikelserapporteringen 
De tankar och synpunkter som identifieras, i mätfasen, under samtal med utvald personal 
från rutinprovningen används för att upprätta ett relationsdiagram, se metodavsnitt 2.3.2. 
Åsikterna analyseras med hjälp av relationsdiagrammet i syfte att finna de grundläggande 
orsakerna, till bristande engagemang vad gäller inrapporteringen av kvalitetsavvikelser i 
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Synergi, samt för att skilja på symtom och underliggande problem. Relationsdiagrammet kan 
ses i sin helhet i bilaga B.  
 
De åtta nyckelfaktorer som identifieras som orsaker till bristande kvalitetsavvikelse-
rapportering, och väljs att arbeta vidare med, finns sammanställda i tabell 1. 

Tabell 1 – Sammanställning av flaskhalsar och pådrivare identifierade med hjälp av 
relationsdiagrammet. 

 
Fastställande av förbättringsmål 
Förbättringsmål som fastställs är att mängden inrapporterade kvalitetsavvikelser skall öka 
genom att tillgodose och arbeta med de nyckelorsaker som identifierades i relations-
diagrammet.  

4.2.3 Improve 
Skapa förbättringsförslag  
Utifrån de identifierade nyckelorsakerna skapas en handlingsplan innehållande sex stycken 
förbättringsförslag som skall öka användningen av Synergi hos medarbetarna i provrummet, 
se tabell 2. Några av åtgärderna i handlingsplanen är tillsatta för att, utifrån tankesättet i Sex 
Sigma, minska variationer i användningen av programmet mellan medarbetarna. Under 
tabellen följer en utförligare beskrivning av varje förbättringsförslag samt en förklaring på 
hur de kan genomföras vid en eventuell implementering. 

Tabell 2 – Handlingsplan innehållande förbättringsförslag för hur inrapporteringen i Synergi skall öka. 

     HANDLINGSPLAN 

Informationsmöte om Synergi 
Utbildning i användning av Synergi 
Feedback 
Öka kommunikationen 
Förbättringar av Synergi 
Utbildning i kvalitet 

FLASKHALS PÅDRIVARE 

• Motivation för att använda Synergi är 
bristande 

• Bristande kommunikation mellan kontor 
och verkstad 

• Olika åsikter om vilka fel som ska 
rapporteras i Synergi samt hur många fel 
som får rapporteras i ett synergiärende 

• Dålig utbildning i användning av Synergi 
för rutinprovningen 

• Andra inrapporteringsmetoder används 
istället för Synergi 

• Förståelse för att inrapporteringen av fel 
är en del av arbetet saknas 

• Väntar på förenklad version av Synergi 

• Bristande kunskap om kvalitet bland 
provarna 
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Informationsmöte om Synergi: Synergi är ett verktyg som, om det används på rätt sätt, kan 
öka medarbetarnas engagemang för kvalitetsutveckling inom företaget. Vilket är en av de 
stödjande variablerna inom förbättringsprogrammet Sex Sigma, se teorikapitel 3.2. Det 
viktigaste för att motivera medarbetarna och få användningen av programmet att fungera är 
att börja med ett informationsmöte om Synergi. Mötet skall behandla bakgrunden till 
programmet, varför företaget har satsat resurser på det samt beskriva vikten av att använda 
det. Eventuellt kan allmänna delar inom kvalitetsteknik tas upp för att ytterligare öka 
förståelsen för programmet. Det rekommenderas dock att en särskild utbildning utförs i detta 
syfte, se sista punkten i denna handlingsplan. Tjänstemän som är i kontakt med 
rutinprovningen ska vara eniga om den information som delges på mötet, detta då medar-
betarna idag upplever att de får olika information från olika personer. Förslag på vilka 
punkter som kan tas upp under mötet ses nedan. 
 

� Informera om vikten av att kvalitetsavvikelser rapporteras in och varför Synergi 
används. Berätta till exempel vem som har nytta av Synergi och hur personalen vid 
rutinprovningen kan hjälpa till genom att rapportera in de fel som uppstår. De 
rapporter som läggs in kan resultera i nya förbättringsprojekt som i sin tur leder till 
minskat antal fel och mindre arbetsbörda vid rutinprov. Här kan diagram visas över i 
vilken utsträckning Synergi används idag vid rutinprovningen. Även diagram över 
antalet inrapporterade ärenden per anställd vid rutinprovningen samt antalet ärenden i 
förhållande till antalet prov kan visas för att påvisa att inrapportering följs upp. 

 
� Förklara att den befintliga versionen av Synergi är den förenklade versionen då några 

medarbetare tror att en enklare version skall införas.  
 
� Tydliggör att inrapportering av fel ingår i deras arbetsuppgifter och att Synergi ska 

användas av alla. Detta för att även inrapportering skall prioriteras vid tidsbrist. Är 
arbetsbördan stor och provarna känner sig stressade kan det hända att fel-
rapporteringen skjuts upp på framtiden och senare glöms bort om inte det inte tydligt 
framgår att även avvikelsehantering är viktigt. Detta är ett bevis på vikten av 
ledningens engagemang vid förbättringsimplementeringar som beskrivs i teorikapitlet 
både inom Sex Sigma och den offensiva kvalitetsutvecklingen. Visar inte ledningen 
att avvikelsehanteringen är lika viktig som de övriga arbetsuppgifterna kan det inte 
förväntas att medarbetarna skall prioritera detta. 

  
� I dagsläget är det otydligt vad som klassas som ett fel även för medarbetarna. Detta 

betyder att beslutet om vad som skall rapporteras in blir ett subjektivt bedömande 
som kan variera från person till person. Vid en föreläsning på Luleå tekniska univer-
sitet rekommenderar Andersson (2004) att ett steg för att lyckas med kvalitets-
förbättringar och implementeringen av Sex Sigma är att införa toleranser och 
standarder för att minimera antalet subjektiva bedömningar inom produktionen. 
Dessa rekommendationer borde antas för att öka användningen av Synergi i 
rutinprovningen. Genom att upprätta specifikationer och standarder för vad som 
klassas som ett fel kan sedan krav ställas på att allt som avviker från dessa skall 
rapporteras in. Dessa standarder och specifikationer kan visas och förklaras på 
informationsmötet. Viktigt i denna punkt är att alla tjänstemän har samma definition 
av vad ett fel är, vad som ska rapporteras in samt hur många fel som får rapporteras i 
ett synergiärende innan personalen i provrummet delges denna information. 
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� Ge tydliga instruktioner om vad som gäller angående andra former av 
inrapporteringsmetoder, i detta fall vad som gäller för användandet av de gula 
respektive vita blanketterna. Den gula blanketten är generell inom hela 
organisationen och skall användas vid leverantörsavvikelser. Den vita blanketten är 
intern inom rutinprovningen och oenigheter råder om vad den skall användas till. I 
dagsläget används tre olika system för avvikelserapportering vilket medför oklarheter 
om vilket som skall användas i vilken situation. På grund av dessa oklarheter är 
risken stor att ärenden som bör ingå i beräkningen av FPY tappas bort. 

 
� Informera om de hjälpmedel som tagits fram för att underlätta inrapporteringen i 

Synergi. Visa exempel på hur en felrapport ska se ut innan den registreras och tala 
om att exemplen kommer att finnas tillgängliga vid varje dator. Visa även listan som 
tagits fram för att underlätta valet av ansvarig enhet och att även den kommer att 
finnas vid varje dator. 

 
Utbildning i användandet av Synergi: En teori som styrker vikten av att öka kvaliteten på 
de ärenden som läggs in i programmet är tankesättet som är återkommande inom 
kvalitetsteknik och som Bergman & Klefsjö (2001) beskriver i en av sina hörnstenar, basera 
beslut på fakta. Detta kan genomföras genom en praktisk utbildning i programmet. 
Utbildningen är till för nya medarbetare, som kanske på grund av datorovana, känner sig 
osäkra. Den bör dock även vara obligatorisk för de medarbetare som anser sig behärska 
programmet för att få en hög standard på de ärenden som läggs in. 
 
