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Förord 
Detta examensarbete är det sista projektet i civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi 
med inriktning mot kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet gjordes 
på Sapa Heat Transfer i Finspång under perioden februari 2005 till juni 2005. Den här 
rapporten är resultatet av det arbetet. Examensarbetet gjordes som ett Sex Sigma projekt och 
även rapporten har till stora delar den strukturen.  
 
För mig personligen har detta examensarbetet haft ett stort inlärningssyfte och jag vill tacka 
alla de medarbetare på Sapa Heat Transfer i Finspång som har hjälpt mig med detta arbete, 
särskilt tack till Niclas Richardsson och Richard Eriksson som varit till stor hjälp, även min 
handledare Thomas Strid har ställt upp trots mycket annat jobb. Slutligen vill jag förstås också 
tacka min handledare på LTU, Magnus Svensson, för hjälp och stöd under arbetet. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på Sapa Heat Transfer i Finspång och har tagit upp frågan 
med hur den interna hanteringen av produkterna kan orsaka defekter. I arbetet har en typ av 
defekt undersökts särskilt och denna defekt kan ses som ett exempel. Företaget tillverkar 
aluminiumband till värmeväxlare, främst till fordonsindustrin. Banden levereras på rullar med 
en diameter upp till 1700 mm, och en bredd mellan 12 mm och 1440 mm.  
 
Syftet med detta examensarbete är undersöka en defekt som är orsakad av den interna 
hanteringen, det vill säga det som sker mellan produktionsstegen. Arbetet ska resultera i 
förslag till lämpliga åtgärder för att i framtiden kunna undvika defekten. Detta ska 
genomföras som ett Sex sigma projekt och strukturen ska följa arbetsmetoden DMAIC. 
 
Det senaste året har ett problem med repade produkter tvingat Sapa till stora reklamationer 
och kassationer. Reklamationerna kom bara från en kund och dennes material behandlas nu på 
särskilt sätt.  
 
En produkt räknades som defekt om den hade en repa, det vill säga mätdatan i detta arbete är 
diskret. Först och främst gjordes en processkartläggning, för att öka förståelsen för de olika 
processmomenten. En besparingspotential för arbetet har redovisats men någon sammanlagd 
summa har inte lagts fram eftersom siffrorna är mycket ungefärliga, problemet med repor 
måste dock anses vara kostsamt för företaget. Mätningar på andelen repor gjordes så att 
provgrupper togs ut och antalet repade produkter inom dessa uppmättes. Det visade sig att av 
totalt de 995 kontrollerade bredderna var 137 repade, vilket betyder att 13,8 % av produkterna 
hade repor. Orsakerna till problemet med repor analyserades och det blev uppenbart att de 
flesta var störfaktorer som inte kunde påverkas eller mätas på något bra sätt. För att kunna 
förbättra processen måste därför själva processen analyseras. Detta gjordes och vid 
processanalysen kunde det konstateras att antalet moment som innebar risker och som inte 
ökade värdet på produkten var många. Det förslag till förbättringsåtgärd som lämnas till 
företaget är att ändra processen, så att hanteringen av produkterna minskar och den hantering 
som krävs ändå ska vara riskminimerad. I detta examensarbete utarbetades ett förslag till ny 
process där antalet riskfyllda, icke-värdeskapande moment minimerades.  
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Abstract 
This master thesis has been performed at Sapa Heat Transfer in Finspång, and has raised the 
question on how internal handling of products can cause defects. In this project one type of 
defect has been examined and this defect can be seen as an example. The company produces 
aluminum coils for heat exchangers, mainly for the automotive industry. The coils have a 
diameter of up to 1700 mm and the width varies between 12 mm and 1400 mm 
 
The purpose of this thesis is to examine a defect caused by the internal handling, the activities 
between the production activities, and leave proposals for possible improvements. This 
project is to be carried through as a Six Sigma project, and the working method will follow 
the DMAIC structure.  
 
During the last year scratches on the coil side have become a major reason for customer 
complaints and internal scrapping. The complaints were received from one of many customers 
and products aimed for this customer are now handled with special care.  
 
A product was considered defect if it had any scratches, this means that the data collected 
became discrete. First of all a process mapping was carried out, to increase my understanding 
of the different steps in the process. A potential savings plan was constructed even though no 
net sum was presented since all figures are rough estimates. However, the scratches are 
believed to cost Sapa large sums every year.  Samples were taken out of the production and 
controlled for scratches. The results showed that out of the 995 products that were controlled 
137 were scratched, that is 13,8 % of the production. Potential causes to the problem were 
analyzed and it became clear that the scratches had to be caused by noise factors, factors that 
cannot be controlled. This led to the conclusion that in order to improve the process it may 
have to be changed. This thesis presents a suggested new process in which non value adding 
activities that imply risk for scratches are minimized, as well as the handling of the products.  
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1 Inledning 
Detta kapitel är till för att ge en inblick i examensarbetets bakgrund, problemställning, syfte 
och vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete påbörjades i februari 2006 har tagit upp frågan med hur intern hantering 
kan orsaka skador på det producerade materialet. I detta arbete har framförallt en typ av skada 
undersökts, hur den uppkommer och hur den skulle kunna undvikas. Med den interna 
hanteringen menas det som sker mellan produktionsstegen. Examensarbetet har gjorts på Sapa 
AB och den skada som undersökts är en typ av repor som uppkommer på Sapa:s produkter. 
Dessa repor är alltså ett exempel på hur den interna hanteringen mellan produktionsstegen kan 
orsaka defekter.  Den interna hanteringen av produkter är som alltid aktuell, i många fall kan 
det vara så att produkterna utsätts för stora risker när de transporteras inom tillverkningen, 
eftersom det här sällan är skyddade av förpackningar. När produkterna väl är på väg till 
kunden är de också allt som oftast inpaketerade i plast eller något annat skyddande material 
som gör att risken för skador är liten. Transport till kunden är ju traditionellt sett förenat med 
en typ av skador, transportskador, alltså ser man till att skydda sig mot dem genom 
förpackningar. Inom den egna tillverkningen däremot är risken för skador vid hantering i 
många fall också stor men kanske inte lika prioriterad, vilket kan tyckas lite konstigt. I detta 
arbete fokuserar jag på en skada som uppkommit just på grund av den interna hanteringen, 
hur vanlig skadan är och hur den ska kunna undvikas.  
 
Sapa Heat Transfer, hädanefter också SHT, är en av Sapa AB:s tre kärnverksamheter, de 
andra två är Sapa Profiler och Sapa Building System. På SHT tillverkas band1 av aluminium 
som kan användas till bl.a. värmeväxlare av olika typer. Den största delen av SHT:s 
produktion går till fordonsindustrin, som sedan tillverkar kylare av SHT:s produkter. SHT har 
en fabrik i Finspång och en i Shanghai (SAPA, 2006). 2004 tillverkades i Finspång omkring 
60 000 ton band och i Shanghai omkring 17 000 ton, vilket troligen har ökat sedan dess. SHT 
köper in råmaterial och skrotmaterial och tillverkar banden genom bland annat gjutning, 
valsning1, och skärning1. Produkterna levereras till kunden som hoprullade band efter de 
specifikationer som kunden lämnat. Alla dimensioner på banden varierar, tjocklek, bredd och 
längd, vilket gör att produktsortimentet är mycket stort, dessutom finns en mängd olika 
legeringar och så kallade pläteringar att välja mellan, beroende på användningsområde. Ett 
pläterat band har ett ytskikt av en annan legering som ger det speciella egenskaper. Bilder på 
aluminiumband finns i bilaga 1. 

1.2 Problembeskrivning 
SHT har under året 2005 fått ett stort antal reklamationer samt tvingats till många kassationer 
internt på grund av att vissa produkter har repor på bandgaveln1. Det som kommer att kallas 
för repor i detta arbete har också ett annat namn, burned layer. Ett exempel på en repa kan ses 
i bilaga 2. På företaget har man uppfattningen att reporna främst uppstår på så kallat tunt 
material med stor ytterdiameter. Med detta menas att bandets tjocklek är omkring 0,1 mm och 
en dess yttre diameter omkring 1720 mm, se bilder i bilaga 1 för att få en tydligare 
uppfattning om bandens utseende. Problemet uppkommer dock även på tjockare material. 

                                                 
1 Se avsnitt 4.1 Verksamhetsbeskrivning för beskrivning.  
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Reporna orsakas av att produkterna gnids mot varandra under den interna 
hanteringsprocessen, när produkterna gnider mot varandra uppstår friktionsrepor. På företaget 
vet man inte närmare var och varför reporna uppstår och man gör inte heller någon speciell 
kontroll i avseende att upptäcka repor. Ett visst arbete har dock gjorts för att hitta riskmoment 
i processen. Klagomålen kommer bara från en kund och därför visste man från början inte om 
det uppstod repor på alla produkter eller inte. Det har senare visat sig att repor uppkommer på 
flera produkter. För att förhindra att repor uppstår har man tagit fram ett mellanlägg, ett slags 
skyddsskiva, som gör att produkterna inte kommer i kontakt med varandra under förflyttning 
mellan de två produktionsstegen skärning och packning, det vill säga under den i det här 
arbetet aktuella processen. Mellanläggen används bara på de produkter som ska skickas till 
den kund som klagar. På företaget vill man nu ta reda på var och varför reporna uppstår, och 
framförallt vad som kan göras åt problemet så att det kan undvikas i framtiden.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är undersöka en defekt som är orsakad av den interna 
hanteringen, det vill säga det som sker mellan produktionsstegen. Arbetet ska resultera i 
förslag till lämpliga åtgärder för att i framtiden kunna undvika defekten. Detta ska 
genomföras som ett Sex sigma projekt och strukturen ska följa arbetsmetoden DMAIC. 

1.4 Avgränsningar 
• Eftersom detta examensarbete skrivs under en relativt kort period, knappt 20 veckor, 

begränsas arbetet till att ge förslag till förbättringar. Att dessa förbättringsåtgärder ska 
införas och sedan kontrolleras som normalt är en del av Sex sigma projekt är inte en 
del av syftet.  

• På packstationen, där bredderna observeras för repor, är det normalt bara ena 
bandgaveln på en bredd är synlig. Detta gör att bara ena sidan som kontrolleras efter 
repor. Det är förstås fullt möjligt att den från packstationen icke synliga bandgaveln är 
repad. Men det skulle innebära väldigt mycket extraarbete att avbryta vid varje bredd 
för att kontrollera att baksidan inte är repad.  
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2  Teori 
Kapitlet beskriver de teorier och verktyg som använts och som ligger till grund för de 
slutsatser som dragits och den analys som gjorts under detta examensarbete. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Det arbete som har lett fram till detta examensarbete har i grunden varit baserat på en tanke 
om att kvalitet ska utgöra en integrerad del av all verksamhet. Detta kallas ofta för TQM, eller 
Total Quality Management som översätts med offensiv kvalitetsutveckling, och enligt 
Bergman & Klefsjö kan det tolkas som att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”. 
 
Den grundläggande förutsättningen för att kunna lyckas med offensiv kvalitetsutveckling 
ligger i ledningens engagemang. Ledningen måste för att nå ut till alla medarbetare aktivt 
stödja kvalitetsarbetet både ekonomisikt, moraliskt och med ledningsresurser. Det krävs också 
att ledningen genom sitt agerande deltar i det praktiska arbete samt föregår med gått exempel 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Om ledningen har detta engagemang finns goda förutsättningar för att ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete ska kunna bedrivas. Ett antal värderingar som brukar kallas för hörnstenarna i 
offensiv kvalitetsutveckling ska karaktärisera arbetet inom en organisation där TQM 
implementerats på ett lyckat sätt.  
 

 
 Figur 2.1 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Figuren ovan beskriver förhållningssättet i offensiv kvalitetsutveckling där ett engagerat 
ledarskap ligger som grund med hörnstenarna som stöd. Nedan ges en kort beskrivning av vad 
som menas med varje hörnsten. 
 

Sätt kunderna i centrum  
Att sätta kunderna i centrum är oerhört viktigt i dagens syn på kvalitet, detta innebär att 
begreppet kvalitet blir relativt. En produkts kvalitet kan upplevas som kraftigt försämrad om 
en ny produkt kommer ut på marknaden som har bättre egenskaper.  Att sätta kunderna i 
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centrum innebär enligt Bergman & Klefsjö, 2001, ”att aktivt ta reda på vad det är som 
kunderna vill ha och sedan systematiskt under utveckling och tillverkning av varor och 
tjänster försöka uppfylla dessa behov och förväntningar”. 
 
När man säger att det är viktigt att sätta kunderna i centrum är det inte bara de externa 
kunderna som menas, utan även de interna, som ofta glöms bort.  
 

Basera beslut på fakta 
För att inte tappa förtroende internt och för att kunna arbeta effektivt krävs att beslut fattas 
baserade på fakta. Slump och gissningar får inte ha en avgörande betydelse. För att kunna 
göra detta krävs förstås att det finns tillgång till fakta att analysera, men också att kunskap om 
hur dessa fakta ska hanteras och analyseras, för att kunna skilja ut brus (Bergman & Klefsjö, 
2001). 
 

Arbeta med processer 
Ett processynsätt på organisationen bidrar till att förstå hur organisationen och dess olika 
aktiviteter och moment hänger ihop. Utifrån detta synsätt kan information genereras om hur 
väl processen uppfyller kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2001). Begreppet processer 
beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 
 

Arbeta ständigt med förbättringar 
Eftersom kraven från de externa kunderna hela tiden ökar, samtidigt som nya tekniska 
lösningar och nya affärsverksamheter hela tiden dyker upp, måste en verksamhet hela tiden 
förbättra kvaliteten på sin produkt och sina processer. ”Den som slutar att bli bättre slutar 
snart att vara bra” som Bergman & Klefsjö beskriver det. Det går alltså aldrig att acceptera en 
situation eller produkt som ”klar” eller tillräckligt bra, utan alla i organisationen måste 
acceptera att ständig förbättring är ett krav.  
 

Skapa förutsättningar för delaktighet 
För att framgångsrikt kunna genomföra ständiga förbättringar krävs att alla i organisationen är 
delaktiga i arbetet. Om alla medarbetare känner sig delaktiga och förstår sin del i det stora 
hela frigörs stora resurser. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna 
att känna delaktighet. Kommunikation, delegation och utbildning är tre nyckelbegrepp i detta 
arbete (Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.2 Processer 
Begreppet process har i samband med kvalitetstänkandet fått väldigt stor genomslagskraft, 
men vad är en process? Enligt Bergman & Klefsjö, 2001, måste en process uppfylla några 
grundkriterier. En process har 
 

• en början och ett slut. 
• en kund (uppdragsgivare) och en leverantör (uppdragstagare) 
• ett nätverk av ingående händelser eller aktiviteter. 
• ett värdeskapande resultat 
• ett repeterande mönster, det vill säga den upprepas gång på gång. 
 
Ofta ser man också en process beskriven som en matematisk funktion. Där Y är en 
funktion av ett antal x, styrbara faktorer, och ett antal v, störfaktorer, det vill säga faktorer 
som inte kan kontrolleras (Park, 2003). 
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Figur 2.2 Bilden visar hur en process har en output och många inputs, vissa styrbara, control factors, och vissa 
som inte kan styras, noise factors (Park, 2003).  
 
En process ska, som visas i figur 2.2, ha en output eller något typ av värdeskapande resultat. 
Detta resultat har ofta, framförallt i produktproducerande processer, ett målvärde som 
processen styrs emot. Detta målvärde kan exempelvis vara en längd, en vikt eller en tid. Det 
brukar också ofta finnas övre och undre gränsvärden för produkten, vilka kallas övre och 
undre specifikationsgränser, mer om detta under avsnittet 2.5.1 Processvariation.    