Brytarenhetens införande av Synergi är ett steg i rätt riktning för att lyckas med kvalitets-
utveckling eftersom Synergi kan kopplas ihop med det mätsystem som beskrivs som en av 
de fyra stödjande variablerna i Sex Sigmas ramverk, se teorikapitel 3.2. Med hjälp av 
Synergi kan företaget samla alla avvikelser i en databas, för att sedan kunna följa dessa och 
identifiera eventuella trender och utvecklingar. För att detta skall fungera och den 
information som hämtas skall vara tillförlitlig är det viktigt att alla avvikelser fylls i på 
samma sätt. I annat fall kan information gå förlorad vilket resulterar i felaktiga beslut. I 
dagsläget är de avvikelser som upptäckts i provrummet av varierande kvalitet, exempelvis 
innehåller vissa avvikelser flera fel i samma rapport medan det enligt definitionen av 
programmet endast skall registreras ett fel i varje ärende, se figur 13. Dessutom fyller olika 
personer i ärenden av samma typ på olika sätt. För att öka chanserna att alla medarbetare 
fyller i Synergi på samma sätt är det lämpligt att genomföra praktisk utbildning i 
programmet. 

 
Figur 13 – Ett utdrag ur Synergi som visar ett exempel på hur någon har lagt in två fel i samma 
ärende. När information sedan söks i databasen kommer information om något av felen att gå 
förlorad. Källa: Synergi. 
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Den person som håller i utbildningen har sedan personligen ansvar för att hålla kontinuerlig 
kontakt med varje medarbetare för att se resultatet av utbildningen. På detta sätt upptäcks det 
om mer utbildning behövs. För att visa att Synergi är prioriterat och få medarbetarna att 
använda programmet är det, som också beskrivs i teorikapitlet angående ledningens 
engagemang för Sex Sigma projekt, viktigt att utbildaren aktivt driver på och tar kontakt 
med medarbetarna och inte tvärtom. Ett förslag på hur utbildningen kan vara uppbyggd och 
ske finns i nedanstående punkt. 
  

� Under några dagar samlas ett antal kvalitetsavvikelser in, vilka inte rapporteras in i 
Synergi utan istället skrivs de uppgifter som behövs för rapporteringen ner på ett 
vanligt papper. Varje provare ägnar sedan någon timme, tillsammans med kunnig 
personal från kvalitetsavdelningen, till att dokumentera dessa fel på ett korrekt sätt i 
Synergi som träning. 

 
Feedback: Många upprörda känslor finns angående feedback på inlagda Synergiärenden. 
Medarbetarna anser att det dröjer för länge innan ärenden avslutas samt att den återkoppling 
som slutligen ges är svag. För att öka motivationen och underhålla användningen av Synergi 
bör medarbetarna erhålla feedback angående de ärenden som rapporterats in. Informationen 
skall vara av den sort som berör dem och bör läggas fram på ett positivt sätt för att öka 
motivationen. Medarbetarna vill inte bara ta del av antalet ärenden som lagts in utan vill 
även informeras om vad dessa ärenden har resulterat i som är till nytta för dem. Feedback 
kan vara i form av information om de förbättringsprojekt som drivs för att minska antalet fel 
och därmed underlätta arbetet vid rutinprov. 
 
Förbättringar av Synergi: Det kanske mest kännetecknande för kvalitetsutveckling är 
grundtankarna om ständiga förbättringar, att i princip allt kan förbättras ytterligare för att nå 
högre kvalitet. Dessa tankar beskrivs av Bergman & Klefsjö (2001) som hörnstenen 
angående ständiga förbättringar och av Magnusson et al. (2003) som kärnan inom Sex 
Sigma, förbättringsprojekten. Utifrån detta konstateras att även Synergi behöver ständiga 
förbättringar för att göras mer effektiv. Eftersom det förekommer en allmän åsikt i 
provrummet om att inrapporteringen av en avvikelse är tidskrävande och svår är en sådan 
förbättring tillexempel att uppdatera programmet för att förenkla ifyllandet. En sådan 
uppdatering kan vara det förslag som framkom i ett tidigare förbättringsprojekt genomfört av 
Danielsson & Lindberg (2003) som handlar om en koppling mellan det provprogram som 
används i rutinprovningen och Synergi. Efter avslutat prov ska medarbetaren vara tvungen 
att ange om provet var godkänt eller felaktigt, om felaktigt prov anges öppnas ett 
avvikelsedokument. 
 
Ytterligare en förbättringsmöjlighet är att Synergi även innehåller någon form av förslags-
verksamhet. Behovet finns uppenbarligen eftersom ärenden där medarbetarna lagt in 
förbättringsförslag på lösningar identifieras under studierna av Synergiärenden. 
Förslagsverksamhet är ett sätt att öka engagemanget hos medarbetarna vilket kan medföra att 
användningen av Synergi ökar, se teorikapitel 3.2.1. 
 
Öka kommunikationen: Att öka kommunikationen både mellan tjänstemän och verkstad 
och tjänstemän emellan är viktigt eftersom det idag förekommer missförstånd.  Alla de 
ovanstående punkterna är aktiviteter som indirekt bidrar till ökad kommunikation. Ett 
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konkret exempel är implementering av förslagsverksamhet vilket medför att förslag som 
finns hos medarbetare i produktionen inte skall gå förlorade. 
 
Utbildning inom kvalitet: För att på bästa sätt lyckas med implementering av Synergi och 
andra kommande förbättringsprojekt är det mest effektivt att genomföra någon sorts 
utbildning inom kvalitetsområdet för alla inom hela organisationen. Eftersom företaget har 
utbildade Black Belts är det naturligt att fortsätta implementeringen av Sex Sigmas 
utbildningsplan, se teorikapitel 3.2.1. Vid samtal med medarbetare i provrummet upplevs 
den allmänna förståelsen för kvalitet vara bristande. 
 
Imai (1986) beskriver att en av de största skillnaderna mellan Japanska och västerländska 
företags kvalitetsstyrning är att väst sprider yrkesmässig kunskap i kvalitet till tekniker och 
ingenjörer men den görs sällan tillgänglig för andra anställda. I Japan har avsevärda 
ansträngningar gjorts för att överföra den nödvändiga kunskapen till alla anställda, inklusive 
medarbetare på verkstadsgolvet. 
 
Utvärdering och prioritering av förbättringsförslagen 
Ett möte upprättas där kvalitetschef, produktionsledare för den berörda produktionslinjen, 
produktionsledare för rutinprovningen samt författarna av detta arbete närvarar för att 
tillsammans diskutera och utvärdera vart och ett av de sex förbättringsförslagen utifrån 
svårighetsgrad, kostnad och vinst. Varje förslag diskuteras tills alla deltagare är införstådda 
med innebörden. Mötet avslutas när konsensus nåtts om att ett informationsmöte om Synergi 
ska genomföras redan samma vecka och att utbildning i användningen av Synergi ska startas 
upp efter informationsmötet. De andra förslagen skall eventuellt behandlas senare av 
företaget. 
 
Implementering av de bästa lösningarna 
Informationsmötet om Synergi hålls de första dagarna i oktober av personal från 
kvalitetsavdelningen. Under mötet närvarar även rutinprovningens produktionsledare. De 
punkter som behandlas under mötet är: 
 

• Syftet med Synergi 
• Befintlig version av Synergi är den förenklade versionen 
• Definition av kvalitetsavvikelse 
• Kvalitetsavvikelserapportering ingår i arbetsuppgiften  
• Andra inrapporteringsmetoder (Gula respektive vita blanketten) 
• Statistik över inrapportering i dagsläget 
• Hjälpmedel för att underlätta inrapportering i Synergi  
• Utbildning i användning av Synergi 

 
Utbildning i användning av Synergi genomförs av personal från kvalitetsavdelningen och 
vänder sig till de medarbetare från rutinprovningen som känner med sig att en utbildning 
behövs. Uppbyggnaden av utbildningen följer det förslag som finns angivet i 
handlingsplanen. Sammanfattningsvis bygger utbildningen på att kvalitetsavvikelser samlas 
in under några dagar för att tillsammans med utbildaren dokumentera dessa avvikelser på ett 
korrekt sätt i Synergi. 
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4.2.4 Control 
Kontrollera förbättringarnas effekt 
För att kontrollera effekten av de implementerade förbättringsförslagen som genomfördes i 
slutet av september undersöks antalet inrapporterade kvalitesavvikelser i Synergi. För att 
kunna göra jämförelser presenterar diagram 5 antalet avvikelser både för tiden innan och 
efter åtgärderna. Enligt diagrammet har användningen av Synergi ökat genom att nya 
användare av programmet har tillkommit samt att de personer som använde Synergi före 
åtgärderna har ökat sin användning. 