2.3 Styrdiagrammens principer 
Styrdiagram är en viktig del i arbetet med statistisk processtyrning som spelar en avgörande 
roll inom kvalitetsarbete. Detta kan kopplas till hörnstenen ”Basera beslut på fakta” i offensiv 
kvalitetsutveckling. Syftet med ett styrdiagram är först och främst att skapa en bild av hur 
processen varierar men är även ett verktyg för att finna urskiljbara orsaker till variationen 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Själva idén med ett styrdiagram är att samla in ett antal 
observationer, en så kallad provgrupp, av en på förhand bestämd kvalitetsindikator, och sedan 
sätta in dessa i ett diagram. Kvalitetsindikatorn kan vara av många olika slag och ofta kan 
flera indikatorer observeras samtidigt, ett exempel på en kvalitetsindikator är en produkts vikt.  
 
I det styrdiagram som skapas finns en övre styrgräns, en undre styrgräns samt en idealnivå, 
eller målvärde, som bildar en centrallinje mellan styrgränserna. Så länge de inprickade 
värdena på kvalitetsindikatorn håller sig inom styrgränserna kan processen antas vara stabil, 
eller i statistisk jämvikt. Styrdiagrammen kallas ibland också för Shewhartdiagram efter dess 
grundare Walter Shewhart (Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.3.1 Statistisk bas  
Styrdiagrammen har sin bas i statistiken, och de vanliga styrdiagrammen, kallade x  och R 
diagram, är baserade på normalfördelningens principer. Med detta menas att en 
kvalitetsparameter X är normalfördelad med medelvärdet µ och standardavvikelsen σ , dessa 
båda antas vara kända sedan tidigare. I figur 2.3 kan den typiska formen för 
normalfördelningen ses. En stor andel av kvalitetsparametern X:s värden antas hamna nära 
medelvärdet, och sedan blir andelen värden mindre och mindre desto längre från medelvärdet 
man rör sig.  
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 Figur 2.3 Normalfördelningens princip (Park, 2003). 
 
 
 
För att gå vidare med styrdiagrammen kan vi anta att nxxx ,...,, 21 är värden i en provgrupp av 
storleken n. En provgrupp är en grupp enheter som tas ut för att representera processen vid det 
tillfället. Provgruppsmedelvärdet beräknas enligt,  
 

   
n

xxx
x n,...,, 21=   (1) 

 
och vi vet att x är normalfördelad med medelvärde µ och standardavvikelse nx σσ = . Av 

detta följer att sannolikheten är 1-α , och 0<α <1, för att provgruppsmedelvärdet hamnar 
mellan 
 

nZZ x σµσµ αα 2/2/ +=+       (2) och nZZ x σµσµ αα 2/2/ −=−      (3) 
  
På detta sätt har styrgränser skapats i ett styrdiagram över provgruppsmedelvärden. Det 
vanliga är att 2/αZ byts ut mot 3 så att 3-sigma gränser införs. Om ett provgruppsmedelvärde 
faller utanför dessa gränser är det en indikation på att processens medelvärde inte längre är 
lika med µ  (Montgomery, 2005). 
 
Normalt sett finns ingen tillgång till medelvärdet µ och standardavvikelsen σ , och dessa är 
alltså inte kända. Därför måste de oftast uppskattas med någon metod. Det bästa sättet att 
uppskatta µ , processmedelvärdet, är att beräkna medelvärdet för alla uttagna provgrupper. 
Om m är antalet provgrupper och 
 

   
m

xxx
x m,...,, 21=   (4) 

 
kan µ  uppskattas med x , och det betyder att x  blir styrdiagrammets centrallinje. För att 
kunna skapa styrdiagrammets styrgränser måste en uppskattning på standardavvikelsen göras 
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(Montgomery, 2005). Den vanligaste metoden för att uppskatta standardavvikelsen σ , är att 
använda sig av den så kallade variationsbredden R, det vill säga skillnaden mellan det största 
och minsta värdet i varje provgrupp. Om R är medelvärdet på alla provgruppers 
variationsbredder så kan standardavvikelsen uppskattas med en konstant d2, genom formeln,  

2* dR=σ där konstanten d2 beror av antalet observationer i provgrupperna (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Asterisken i *σ  visar att det är ett uppskattat värde på standardavvikelsen.  
 
Med en sådan skattning på standardavvikelsen kan även styrgränserna uppskattas, enligt 
ovanstående formler. Nedan, i figur 2.4, visas ett exempel på ett styrdiagram, där inga punkter 
ligger utanför de styrgränser som beräknats. 
 

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
Figur 2.4 Exempel på styrdiagram. I just detta styrdiagram har många punkter hamnat under medelnivån i 
början av mätningarna, vilket kan vara orsak till närmare kontroll av processen. 

2.4 Styrdiagram för attributdata 
Det är inte alltid som den kvalitetsindikator som ska undersökas kan mätas med ett 
kontinuerligt mått som längd, vikt, tid, etcetera. Denna typ av kontinuerliga mätdata kallas för 
variabeldata och är ett krav för att kunna använda ovanstående styrdiagram. Ibland är det dock 
mer intressant att klassa produkter som felaktiga eller felfria, eller att helt enkelt räkna fel per 
produkt. Den här typen av data kallas för attributdata, och det finns särskilt anpassade 
styrdiagram för denna typ av data (Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.4.1 Statistisk bas och diagrammens uppbyggnad 
Till skillnad från styrdiagram för variabeldata som ju baserar sig på normalfördelningens 
principer, så bygger styrdiagram för attributdata på en annan fördelning, nämligen 
binomialfördelningen. Detta betyder att styrgränser och centrallinjer måste beräknas på ett 
annorlunda sätt. Det skall tilläggas att även en annan fördelning används för attributdata 
nämligen Poissonfördelningen, detta är dock något som inte behandlas i denna rapport.  
 
Den binomiala fördelningen bygger på idén om att det som mäts antingen är felfritt eller 
felaktigt, det vill säga det finns ingen kontinuerlig skala. Sannolikheten för varje enskild enhet 
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att vara felaktig kan sägas var lika med p, och varje enskild enhet har lika stor chans att vara 
felaktig. Om en provgrupp på n enheter slumpvis väljs ut, och D är antalet defekta enheter av 
dessa så har D en binomialfördelning med parametrarna, n och p, som är (Montgomery, 
2005), 
 

  { } ( ) xnx pp
x

n
xDP −

−







== 1          nx ,...,1,0=  (5) 

Väntevärdet och variansen (standardavvikelsen i kvadrat) för denna fördelning är, 
 

npE =     (6) respektive        
n

pp
V

)1( −
=  (7) 

 
I ett p-diagram eller ett så kallat felkvotsdiagram plottas D/n, det vill säga andelen defekta i 
provgruppen, ut i ett diagram med följande styrgränser (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

n

pp
pSÖ

)1(
3

−
+=    (8) 

 
och 
 

n

pp
pSU

)1(
3

−
+=     (9) 

 
Liksom tidigare används tre gånger standardavvikelsen som styrgräns åt vartdera hållet, då 
detta anses vara en god avvägning mellan risken för falsklarm och att missa ett larm. När en 
punkt hamnar utanför styrgränserna säger man att man får ett larm.  Om styrgränserna läggs 
på ett avstånd av 3 standardavvikelser från medelvärdet är den teoretiska risken för att få ett 
falsklarm bara 0,0027, eller med andra ord 27 av 10 000 larm kan antas vara falska 
(Montgomery, 2005). 
 
När ett felkvotsdiagram konstrueras händer det ofta att den undre styrgränsen blir mindre än 
noll, men det är ju inte möjligt att få mindre defekter per provgrupp än noll och därför sätts 
inte negativa styrgränser ut, utan sägs vara noll istället. I figur 2.5 kan ett exempel på ett 
felkvotsdiagram ses.  
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Figur 2.5 Exempel på felkvotsdiagram, som kallas också p-diagram.   
 
I diagrammet ovan, figur 2.5, har inga punkter hamnat utanför styrgränserna, och slutsatsen 
att processen verkar vara i statistisk jämvikt kan dras. I detta exempel har den undre 
styrgränsen egentligen ett negativt värde, men i enlighet med det som sagts tidigare sätts då 
alltså styrgränsen till noll, detta är också orsaken till att centrallinjen inte hamnat mitt emellan 
styrgränserna. Om en punkt skulle hamna utanför det intervall som styrgränserna bildar, bör 
man leta efter så kallade ’assignable causes’, eller på svenska direkta förklarande orsaker. Det 
kan t.ex. vara så att en ny operatör utbildades just då och därför var antalet defekta produkter 
högre än normalt. Om det går att hitta sådana orsaker bör dessa strykas från diagrammet, 
eftersom centrallinjen ska vara medelvärdet vid normal produktion. Ska diagrammet användas 
för att utvärdera fortsatt produktion bör det baseras på den normala situationen (Montgomery, 
2005). 

2.4.2 Varierande provgruppsstorlekar 
Ibland kan provgrupperna bestå av 100 % av de produkter som produceras under en tid. 
Eftersom antalet produkter som produceras per tidsenhet kan variera, av flera orsaker, innebär 
det att provgruppsstorlekarna kommer att variera. Det finns tre huvudsakliga sätt att hantera 
detta, varierande styrgränser, styrgränser baserade på genomsnittlig provgruppsstorlek och 
standardiserade styrdiagram (Montgomery, 2005). Två av dessa kommer att användas i detta 
examensarbete och dessa två behandlas mer noggrant nedan. 
 

Varierande styrgränser 
Det kanske enklaste sättet att hantera problemet med varierande provgruppsstorlekar, är att 
bestämma styrgränser för varje individuellt mätvärde. Styrgränserna beräknas på samma sätt 
som i formel 8 och 9 med den skillnaden att n är den aktuella provgruppstorleken, som alltså 
varierar.  
 

Standardiserade styrdiagram 
I det standardiserade styrdiagrammet plottas punkterna i standardavvikelser. I detta diagram 
är centrallinjen noll, övre styrgränsen +3 och undre styrgränsen -3. Den variabel som plottas i 
styrdiagrammet är, 
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Denna typ av diagram kan ibland vara svåra att förstå och koppla till den aktuella processen 
eftersom att referenserna till andelen defekta enheter har gått förlorad. Det standardiserade 
styrdiagrammet är dock mycket bra att använda när skillnaderna mellan provgrupperna är stor 
Metoder för att upptäcka mönster i diagram fungerar bra att använda i det standardiserade 
styrdiagrammet till skillnad från de två tidigare alternativen (Montgomery, 2005). 

2.5 Sex sigma 
När Sex sigma ska förklaras brukar det ofta hänvisas till hur namnet Sex sigma uppkommit, 
och det är också passande eftersom det ger en god bild av metoden som helhet. Därför börjar 
beskrivningen av arbetsmetoden Sex sigma även i detta arbete i den ändan. Den grekiska 
bokstaven σ , utläses sigma, har traditionellt inom statistiken använts som beteckning på 
processvariation eller rättare sagt standardavvikelsen. Som beskrivs av bl.a. Breyfogle är 
sigma-nivån ett mått på hur ofta en defekt kan förväntas uppkomma. Desto högre nivå ju färre 
antal defekta produkter kan förväntas. En tre-sigma nivå innebär att mängden defekter per 
miljon kan förväntas bli 66,8 stycken. Om nivån ökas till 6 sigma blir antalet defekta enheter i 
genomsnitt 3,4, vilket ansetts vara en god nivå att sträva efter, därav namnet Sex sigma (Park, 
2003). Med god nivå menar man att avvägningen mellan falsklarm och risken för att missa ett 
larm anses rimlig. 
 
Enligt Foster, 2004, finns tre huvudsakliga skillnader mellan Sex sigma metoden jämfört med 
tidigare kvalitetsstrategier. För det första är Sex sigma ett väl uttänkt paket av kvalitetsverktyg 
och filosofier som syftar till att förse företaget med en omfattande och repeterbart 
kvalitetsförbättringsstrategi. För det andra finns en tydlig kostnadsfokus inom Sex sigma, 
vilket har gjort metoden populär bland företagsledningar. För det tredje är Sex sigma 
organiserat kring en utbildningsstege som består av champions, master black belts, black 
belts, green belts och i vissa fall yellow belts (Foster, 2004). 

2.5.1 Processvariation 
Mätvärden från vilken process som helst kommer att innehålla ett visst mått av variation. Det 
går inte att tänka sig två produkter som är helt lika eftersom en process innehåller väldigt 
många hela tiden aktiva variationskällor. Enligt Park är variation ”kvalitetsfienden nummer 
ett” och därför bör stor kraft läggas på att förstå och minska processvariationen. Det finns 
oftast många källor till variation och det vanliga är att dela in dem i två huvudkategorier. 
Dessa är normala variationskällor, fritt översatt från ”common causes”, och speciella 
variationskällor, från ”special causes”. Normala variationskällor finns alltid i en process och 
orsakar en typ av variation som är förutsägbar och stabil över tiden. Om bara normala 
variationskällor finns i processen är den i statistisk jämvikt. Speciella variationskällor, som på 
engelska också kallas ”assignable causes”, är källor till variation som normalt sett inte finns i 
processen. Speciella variationskällor orsakar en icke förutsägbar och alltså instabil process.  
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Figur 2.6 Bilden visar skillnaden mellan en process med bara normala variationskällor och en där där även 
speciella variationskällor finns med (Park, 2003). 
 
Den översta bilden i figur 2.6 representerar en process där variationen endast orsakas av 
normala variationskällor. Som fallet är i den undre av bilderna i figur 2.6 är processen 
påverkad av en eller flera speciella variationskällor som gör att både spridningen och 
centreringen varierar kraftigt. Med centrering menas att medelvärdet förändras kraftigt över 
tiden. Det är förstås önskvärt att hela tiden hålla medelvärdet på det målvärde som satts upp 
men i praktiken är det inte helt möjligt. Processens medelvärde vid en tidpunkt kommer inte 
att vara exakt detsamma som vid en annan tidpunkt. Detta betyder att medelvärdet hela tiden 
kommer att variera lite omkring målvärdet även i en stabil process. Därför har man satt upp en 
gräns som säger att medelvärdet inte får variera mer än ±1,5 σ . Det är under detta 
förhållande som en process vars sigma-nivå är 6 sigma kommer att generera i genomsnitt 3,4 
fel per miljon. En 6 sigma process vars medelvärde ligger konstant mitt på målvärdet ger inte 
mer än 0,001 fel per miljon. Detta illustreras i bilden nedan. Figur 2.7 visar att när processens 
medelvärde förskjuts 1,5 σ  kommer sannolikheten att en produkt hamnar utanför 
specifikationsgränsen att öka till 3,4 fel per miljon (Park, 2003). 
 

 
Figur 2.7 I en 6 sigma process kan medelvärdet förskjutas 1,5 σ (Park, 2003). 

Om det bara finns normala 
variationskällor kommer 
processvariationen att vara 
stabil. 

Om speciella variationskällor 
finns är processvariationen 
instabil. 
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2.5.2 Sex sigmas fem element 
Park (2003) delar in Sex sigma metodiken i fem element, ledningens engagemang, 
kundinvolvering, utbildningssystemet, projektgruppens aktiviteter och mätssystemet. Dessa 
fem element utgör ramverket i metoden och de är nödvändiga vid införandet av sex sigma i ett 
företag. Det är vanligt att dela upp ett företag i tre delar; forskning & utveckling, tillverkning 
och icke-tillverkande service. Sex sigma går bra att implementera i alla dessa tre områden, 
men inom forskning & utveckling kallas metoden ”Design For Six Sigma” (DFSS) och inom 
icke-tillverkande service kallas ”Transactional Six Sigma” (TSS). Av de fem elementen 
brukar ledningens engagemang placeras inom DFSS och kundinvolvering inom TSS, de 
övriga placeras inom ”Manufacturing Six Sigma”, det som vanligen bara kallas Sex sigma. 
Inom denna Manufacturing Six Sigma finns ett formaliserat arbetssätt för att nå resultat. Detta 
kallas DMAIC, vilket står för define, measure, analyze, improve och control. (Park, 2003) 
Inom DFSS och TSS finns även varianter på DMAIC, men dessa kommer inte att tas upp 
ytterligare i detta examensarbete.  

2.5.3 DMAIC  
DMAIC processen brukar kallas för Sex sigmas formaliserade förbättrings metodik 
(Magnusson et al, 2000) och den utgör grunden i arbetet och påminner om den, inom 
kvalitetsteknik, klassiska arbetsmetodiken PDSA (plan-do-study-act) som Walter Deming 
lanserade. Metodiken startar med en definefas där processen eller produkten som ska 
förbättras identifieras. Därefter går metoden igenom fyra ytterligare faser.  
Magnusson har i sin bok Six Sigma – The Pragmatic Approach, beskrivit de olika stegen i 
DMAIC –metoden, dessa har sammanfattats och gjorts till punktform nedan. Magnusson et al 
placerar egentligen identifikationen av resultatvariabeln, Y, under mätfasen men andra 
exempelvis Pyzdek (2001) lägger det i definitionsfasen.  
 
Define 

• Välj lämpligt projekt. 
• Prioritera bland möjliga projekt. 
• Projektet tilldelas en person eller en grupp. 
• Processkartläggning 
• Identifiera resultatvariabler, Y, som ska förbättras. 

 
Measure 

• Identifiera inputvariabler, X, som påverkar Y. 
• Utarbeta plan för datainsamling. 
• Samla in data för resultatvariabler och inputvariabler. 

 
Analyze 

• Analysera datamaterialet som samlats in från measurefasen. 
• Utarbeta och sätt upp förbättringsmål. 

 
Improve 

• Bestäm typ av förbättring, exempelvis centrering, förutsägbarhet (predictability), 
spridning. 

• Välj verktyg för förbättring. 
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• Implementera förbättringsåtgärd. 
 
Control 

• Kontrollera och verifiera resultatet av förbättringsåtgärder. 
• Skapa kontrolldiagram för regelbunden kontroll av Y.  
• Uppskatta kostnadsbesparingar, var restriktiv! 
• Sprid resultatet i organisationen. 

 
Det finns inga bestämda regler för vad som ska göras under vilken fas, men listan ovan kan 
ses som riktlinjer för hur DMAIC  använts i detta arbete.   

2.5.4 Sex sigma mätsystem 
Inom ramverket för Sex sigma finns ett system för att mäta hur väl en process presterar. Detta 
system gör det också möjligt att jämföra olika processer eftersom samma ”måttstock” kan 
användas – defekter per miljon möjliga eller dpmo, defects per million oppertunities 
(Magnusson et al, 2000). Detta system är framförallt användbart under definefasen då ett 
lämpligt projekt ska väljas. Om dpmo beräknas för företagets olika processer kan således ett 
informerat beslut tas om vilka processer som fungerar sämst i förhållande till organisationens 
övriga (Magnusson et al, 2000). 

2.5.5 Kontinuerlig och diskret mätdata 
Det finns två typer av karaktäristiska mätvariabler – kontinuerliga och diskreta. Kontinuerliga 
mätdata är ofta numeriska och tar olika värden på en kontinuerlig skala. Diskreta mätdata kan 
bara anta ett av två värden, exempelvis bra/dåligt, godkänd/kassation etcetera. Kontinuerlig 
data ger mycket mer information om det som mäts än diskret data. Konsekvensen av det blir 
att det krävs ett mycket större antal mätningar med diskreta värden än med kontinuerliga 
värden för att kunna säga något om processens prestanda uttryckt i dpmo (Magnusson et al, 
2000). En tumregel enligt Magnusson et al är 20-25 mätningar med kontinuerliga mätvärden 
och minst 300 mätningar med diskreta mätvärden. 

2.6 Processkartläggning 
I alla typer av förbättringsarbete och därmed självklart även i sex sigma projekt är det 
nödvändigt att få en så bra förståelse för processen som möjligt. Ett mycket effektivt sätt att 
skapa en förståelse för processen är att göra en processkarta (Magnusson et al, 2000). En 
processkarta ger en fullständig och grafisk bild över allt som händer i processen från start till 
slut (Breyfogle, 1999). 
 
Det vanligaste sättet att bygga upp en processkarta är att alla aktiviteter i processen får en 
egen ruta på kartan. Rutorna ser olika ut beroende på vilken typ av aktivitet det rör sig om. 
Allt eftersom processkartor blivit mer vanliga har också deras utformning till stor del 
standardiserats, en internationell standard ISO 5807 ”Information processing – 
Documentation symbols and conventions for data, program and system flow charts, program 
network charts and system resources charts” har också skapats. De symboler som beskrivs 
nedan är de mest vanliga (Magnusson et al, 2000): 
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 Terminator – Början och slut på en process 
 
 
 Aktivitet – En individuell aktivitet, steg eller händelse i en process 
 
 
 
 Beslut – Ett beslut som har en input och en eller flera output 
 
 
 

Tidigare definierad process – En redan definierad delprocess i processen 
 
 
 
  Koppling – En koppling till en annan del av samma processkarta 
 
 
 
 Lager – Ett lager i processen exempelvis råmateriallager, mellanlager etcetera 
 
 
 
 Länk – Länk mellan olika symboler, visar också processens rikting 
 
 
 
Processkartor är användbara under flera av faserna i DMAIC-cykeln, under Define- och 
Measurefaserna främst för att ge en god förståelse för processen. I analysefasen finns två 
huvudsakliga strategier för användande av en processkarta. En är att analysera flödet av 
aktiviteter och identifiera dem som ökar kundnyttan eller bidrar till förädlingen av produkten, 
detta kallas vanligen för streamlining. Den andra strategin går ut på att använda processkartan 
för att jämföra med andra flödesdiagram från liknande processer i företaget eller hos andra 
företag, en typ av benchmarking alltså. I controllfasen kan en processkarta användas för att 
skapa en bild av den nya förbättrade processen (Magnusson et al, 2000). 

2.7 Data och processanalys 
I ett sex sigma projekt söker man ofta efter rotorsaker till ett problem och det finns två 
huvudsakliga sätt att genomföra sin analys för att finna dessa. Det ena sättet bygger på att data 
samlas in och analyseras och detta kallas sålunda dataanalys, det andra sättet är att utforska 
processen och analysera denna – processanalys (Eckes, 2001).   
 
En analogi som ofta används i detta sammanhang är att gå genom en av två dörrar, där 
dataanalys utgör den ena dörren och processanalys då uppenbarligen den andra. Även om 
problemets karaktär i viss mån styr valet av dörr, är det vanliga att en kombination av de två 
används för att finna rotorsaker (Eckes, 2001). 
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2.8 Åtgärder för processförbättring 
Att få till stånd en förbättrad process är det självklara målet vid all typ av förbättringsarbete. 
Det finns två nyckelaspekter av en process som ett styrdiagram kan ge en inblick i: statistisk 
jämvikt och duglighet. I figur 2.8 kan en process befinna sig i ett av fyra tillstånd beroende av 
de två nyckelaspekterna, hädanefter kallad Montgomerys processförbättringsmatris. Tekniskt 
sett så kan en process duglighet, eller kapabilitet, inte uppskattas förrän processen är i 
statistisk jämvikt. Men en mindre precis definition av duglighet kan användas, där en 
kvalitativ bedömning av om andelen defekta enheter är tillräckligt låg för att åtgärder inte 
anses nödvändiga. Om andelen defekta produkter är så låg anses processen duglig, om inte 
alltså ej duglig (Montgomery, 2004). 
 

 
 
Figur 2.8 Montgomerys processförbättringsmatris (Montgomery, 2004). 
 
 

2.9 FMEA – Feleffektsanalys 
FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis och brukar kallas Feleffektsanalys på 
svenska. FEMA är en metod för att studera tillförlitlighet, orsak och verkan, och metoden är 
tillämpbar vid utformning av både produkter och processer (Gellerstedt, 1997). För att få ut 
maximal nytta av en FMEA bör den genomföras innan defekter och fel omedvetet byggs in i 
en produkt eller en process, men metoden är tillämpbar i alla stadier av produktens eller 
processens liv. Bland fördelarna med att genomföra en FMEA kan följande nämnas: 
 

• Tidigt ingripande i utvecklingsprocessen sparar tid och pengar. 
 

• Möjlighet att konstruera bort många rotorsaker till problem redan från början. 
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• Erfarenhet från tidigare FMEA kan hjälpa vid utvecklandet av nya processer eller 

produkter. 
(Breyfogle, 1999) 
 

• Förbättring av säkerhet, kvalitet och pålitlighet hos en produkt eller process. 
 

• Förbättring av företagets image och konkurrenskraft. 
 

• Ökad kundnöjdhet. 
 

• Dokumentation kan sparas över hur en risk reducerades och hur en produkt eller 
process utvecklades. 

(Foster, 2004) 
 
Enligt Breyfogle skiljer sig en FMEA för produktutformning och en för processutformning 
något åt. I grund och botten är principerna detsamma men det finns dock några mindre 
skillnader. I detta examensarbete antas att kundernas önskemål stämmer väl överens med 
utformningen på SHT:s produkter, och en FMEA för produktutformning är därför inte 
nödvändig. Därför är bara FMEA för processutformning av intresse.   

2.9.1 FMEA för processutformning 
I en FMEA för processutformning antar man att produkten uppfyller de utformningskrav som 
kunden har, det krävs alltså ingen vidare utveckling vad gäller produktutformningen. Det är 
alltså inte nödvändigt att ta med potentiella felmöjligheter som kommer ur konstruktionen på 
produkten men det är möjligt att göra om man så önskar. I en FMEA för processutformning 
bör utgångspunkten ligga i en processkarta, och därefter bör varje felmöjlighet i varje enskild 
aktivitet identifieras. En processkarta bör också vara inkluderat i dokumentationen efter en 
FMEA (Breyfogle, 1999). 
 
I bilaga 3 kan ett tomt FMEA-formulär ses, detta har skapats utifrån en mall som hämtats från 
Meldert Engineering (Meldert, 2006). Mallen har sedan omformats något för att stämma 
överens med Breyfogle’s mall. I formuläret finns ett antal fält att fylla i nedan följer en 
förklaring till fälten och hur tankegången bör vara när dessa fylls i, enligt Breyfogle (1999).  
 

• Sidhuvud – Information om vilka som skapat en FMEA, när detta gjorts och vad det 
gäller. 

 
• Aktivitet, delprocess / Produktkomponent – Detta fält innehåller en kort beskrivning av 

vilken aktivitet eller del av en process som behandlas. Exempel på aktvitet kan vara 
borrning, hopskjutning. Om FMEA utförs på produkt är det produktkomponenten som 
tas upp.  

 
• Potentiella felmöjligheter – Beskriver hur processen potentiellt misslyckas med att 

klara kraven vid en speciell aktivitet. Här finns en lista på de felmöjligheter som en 
specifik aktivitet i processen har, och som kan uppstå men som inte nödvändigtvis 
måste uppstå. Ibland kan aktiviteter tidigare i processen orsaka eller öka risken för fel i 
en senare aktivitet. I detta fall skall det dock antas att de inkommande materialet är 
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korrekt och inte har defekter eller fel. Exempel på felmöjligheter är bärande del går av, 
elektrisk kortslutning eller felaktigt placerad del.  

 
• Potentiella feleffekter – Detta fält innehåller en beskrivning av effekten på det fel som 

kan uppstå, ur ett kundperspektiv, intern eller extern. Exempel på feleffekter är passar 
inte, öppnas inte, repad, klarar inte specifikationer. 

 
• Potentiella felorsaker – I detta fält beskrivs vilka orsaker som ledde fram till 

felmöjligheten. En kort, koncis och beskrivande lista skapas över alla rotorsaker,  
alltså inte symptomen, till felet.  

 
• Severity (S), Allvarlighetsgrad – Avser hur allvarligt problemet eller felmöjligheten 

kan tänkas vara för interna eller externa kunder. Uppskattning på en tiogradig skala 
görs och i tabell ”Allvarlighetsgrad” i bilaga 4 finns ledning till hur denna bedömning 
gjorts.  

 
• Occurence (O), Felsannoliket – Här avses att uppskatta hur ofta ett problem 

uppkommer, utan att ta hänsyn till hur ofta problemet upptäcks. Beskriver helt enkelt 
det förväntade antalet fel av den aktuella typen. Felsannolikheten uppskattas på en 
tiogradig skala som finns beskriven i ”Felsannolikhet” i bilaga 4. 

 
• Detection (D), Upptäcktssannolikhet – Även detta är en uppskattning på en tiogradig 

skala, men här avser man uppskatta sannolikheten att ett fel av den aktuella typen 
upptäcks. Skalan för uppskattning anges i ”Upptäckssannolikhet” i bilaga 4. 

 
• RPN (Risk Priority Number) – Produkten av S, O och D rankningarna. Denna siffra 

indikerar vilken eller vilka av riskerna som är de största och mest allvarliga. Generellt 
bör höga nummer ses som allvarliga, men risker med hög S, bör alltid kontrolleras. 

 
• Rekommenderade åtgärder – Meningen här är att lista åtgärder som kan sänka S, O 

eller D så att RPN blir lägre. Normalt bör fokus ligga på att hitta åtgärder till att sänka 
Occurance snarare än att sänka Detection. De åtgärder som kommit fram bör 
institutionaliseras i processen.  

 
• Ansvarig för åtgärd & slutdatum – En person eller grupp tilldelas ansvaret för att en 

viss åtgärd utförs och ett datum för detta bestäms. 
 

• Åtgärd utförd – Här kan en asterisk eller ett ”ja” sättas in ifall åtgärden utförts enligt 
plan. 

 
• Resultat RPN – En ny RPN beräknas med förutsättningen att föreslagen åtgärd utförts, 

det kan göras innan åtgärden faktiskt utförts och förhoppningsvis är den klart lägre än 
tidigare.  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur de verktyg och moment som tagits upp i teoriavsnittet används i 
arbetet för att uppfylla syftet. Metoden är också till för att skapa en bild av hur arbetet 
planerats och hur det gått till i de olika avsnitten.  
 
Till att börja med tas några grundläggande begrepp för forskning och informationsinsamling 
upp. Därefter är metodkapitlet indelat efter DMAIC strukturen eftersom att detta 
examensarbete bygger på denna indelning som helhet. Kapitlet är alltså indelat så att de 
verktyg och metoder som använts under definitionsfasen finns under rubriken Define och så 
vidare.   

3.1 Vetenskaplig kunskap 
Till skillnad från kunskapsbildning i vardagslivet ställs inom forskningen krav på hur kunskap 
om ett område uppnås inom en vetenskaplig ram. Metoderna för det vetenskapliga arbetet 
syftar till att producera en kunskap som är mer tillförlitlig än den kunskap som varje människa 
skaffar sig genom erfarenhet och genom att ”leva och lära” (Patel & Tibelius, 1987). Fyra 
krav kan ställas på god forskning och om dessa är uppfyllda finns förutsättningar för att 
forskningen ska kunna resultera i vetenskaplig kunskap. 
 

• Kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar 
kunskapsbildningen. 

• Rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen vi vill ha kunskap 
kring. 

• God kvalitet på informationen. (kvalitet i detta sammanhang syftar på tillförlitlighet) 
• Se sammanhang i informationen, sammanställa och uttrycka den i ett förståeligt 

mönster. 
(Patel & Tibelius, 1987) 

 
Dessa fyra punkter har varit i beaktande under arbetet och det har varit författarens 
målsättning att uppfylla dessa. Hur väl detta genomförts behandlas mer i det avslutande 
kapitlet 6 Diskussion.  