Antalet avvikelser per person och månad 
juni - december 2004
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Diagram 5 – Antalet Synergiärenden per person och månad. Den horisontella axeln representerar 
medarbetare i provrummet och den vertikala axeln antalet avvikelser. Staplarnas höjd visar det totala 
antalet avvikelser från juni till december. Stapeln är uppdelad för att visa antalet varje månad.  
Källa: Synergi. 

Under oktober och november månad ökar FPY även fast antalet registrerande avvikelser 
ökar under samma tid, se diagram 6. Rimligtvis borde dock mätetalet minska under dessa 
månader. Orsaker till varför värdet inte beter sig som väntat är okänt. 
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Aktuellt respektive målvärde på FPY
januari - december 2004
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Diagram 6 – Det aktuella värdet samt målvärdet på FPY respektive månad från januari till december 
2004. Källa: Kvalitetsavdelningen, ABB. 

Förankra och dokumentera 
För att bibehålla oktobers och novembers uppnådda kvalitetsnivå krävs uppföljning av 
utfallet regelbundet. Diagram 5 visar på sjunkande siffror av användandet av Synergi under 
december månad vilket kan bero på att medarbetarna inte är tillräckligt motiverade att 
använda programmet. Med hjälp av Synergi kan inrapporteringen lätt övervakas. Under 
arbetets gång har detta skett månadsvis vilket även är att rekommendera framöver. För att 
öka motivationen och visa att användning av Synergi är prioriterat är det viktigt att visa 
uppföljningar för medarbetarna i provrummet. Visas det att antalet Synergiärenden per 
person registreras kanske motivationen för att använda programmet ökar. 
 
Kommunicera och visualisera uppnådda resultat 
Under arbetes gång har möten genomförts med berörda parter vilket har gjort att mycket av 
arbetet redan är känt för delar av företaget. Det är dock viktigt vid genomförande av Sex 
Sigma projekt att hela organisationen får ta del av uppnådda resultat. Denna rapport kan ses 
som ett sätt att kommunicera och visualisera både uppnådda resultat och arbetssättet DMAIC 
till såväl intern som extern kund. Arbetet redovisas även muntligt på företaget. 
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4.3 DELPROJEKT 2 - FELANDE ENHET 

4.3.1 Measure 
I mätfasen för felande enhet skall data för två olika syften samlas in. Det första syftet är att 
undersöka spärrpaketens naturliga variation vilket görs genom egna försök med hjälp av den 
nya provutrustningen. Det andra syftet som är att ge förslag på styrdiagram uppfylls med 
hjälp av data från den dagliga produktionen. 
 
Då provutrustningen är helt ny och dessutom möjliggör mätning på variabler som tidigare 
inte varit möjliga att undersöka finns mycket begränsad kunskap om var mätvärdena bör 
ligga för att klassas som godkända samt hur dessa påverkas av antalet manövrar som 
spärrpaket utsätts för. Med hjälp av de resultat som erhålls vid genomförandet av de egna 
försöken samt från undersökning av data som genererats i den dagliga produktionen kan en 
bättre bild av spärrpaketens naturliga variation skapas. Utifrån denna kunskap kan företaget 
lättare upprätta gränser i provutrustningen för var mätvärden bör ligga för att spärrpaket ska 
klassas som godkända. Minskar antalet felaktiga spärrpaket med hjälp av den nya 
provutrustningen hittas felen innan de når rutinprovet. Detta skulle innebära en ökning av 
antalet godkända prov i rutinprovningen vilket påverkar FPY genom en höjning av mätetalet. 
 
Till de egna försökens förfogande monteras tio stycken spärrpaket av standard typ, fem 
stycken tillspärrpaket och fem stycken frånspärrpaket. Vid monteringen tas spärrpaketshusen 
från den buffert som montörerna har, varför det inte är säkerställt vem av de två montörerna 
som monterat just dessa tio hus. För att minska påverkan från ytterligare variationskällor i 
samband med monteringen sker slutmonteringen av endast en montör. Samma person utför 
sedan provmomentet i den gamla provriggen samt justerar avståndet mellan lill- och 
mellanspärren med hjälp av ett bladmått. Spärrpaketen ges slutligen ett 
identifikationsnummer från ett till tio för att de inte ska förväxlas 
 
Upprättande av mätplan 
Utifrån samtal med handledare beslutas att varje paket ska genomgå fyra olika provmoment 
där varje typ av prov upprepas 15 gånger per spärrpaket. Proven genomförs för att skapa en 
större förståelse för spärrpaketens naturliga variation vilket behövs vid val av vilken typ av 
styrdiagram som bör införas. De olika provmoment som genomförs beskrivs och utförs i den 
ordning som anges nedan. 
 

� Provmoment 1. Spärrpaketen ”vilar” en timme mellan varje prov.  Spärrpaketen 
undersöks under normala förhållanden, det vill säga vila förekommer mellan 
manövrerna, i verkligheten är dock vilan betydligt längre. Testet visar om 
motionering krävs för att stabilisera värdena, alltså om inkörning av paketen krävs 
för att erhålla stabila värden. 

 
� Provmoment 2. Spärrpaketen provas 15 gånger i rad med bara någon sekunds 

vila. Undersökningen visar om det föreligger någon skillnad av resultatet om paketen 
utsätts för icke normala förhållanden dvs. när flera manövrar i rad genomförs. Under-
sökningen visar även om ytterligare motionering krävs. 
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� Provmoment 3. Mellanspärr byts ut mot manuellt slipad mellanspärr. 
Undersökningen visar om skillnader finns mellan den nya maskinellt slipade 
mellanspärren och den gamla manuellt slipade. Undersökningen genomförs även för 
att kontrollera om den maskinellt slipade mellanspärren fått önskad effekt, nämligen 
minskad variation. Samma montör som tidigare tas till hjälp för att bereda de 
manuellt slipade mellanspärrarna enligt den procedur som användes innan införandet 
av den färdigslipade spärren. Vid detta provmoment ersätts de nya mellanspärrarna 
av de gamla i de tio spärrpaket som hittills genomgått 30 prov. Då varje provsekvens 
innehåller cirka 20 manövrar för ett tillspärrpaket och cirka 28 manövrar för ett 
frånspärrpaket innebär detta att varje tillspärrpaket utsatts för 600 manövrar och varje 
frånspärrpaket 840 manövrar, livslängden beräknas till 10000 manövrar. Om 
motionering är av betydelse torde dess inverkan vara begränsad och variationen 
mindre då spärrpaketen är ordentligt inkörda. 

 
� Provmoment 4. Mellanspärr byts tillbaka till maskinellt slipad mellanspärr. Krävs 

ytterligare motionering innan spärrpaketen stabiliserats underlättas analysen, om typ 
av mellanspärr inverkar på resultatet, genom att avsluta undersökningen med att åter-
ställa den maskinellt slipade mellanspärren. 

 
� Provmoment 5. ”Klickande” spärrpaket. Icke fungerande tillspärrpaket 

identifierade vid rutinprovningen undersöks för att kontrollera om skillnader finns 
gentemot de spärrpaket som monterats för ovanstående provmoment. Då endast ett 
frånspärrpaket finns identifierat genomförs ingen jämförelse av denna spärrpaketstyp 
då resultatet blir alltför osäkert. 

 
Insamling av mätdata 
Efter att de olika provmomenten planerats påbörjas insamlingen av mätdata. Försöken utförs 
i november månad under två veckors tid på kvällar och helger eftersom provutrustningen 
används i monteringen under dagtid. Innan ett nytt provmoment påbörjas besiktas varje 
spärrpaket av montören. Besiktningen innefattar en yttre kontroll av spärrpaketen samt att 
avståndet mellan lill- och mellanspärr justeras om nödvändigt. 
 
I mitten av december samlas slutligen all data in som genererats i den dagliga produktionen 
som skett från och med slutet av oktober då provutrustningen togs i bruk. Skillnaden mellan 
data från provmoment 1 till 5 och data från den dagliga produktionen är främst att spärrpaket 
testade i produktionen endast genomgår ett prov samt att alla till- respektive frånspärrpaket 
inte är av standardtyp. Produktionsdata undersöks och används när förslag av styrdiagram 
ges. 

4.3.2 Analyse 
Öka förståelsen för spärrpaketens beteende  
Insamlad data från till- respektive frånspärrpaket analyseras med hjälp av det statistiska pro-
grammet Minitab. För varje provmoment och spärrpaket upprättas diagram för att undersöka 
trender och variation. Snabbt konstateras att variationen inom ett och samma paket är mycket 
stor samt att stora skillnader finns paketen emellan. Exempel på detta ses i diagram 7. 
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Diagram 7 – Exempel på uppmätt variation inom ett spärrpaket samt variation mellan olika paket. 

För att underlätta analysen av motionering och variation upprättas diagram över 
självhämnings- respektive frigivningskraften för båda typer av spärrpaket. Varje utmarkerat 
mätvärde i diagrammet över tillspärrpaket är ett medelvärde, vilket är beräknat av data från 
de fem tillspärrpaketens testresultat. Detsamma gäller vid upprättande av diagrammet över 
frånspärrpaket. 
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Diagram 8 – Sammanställning av provmoment 1 till 4 för till- respektive frånspärrpaket. 

Diagram 8 påvisar att en lång inkörningsperiod krävs innan självhämningskraften planar ut 
och stabiliseras för både till- och frånspärrpaket. Upprättas trendlinje för respektive 
provmoment ses en negativ trend även i provmoment 4 vilket innebär att spärrpaketen trots 
1200 respektive 1680 manövrar inte är helt inkörda. Enligt uppgifter från konstruktör är det 
önskvärt med en minskande självhämningskraft eftersom problem uppstår när alltför höga 
krafter krävs för att spärrpaket ska lösa ut. Provmoment 1 i diagrammet visar att 
tillspärrpaketet ligger betydligt högre än frånspärrpaket i början av momentet. En annan 
skillnad mellan till- och frånspärrpaketens första provmoment är att inomgruppsvariationen 
är större för frånspärrpaket än för tillspärrpaket. 
 
En markant ökning av variationen mellan tillspärrpaket kan ses i provmoment 3 när den 
manuellt slipade mellanspärren används. Detta ses dock inte i diagrammet över 
frånspärrpaket vilket kan bero på att just denna mellanspärr erhöll ett utseende mycket likt de 
maskinellt slipade mellanspärrarnas. 
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Ur diagram 9 konstateras att frigivningskraften för tillspärrpaket sjunker med antalet 
manövrar medan frånspärrpaketen är oberörda. Detta påvisar än en gång hur individuella 
spärrpaketen är. Vilken sorts slipning som genomförts på mellanspärren saknar betydelse för 
såväl till- som frånspärrpaket. Diagrammen påvisar dock att stor variation finns mellan de 
olika spärrpaketen. Generellt sett är denna kraft högre för till- än för frånspärrpaket. När det 
gäller inomgruppsvariationen på denna kraft är skillnaderna inte lika stora för de olika 
typerna av paket som vid självhämningskraften. 
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Diagram 9 – Frigivningskraft för provmoment 1 till 4. 

Vid jämförelse mellan ”klickande” spärrpaket från rutinprovningen och spärrpaket som 
används under provmoment 1 till 4 upprättas diagram på samma sätt som ovan. För att ta 
hänsyn till antalet genomförda manövrar paketen utsatts för innan detta test sker jämförelsen 
mot data från provmoment 1. I diagram 10 ses att självhämnings- respektive 
frigivningskraften är betydligt högre för de spärrpaket som inte fungerat tillfredsställande i 
rutinprovningen. Även variationen spärrpaketen emellan är större för de ”klickande” 
spärrpaketen.  
 

 

Diagram 10 – Jämförelse av självhämnings- respektive frigivningskraften mellan "klickande" 
spärrpaket och spärrpaket tillverkade för detta projekt. 

Identifiera vilka faktorer som orsakar variationen 
För att försöka utreda orsaken till de resultat som framkommit angående spärrpaketens 
beteende genomförs försöksplanering. Genom att finna orsaker till den sjunkande 
självhämningskraften och de stora variationerna kan metoder för hur mätningen skall ske 
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säkerställas. Försöksplaneringen utförs i form av två olika faktorförsök. Försök 1 genomförs 
i syfte att kartlägga de faktorer som orsakar den sjunkande självhämningskraften. Försök 2 
syftar till att finna de faktorer som bidrar till den variation som identifierats både inom och 
mellan spärrpaket för såväl självhämnings- som frigivningskraft.  
 
Enligt teorin om försöksplanering som finns i kapitel 3.5 är det vikigt att personer med olika 
kunskaper om produkten och processen deltar vid planeringen av försöken. Därför hämtas 
kunskap om spärrpaketen, dess ingående delar och montering från samtal med montörer, 
personal i rutinprovningen samt konstruktör kunnig inom området. Även tidigare rapporter 
inom området studeras. Kunskap om spärrpaketens nya provutrustning hämtas från 
leverantörer av utrustningen, produktionstekniker, operatörer samt egna erfarenheter. 
Informationen sammanställs och analyseras med hjälp av ett fiskbensdiagram, se bilaga D.  
 
Försök 1 - Sjunkande självhämningskraft: Försöket genomförs för att finna vilka 
komponenter i ett spärrpaket som bidrar till att självhämningskraften minskar. Utifrån egna 
kunskaper om spärrpaketet och i samråd med handledarna på företaget beslutas att detta 
försök endast skall behandla produkten varför processen utesluts. Detta beslut medför att de 
faktorer som väljs i planeringen av försöket är ingående komponenter i spärrpaketet. 
Försöket planeras utifrån det upprättade fiskbensdiagrammet och Coleman & Montgomery´s 
”Master Guide Sheet” som beskrivs i kapitel 3.5.2. Planeringen omfattar dock inte alla 13 
punkter då några utesluts på grund av att information saknas och vissa inte anses av intresse i 
detta arbete. Planen i sin helhet finns redovisad i bilaga D och en sammanställning av de sex 
identifierade styrfaktorerna och deras nivåinställningar finns i tabell 3. Faktorn ”Paket” 
innefattar i detta fall alla de resterande ingående delar av spärrpaketet som inte varieras, se 
tabell 3 samt ritningen av spärrpaket sidan 25. 

Tabell 3 – Valda styrfaktorer och dess nivåinställningar. 

 Styrfaktorer Låg nivå Hög nivå 
A Storspärr Sliten Ny 
B Stora rullen Sliten Ny 
C Lilla rullen Sliten Ny 
D Mellanspärr Sliten Ny 
E Lillspärr Sliten Ny 
F Paket Slitet Nytt 

 
Enligt kapitel 3.5.1 och med hjälp av Design Expert upprättas en försöksplan över de 
identifierade styrfaktorerna och dess samspel. Försöket genomförs som ett reducerat 
tvåfaktorsförsök med försöksplanen 26-1, se bilaga E. De 32 försöken utförs i slumpmässig 
ordning, vilket rekommenderas av Montgomery (2001a) för att motverka störfaktorernas 
inverkan, se kapitel 3.5.2. 
 
Den låga nivån för respektive faktor innebär att komponenten har utsatts för drygt 1300 
manövrar innan försöket påbörjas, den höga nivån indikerar att komponenten är helt ny och 
därmed inte är utsatt för någon manöver. Genom att skifta slitna komponenter med helt nya 
kommer den komponent som slits in och därmed orsakar en sjunkande självhämningskraften 
att falla ut som en aktiv faktor. För varje prov som genomförs utsätts de olika detaljerna för 
ytterligare 28 manövrar, vilket innebär att varje komponent utsatts för ytterligare 450 
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manövrar då försök 1 är klart. Till detta försök valdes det spärrpaket där 
självhämningskraften planat ut mest, enligt upprättade diagram, att fungera som det slitna 
paketet i undersökningen. Detta för att minska påverkan av inkörning. 
 