3.2 Deduktiv och induktiv forskning 
Alla former av vetenskapligt arbete som uppfyller de fyra krav som nämns i det tidigare 
avsnittet följer en av två alternativa vägar. Den ena kan kallas för bevisandets väg eller 
deduktion den andra kan kallas för upptäckandets väg eller induktion. Dessa två begrepp 
beskriver hur slutledningen går till i ett arbete. En induktiv slutledning utgår från en 
datainsamling av några enskilda fall för att skapa en modell, en deduktiv slutledning utgår 
från en teori eller modell som verifieras med datainsamling.  
 
Detta arbete har i vissa delar en induktiv karaktär, då en datainsamling av defekterna görs för 
att skapa en modell. I andra delar är den av deduktiv karaktär då modeller som FMEA 
används som utgångspunkt. I sin helhet antar detta arbete en deduktiv ansats då Sex sigma 
teorin används som modell och utgångspunkt (Patel & Tibelius, 1987). 
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3.3 Informationsinsamling 
Informationskällorna till detta examensarbete har kommit från lite olika håll och kan klassas 
som både primär- och sekundärkällor. En primärkälla är en källa som uppkommer under 
projektets gång, medan en sekundärkälla är en tolkning av något som hänt tidigare (Bell, 
2000). En stor del information har hämtats ur den aktuella processen med hjälp av mätvärden, 
som kan klassas som primärkälla. Samtal och diskussioner med operatörer och andra anställda 
har även varit en stor källa till information, detta är också primärkällor. Utifrån primärkällorna 
som samlats in från processen har annan information, som ansetts intressant, tagits ur böcker 
och andra redan publicerade arbeten, vilket kan sägas vara sekundärkällor.   
 
Flera möjliga metoder finns att tillgå när det gäller att samla in information. Enkäter, 
intervjuer, brainstorming och observationer är några exempel. De metoder som använts i detta 
arbete är observationer av produkterna för att samla in data, brainstorming och intervjuer. 
Ostrukturerade intervjuer i form av samtal har som sagt också varit en stor källa till 
information. 

3.3.1 Litteraturstudie 
Forskningsprojekt av alla omfattningar kräver att en genomgång av det som skrivits i ämnet 
görs. Det ideala vore om all litteratur kunde läsas i början av ett projekt men det är förstås inte 
alltid möjligt. Det är sällan möjligt att få tillgång till rätt böcker och information precis när de 
är behövda, vilket medför att det alltid uppkommer förskjutningar. I en doktorsavhandling 
behövs ofta en utförlig litteraturgenomgång i början av projektet, i kortare projekt som ska 
vara klart inom två till tre månader behöver litteraturstudien inte till närmelsevis vara lika 
ambitiös. En inledande litteraturgenomgång kan i dessa fall helt uteslutas om man bestämmer 
sig för det. Den genomgång som görs bör bara innefatta relevanta arbeten tas upp (Bell, 
2000). 
 
I detta arbete har en kortare inledande litteraturstudie genomförts, där böcker huvudsakligen 
lånats från Kungliga tekniska högskolans bibliotek i Stockholm. En del litteratur har tagits ur 
kurser som författaren tidigare läst och därför har den litteraturen i allt väsentligt varit känd, 
och endast en kortare genomgång gjordes. Tidsskrifter har sökts igenom med hjälp av 
artikeldatabaser som tillhandahålls av Luleå tekniska universitets bibliotek. De sökord som 
använts både för artiklar och böcker har varit sex sigma, six sigma, FMEA, 
forskningsmetodik, kvalitetsutveckling och specifikationer. Flera böcker har använts mycket 
som stöd i detta examensarbete men troligtvis har Douglas C. Montgomery’s Introduktion to 
Statistical Quality Control från 2005 och Forrest W. Breyfogle III’s Implementing Six Sigma 
från 1999 varit den mest använda och refererade litteraturen.  

3.4 Define 
Enligt den beskrivning av definitionsfasen som givits i teoriavsnittet har jag i detta arbete 
försökt att genomföra en identifiering av Y, dvs. den intressanta resultatvariabel. Eftersom ett 
stort fokus i Sex sigma ligger på att sänka kostnaderna har en besparingspotential redovisats 
och denna har genomförts genom att fråga insatta personer, bl.a. produktionsledaren Peter 
Alvarsson och kvalitetsingenjören Olga Andersson om kostnader i samband med förluster. 
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3.4.1 Processkartläggning 
Liksom Magnusson skriver finns det flera användningsområden för en processkartläggning. I 
definefasen är den mest en hjälp att förstå processen, att skapa sig en bild av processens 
utformning och omfattning. Därför genomfördes en processkartläggning som det allra första 
momentet. Detta gjordes genom att följa med produkterna genom processen och fråga de 
anställda om de moment som genomfördes. Processkartläggningen sågs som en viktig del i 
detta examensarbete eftersom att den ger mycket information, inte enbart om hur varje 
moment i processen utförs och dess syfte, utan också om de problem som kan tänkas finnas i 
varje moment. Processkartläggningen blev till stor del den grund som resten av detta 
examensarbete byggdes på.  

3.5 Measure 

3.5.1 Datainsamling 
I mätfasen ska information om resultatvariabeln samlas in och potentiella orsaksvariabler, X, 
ska identifieras. För att kunna göra det är det nödvändigt med någon typ av datainsamling.  
När en datainsamling ska göras är det förstås viktigt att veta vilken typ av data det är som man 
kommer att samla in. 
 
I detta examensarbete gjordes en datainsamling kring resultatvariabeln för att kunna bilda en 
uppfattning om hur stort problemet var. Datainsamlingen gällande orsaksvariablerna gjordes 
för att undersöka vilka potentiella orsaker som fanns i processen. Det var bara den data som 
samlades in om resultatvariabeln som användas för statistiska beräkningar. Datan delades in i 
två grupper, eftersom vissa produkter misstänktes vara mer utsatt för repor. För att kunna säga 
något om dpmo i processen var det tvunget att minst 300 togs produkter ur varje grupp.  

3.5.2 Reliabilitet och validitet 
Oavsett vilken metod för insamling av information som används måste tillförlitligheten 
ifrågasättas och granskas kritiskt. Reliabilitet är ett klassiskt begrepp som används för att testa 
tillförlitligheten i ett insamlat datamaterial. Reliabiliteten mäter ”i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen men under i övrigt 
lika omständigheter” (Bell, 2000). Validiteten är ett något mer komplicerat uttryck men det är 
ett mått på hur väl en fråga besvarar det som den avser att besvara. Om reliabiliteten är låg så 
är också validiteten det. Men en låg validitet behöver inte innebära en låg reliabilitet.  
 
Det finns sätt att kontrollera reliabiliteten, exempelvis genom att genomföra två test på samma 
material och jämföra resultaten. Även validiteten kan kontrolleras genom test, genom att fråga 
andra om de skulle ställa samma frågor till exempel. Normalt sett är det svårare att kontrollera 
validiteten (Bell, 2000). 
 
I detta examensarbete har inget test på vare sig reliabilitet eller validitet genomförts. Istället 
har ett resonemang förts kring detta med handledare på skolan och med anställda på SHT. 
Reliabiliteten i det datamaterial som samlats in har varit i åtanke, och därför har jag hela tiden 
försökt att göra bedömningarna utifrån samma grunder. Att undersöka produkterna efter repor 
är dock till viss del subjektivt och därför kan tillförlitligheten inte helt garanteras, detta har 
varit känt för författaren vilket förhoppningsvis ökat tillförlitligheten något. Validiteten i 
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arbetet har ansetts god så länge reliabiliteten kan anses var god. Reliabiliteten och validiteten 
diskuteras mer i diskussionskapitlet.  

3.6 Analyze 
I analysfasen ska den data som samlats in under mätfasen analyseras. I detta fall fanns även 
ett behov att genomföra en analys av processen som sådan. De verktyg som användes för att 
analysera datamaterialet var styrdiagram. Därefter togs ett beslut att även analysera processen, 
analogin om de två dörrarna används här för att ta ett beslut. Processen analyserades genom 
en så kallad streamlining.  

3.6.1 Styrdiagram 
Det datamaterial som samlades in om resultatvariabeln var attributdata, sådan data är per 
definition av diskret karaktär. Detta gjorde att den typ av styrdiagram som kunde användas 
skulle vara anpassad för denna typ av data. Ett sådant styrdiagram är p-diagram. Eftersom 
provgrupperna baserades på antalet produkter per pall, vilket varierar, kom också 
provgruppstorlekarna att variera. För att kunna analysera ett datamaterial med varierande 
provgruppsstorlekar krävs att en metod anpassad efter detta används. Det finns tre olika 
metoder att tillgå. Styrgränser baserade på genomsnittlig provgruppsstorlek, varierande 
styrgränser och standardiserade styrgränser. Den första av dessa är enligt Montgomery (2004) 
den minst tolkningsbara men kanske de som är lättast att förstå för en operatör. Den metoden 
väljs bort, eftersom den är den minst tolkningsbara, och de övriga två genomförs parallellt för 
att undvika eventuella feltolkningar.  

3.6.2 De två dörrarna 
Efter att styrdiagrammen analyserats är det nödvändigt att välja riktning på det fortsatta 
arbetet. Enligt Eckes (2001) analogi om de två dörrarna kan man i stort sett välja mellan en av 
två dörrar. Det är å ena sidan möjligt att fortsätta jobba med dataanalys och på det sättet gå 
vidare med arbetet, det är också möjligt att istället fortsätta sitt arbete genom en 
processanalys. Valet står alltså mellan data- eller processanalys. Som Eckes (2001) beskriver 
finns det inget motsattsförhållande mellan de två dörrarna, det är alltså möjligt att kombinera 
dem. Oftast är tiden den faktor som är begränsande och ett vägval kan därför bli nödvändigt.  
 
Montgomerys processförbättringsmatris ger en mer konkret hjälp när det gäller att välja väg. 
Där svarar man som beskrivits i teorikapitlet på två frågor vilket, resulterar i ett antal 
föreslagna åtgärder för det fortsatta arbetet.  
 
Båda dessa metoder för att gå vidare i arbetet används efter att datamaterialet från 
resultatvariabeln analyserats. Den faktor som mest påverkat valet, förutom den hjälp som ges 
av Eckes och Montgomerys metoder, är de svårigheter som det innebär att samla in material 
för en dataanalys av orsaksvariablerna. 

3.6.3 Processanalys streamlining 
Den väg som valdes enligt föregående avsnitt var processanalys, anledningen till detta går det 
att läsa mer om i det empriska avsnittet under rubriken Analys av orsaksvariabler. När detta 
val är gjort måste en metod för att genomföra själva processanalysen väljas. 
 
Den lämpliga metod som använts i detta arbete var streamlining. Detta eftersom jag ville gå 
ini varje aktivitet och analysera hur pass viktigt den var för slutprodukten och vilka risker den 
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förde med sig. Med hjälp av streamlining får man en bild av hur många av 
processaktiviteterna som är nödvändiga. Den största nyttan med en streamlining är kanske att 
utifrån processkartan analyseras varje aktivitet för sig.  

3.7 Improve 
Utifrån det som kommit fram i analysfasen ska förbättringsåtgärder presenteras. Detta görs i 
fasen Improve enligt DMAIC-modellen. Normalt sett införs även förbättringsåtgärderna under 
denna fas, men i detta arbete kommer det inte att göras.  

3.7.1 FMEA 
I analysen framkom att processen bör förändras på många punkter, kanske helt och hållet 
göras om. En bra metod för att göra det är FMEA, eller Failure Modes and Effects Analysis, 
feleffektsanalys på svenska, som beskrivs i teorikapitlet.  
 
Tillsammans med ett par i processen mycket insatta personer, Niklas Rickardsson och 
reklamationskoordinator Rickard Eriksson, brainstormades först och främst en ny process 
fram, där målet var att minska andelen processteg som inte är värdeskapande och som innebär 
risk för repor. Detta för att skapa en process med bättre egenskaper än den nuvarande. 
Därefter genomfördes en FMEA för processutformning på den nya processen, enligt den 
metod som beskrivits i teorikapitlet. På detta sätt erbjuds en förbättringsåtgärd som leder till 
att antalet repor orsakade av störfaktorer i processen bör minska kraftigt och dessutom kan 
onödiga eller riskfyllda moment tas bort ur processen. Vid genomförandet av FMEA på den 
nya processen har inte bara risken för repor tagits med utan även alla andra tänkbara risker, 
som vi kunde komma på.  
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4 Empiriskt avsnitt och analys 
I detta empiriska kapitel beskrivs vad som faktiskt gjorts under examensarbete, insamlandet 
av data, analys samt förbättringsåtgärder. Här beskrivs också Sapa AB:s historia och dess tre 
kärnverksamheter. Tillverkningen på Sapa Heat Transfer i Finspång beskrivs lite mer 
ingående. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

4.1.1 Sapa AB 
Sapa AB startades 1963 i Vetlanda efter att grundarna varit i USA och studerat 
aluminiumprofiler. Det är med andra ord ett relativt ungt industriföretag med svenska mått 
mätt. Företaget såldes 1976 till den största konkurrenten i Sverige på aluminiumprofiler, 
dåvarande Gränges, och de båda företagens verksamheter slogs ihop. 1980 köptes Gränges i 
sin tur av Electrolux som ägde företaget fram till 1997 då man bestämde sig för att dela ut 
företaget till aktieägarna. Den absolut största delen av produktionen var under den här tiden 
aluminiumprofiler och år 2000 bytte företaget namn från Gränges till Sapa. Idag är Sapa ett 
internationellt företag med en omsättning på nära 14 miljarder kronor per år, företaget har 
8200 anställda i 25 länder, i Europa, Nordamerika och Asien (Sapa, 2006). 
 
Sapa var länge uppdelat enligt de två stora kärnverksamheterna som inom koncernen kallas 
Profiler och Heat Transfer. Inom verksamhetsområdet Profiler finns ett antal strategiska 
affärssegment. Inom dessa samordnas resurser som ska kunna vara tillgängliga för hela 
koncernen. I dagsläget finns tre sådana affärssegment, vilka är Sapa Automotive, Sapa Mass 
Transportation och Sapa TeleCom (Sapa, 2006). Tidigare fanns ytterligare ett strategiskt 
affärssegment kallat Sapa Building System, men i och med att Sapa AB 2004 köpte upp ett 
annat företag tog affärssegmentet Building System steget upp och blev en av 
kärnverksamheterna (Edquist & Karlsson, 2004). Idag är alltså Sapa AB indelat i tre 
kärnverksamheter, Profiler, Heat Transfer och Building System. Huvudkontoret, där VD och 
koncernledning sitter, finns i Stockholm.  
 

 
 Figur 4.1 Övergripande organisation på Sapa (Sapa, 2006). 
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Profiler 
Sapa Profiler står för den största delen av Sapakoncernens försäljning, omkring 64 % av 
koncernens omsättning kommer från detta verksamhetsområde (Waller, 2006). Som namnet 
vittnar om är Profiler specialiserat på komponenter och system som baseras på 
aluminiumprofiler. Aluminiumprofiler tillverks genom strängpressning och Profiler är en av 
världens ledande leverantörer av detta material. Tillverkningen sker i elva länder och 
kunderna finns över hela världen. Strängpressat aluminium har ett väldigt brett 
användningsområde och kunderna finns inom fordonsindustri, båt- och flygindustri, men även 
inom hemelektronik (Edqusit & Karlsson, 2004). 
 

Building System 
Som nämndes tidigare blev Building System inte en egen kärnverksamhet förrän 2004, i och 
med ett uppköp av ett annat bolag. Även denna verksamhet baserar sig på aluminiumprofiler. 
Genom uppköp av olika bolag under en femårsperiod är nu Sapa Building System den tredje 
största leverantören av aluminiumprofiler för byggsystem i Europa. Produktvariationen är stor 
och som exempel kan sägas, balkonger, fönster, dörrar och persienner (Edqusit & Karlsson, 
2004). Building System står för omkring 20 % av omsättningen inom Sapa AB (Waller, 
2006). 
 

Heat Transfer 
Verksamheten inom Heat Transfer baserar sig inte på samma teknik som inom de andra två 
kärnverksamheterna. Istället för strängpressning av profiler tillverkas här aluminiumband 
genom en process innehållande bland annat, gjutning, valsning och skärning. Detta tas upp 
mer ingående i nästa avsnitt. Heat Transfer säljer produkter för produktion av bland annat 
kylare och luftkonditioneringssystem. Heat Transfer är den minsta av de tre 
kärnverksamheterna och står för omkring 16 % av den totala omsättningen på 14 miljarder 
kronor (Waller, 2006).  

4.2 Sapa Heat Transfer Finspång 
Finspång som industriort har en mycket lång historia, redan 1580 startades här Finspongs 
Bruk som tillverkade kanoner. Tillverkningen av kanoner fortsatte ända fram till 1912, och 
1913 startades Finspångs Metallverks AB och sedan dess har orten haft metallindustri. Sedan 
1920 talet har det i Finspång funnits tillverkning av aluminiumprodukter (Waller, 2006). 
 
På SHT i Finspång tillverkas mestadels värmeväxlarband för fordonsindustrin. Under de 
senaste åren har produktionen ökat ganska mycket som en följd av att kylartillverkarna gått 
över till att använda aluminium i mycket större utsträckning, produktionen av bilar har ökat i 
världen och de flesta bilar har också luftkonditionering vilket också kräver värmeväxlarband. 

 
Figur 4.2 Kylare och veckat aluminiumband som senare blir till rankor i kylare. På SHT tillverkas banden 
(Waller, 2006). 
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4.3 Tillverkningen på SHT Finspång 
Tillverkningsprocessen på SHT i Finspång är relativt lång och innehåller en mängd 
materialbearbetningar innan produkten är färdig att skickas till kunden. Nedan följer en 
kortare beskrivning av varje bearbetningssteg i hela tillverkningsprocessen, från råmaterial till 
färdig produkt. 

4.3.1 Gjutning 
SHT tillverkar sina produkter från råmaterial, detta betyder att de först måste smälta ned det 
köpta råaluminiumet, skrotmaterial och annat aluminium som de använder för sin produktion. 
Därefter formas dessa till stora göt i de så kallade smältverket. Göten är då 900-1450 mm 
breda, omkring 4000 mm långa, 350-450 mm tjocka, de väger ibland så mycket som 10 ton 
beroende på storlek. Inga formar används under gjutningen utan materialet kyls ned i kanterna 
under gjutning, vilket gör att materialet bildar en egen form. 

4.3.2 Fräsning 
På grund av den gjutmetod som används, utan formar, blir götens ytor dåliga och måste 
fräsas. Ytan är dålig både vad gäller materialsammansättning och struktur. Fräsning sker på 
både över- och undersidan.  

4.3.3 Plätering 
För att ge produkterna vissa eftersträvade egenskaper pläteras göten. När ett göt pläteras 
svetsas en aluminiumplåt fast på götets ovansida och/eller en på götets undersida. Beroende 
på vilka egenskaper den färdiga produkten ska ha kan man välja att plätera båda sidorna eller 
bara den ena sidan. Helt opläterat material tillverkas väldigt sällan. Pläteringen kan vara av en 
mängd olika legeringar. Tjockleken på pläteringen varierar men det rör sig vanligen om en till 
tio procent av götets totala tjocklek. På det färdiga bandet är alltså pläteringen inte mer än 
några tusendels millimeter tjockt. Se figur 4.3.  

 
Figur 4.3 Pläteringsprocessen (Waller, 2006). 

4.3.4 Varmvalsning 
Valsning går till så att ett material ”kavlas” ut och gör tunnare. Se figur 4.4. Vid varmvalsning 
värms götet upp till rätt temperatur beroende på legeringen. Uppvärmningen sker i 
förvärmningsugnar och när götet nått rätt temperatur valsas de i ett första steg ner till omkring 
10-20 mm. I ett andra steg valsas de ned till ett par mm tjocklek och rullas sedan upp på 
järntrummor. Götet har nu blivit ett långt band.  
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Figur 4.4 Metoden för varm- och kallvalsning är densamma, men vid varmvalsning är materialet upphettat 
(Waller, 2006). 

4.3.5 Kallvalsning 
När banden har varmvalsats färdigt, kallvalsas de ned till den tjocklek som kunden beställt. 
Denna tjocklek varierar också mycket men det tunnaste materialet som produceras på SHT 
idag är bara 0,05 mm det vill säga 50 µm.  Den del av tillverkningsprocessen som ligger efter 
att produkterna valsats ned till sin slutliga tjocklek kallas för färdigställningen och det är 
inom denna del av produktionen som detta examensarbete har bedrivits. 

4.3.6 Provning, Sträckning och Värmebehandling 
I provningen tas prover på materialet för att avgöra om det håller rätt dimensioner samt om 
det har de rätta materialegenskaperna. Vissa band tas genom sträckmaskinen för att öka 
planheten, och ytterligare vissa band värmebehandlas genom så kallad glödgning för att 
mjuka upp materialet, eller så kallad anlöpning för att göra materialet segare.  

4.3.7 Skärning 
Beroende på bandens tjocklek, trumdiameter och antalet bredder skärs de valsade banden upp 
i de olika skärverken. Bredderna och längderna är enligt kundernas specifikationer. De 
smalaste banden är bara 12 mm breda medan de bredaste är omkring 1440 mm. När banden 
skurits upp kallas de för bredder. I figur 4.5 visas principen vid skärning av band till bredder. 

 
Figur 4.5 Princip vid skärning av band till bredder (Waller, 2006). 

4.3.8 Packning 
Efter att banden skurits upp till bredder fraktas de till packningen. Packningen kan ske både 
manuellt eller automatiskt i någon av packmaskinerna. Bredderna packas på en träpall på 
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varandra med ett skyddande skikt av papp eller limträkors emellan för att bredderna inte ska 
gnidas mot varandra. Efter att en pall är lastat med rätt antal bredder plastas hela pallen in. 
Därefter fraktas pallen till kunden.  

4.4 Tillägg i verksamhetsbeskrivningen 
Det finns förstås mycket i produktionsprocessen som inte tagits upp i beskrivningen av 
tillverkningen på SHT i Finspång ovan, eftersom den endast är till för att ge en översiktlig 
bild över hur arbetet går till. Det finns dock anledning att ta upp vissa delar av verksamheten 
som är av intresse för detta arbete lite extra, dessa delar redovisas nedan.  

4.4.1 Mellanläggen 
Efter att problemet med repor uppstått i produktionen har så kallade mellanlägg börjat 
användas. Dessa mellanlägg är skivor av papp eller plast som manuellt placeras emellan 
bredderna direkt efter skärning så att bredderna aldrig kan komma i kontakt med, och repa 
varandra under transporten mellan skärning och packning. I packningen måste sedan 
mellanläggen plockas bort för hand. Detta är tidskrävande och görs bara på de produkter som 
ska gå till den kund som klagar på repor.  
 
I början av detta arbete sades det att repor inte längre var ett problem när mellanläggen 
användes. Under arbetets gång upptäcktes dock att mellanläggen, som återanvänds, lätt blir 
smutsiga och att smutsen sedan orsakar skador i form av repor på produkterna. Det har också 
visat sig lätt att glömma mellanläggen, vilket har skett minst en gång under arbetets gång och 
som upptäcktes av ren slump. SHT tvingas nu, enligt den senaste uppgiften, tvätta 
mellanläggen med jämna mellanrum. 

4.4.2 Järnpallarna 
Enligt uppgift från operatörer ökade bandstorlekarna kraftigt för några år sedan. Mellan olika 
moment i färdigställningen körs banden på järnpallar lastade på truck. När banden ökade 
kraftigt i vikt blev järnpallarna underdimensionerade, vilket gör att banden lättare kommer i 
svajning. Inte heller truckarna var tillräckligt kraftiga för att klara av de nya bandvikterna, så 
nya större truckar införskaffades. Gafflarna på dessa nya truckar visade sig inte passa in 
riktigt i hålen på järnpallarna. Detta gör att pallarna kommer långt ut på truckens gafflar och 
därmed ökar svajningarna ytterligare.  

4.4.3 Framtidens produkter 
SHT tillverkar produkter inom en vitt spektra av mått, men allt tyder på att kunderna vill ha 
tunnare och tunnare material. Denna trend illustreras av 4.6. Detta kan antas bero på flera 
saker men en starkt pådrivande faktor i detta är förstås priset, eftersom kunderna betalar per 
kilo. De vill därför naturligtvis alltid köpa så tunna och lätta produkter som möjligt. Vartefter 
att tekniken går framåt blir det möjligt för kunderna att använda sig av allt tunnare material i 
sin produktion och det är den trenden som SHT känner av. 
 
Den kund som klagar på repor hos SHT’s produkter ligger i framkant vad gäller 
produktionsteknik och kvalitet och är den producent av kylare som använder de nyaste 
maskinerna, enligt Rikard Eriksson. Även om övriga kunder inte ligger lika långt fram är det 
ett rimligt antagande att de inom en inte alltför avlägsen framtid också kommer att ha lika 
höga krav på de produkter de köper av SHT som den mest känsliga kunden. Det är därför av 
stor vikt att SHT anstränger sig för att lösa problemet med repor så snart som möjligt, 
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eftersom allt tyder på att det kommer att bli ett större och större problem med tiden. Om fler 
kunder skulle kräva att mellanlägg används skulle produktionen antagligen minska markant 
eftersom hanteringen av mellanlägg är väldigt omfattande.  
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Figur 4.6 I figuren visas den genomsnittliga tjockleken per år, på de band som producerats vid SHT i Finspång 
(Waller, 2006). 
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4.5 Define 

4.5.1 Tidplan 
Examensarbeten på Civilingenjörsnivå är planerade till 20 veckors, eller en hel termins 
heltidsarbete. Därför har en tidsplanering som sträcker över 20 veckor gjorts. Det som 
planerats här är baserat på den arbetsmängd som jag tror mig behöva lägga ner på varje 
moment. Tidplanen som den såg ut i arbetets inledning redovisas i bilaga 7. 

4.5.2 Val av projekt 
SHT bedriver ett arbete för att utveckla och förbättra sin verksamhet i samarbete med QDC 
förbättringskonsult. Under ett möte med den projektgrupp som deltar i QDC utbildning 
framkom förslaget med repor som ett lämpligt projektförslag. Reporna hade under en tid 
förekommit på SHT’s produkter och en kund hade klagat och reklamerat många order på 
grund av reporna. Problemet har troligt funnits länge fast det har inte uppmärksammats förrän 
på sistone. Det beslutades att examensarbetet som i det tidiga stadiet hade en annan inriktning 
skulle styras om och ta upp problemet med reporna istället. 

4.5.3 Identifiering av resultatvariabel 
Reporna som uppstår på bandgavlarna är enbart negativa, det finns alltså ingen nivå av repor 
som är varken önskvärd eller tolererad. Det skulle gå att dela in reporna i olika grupper 
beroende på storlek, djup eller grovhet, för att ta några exempel. På så vis hade det varit 
möjligt att gradera reporna från 1 till 5 för att få ut ett kontinuerligt mätvärde och därmed 
kunna dra nytta av de fördelar ett sådant för med sig.  
 
Det finns flera anledningar till att detta inte gjorts. Det skulle i många fall vara mycket svårt 
att gradera reporna korrekt, reliabiliteten skulle minska markant. Det skulle det ta mycket lång 
tid att stanna produktionen och kontrollera varenda repa som uppkommer, den utsatta tiden 
för detta arbete skulle troligtvis inte vara tillräcklig. Antalet produktionsstopp skulle bli 
orimligt högt i förhållande till det problem arbetet avser lösa. En väldigt grov repa är förstås 
mer allvarligt än en liten repa, men generellt sett kan det sägas att inga repor kan tolereras. 
Den resultatvariabel som valdes i projektet blev därför att kategorisera repat material som 
defekt och ej repat material som godkänt. Detta gör att datainsamlingen blir relativt avgränsat 
och rimligt tidskrävande. 
 
På företaget finns ingen samlad definition på när en repa är så grov att bredden ska skrotas. 
När jag i detta arbete definierar en repad produkt som defekt, är den i nästan alla fall en 
produkt som ändå skickas till kunden. Det är i dagsläget bara en enda kund som klagar på 
repor från SHT och den kundens produkter skyddas av de mellanlägg som tidigare nämnts i 
detta arbete. Mellanläggen garanterar i och för sig inte felfria produkter, vilket också ska tas 
upp, men repor av den typen som jag letar efter i detta arbete är ovanliga. 

4.5.4 Processkartläggning 
För att kunna få en bättre förståelse för processen som helhet och vilka steg och operationer 
som finns görs en processkartläggning. Processkartläggningen har gjorts med hjälp av 
packsupport Niklas Rickardsson, reklamationskoordinator Rickard Eriksson, operatörer i de 
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olika maskinerna och utifrån eget arbete med att kartlägga processen. Processkartläggning är 
också användbar under andra faser i arbetet, som beskrivits i teoridelen av detta arbete.  
 
Den process som ska kartläggas är i sig själv en delprocess av huvudprocessen på företaget, 
där man går från råmaterial till färdig produkt. Att det finns tre olika startpunkter beror på att 
processen börjar efter skärning av produkten och det finns flera skärverk. Den del av 
huvudprocessen som har undersökts i detta arbete tillhör det som på SHT kallas för 
färdigställningen. Som beskrivits i kapitlet 4.1 Verksamhetsbeskrivning kallas den del av 
produktionsprocessen som är efter att göten valsats färdigt för färdigställning. I detta arbete 
fokuseras det på den del av processen som är efter att banden skurits upp till bredder och 
innan de packats på den slutliga pallen. Det är alltså en del av färdigställningen.  
 
De tre skärverken som tas upp är 6751, 6761 och 6781 dessa tas upp eftersom det är produkter 
från dessa skärverk som huvudsakligen analyseras. Deras placering i lokalen kan ses på kartan 
över färdigställningen i bilaga 5. Efter att produkterna skurits upp i bredder flyttas de, 
beroende på skärverk, på olika sätt till ett mellanlager innan packning. Efter att produkterna 
har anlänt till mellanlagret är processen samma för alla produkter under själva packningen. 
 
Det finns tre ytterligare skärverk i färdigställningen på SHT, dessa har inte tagits upp i detta 
arbete. 
 
Processerna har kartlagts på så sätt att en processkarta har gjorts för varje skärverk fram till 
det att processen blir samma för alla produkter. Sedan har en processkarta gjorts för den del 
av processen som är gemensam för alla produkter. Processkartorna över skärverken 6751, 
6761, 6781 samt en processkarta över den gemensamma delen ”lager och packning” finns i 
bilaga 6.  
 

4.5.5 Besparingspotential 
Att genomföra en besparingspotential för ett projekt kan vara mycket svårt. Det är dock en 
viktig del av Sex sigma metoden att det potentiella ekonomiska resultatet av arbetet 
analyseras. Denna analys är ganska vansklig att göra eftersom det i många fall är svårt att 
uppskatta exakt vad något kostar. I vissa fall kan det vara lätt, som till exempel värdet på det 
som skrotas, men i andra fall måste en uppskattning göras på hur mycket tid som går åt till 
den ena eller andra operationen och hur mycket detta kan tänkas kosta företaget. Vissa 
kostnader glöms med all säkerhet bort, och andra kommer man helt enkelt inte på. Därför är 
de summor som presenteras här mycket ungefärliga, men jag har i alla lägen tagit den i 
underkant ungefärliga kostnaden, så besparingspotentialen är i alla fall inte för stor.  
 