Resultatet av försöket analyseras med hjälp av dataprogrammet Design Expert. Eftersom 
inga replikat utförs kan inte en ANOVA-tabell användas för att skatta de aktiva faktorerna, 
se kapitel 3.5.3. Utifrån upprättad normalfördelningsplot, se figur 14, ses att de tre 
huvudfaktorerna A, D och F är aktiva eftersom de avviker från normalfördelningslinjen. 
 

 
Figur 14 – Normalfördelningsplot över effekterna. 

För att bestämma om försöken resulterat i ett godtyckligt modellantagande utförs en 
residualanalys, där signifikansnivån är bestämd till 5 procent. Till vänster i figur 15 
redovisas en normalfördelningsplot över residualerna. Denna visar att p-värdet är större än 
0,05 vilket betyder, med ett konfidensintervall på 95 procent, att antagandet om att 
residualerna kommer från en normalfördelning inte kan förkastas. Inga avvikande mönster 
konstateras när residualerna plottas mot varje aktiv faktor eller mot prognostiserade värden. 
Plottas residualerna däremot mot körordningen ses en stark negativ trend, vilket kan ses i 
den högra delen av figur 15. Detta beror antagligen på fortsatt inkörning av de olika 
komponenterna. En regressionsanalys kan ge svar på om de olika komponenterna påverkas 
av hur många manövrar spärrpaketet utsatts för men på grund av tidsbrist genomförs inte 
denna analys. 
 



 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällvetenskap 
                                                     Avdelningen för kvalitets- och miljöledning                                                  40 

~ FALLSTUDIE ~ 

                      
Figur 15 – Normalfördelningsplot över residualerna samt residualerna plottade mot körordning. 

Som sammanfattning på detta försök dras slutsatsen att storspärr, mellanspärr samt paket är 
de komponenter som slits in och därmed påverkar självhämningskraften. För att uppnå en låg 
självhämningskraft bör storspärren samt paketet vara inkörda och mellanspärren vara ny. 
 
Försök 2 - Variationspåverkande faktorer: Försöket genomförs för att finna orsaker till den 
variation som finns inom och mellan spärrpaket för såväl självhämnings- som 
frigivningskraft. Utifrån egna kunskaper om spärrpaketet och i samråd med handledarna på 
företaget beslutas att detta försök skall behandla både produkten och processen. Detta 
medför att de faktorer som väljs i planeringen av försöket både är komponenter i 
spärrpaketet och faktorer som rör produktionsprocessen. Försöket planeras på samma sätt 
som försök 1 vilket finns redovisat i bilaga F. 
 
Tabell 4 är en sammanställning av de fyra identifierade styrfaktorerna och deras låga 
respektive höga nivåer. Faktor A är som det låter en injustering av avståndet mellan lill- 
respektive mellanspärren. Styrfaktor B innebär hur hårt spärrpaketet skruvas fast i 
provmaskinen med hjälp av den ratt som ses i det högra fotografiet i bild 1 sidan 24. Faktor 
C betyder mängden fett som appliceras på spärrpaketens ingående detaljer vid montering. 
Faktor D innebär två identiska spärrpaket. 

Tabell 4 – Valda styrfaktorer och dess nivåinställningar. 

 Styrfaktorer Låg nivå Hög nivå 
A Avstånd mellan lillspärren och mellanspärren (mm) 0,1 0,3 
B Paketets fastsättning i provmaskinen Löst Hårt 
C Fett Inget fett Fett 
D Paket Paket 1 Paket 2 

 
Utifrån kartlagda styrfaktorer upprättas en försöksplan som ligger till grund för försökets 
genomförande. Försöket genomförs som ett fullständigt tvåfaktorsförsök med försöksplanen 
24 och med två replikat, se bilaga G. Försöken utförs med hänsyn tagen till om de olika 
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komponenterna ska vara infettade eller ej eftersom det är mycket tidskrävande moment. 
Slumpmässighet finns dock inom varje grupp av test där fett applicerats och där inget fett 
används. I försöksplanen representeras låg och hög nivå av –1 respektive 1. 
 
Design Expert tas återigen till hjälp för att analysera påverkande faktorer hos 
resultatvariablerna. Då försöksplanen innehåller replikat kan ANOVA användas för att skatta 
signifikanta effekter, se kapitel 3.5.3. Normalfördelningsplot över de båda krafterna ses i 
figur 16 nedan. Att endast huvudeffekten D faller ut som aktiv kan bero på att paketen 
sinsemellan är mycket olika, vilket också påvisas i analysen av provmoment 1 till 5, se 
diagram 7. 
 

 
Figur 16 – Normalfördelningsplot över effekter för självhämnings- respektive frigivningskraften. 

För att bestämma om försöken har resulterat i ett godtyckligt modellantagande utförs en 
residualanalys med en signifikansnivå på 5 procent. Då p-värdet är större än 0,05 för 
frigivningskraften kan inte antagandet om att residualerna kommer från en normalfördelning 
förkastas med en signifikansnivå på 5 procent, se figur 17. Självhämningskraftens p-värde är 
dock mindre än signifikansnivån vilket tyder på att kraften inte är normalfördelad. Detta 
anses inte som något större problem eftersom syftet med detta arbete inte är att ta fram en 
modell för att optimera responsvariabelns inställningar utan endast finna aktiva faktorer. 
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Figur 17 – Normalfördelningsplot över residualer för frigivnings- respektive självhämningskraften. 

Inga avvikande mönster konstateras när residualerna plottas mot varje aktiv faktor eller mot 
prognostiserade värden. Plottas residualerna mot körordning konstateras heller inga trender, 
se figur 18. Detta beror antagligen på att spärrpaketen endast utsätts för 32 manövrar i detta 
försök medan komponenterna i försök 1 genomgår 450 manövrar. 
 

          
Figur 18 – Residualer plottade mot körordning för självhämnings- respektive frigivningskraften. 

Sammanfattningsvis konstateras att spärrpaket är en mycket individuell komponent vilket 
gör att det vid undersökning av dessa krävs att ett stort antal paket undersöks för att få ett 
mer trovärdigt resultat. 
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Undersökning av produktionsdata  
Undersökning av produktionsdata genomförs för att senare kunna ge förslag på styrdiagram. 
Insamlad data, över självhämnings- respektive frigivningskraften, genererad i den dagliga 
produktionen normalfördelningstestas eftersom vissa styrdiagram är mer känsliga för icke 
normalitet än andra. Det normalfördelningstest som väljs att genomföras är  Minitab’s Ryan- 
Joiner vilket är att jämföra med Shapiro Wilks. Utifrån normalfördelninsplotter samt 
tillhörande test, se bilaga H, konstateras att större delen av dessa data inte är 
normalfördelade. 
 
Data över självhämnings- respektive frigivningskraften testas även för autokorrelation, se 
bilaga H. En svag positiv autokorrelation identifieras för tillspärrpaket vid mätning av 
frigivningskraften, medan övriga tester påvisar att ingen autokorrelation förekommer. Om 
upprättat styrdiagram för kontroll av tillspärrpaketens frigivningskraft ger många larm kan 
detta bero på autokorrelationen. Genom mindre frekvent insamling av data kan dock 
autokorrelationen brytas (Montgomery, 2001b). 

4.3.3 Improve 
Förbättringsförslag 
Utifrån de kunskaper om spärrpaket som erhållits i analysfasen ska nu förslag på styrdiagram 
ges. I analysfasen konstateras bland annat att stor variation förekommer både inom och 
mellan spärrpaket. För att minska påverkan av den inbyggda variationen som finns inom 
varje paket beslutas att de medelvärdesberäknade självhämnings- respektive 
frigivningskrafterna, vilka mäts automatiskt i maskinen, är de variabler som ska kontrolleras 
med hjälp av styrdiagram.  
 
Med hänsyn tagen till de olika stegen i Montgomery’s guide för val av styrdiagram, se 
teorikapitel 3.4, ges förslaget att X - R diagram kan upprättas för att kontrollera processen. 
Enligt Montgomery (2001b) upprättas provgrupper enbart när delar av produktionen 
kontrolleras, vilket dock inte är fallet med spärrpaket eftersom varje monterat paket i 
produktionen testas i provutrustningen. Här väljs provgruppsbaserade styrdiagram för att 
minska påverkan av den ickenormalitet som identifierats. Dessutom ger dessa diagram ett 
jämnare och mer lättolkat utseende då den slumpmässiga spridningen, enligt Bergman & 
Klefsjö (2001) i kapitel 3.4, minskas genom att medelvärdet av de medelvärdesberäknade 
krafterna beräknas. 
 
X - R diagram över valda variabler, och med en provgruppstorlek på fem som 
rekommenderas av Bergman & Klefsjö (2001), ses i diagram 11 och 12. I dessa diagram har 
all data som genererats i den dagliga produktionen tagits med och är placerad i provgrupper. 
Styrgränserna för respektive diagram är beräknade utifrån de 25 första provgrupperna. 
Resterande värden plottas sedan in för att kontrollera om processen är stabil. I början av 
användandet av styrdiagram rekommenderas att larm endast uppstår om något värde hamnar 
utanför styrgränserna. När styrdiagram inte längre är någon nyhet för operatörerna och om 
intresse finns att studera ytterligare information kan test göras för att upptäcka trender i 
diagrammen. 
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Diagram 11 – X - R diagram över medelvärdesbaserad självhämningskraft för till- respektive från-
spärrpaket. 
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Diagram 12 – X - R diagram över medelvärdesbaserad frigivningskraft för till- respektive 
frånspärrpaket. 

Styrdiagram över självhämningskraften för tillspärrpaket påvisar att statistisk jämvikt råder 
vilket innebär att processen är i sådan kondition att kraven för upprättande av styrdiagram 
uppfylls. Övriga tre diagram påvisar värden utanför såväl övre som undre styrgräns vilket 
resulterar i att larm uppstår. Eftersom ingen information finns som ger en förklaring om vad 
dessa höga värden beror av kan de inte exkluderas från diagrammen. Provgrupper som 
resulterar i värden utanför den övre styrgränsen för självhämnings- respektive 
frigivningskraften bör kontrolleras närmare då de kan innehålla spärrpaket som har samma 
beteende som de ”klickande” paketen i rutinprovningen. Denna kontroll underlättas om varje 
enskilt paket plottas i ett diagram. Förslag ges därför att komplettera X - R diagrammen med 
I-MR diagram. Styrdiagram av denna typ ses i diagram 13 och 14. 
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Diagram 13 – I-MR diagram över medelvärdebaserad självhämningskraft för till- respektive 
frånspärrpaket. 

Betydligt fler larm uppstår i dessa diagram varför I-MR diagrammen är viktiga att 
kontrollera för att spärrpaket med mycket höga krafter inte ska missas. Larm som ges på 
grund av värden utanför den nedre styrgränsen kan ägnas mindre tid. Diagrammen illustrerar 
på ett bra sätt hur varje enskilt paket förhåller sig till de andra, de ger en rättvisande bild av 
den naturliga variationen.  
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Diagram 14 – I-MR diagram över medelvärdebaserad frigivningskraft för till- respektive från-
spärrpaket. 

Implementering av förbättringsförslag 
Examensarbetets storlek är för begränsad för att kunna omfatta implementeringarna av de 
förbättringsförslag som ges. Det är därför upp till företaget att utvärdera och implementera 
förslagen. På grund av detta är sista fasen i DMAIC-cyklen inte möjlig att genomföra i detta 
projekt.



 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällvetenskap 
                                                     Avdelningen för kvalitets- och miljöledning                                                  46 

~ SLUTSATS OCH DISKUSSION ~ 

5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Detta kapitel beskriver de sammanfattande slutsatser och diskussioner som dras utifrån 
examensarbetets resultat. Inledningsvis behandlas det första delprojektet ”Inrapportering”, 
därefter beskrivs det andra projektet ”Felande enhet”. 

5.1 INRAPPORTERING 
Detta delprojekt syftar till att öka inrapporteringen av avvikelser i Synergi. Resultatet av det 
informationsmöte och den utbildning i användning av Synergi som genomförts ökar 
användningen av avvikelsehanteringsprogrammet bland medarbetarna i provrummet under 
oktober och november. De personer som använde programmet innan åtgärderna har ökat sin 
användning och dessutom har en stor del nya användare tillkommit. Användningen har ökat 
från sju till elva medarbetare av totalt femton stycken. Under de månader som projektet 
genomförs ökar produktionen något, detta tros dock inte vara orsaken till det ökade antalet 
avvikelser. Detta påstående styrks av det nya antalet användare, personer som aldrig tidigare 
använt programmet. Sannolikheten att medarbetarna egenhändigt ökar användningen av ett 
nytt och för dem främmande datorprogram under ökad arbetsbelastning anses inte stor. 
Dessutom visar relationsdiagrammet på negativa åsikter om Synergi.  
 
I december månad minskade användningen av Synergi för samtliga medarbetare i 
provrummet, dock är inrapporteringen fortfarande högre än innan åtgärderna vidtogs. 
Minskningen kan bero på motivationsbrist i provrummet orsakad av att den förbättringscykel 
som startades i detta projekt stagnerade då författarna till arbetet påbörjade det andra 
delprojektet. Ingen vid företaget vidtog arbetet för att driva cykeln. Motivationsbristen kan 
även härledas till det som finns beskrivet i relationsdiagrammet och handlingsplanen 
angående avsaknaden av feedback och snabba åtgärder av avvikelserna. Resultatet hade 
kanske sett annorlunda ut om fler punkter ur handlingsplanen genomförts. Exempelvis hade 
bättre återkoppling kunnat medföra att den uppnådda ökningen kunnat hålla i sig och 
eventuellt öka ytterligare om medarbetarna sett sin vinst i användningen. En annan orsak 
som kan ha påverkat resultatet är att inte alla medarbetare i rutinprovningen närvarade vid 
informationsmötet och vid utbildningen i användningen av Synergi.  
 
Trots den ökade användningen av Synergi är fortfarande inte alla medarbetare representerade 
vilket tyder på att ytterligare förbättringsmöjligheter finns. Dessutom är det stora skillnader 
medarbetarna emellan, en medarbetare har rapporterat in nästan dubbelt så många ärenden 
som övriga kollegor. Detta tyder på ytterligare förbättringspotential, enligt det tidigare 
antagande om att felförekomsten i provrummet är lika fördelad på alla medarbetare. En 
bidragande orsak till att Synergi inte används av alla medarbetare kan bero på att det i 
dagsläget finns parallella system för inrapportering varav oklarheter råder om vilket som 
skall användas när. 
 
Mätnoggrannheten i Synergi är låg eftersom programmet är väldigt beroende av att ärendena 
är korrekt ifyllda. För att i detta arbete öka validiteten används inte den automatiska 
statistikfunktionen utan varje ärende sorteras och granskas manuellt. För att öka reliabiliteten 
utförs detta i samarbete mellan två personer.   
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Den ökade inrapporteringen av avvikelser borde ha påverkat FPY-värdet på ett negativt sätt 
vilket dock inte kan ses, se diagram 6. Orsaken till detta resultat tros inte vara på grund av 
ökad produktionstakt eftersom FPY är ett procentuellt värde. Författarna till detta arbete 
anser att det är mer troligt att resultatet orsakas av att rutinerna för hur data till beräkning av 
mätetalet samlas in inte är tillfredsställande. Denna slutsats om att FPY inte reagerade som 
förväntat är viktig att arbeta vidare med eftersom ett mätetal skall hjälpa till att styra 
verksamheten genom att återspegla verkligheten. 

5.2 FELANDE ENHET 
Det första syftet med detta delprojekt är att undersöka självhämnings- respektive 
frigivningskraften hos spärrpaketen för att företaget skall kunna upprätta gränser för ett god-
känt resultat i den nya provutrustningen. Resultatet av projektet visar att de ”klickande” 
spärrpaketen karaktäriseras av att både självhämnings- och frigivningskraften ligger högre 
vid samma mättillfälle än för fungerande paket. Generellt har även dessa paket större 
inomgruppsvariation. Dessa studier gäller endast för tillspärrpaket eftersom det inte finns 
tillgång till mer än ett ”klickande” frånspärrpaket under projektets tid. På grund av 
variationer är det inte tillförlitligt att utföra undersökningar på endast ett paket. Orsaken till 
att det bara finns ett ”klickande” frånspärrpaket kan kanske bero på de resultat som visar att 
självhämningskraften är högre för tillspärrpaket, se diagram 8. 
 