En reklamation på grund av repor kostar SHT omkring 50 000 kr i främst frakt- och 
arbetskostnader, enligt Rickard Ericsson reklamationskoordinator på SHT. I nuläget får SHT 
mer sällan än tidigare reklamationer på grund av repor eftersom man manuellt sätter in 
mellanlägg vilket förhindrar uppkomsten av repor, det har dock hänt att mellanlägg glöms. 
Dessa mellanlägg är dock att se som en tillfällig lösning eftersom de i sin tur tar mycket tid att 
hantera. Som tidigare sagts så är det bara en kund som klagat på reporna, följaktligen är det 
bara den kundens produkter som får mellanlägg, just eftersom det är mycket extraarbete med 
mellanläggen. Men det finns farhågor om att andra kunder ska börja klaga på reporna också. 
Det vore ohållbart att lägga in mellanlägg som ett obligatoriskt steg i processen då det är 
alldeles för tidskrävande.  
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Under 2005 reklamerades enligt kvalitetsingenjör Olga Andersson omkring 40 ton färdiga 
produkter pga. repor. Försäljningsvärdet per kilo är omkring 30 kr och skrotvärdet, dvs. det 
pris som SHT får för att sälja skrotet är 15 kr. Det betyder att mellanskillnaden är omkring 15 
kr per kilo som alltså är en kostnad, vilket blir 600 000 kr i rena materialkostnader. Därtill 
kommer för varje reklamation dessutom kostnaden för att göra om produkten och kostnaden 
för att produktionskapacitet försvinner i samband med att produkterna görs om, dessa är två 
stora kostnadsposter som ur detta arbetes synvinkel anses för svåra att analysera. Efter att 
mellanläggen satts in är det mycket svårt att uppskatta hur mycket material som kommer att 
reklameras. Fem reklamationer på grund av repor kom in under det att detta arbete gjordes, 
dessa kom trots att mellanläggen använts, eller borde användas. Mellanläggen har då troligen 
glömts eller varit mycket smutsiga. Dessa reklamationer innebär en sammanlagd kostnad på 
250 000 kr, och man kan väl anta att det är rimligt att antalet reklamationer under ett år blir 
minst fem, med tanke på detta. 
 
Mellanlägg sätts in ungefär en gång per dygn i skärverk 6781, detta tar 15 minuter varje gång. 
Det betyder 91 timmars arbete på ett år. Mellanläggen ökar packningstiden i packmaskin 5911 
med minst 25 minuter. Det betyder 152 arbetstimmar varje år. Tillsammans blir det 243 
timmar, eller nästan 7 (6,75) veckors heltidsarbete.  
De totala kostnaderna för en kollektivanställd operatör är, enligt uppgift från 
produktionsledare Peter Alvarsson, ungefär 400 000 kronor per år, lågt räknat. Operatörerna 
arbetar fyrskift, 144 timmar i månaden, vilket medför en högst ungefärlig timkostnad per 
kollektivanställd på 230 kr i timmen.  
Detta gör att enbart arbetet med mellanläggen kostar minst 56.000 kronor om året. 
 
Mellanläggen måste hanteras, fraktas och tvättas med jämna mellanrum. Kostnaden för detta 
är väldigt svår att uppskatta, så även om det förstås kan tänkas kosta mycket tas det inte med i 
beräkningarna. Men det kan vara värt att hålla i huvudet att ytterligare kostnader tillkommer.  
Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket som skrotas på grund av repor i packstationen, 
men efter samtal med operatörerna kan sägas att två bredder i veckan á 100 kg skrotas. Det 
blir en kostnad på 156 000 kr per år, i rena materialkostnader. Även här liksom i fallet för 
reklamerat material tillkommer kostnaden för att göra om produkterna, och att 
produktionskapacitet faller bort.   
 
Att slå ihop dessa summor och göra en sammanlagd besparingspotential är inte riktigt 
tillrådligt eftersom det handlar om väldigt ungefärliga kostnader, dessutom tillkommer det 
många kostnadsposter som jag antingen valt att inte analysera eller helt enkelt glömt 
alternativt missat här. Det som kan belysas är dock att det finns många olika och stora 
kostnadsposter som är kopplade till problemet med repor. Och att den samlade 
besparingspotentialen är hög.  
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4.6 Measure 

4.6.1 Riskkategorisering och mätplan 
Enligt kvalitetsteknikern Olga Andersson uppmärksammades problemet med repor efter att en 
kund klagat och reklamerat ett stort antal produkter. Reporna var visserligen kända innan dess 
men inget hade gjorts åt dem. I den information som skickades ut till särskilt berörda personer 
på företaget meddelades att problemet främst rörde mycket tunt material, det vill säga 0,05 
mm till 0,08 mm. Dessa tjocklekar är de tunnaste material SHT producerar. Anledningen till 
att företaget tidigare gjort bedömningen att problemet främst rör mycket tunt material är att 
dessa produkter är känsligare för defekter av typen repor. Tunnare material går nämligen 
lättare av i kundens maskiner. Ett fåtal kontroller av tjockare material gjordes i inledningen av 
projektet som visade att även dessa produkter har repor. För att under analysen kunna se om 
reporna var vanligare hos någon typ av produkt, delades produkterna in i två kategorier; 
högriskprodukter och lågriskprodukter.  
 
Produkterna i SHT’s produktion varierar mycket, ett problem som jag skall återkomma till 
senare i detta arbete, från det allra tunnaste och smalaste produkterna med 0,05 mm tjocklek 
och 12 mm bredd upp till 3 mm tjocklek och 1400 mm bredd.  
 

Högriskprodukter 
Det bestämdes, tillsammans med kvalitetskoordinator Rickard Eriksson, att produkter mindre 
än 0,35 tjockt, smalare än 65 mm och med fullstor ytterdiameter tillhörde högriskprodukterna. 
Denna definition innebar också att produkterna inte kommer från samma skärverk. Att 
högriskprodukterna innefattas av även så pass tjockt material som 0,35 mm beror på att det 
fanns en misstanke att produkter med fullstor yttre diameter oftare repades. Detta val gjordes 
också för att mätningarna inte skulle ta för lång tid.  
 
Inom denna grupp kommer de mest omfattande mätningarna att göras. Problemet med repor 
är mest akut för det allra tunnaste materialet, det är ju detta material som är känsligast. Därför 
är målsättningen att minst 300 mätningar ska göras på material som är 0,01 mm tjockt eller 
smalare. Minst 300 eftersom det enligt Magnusson et al. krävs minst 300 mätvärden av diskret 
typ för att kunna uttala sig om dpmo. Vidare är målet att omkring 600 mätningar totalt ska 
göras inom denna grupp. 
 

Lågriskprodukter 
De produkter som inte tillhörde den grupp av produkter som man på företaget ansåg vara de 
som oftast repades lades i en grupp som kallades lågriskprodukter. Till denna grupp hör alltså 
alla produkter som inte är högriskprodukter och som inte har mellanlägg. Denna grupp skall 
dock också kontrolleras för att se om företagets uppfattning stämmer, dvs. att reporna oftast 
förekommer på en viss typ av produkter.  
 
Inom denna grupp kommer minst 300 mätningar att göras för att få en uppfattning om hur stor 
dpmo är. Dock bör minst tio provgrupper för att göra tolkningar i diagrammet möjliga.  
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4.6.2 Nulägesmätning 
Nulägesmätningarna är till för att skapa en uppfattning om hur många bredder som är defekta 
på grund av repor i dagsläget. Reporna kan i stort sett bara upptäckas under ett moment i 
produktionen, när bredderna plockas isär för att packas. Därför kommer mätningarna att äga 
rum här. Mätningarna går till så att medan operatören med hjälp av packmaskinen plockar isär 
bredderna inspekteras bredderna för att se om det finns repor på bandgaveln. Mätningarna 
sker visuellt från ett antal meter, i och med att inspektionen äger rum från och omkring den 
hytt som operatörerna arbetar i. Detta utgör ett riskmoment eftersom risken att inte upptäcka 
en repa ökar ju längre ifrån bredden man står. Om man misstänker att en bredd är repad kan 
maskinen stoppas för att närmare kontrollera bredden. Men risken att missa en repa finns 
förstås kvar. I och med att bredder av olika bredd kommer att tas med i samma undersökning 
kommer provgruppsstorleken att variera. Under mätningarna noterades: 
 

• Ordernummer 
• Totala antalet bredder i provgruppen, det vill säga på pallen. 
• Antalet repade bredder 
• Tiden på dygnet 
• Breddens mått 

4.6.3 Riskbedömning i mätningar 
I och med att mätningarna kommer att göras från ett par meter finns det en risk att repor som 
är små inte går att se. Det är inte praktiskt möjligt att avbryta produktionen för varje bredd 
och gå ut och kontrollera, men om man misstänker att en bredd är repad går det att avbryta i 
för att kontrollera.  
 
I denna mätning finns det också hela tiden en risk att en repa missas eftersom den är på den 
sida av bredden som inte är synlig från packstationen. Detta diskuteras i kapitlet 
avgränsningar. 
 
På packstationen finns två packmaskiner, dessa är inte identiska utan skiljer sig åt på några 
punkter. Vad gäller mätningen av repor är det troligt att främst ljuset har betydelse, det finns 
alltså en risk att en repa som upptäcks i den ena maskinen inte skulle upptäckas i den andra. 
 
Under mätningarna finns hela tiden en risk att mina erfarenheter av repor hela tiden ökar, 
vilket gör att jag blir bättre och bättre på att upptäcka dem. Mätningarna ägde rum under en 
ganska intensiv period och förhoppningsvis har min förmåga att upptäcka repor snabbt 
stabiliserats. 

4.6.4 Identifiering av orsaksvariabler 
Under arbetes gång har flera möjliga orsaksvariabler identifierats, tillsammans med 
operatörer, reklamationskoordinator Rickard Eriksson, andra i processen insatta personer och 
genom att visuellt studera de olika aktiviteterna i processen. Några av orsakerna har varit 
kända sedan tidigare och också varit misstänkta för att orsaka repor under en längre tid. Själva 
grundorsaken till att repor uppstår är i stort sett gemensam för alla nedan listade orsaker, 
nämligen att repor uppstår som en följd av att bandbredder gnider mot varandra, det går sedan 
att tänka sig hur detta skett på ett antal olika sätt. Två grundförutsättningar måste dock 
uppfyllas för att repor ska kunna uppstå:   
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• Bandbredderna måste vara i kontakt med varandra. 
 

• Bandbredderna måste vara i någon form av rörelse i förhållande till varandra.  
 
I den aktuella processen har ett flertal aktiviteter eller moment identifierats där dessa två 
grundförutsättningar uppfylls eller riskerar att uppfyllas: 
 

• När bredderna ställs ner i vaggan på pallen efter skärning, med hjälp av traverskroken, 
finns stor risk att traverskroken inte riktigt är i linje med vaggan vilket gör att 
bredderna ”rullar ner”. Detta gäller skärverken 6781 och 6761 där traverskrok 
används. 

 
• Hopskjutaren i skärverk 6781 pressar samman bredderna under haspeln vilket gör att 

breddernas underkant stöter i varandra först. Hopskjutarens konstruktion är dessutom 
sådan att hopskjutararmarna lätt ger efter och bara trycker på en liten punkt av 
bredden, detta förstärker effekten av att bredderna träffar varandra snett. 

 
• I samband med att man släpper hopskjutararmarna när banden hänger på traverskroken 

finns risk att banden snurrar på kroken. Det kan bli så att en del ringar snurrar mer än 
andra vilket ger friktionsmärken i lindningsriktningen. 

 
• Hela pallen svajar under transport med truck, och bredderna svajar i pallen, vilket 

innebär stor risk för repor uppstår. 
 

• Eftersom varken stöttor eller pall är korrekt dimensionerade, är risken stor att 
bredderna gnids mot varandra på grund av att pallen gungar till när den ställs ner, både 
i mellanlager och på rullbandet i packstationen. 

 
• De stora truckarnas gafflar är för stora för pallens hål, detta gör att gafflarna bara 

kommer in till hälften. Resultatet blir att pallen svajar mycket både eftersom den 
hamnar långt ut på gaffeln och för att pallen i sig sviktar på grund av vikten.  

 
• Bredderna fastnar ibland i varandra när de ska säras i packstationen på grund av ojämn 

lindning, eller att centrumröret är lite felplacerat. Normalt får ”extrabredden” plockas 
bort manuellt, eller med hjälp av packmaskinen skakas loss, ibland lossnar den dock 
av sin egen vikt. Risken i dessa fall är stor att bandgavlarna gnider mot varandra vilket 
kan orsaka repor, både när de lossnar av sig självt och när de plockas isär manuellt. 
Detta är huvudsakligen ett problem i 5911 eftersom de lättaste bredderna oftast 
hanteras här. 

 
• Om centrumröret inte är riktigt centrerat, alltså lite felplacerat, finns det risk för att det 

skrapar mot bandgaveln vid lyft. Detta kan orsaka en repa nära centrumrröret på nästa 
bredd. 

 
• Kuggarna i packmaskinerna är stora, detta ger utrymme för glapp. När maskinen ska 

lyfta en bredd är det meningen att den ska lyftas diagonalt. Pga. glapp faller överdelen 
av bredden in mot nästa vid lyft. Ibland lyfter packmaskinen inte diagonalt av andra 
okända anledningar. 
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• När repor/märken uppstår trots mellanläggen är det troligt att detta uppstår eftersom 
mellanläggen är smutsiga. Grus, aluminiumrester och övrigt smuts samlas på 
mellanläggen och gör sedan märken på bredderna. Mellanläggen är av lite olika 
material, och vissa av dem blir lätt statiskt laddade, vilket i sin tur gör att smuts lättare 
fastnar på mellanläggen och kan orsaka märken. 

 
De flesta av dessa möjliga orsaker innehåller på ett eller annat sätt en förflyttning, och repan 
har då uppkommit på grund av vibrationer eller skakningar under förflyttningen.   
 
Ovan har bara möjliga orsaksvariabler listats, det finns åtminstone några till orsaker till att 
repat material kan skickas till kunden. Exempelvis det faktum som togs upp i avsnittet 1.4 
Avgränsningar, att bara den ena bandgaveln är synlig från packstationen. Detta gör förstås att 
många repor missas eftersom det helt enkelt inte går att se från den enda plats där kontroll av 
repor utförs.  
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4.7 Analyze 

4.7.1 Analys av nulägesmätningar 
Under ett antal veckor i februari och mars samlades data in från de olika produktgrupperna 
som definierats i tidigare kapitel. Syftet med dessa mätningar var, som tidigare nämnts, att 
undersöka mängden repade bredder i nuläget och att utifrån det bestämma hur arbetet bör gå 
vidare. Resultat och analys från dessa mätningar redovisas gruppvis. 
 

Högriskproduker 
Högriskprodukterna var de första som mättes, nedan följer en tabell med information om varje 
enskild mätning i denna grupp. 
 
 
Provgrupp 
 

Provgruppsstorlek Antal defekta Andel defekta 

1 27 17 0,630 
2 22 4 0,182 
3 33 2 0,061 
4 104 5 0,048 
5 21 1 0,048 
6 37 0 0,000 
7 32 0 0,000 
8 32 11 0,344 
9 21 2 0,095 
10 30 7 0,233 
11 86 31 0,360 
12 31 1 0,032 
13 82 2 0,024 
14 42 1 0,024 
Tabell 4.1 De insamlade mätvärdena från högriskgruppen. 
 