Enligt genomförda studier minskar självhämningskraften tydligt för både till- respektive 
frånspärrpaket vid motionering av ett paket. Vid mätning av frigivningskraft påverkas endast 
tillspärrpaketen. Orsaken till att inte frånspärrpaketen beter sig likadant har inte kunnat 
identifieras men kan bero på de stora variationerna. Försök 1 som genomförs för att 
undersöka den sjunkande självhämningskraften visar att motioneringen beror på inkörning 
av stora spärren samt detaljer i paketet. Paketet innefattar i detta fall alla de resterande delar 
som inte har varierats.  
 
Ytterligare en slutsats är identifieringen av den stora variation som råder inom ett och samma 
paket samt mellan paket av samma typ. Spärrpaketen är en komplex konstruktion med 
många ingående delar, vilket betyder att variation lätt uppstår när dessa skall samverka. Det 
försök som genomförs för att finna orsaker till variationen (försök 2) misslyckas eftersom 
det resulterar i att endast paketet faller ut som aktivt. Än en gång bevisas hur individuella 
paketen är. Andra faktorer hade kanske fallit ut som aktiva om inte paketet valts som en av 
styrfaktorerna. Eventuellt hade någon av de andra faktorerna visats sig vara aktiva om 
undersökningen genomförts genom att studera paketen var för sig med identiska 
försöksplaner. Efter att sådana försök genomförts skulle en sammanställning för att finna 
gemensamma resultat utföras. Hade försöket genomförts på detta sätt hade validiteten ökat. 
 
En förutsättning för ett rättvisande resultat vid försöksplanering är att inställningarna på de 
olika nivåerna av styrfaktorerna alltid har samma förutsättning. Dessa är svåra att uppfylla 
eftersom tre av fyra inställningar innefattar subjektiva bedömningar. För att minimera risken 
av de subjektiva bedömningarnas inverkan samt öka reliabiliteten utförs inställningarna av 
en person.  
 
Det andra delsyftet där förslag på styrdiagram för att kontrollera den dagliga produktionen 
skall ges resulterar i förslag på användning av X -R diagram över de medelvärdesberäknade 
självhämnings- respektive frigivningskrafterna, då detta ger en bra överblick över hur 
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processen beter sig. Används endast detta diagram är det svårt att skapa en bild över hur 
varje enskilt paket beter sig. Diagrammet bör därför kompletteras med ett I-MR diagram för 
att kontrollera de individuella mätvärdena. Genom att upprätta två diagram som kompletterar 
varandra ökar validiteten då chansen att rätt saker mäts ökar. För att få ett säkrare resultat 
och inte riskera lika många falska alarm skall det individuella mätvärdet representeras av de 
medelvärdesberäknade krafterna. 
 
Mätnoggrannheten i spärrpaketens provutrustning är vid examensarbetets utförande okänd 
eftersom utrustningen är ny. Den första kalibreringen av maskinen genomförs efter detta 
projekts avslut, vilket medför att erfarenheter och kunskaper om maskinen för tillfället är 
begränsad. 
 
Resultatet av detta arbete har inte påverkat FPY-värdet under den tid som projektet pågått, 
detta på grund av att delprojekt 2, Felande enhet, inte genomgår hela DMAIC-cykeln. 
Resultatet skall endast vara till hjälp för att upprätta gränser för godkända spärrpaket i den 
nya provutrustningen. När dessa gränser är satta kommer felaktiga paket att identifieras i 
monteringen och på så sätt inte beröra rutinprovningen, vilket ökar FPY.  
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6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Detta kapitel beskriver de förslag på fortsatt arbete för företaget som examensarbetarna 
har. Förslagen är baserade på de slutsatser och resultat som erhålls av examensarbetets 
förbättringsprojekt.  

6.1 INRAPPORTERING 
Resultatet av detta projekt visar att det är möjligt att genomföra förbättringsprojekt för att 
öka inrapporteringen. Den minskning som sker i december månad tyder på att projektet hade 
behövt pågå under en längre tid för att behålla uppnådd inrapporteringsnivå. Förslag på 
fortsatt arbete är därför att driva ytterligare ett projekt med samma syfte, att öka 
inrapporteringen i Synergi. Projekt bör innefatta hela den handlingsplan som upprättats i 
detta arbete då endast informationsmöte och utbildning i datorprogrammet bevisligen inte 
räckte till för att bibehålla uppnådd inrapporteringsnivå. För att lyckas med projektet är Sex 
Sigmas arbetsmetod DMAIC lämplig att använda. Det är dock viktigt att projektet prioriteras 
av ledningen och att projektgrupper tillsätts för att driva projektet genom hela cykeln. 
Förslagsvis kan företagets redan utbildade Black Belts användas. Det optimala är om dessa 
avsätts på heltid för att driva förbättringsprojekt.  
 
För att nå bra resultat i framtida förbättringsarbeten bör företaget utbilda fler medarbetare på 
olika nivåer inom området kvalitet. Företaget kan exempelvis implementera Sex Sigma fullt 
ut och utbilda fler medarbetare enligt Sex Sigmas hierarkiska utbildningsmodell, se kapitel 
3.2.1. 

6.2 FELANDE ENHET 
I det fortsatta arbetet med att identifiera gränser i spärrpaketens nya provutrustning är det 
lämpligt att utgå från studierna av spärrpaketens naturliga variation i kombination med 
studierna av de ”klickande” spärrpaketen. I detta arbete gav studien av de ”klickande” 
spärrpaketen tydliga resultat men bör verifieras med en undersökning på fler spärrpaket 
eftersom stor variation identifierats mellan och inom paket. 
 
För att i framtiden kunna använda styrdiagram på ett tillförlitligt och tillfredsställande sätt 
rekommenderas att problemet med den stora variationen utreds grundligt genom att ett nytt 
projekt startas. Ett förslag är att genomföra en omfattande försöksplanering. Då spärrpaketen 
har stora individuella variationer kan det vara lämpligt att genomföra undersökningen på ett 
relativt stort antal för att finna gemensamma egenskaper. 
 
Ett sätt att förbättra kvaliteten på produkten och processen är att försöka minimera antalet 
möjligheter för subjektiva bedömningar. Ett förslag på åtgärd är att förbättra mätningen och 
injusteringen av avståndet mellan lill- och mellanspärren. I dagsläget sker detta tidskrävande 
moment manuellt och varierar från person till person vilket medför stora variationer. 
Eftersom avståndet är litet och skall ligga inom snäva gränser för att brytaren skall fungera 
bör detta moment automatiseras i någon grad. Förslagsvis sker detta genom att tillföra 
ytterligare ett moment i den nya automatiska maskinen. 
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BILAGA A - Intervjumall inför samtal med personal från rutinprovningen  
 
Syfte med intervjun: Skapa en bild över hur inrapporteringen av fel sker i rutinprovningen.   
 

� Vilka typer av fel rapporterar Du in med hjälp av Synergi?  
 
� När använder du dig av den vita respektive gula blanketten? 

 
� Berätta om dina erfarenheter av Synergi samt dina åsikter om detta program. Vad är 

programmet till för? Hur använder Du det? Vad ser Du för för- respektive nackdelar 
med Synergi? 

 
� Hur upplever Du den utbildning som ABB har givit och ger dig inom användningen 

av Synergi? 
 
� Vad har Du för förbättringsförslag för att fler medarbetare i rutinprovningen skall 

använda sig av Synergi? 
 
� Vad har Du för definition av ett fel? 
 
� Hur länge har Du använt dig av datorprogrammet? 
 
� Om flera fel upptäcks på samma brytare, hur rapporterar du detta i Synergi? Skriver 

du två felrapporter eller skriver du en rapport för respektive fel. 
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BILAGA B - Relationsdiagram 
 
Varför är inrapporteringen av fel i Synergi så låg? 
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BILAGA C - Fiskbensdiagram över variationer i spärrpaketsprovning 
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~ BILAGOR ~ 

BILAGA D - Planering av försök 1: Sjunkande självhämningskraft 
 

Resultatvariabler Nuvarande målvärden och 
toleranser 

Mätnoggrannhet Koppling till målsättning 

Självhämningskraft Ej fastställda   
 
 

Styrfaktorer Nuvarande inställ-
ningar 

Mät- och 
inställnings-
noggrannhet 

Försöks-
inställningar 

-                     + 

Förväntad effekt 

Storspärr Ny  Sliten                 Ny  
Mellanspärr Ny  Sliten                 Ny  
Lillspärr Ny  Sliten                 Ny  
Stora rullen Ny  Sliten                 Ny  
Lilla rullen Ny  Sliten                 Ny  
Paket Ny  Slitet               Nytt  
 
 

Konstanta 
faktorer 

Önskade försöks-
inställningar 

Mätnoggrannhet Hur kontrollera Förväntad effekt 

Operatörsberoende 
justeringar 

Vanligtvis jobbar flera 
operatörer i processen 

 En operatör Liten effekt 

 
 
Störfaktorer Mätnoggrannhet Stretegi (t ex randomisering) Förväntad effekt 
Paket temperatur  Randomisering samt uppehåll 

mellan proven 
Liten effekt 

Maskintemperatur  Randomisering samt att 
maskinen värms upp  

Liten effekt 

Motionering  Randomisering samt att inkörda 
paket används 
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~ BILAGOR ~ 

BILAGA E - Försöksplan över försök 1: Sjunkande självhämningskraft 
 
 

Std Run Block
Faktor A 

Storspärr
Faktor B 

Stora rullen
Faktor C 

Lilla rullen
Faktor D 

Mellanspärr
Faktor E 
Lillspärr

Faktor F 
Paket

Självhämnings-
kraft (N)

3 1 Block 1 -1 1 -1 -1 -1 1 8456
23 2 Block 1 -1 1 1 -1 1 1 8359
11 3 Block 1 -1 1 -1 1 -1 -1 8065
26 4 Block 1 1 -1 -1 1 1 1 9287
17 5 Block 1 -1 -1 -1 -1 1 1 8261

2 6 Block 1 1 -1 -1 -1 -1 1 9189
13 7 Block 1 -1 -1 1 1 -1 -1 7789
22 8 Block 1 1 -1 1 -1 1 1 9254
24 9 Block 1 1 1 1 -1 1 -1 8717
15 10 Block 1 -1 1 1 1 -1 1 7642

6 11 Block 1 1 -1 1 -1 -1 -1 9156
30 12 Block 1 1 -1 1 1 1 -1 8391

4 13 Block 1 1 1 -1 -1 -1 -1 8473
10 14 Block 1 1 -1 -1 1 -1 -1 8375
27 15 Block 1 -1 1 -1 1 1 1 7772
31 16 Block 1 -1 1 1 1 1 -1 7479
12 17 Block 1 1 1 -1 1 -1 1 8652
18 18 Block 1 1 -1 -1 -1 1 -1 8456
28 19 Block 1 1 1 -1 1 1 -1 8098

7 20 Block 1 -1 1 1 -1 -1 -1 7789
19 21 Block 1 -1 1 -1 -1 1 -1 7854

9 22 Block 1 -1 -1 -1 1 -1 1 7496
1 23 Block 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8049

21 24 Block 1 -1 -1 1 -1 1 -1 7821
32 25 Block 1 1 1 1 1 1 1 8521
16 26 Block 1 1 1 1 1 -1 -1 8179
20 27 Block 1 1 1 -1 -1 1 1 8798
25 28 Block 1 -1 -1 -1 1 1 -1 7642
14 29 Block 1 1 -1 1 1 -1 1 8619

5 30 Block 1 -1 -1 1 -1 -1 1 8147
8 31 Block 1 1 1 1 -1 -1 1 8733

29 32 Block 1 -1 -1 1 1 1 1 7544
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~ BILAGOR ~ 

BILAGA F - Planering av försök 2: Variationspåverkande faktorer 
 

Resultatvariabler Nuvarande målvärden och 
toleranser 

Mätnoggrannhet Koppling till målsättning 

Självhämningskraft Ej fastställda   
Frigivningskraft Ej fastställda   
 
 

Styrfaktorer Nuvarande 
inställningar 

Mät- och 
inställnings-
noggrannhet 

Försöks-
inställningar 

-                     + 

Förväntad effekt 

Avstånd mellan 
Lill- och mellanspärr 
 

 
0,1-0,3mm 

  
0,1mm         
0,3mm 

 

 
Fastsättning 

 
Operatörsberoende 

  
Löst                 
Hårt 

Påverkar 
självhämnings- och 
frigivningskraften 

 
Fettmängd 

 
Operatörsberoende 

  
Inget          
Normalt 
 

Påverkar 
självhämnings- och 
frigivningskraften 

 
Paket 
 

 
Nytt paket 

 Inkört         Inkört 
paket 1       paket 2 

Påverkar 
självhämnings- och 
frigivningskraften 

 
 

Konstanta 
faktorer 

Önskade försöks-
inställningar 

Mätnoggrannhet Hur kontrollera Förväntad effekt 

Operatörsberoende 
justeringar 

Vanligtvis jobbar olika 
operatörer i processen 

 En operatör Liten effekt 

Högtryckstungor   Inga byten görs  
 
 
Störfaktorer Mätnoggrannhet Stretegi (tex randomisering) Förväntad effekt 
Paket temperatur  Randomisering samt uppehåll 

mellan proven 
Liten effekt 

Maskintemperatur  Randomisering samt att 
maskinen värms upp  

Liten effekt 

Motionering  Randomisering samt att inkörda 
peket används 

 

 
Ingen av styrfaktorerna samspelar 
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~ BILAGOR ~ 

BILAGA G - Försöksplan över försök 2: Variationspåverkande faktorer 
 

 
 
 

Std Run Block 1
Faktor A 
Avstånd

Faktor B 
Fastsättning

Faktor C 
Fett

Faktor D 
Paket

Självhämnings-
kraft (N)

Frigivnings-
kraft (N)

5 1 Block 1 -1 1 F0 P1 7772 108
21 2 Block 1 -1 1 F0 P2 7447 165
19 3 Block 1 1 -1 F0 P2 7691 180
17 4 Block 1 -1 -1 F0 P2 7658 185
23 5 Block 1 1 1 F0 P2 7903 166
7 6 Block 1 1 1 F0 P1 7202 111
3 7 Block 1 1 -1 F0 P1 7691 177
1 8 Block 1 -1 -1 F0 P1 7740 170

13 9 Block 1 -1 1 F1 P1 7756 170
29 10 Block 1 -1 1 F1 P2 7789 164
9 11 Block 1 -1 -1 F1 P1 7186 117

11 12 Block 1 1 -1 F1 P1 7300 174
27 13 Block 1 1 -1 F1 P2 8049 191
15 14 Block 1 1 1 F1 P1 7349 170
31 15 Block 1 1 1 F1 P2 7837 148
25 16 Block 1 -1 -1 F1 P2 7821 187
8 17 Block 1 1 1 F0 P1 7251 171

18 18 Block 1 -1 -1 F0 P2 8424 202
22 19 Block 1 -1 1 F0 P2 8000 170
4 20 Block 1 1 -1 F0 P1 7854 108

24 21 Block 1 1 1 F0 P2 7903 179
6 22 Block 1 -1 1 F0 P1 7072 144
2 23 Block 1 -1 -1 F0 P1 7072 161

20 24 Block 1 1 -1 F0 P2 7984 197
32 25 Block 1 1 1 F1 P2 8945 160
28 26 Block 1 1 -1 F1 P2 8065 177
26 27 Block 1 -1 -1 F1 P2 8212 173
10 28 Block 1 -1 -1 F1 P1 7300 141
14 29 Block 1 -1 1 F1 P1 7251 141
16 30 Block 1 1 1 F1 P1 7056 162
12 31 Block 1 1 -1 F1 P1 7219 121
30 32 Block 1 -1 1 F1 P2 8098 174
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~ BILAGOR ~ 

BILAGA H - Normalfördelningsplotter samt autokorrelationstest 
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