Det totala antalet mätta bredder i denna riskgrupp är 600 och av dem var totalt 84 bredder 
repade. Detta betyder att totalt var dpmo 140’000. Inom högriskprodukterna fanns en grupp 
av produkter som är extra känsliga för repor, det allra tunnaste materialet, alltså det som är 
0,01 mm eller mindre tjockt. På detta material gjordes det totalt 345 observationer och 40 av 
dessa var repade. Se bilaga 8 för fullständig tabell med mått. Detta resulterar i en dpmo för det 
mest känsliga materialet på 116’000, alltså något lägre än för hela underlaget i denna grupp. 
 
Antal extra känsliga 
produkter: 

dpmo för extra känsliga 
produkter 

Antal produkter i denna 
grupp totalt: Total dpmo: 

345 115 942 600 140 000 

Antal defekta produkter: Procent defekta: Antal defekta produkter: 
Procent 
defekta: 

40 11,59 % 84 14,00 % 
Tabell 4.2 Mätuppgifter 
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Enligt Montgomery finns det, som nämnts tidigare, tre sätt att skapa diagram av attributdata 
med varierande provgruppsstorlek. Två av dessa diagram finns i figurerna nedan och där kan 
följande utläsas.  
 
Centrallinjen i det första diagrammet hamnar på 0,140 vilket alltså utgör medelnivå, se figur 
4.7. Andelen defekta för de individuella mätvärdena kan utläsas ur tabell 5.1. Fyra punkter, de 
från provgrupperna 1, 8, 11, 14 hamnar utanför styrgränserna, vilka är markerde med röda 
stjärnor. Slutsatsen från detta är att processen inte uppvisar statistiskt jämvikt. I det andra 
diagrammet, det standardiserade, är centrallinjen noll eftersom man utgår från 
standardavvikelsen och här hamnar återigen samma fyra punkter utanför den övre 
styrgränsen. 

p-diagram

Provgrupp

p

CL = 0,14
UCL = 0,30

LCL = 0,00

0 3 6 9 12 15
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0,6
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Figur4.7 P-diagram för högriskgruppen, varierande styrgränser. 
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p-diagram
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Figur4.8 P-diagram för högriskgrupp, standardiserat styrdiagram. 
 
De fyra punkterna bör alltså undersökas ifall det kan finnas några speciella orsaker, eller så 
kallade assignable causes, till att dessa skulle vara mer repade än de andra. Tänkbara orsaker 
som direkt går att koppla till att det inom en provgrupp skulle finnas många repor är: 
 
• Oerfaren operatör i skärverk, eller i packmaskin 
 
• I och med att mätningarna innebär en bedömning kan oerfaren kontrollant vara orsak. 
 
• Någon annan känd extraordinär händelse har påverkat provgruppen under processen. 
 
Provgrupp 1 kommer från den första mätningen som genomfördes i detta projekt, och man 
skulle kunna tänka sig att jag som kontrollant under den första mätningen varit osäker. Det 
som klart talar emot detta är att det är ovanligt mycket repor i provgrupp 1. Det hade ju varit 
rimligt att anta att en oerfaren kontrollant ser få repor eftersom de kan vara svåra att upptäcka, 
men inte att denne skulle se för många repor. Definitionen på en defekt produkt var ju att den 
var repad, alltså är det inte möjligt att se för många repor. Med denna sammantagna 
information tas beslutet att inte ta bort provgrupp 1 från diagrammet. I övrigt finns inga kända 
händelser som skulle ha kunnat orsaka repor i de provgrupper som faller utanför 
styrgränserna.  
 
Detta betyder att processen inte kan antas var i statistisk jämvikt, och att orsaken till att 
reporna uppstår i detta skeda kan ses som okänt. Andelen defekta produkter i provgrupperna 
ligger på 0,14, det vill säga p = 0,14, vilket är en hög nivå av defekter. Sammantaget kan det 
sägas att processen är instabil i sitt beteende vad gäller repor och andelen repor är generellt 
sett hög. I denna riskgrupp finns dock några provgrupper som utmärker sig negativt i andelen 
repor, alltså att de tycks innehålla väldig hög andel defekter. Det finns också några 
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provgrupper där ingen repa registrerats, men det kan i detta sammanhang vara värt att 
påminna om det som sades om reliabiliteten i dessa mätningar. Det kan vara så att repor har 
gått obemärkt förbi, och således finns risken att de provgrupper som i tabellen inte hade några 
repade produkter, faktiskt hade det ändå. Att gruppen med särskilt känsliga produkter, det vill 
säga de som är 0,01 mm tunna eller smalare, har en så hög andel repade produkter som 11,6 
%, är allvarligt i sig.  
 

Lågriskprodukter 
Urvalet i denna grupp innehåller en ganska stor mängd produkter som inte anses höra till 
högriskprodukterna eftersom de inte hade fullstor yttre diameter (se bilaga 8 för fullständiga 
mått), tjockleken är i flera fall omkring 0,01 mm vilket är att klassa som tunt eller väldigt tunt 
material. Anledningen till att det blivit så är delvis slumpartad, men det fanns också en tanke 
med att ta med mycket material som är tunt. Som sagts tidigare går markanden mot allt 
tunnare material och det är därför mest intressant att se hur pass mycket repor det är på dessa 
produkter. De är dessutom de mest känsliga produkterna.  
 
Provgrupp 
 

Provgruppsstorlek Antal defekta Andel defekta 

1 26 2 0.077 
2 45 3 0.067 
3 28 7 0.250 
4 22 0 0.000 
5 54 12 0.222 
6 64 10 0.156 
7 42 9 0.214 
8 24 1 0.042 
9 17 2 0.118 

10 34 2 0.059 
11 19 5 0.263 
12 20 0 0.000 

Tabell4.3 Mätdata från mätningar av lågriskgrupp. 
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Figur 4.9 P-diagram för lågriskgruppen, varierande styrgränser.  
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Figur 4.10 P-diagram för lågriskgruppen, standardiserat styrdiagram. 
 
Antal produkter i denna grupp Total dpmo: 

395 134177 
Antal defekta Procent defekta 

53 13,5 % 
Tabell 5.4 Samlad data för lågriskgruppen 
 
I inget av diagrammen ovan hamnar någon punkt utanför styrgränserna vilket visar att 
lågriskgruppen uppvisar statistisk jämvikt vad gäller repor.  
 
Det verkar alltså som om det för högriskprodukterna inte råder statistisk jämvikt medan det 
för lågriskprodukterna gör det. I båda fallen kan dugligheten, ur en icketeknisk synvinkel 
sägas vara dålig. Med det menas att mängden repor är så stor att något måste göras.   
 
Sammantaget över alla mätningar gjordes 995 mätningar och antalet defekta av dessa 137, 
detta betyder att dpmo för alla produkter är 137 700, och andelen defekta alltså 13,8 %. 
 

4.7.2 Analys av orsaksvariabler  
Det som sammantaget kommit fram ur föregående avsnitt leder till slutsatsen att repor verkar 
vara ett vanligt förekommande problem och det vore önskvärt att hitta grundorsaken till detta 
problem. 
 
Under mätfasen av detta arbete kunde det noteras att de faktorer som misstänkts orsaka 
reporna är så kallade störfaktorer, med det menas att de inte är en önskvärd del av processen 
och att de inte går att variera på ett kontrollerat sätt. Därmed försvinner möjligheten att 
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genomföra faktorförsök som annars är ett utmärkt verktyg för att finna orsaker till ett specifikt 
problem av den typ som behandlas i detta arbete. Det finns heller ingen möjlighet att mäta 
dessa orsaksfaktorer, eftersom det är svårt att kvantifiera dem. Det är till exempel mycket 
svårt att uppskatta om en pall gungar mycket eller hur mycket bredderna snurrade på 
traverskroken och samtidigt kunna få tillförlitliga resultat. Detta får konsekvensen att det är 
svårt att skapa ett material för en trovärdig dataanalys. 
 
Med Eckes (2001) analogi om de två dörrarna, processanalys eller dataanalys, i åtanke väljer 
jag alltså att gå vidare med en processanalys eftersom arbetet med att göra en dataanalys av 
orsaksvariablerna inte ses som rimligt. 
 
Montgomery (2004) beskriver också hur arbetet med att förbättra en process bör fortskrida 
utifrån styrdiagrammen. Beroende på processens duglighet och om den är i statistisk jämvikt 
finns föreslagna alternativ att följa, se figur 2.8. Efter vad som kommit fram från analysen av 
de data som samlats in så är det främst dugligheten som är ett problem, och med duglighet 
menas i detta sammanhang om andelen defekta produkter är tillräckligt låg. Inom 
högriskprodukterna råder enligt datamaterialet ingen statistisk jämvikt och dugligheten är inte 
tillfredställande. För lågriskgruppen råder enligt datamaterialet statistisk jämvikt men även 
här är dugligheten ett problem. Det är alltså uppenbart att någon typ av åtgärd måste 
genomföras för att sänka andelen repade produkter. Men vad ska då SHT göra, vilka åtgärder 
är lämpliga. Montgomerys figur kan hjälpa till att ge en vägledning i denna fråga. Ingen av 
processerna är duglig vilket gör att de lämpliga alternativen som återstår är: 
 
• Statistisk processtyrning 
 
• Faktorförsök 
 
• Undersök specifikationer 
 
• Ändra processen 
 
Genom statistisk processtyrning kan åtgärder införas efterhand och effekten av dessa kan 
sedan mätas i de diagram som sätts upp. Den invändning som finns mot att använda statistisk 
processtyrning i denna process är att mätningarna inte är så exakta, därför blir små 
förändringar svåra att verifiera. Med andra ord, reporna är i många fall är svåra att upptäcka 
och bedöma, små förändringar av andelen repor är alltså en pålitlig källa till förändring. 
 
Från början av detta arbete var avsikten den att kunna genomföra ett faktorförsök, för att 
utreda orsaken till att reporna uppstår. Som nämns ovan var det inte möjligt att genomföra 
detta på grund av att de tänkbara orsaksvariablerna inte har de egenskaper som krävs. De 
flesta av dessa faktorer är snarare att betrakta som oönskade störfaktorer. I mätfasen av arbetet 
framlades också att det krävs två grundförutsättningar för att reporna ska uppstå. När detta 
kunde konstateras blev det ur detta arbetes utgångspunkt mindre viktigt att exakt utreda 
riskmomenten ytterligare. Någon mätning av orsaksvariablerna har därför inte gjorts utan det 
fortsatta arbetet riktades nu in på att analysera processen och hur man ska kunna undvika att 
utsätta produkterna för onödigt mycket risker under processen. 
 
Det kan finnas en stor potential i att undersöka specifikationer, huvudsakligen eftersom det 
inte finns några klara specifikationer vad gäller repor på företaget som är tydliga för 
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operatörerna. På SHT finns ingen klar uppfattning om hur kunderna påverkas av reporna. 
Efter att ha besökt en kund i Tjeckien kan det sägas att det råder ett visst tvivel om kunderna 
har klart för sig vad som verkligen orsakar problem och vad som är en godkänd produkt. Det 
kan därför vara mödan värt att gå djupare in på hur SHT ska kunna jobba med att förbättra 
sina specifikationer och kontrollen av dem. 
 
Efter vad som kommit fram under identifieringen av orsaksvariablerna är det tydligt att 
processen mellan skärning och packning innehåller många aktiviteter som kan innebära risker 
för att skada materialet och som inte ökar förädlingsvärdet. Att genomföra en förändring av 
processen är därför också ett bra alternativ. 
 
I detta arbete kommer det senaste alternativet att ytterligare undersökas. Alltså: Hur kan SHT 
förändra sin process för att undvika att repor uppstår? 
Att jobba med specifikationerna kvarstår som ett alternativ och kommer kort diskuteras 
nedan, innan arbetet med processanalysen tar vid.  

4.7.3 Specifikationer 
Att förbättra de specifikationer och krav som man ställer på produkterna är troligtvis en väg 
att gå för att minska antalet reklamationer på grund av repor från kunderna. Specifikationerna 
ska förstås utgå från de krav som kunderna har på produkterna. Därför bör man vid 
utformande av interna specifikationer börja med att ta reda på vilka kundkrav som finns. När 
detta är gjort använder man sig av en metod kallad QFD (Quality Function Deployment) för 
att föra över kundkraven till specifikationer som kan användas inom den egna produktionen. 
(Pyzdek, 1999)  
 
En sondering gjordes för att uppskatta möjligheterna att utföra detta arbete inom ramen för det 
här projektet. Det blev uppenbart att det för operatörerna inte fanns några tydliga 
specifikationer vad gäller repor, och de flesta operatörerna hade sina egna sätt att bedöma 
repor, om de alls gjordes någon bedömning ska sägas. Det blev också min uppfattning att 
detta arbete skulle handla mycket om vilka metoder för att bedöma produkterna som finns. Å 
andra sidan är kundkraven mycket enkla när det gäller repor. Efter ett besök hos en kund där 
frågan om repor ställdes till en kvalitetsingenjör blev svaret naturligtvis, inga repor kan 
tolereras. Efter att ha tillbringat många timmar i packmaskinen kan sägas att den kontroll som 
utförs av operatörerna i många fall är bristfällig och högst varierande. Detta kan dock 
knappast ligga operatörerna till last, de har som sagt inga tydliga riktlinjer att gå efter vid 
kontroll. En operatör sa att han skrotar produkter om reporna är så djupa att nageln fastnar, en 
annan sa att han inte sett en repa på flera veckor. Alla operatörer jag talat med visste om att 
repor på bandgavlarna var ett problem, och att det var en kund som klagade mycket på det. 
 
Den tid som återstod ansågs inte räcka för både processanalys och specifikationsanalys, därför 
valdes specifikationsanalysen bort. Men det återfinns som förslag på fortsatt arbete.  

4.7.4 Processanalys och Streamlining 
I processen som den ser ut idag ingår många olika moment av hantering och förflyttning av 
produkterna. Detta i sin tur innebär risker, inte bara för att produkterna tar skada under dessa 
förflyttningar utan även för skador på människor och materiel. Det som framkommit ur 
tidigare avsnitt visar att det finns klara problem att hålla andelen repor nere.  
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Om ett processteg inte ökar värdet på produkten utan bara innebär risker bör momentet ses 
över. Den fråga som företaget då bör ställa sig är, finns det något sätt att undvika det onödiga 
momentet eller åtminstone minimera riskerna. Genom en så kallad streamlining analyseras 
varje moment utifrån om det i sig skapar värde för kunden eller inte det vill säga ökar 
förädlingsvärdet, i nedanstående streamlining tas också upp om processmomentet innebär en 
risk för att repor ska uppstå. 
 
Momenten som analyseras är de som finns med på processkartorna i bilaga 6. Beslut som 
finns med i processkartorna tas inte med i denna streamlining. En sammanfattande tabell över 
nedanstående analys finns i bilaga 9. 
 

Streamlining skärverk  6751 
• Skärning av produkt – Detta moment är värdeskapande för kunden och innebär ingen 

risk för att repor ska uppstå. 
 

• Bredder placeras på bandvagn – I och med att bredderna är separerade under detta 
moment finns ingen risk för att repor uppstår. Detta moment är inte värdeskapande för 
kunden. 

 
• Bredder förs över på pik – I detta skärverk används en så kallad klämlist under detta 

moment, detta innebär att bredderna kan vara åtskilda under förflyttningen, alltså finns 
ingen risk för att repor uppstår. Momentet är inte värdeskapande för kunden. 

 
• Hopskjutare på pik – Under detta moment kommer bredderna i kontakt med varandra 

för första gången. Konstruktionen på hopskjutaren är sådan att risken för repor borde 
vara liten, men dock befintlig. Momentet är inte värdeskapande för kunden.  

 
• Bredderna lastas på pall från pik – Detta moment att bredderna med hjälp av en 

bandvagn förs av piken. Risken för repor är befintlig. Momentet är inte 
värdeskapande.  

 
• Bredder spänns fast med domkraft – Momentet kan innebära risk för repor och skador, 

och är inte värdeskapande. 
 

Streamlining skärverk 6761 
• Skärning av produkt – Momentet är värdeskapande och innebär ingen risk för att repor 

uppstår.  
 

• Hopskjutare på haspeln – Bredderna kommer i kontakt med varandra bredderna rör 
sig över haspeln, risken för att repor ska uppstå är befintlig. Momentet är inte 
värdeskapande. 

 
• Bredder placeras på bandvagn – Bredderna transporteras ut ur skärverket på en 

bandvagn, under momentet är bredderna i kontakt med varandra och det finns en risk 
för att repor ska uppstå. Momentet är inte värdeskapande. 

 
• Bredder på traverskrok – Detta processteg skulle kunna delas upp i två moment, lyft 

från bandvagn och transport av bredder till pallen. Ingen av dessa moment är 
värdeskapande för kunden och båda två innebär risker för att repor ska uppstå.  



 

 

 

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

51 

 

 
• Bredder lastas på pall – I detta moment finns en relativt stor risk för att repor ska 

uppstå då bredderna placeras på pallen. Pallarna har en vagga för att bredderna inte 
ska rulla ur. Det kan vara svårt att få traverskroken rakt över vaggan, detta kan 
resultera i att bredderna rullar ner i vaggan, detta kan orsaka repor på produkterna. 
Momentet är inte värdeskapande för kunden.  

 
• Bredder spänns fast med domkraft – Momentet kan innebära risk för repor och skador, 

och är inte värdeskapande 
 

Streamlining skärverk 6781 
• Skärning av produkt – Detta moment är värdeskapande för kunden och innebär ingen 

risk för att repor ska uppstå. Momentet medför att förädlingsvärdet ökar. 
 

• Placera mellanlägg – Att placera mellanlägg mellan bredderna görs bara i vissa fall. 
Momentet innebär ingen risk för att bredderna repas och detta är inte en 
värdeskapande aktivitet utan är egentligen en extra åtgärd som införts för att förhindra 
uppkomsten av repor. Momentet är tidskrävande och operatörerna kan inte göra andra 
uppgifter under tiden. Det har visat sig att mellanläggen i sig också kan innebära en 
risk, eftersom smuts och aluminiumrester fastnar på dem och repar produkterna. 
Mellanläggen måste därför tvättas med jämna mellanrum, vilket också är ytterligare 
tidskrävande och inte heller värdeskapande för kunden. 

 
• Hopskjutare trycker samman banden – Detta moment innebär en risk för att repor 

uppstår, hopskjutarens konstruktion är sådan att bredderna pressas samman under 
centrumringen först, vilket kan orsaka att bredderna repar varandra. Momentet skapar 
inget värde för kunden.  

 
• Bredder placeras på bandvagn – Bredderna transporteras ut ur skärverket på en 

bandvagn, under momentet är bredderna i kontakt med varandra och det finns en risk 
för att repor ska uppstå. Momentet är inte värdeskapande.  

 
• Bredder på traverskrok – Liksom i skärverk 6761 kan detta processteg skulle kunna 

delas upp i två moment, lyft från bandvagn och transport av bredder till pallen. Ingen 
av dessa moment är värdeskapande för kunden och båda två innebär risker för att 
repor ska uppstå. 

 
• Bredder lastas på pall – I detta moment finns en relativt stor risk för att repor ska 

uppstå då bredderna placeras på pallen, av samma anledning som i skärverk 6761. 
Momentet är inte värdeskapande för kunden.  

 
• Bredder spänns fast med domkraft – Momentet kan innebära risk för repor och skador, 

och är inte värdeskapande. 
 

Streamlining lager och packning 
• Pall flyttas till mellanlager – Detta moment innebär relativt stora risker för att repor 

ska uppstå. Bredderna är fastspända i pallen med hjälp av en domkraft men pallen, 
trucken och pallens stöttor rör sig mycket under transporten och risken att produkterna 
repas är påtaglig. Momentet är inte värdeskapande för kunden. 
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• Mellanlager – Detta är endast en lageraktivitet och risken för att repor uppstår under 

detta moment är obefintlig, men för kunden är det inte en värdeskapande aktivitet.  
 

• Pall flyttas till packstation – Riskerna och värdeskapandet ur kundernas synvinkel är i 
detta moment är detsamma som i momentet pall flyttas till mellanlager, eftersom 
transporten går till på samma sätt. Pallen placeras på ett rullband i packstationen. 

 
• Pallen flyttas på rullband i packstationen – Under detta moment är riskerna små att 

repor ska uppstå, eftersom förflyttningen är relativt liten. En viss risk finns dock att 
repor förvärras eller uppstår, momentet skapar inget värde för kunden.  

 
• Domkraft tas bort – Detta moment innebär ingen risk för att repor ska uppstå, 

momentet är inte värdeskapande för kunden. 
 

• Bredder lyfts av pallen med vakuumlyft – Detta moment innebär tydliga risker för 
repor, här ska bredderna vändas från att stå vertikalt till att ligga horisontellt. Själva 
lyftet av bredden ska göras diagonalt i förhållande till pallen, alltså varken rakt ut eller 
rakt upp. Riskerna med detta moment har beskrivits i avsnittet 5.2.4 Identifiering av 
orsaksvariabler i Measurefasen. Momentet är inte värdeskapande för kunden. 

 
• Bredder vägs, märks och packas – Produkterna placeras med vakuumlyften på pallar 

enligt kundens specifikation, detta moment innebär inte några risker för repor. I detta 
moment för bredderna den paketering som de har under hela transporten till kunden. 
Det finns ingen egentlig risk för repor efter att de slutliga mellanläggen placerats 
mellan bredderna. Dessa mellanlägg är engångsprodukter och är därför alltid nya när 
de placeras. Momentet är värdeskapande för kunden, i och med att produkterna packas 
enligt kundernas specifikationer.  
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4.8 Improve 
Det är tydligt att den nuvarande processen bör förbättras, reporna som uppstår skulle i stor 
utsträckning kunna reduceras, men det finns också många andra anledningar till att göra om 
processen. Dessa tas upp i ett senare avsnitt. Den nuvarande processen innehåller många icke 
värdeskapande moment, som dessutom innebär risker för att repor ska uppstå på produkterna. 
Det vore förstås mycket bra om det gick att undvika så många av dessa moment som möjligt. 
 
Tillsammans med reklamationskoordinatorn Rickard Eriksson och packsupporten Niklas 
Rickardsson satte vi oss ned med målet att skapa en process där det inte skulle var någon 
kontakt mellan bredderna, och där antalet moment som inte är värdeskapande skulle bli så få 
som möjligt. Målet var också att undvika all form av onödiga transporter. Under skapandet av 
processen hade vi skärverk 6781 i åtanke, eftersom det mesta av det tunna materialet 
produceras i detta skärverk. Det mesta i den nya processen skulle gå att implementera i de 
andra skärverken också. Processen som brainstormades fram kallades för ”Framtid” och en 
processkarta kan ses i bilaga 10. I följande avsnitt finns en beskrivning av varje moment och 
hur tankegången varit vid skapandet av momenten.  

4.8.1 Ny förbättrad process 
Den mest avgörande skillnaden från tidigare process är att bredderna ska lastas på rätt pall på 
en gång. Det vill säga istället för att packa bredderna stående på en järnpall först och sedan 
transportera de till packstationen där man packar dem liggande på träpall, så ska bredderna 
packas på träpallen direkt efter skärning. Fokusen i den nya processen ligger också på att 
undvika de två grundförutsättningarna för att repor ska kunna uppstå, det vill säga att 
bredderna ska vara i kontakt med varandra och att de ska var i rörelse i förhållande till 
varandra. Om dessa två kan undvikas kan problemet med repor undvikas. Egentligen är ju 
själva transporten av oskyddat material roten till problemet, men i vissa fall måste 
produkterna transporteras oskyddade, exempelvis ut ur skärverket. I dessa fall fokuseras det 
på att undvika de två grundförutsättningarna. Annars försöker vi i den nya processen i så stor 
utsträckning som möjligt undvika transporter.  
 
Idén är att ta hjälp av en bandvändare. En bandvändare är precis vad det låter som, en maskin 
som kan vända ett helt band, eller ett antal bredder, från vertikalt läge till horisontellt läge och 
tvärt om. En bandvändare bör konstrueras så att det finns en pik (en tjock metallpinne) 
placerat centralt på bandvändaren som bredderna kan föras över på med hjälp av bandvagnen. 
Längst in på piken placeras en träpall som går att föra på piken. När bredderna befinner sig på 
piken och bandvagnen dragits tillbaka kommer nästa skede. 
 
Bredderna är ju fortfarande på ett visst avstånd ifrån varandra, och nu passar man på att 
placera mellanläggen. Mellanläggen som placeras är de engångsmellanlägg som ska ligga 
kvar hela vägen till kunden. Idag läggs dessa på plats först i packstationen, efter att bredderna 
antingen varit hoptryckta utan mellanlägg, eller med de återanvändningsbara mellanläggen, 
som ju fört med sig vissa nya problem. Engångsmellanläggen är mycket lätta pappskivor och 
borde kunna placeras alla på en gång. När mellanläggen sedan placerats måste någon typ av 
hopskjut ske. Förslaget som kom fram var att bandvagnen ska kunna pressa på träpallen som 
ju hänger längst in på piken, träpallen samlar på så sätt upp bredderna framför sig. När 
bredderna väl är hopskjutna framför pallen, sker själva bandvändningen, som ställer pallen i 
horsiontellt läge med bredderna ovanpå. Härifrån föreslogs två alternativ. 
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I det ena alternativet lyfts träpallen av bandvändaren och placeras på en vägnings- och 
emballeringsplats som ligger i direkt anslutning till bandvändaren. Här vägs hela pallen och 
därefter plastas pallen in med hjälp av en roterande plastare av samma typ som används idag. 
Därefter är pallen färdig att skickas till kunden. I det andra alternativet ska pallen 
transporteras till den i nuläget befintliga vägnings- och emballeringsbanan, den så kallade 
utmatningsbanan. Innan en sådan transport måste bredderna fixeras så att de inte faller av 
pallen under transporten. Någon metod för fixering föreslås inte, men packsupporten Niklas 
Rickardsson upplevde det som om det inte skulle innebära allt för stora problem att utforma 
någon typ av fixeringsmetod. När pallen väl kommit till utmatningsbanan vägs och plastas de 
enligt samma metod som idag.  
 
Detta är ett förslag på process som skulle innebära att bredderna kan packas direkt på den 
träpall som ska gå hela vägen till kunden. Nedan följer en beskrivning av varje moment i den 
nya processkartan. 
 

• Skärning – Skiljer sig inte från tidigare. 
 

• Bandvagn med klämlist – Liksom i skärverk 6751 ska en bandvagn med klämlist 
användas, så att bredderna kan vara separerade under hela förflyttningen ut ur 
skärverket.  

 
• Pik med pall – Bredderna förs med hjälp av bandvagnen över på en pik med en pall 

placerad längst in på piken.  
 

• Mellanlägg placeras – Mellanläggen placeras mellan bredderna medan de hänger på 
piken. Det bästa vore om man kunde placera dem alla på en gång. 

 
• Hopskjut på pik – På bandvändaren finns en hopskjutare som puttar träpallen längs 

piken, vilket betyder att bredderna samlas framför pallen på piken med mellanläggen 
emellan.  

 
• Bandvändning – Bandvändaren roterar 90 grader och ställer pallen horisontellt med 

bredderna på. 
 

Alternativ 1 
 

• Transportlyft – Pallen lyfts av bandvändaren och placeras på vägnings- och 
emballeringsplatsen. Ingen fixering på grund av det mycket korta transportlyftet.  

 
• Vägning och emballering – Hela pallen vägs och emballeras med en roterande 

inplastare av samma typ som idag.  
 

Alternativ 2 
 

• Fixering – Bredderna måste fixeras på pallen innan förflyttning till utmatningsbanan. 
Fixeringsmetoden ej fastställd. 
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• Transport till utmatningsbana – Efter fixering kan träpallen transporteras till 
utmatningsbanan utan risk för att bredderna faller av.  

4.8.2 FMEA ny process 
Vi skapandet av en ny process är det viktigt att man lägger tid på att tänka igenom de nya 
momenten så att man inte bygger in nya fel i processen. Det är som vanligt bäst att ”tänka 
efter före” som det brukar heta. FMEA, eller feleffektsanalys, är en bra och strukturerad 
metod för att gå igenom varje moment och tänka igenom vilka risker som kan uppstå. 
Metoden har beskrivits mer ingående i teorikapitlet.  
 
Efter att en ny process arbetats fram, gjordes en FMEA av samma personer som tagit fram 
den nya processen. Det ifyllda FMEA-formuläret från detta tillfälle finns i bilaga 11.  
 
Risker kunde identifieras i alla moment utom i momentet Pik med pall där bredderna förs på 
piken med hjälp av bandvagnen, och i momentet Bandvändning, där bandvändaren roterar 
pallen. Normalt sett kan bandvändningen innebära en risk för att bredderna glider mot 
varandra. Denna risk ses som minimal i detta fall eftersom bredderna är centrerade och 
fixerade med hjälp av piken, dessutom ligger de skyddande engångsmellanläggen på plats. I 
övriga moment identifierades vissa risker. Breyfogle (2001) skriver att det ibland kan vara 
svårt att skilja på potentiella felmöjligheter och potentiella felorsaker. Detta upplevdes starkt i 
det här fallet.  
 
Nästan alla identifierade risker karaktäriseras av att de är mycket lätta att upptäcka, vilket 
sänker värdet på RPN, men att de har hög allvarlighetsgrad. RPN är alltså generellt sett låga 
för alla risker, men Breyfogle (2001) skriver att moment som har hög allvarlighetsgrad, trots 
det bör åtgärdas. De åtgärder som föreslås är väldigt inexakta, vilket beror på att det är svårt 
att utforma precisa åtgärder så tidigt. Det är dock en klar fördel att dessa risker med 
momenten identifierats. Om man vet vad som krävs av momenten redan på utformningsstadiet 
så är det ofta både billigare och lättare att vidta åtgärder än att om man tvingas omforma ett 
redan implementerat processmoment.  Ett visst mått av omformning är förstås alltid 
nödvändigt vid införandet av en ny process, men så många felmöjligheter som möjligt bör 
identifieras innan utformningen är klar.  

4.8.3 Fördelar med ny process 
Fördelarna med att ha en process där produkterna packas direkt på rätt träpall, istället för att 
gå omvägen genom järnpallen, mellanlagret och packmaskinerna är många. Nedan listas 
några av dem.  
 

• Alla de risker för repor som identifierats i detta arbete försvinner eller reduceras 
kraftigt, eftersom fokus i den nya processen ligger på att undvika de två 
grundförutsättningarna för att repor ska kunna uppstå.  

• Tiden mellan skärning och packning bör reduceras kraftigt jämfört med den nuvarande 
processen. Eftersom hela hanteringen av järnpallar och mellanlager kan tas bort. Detta 
gör att den totala produktionstiden kortas, vilket för med sig många fördelar, och bör 
kunna resultera i stora besparingar.  

• I dagsläget är det skärverkspersonalen som sköter placering av mellanlägg och att lasta 
bredderna på järnpallarna. I den nya processen kan bredderna tas ur skärverket direkt 
efter att de skurits upp med hjälp av bandvagnen. Detta betyder att 
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skärverkspersonalen kan börja skära ett nytt band omgående efter att bandet tagits ut 
ur skärverket. Medan nästa band skärs upp kan operatören sköta packningen av det 
tidigare bandet. Alternativt kan personal ur packmaskinerna tas för att sköta 
packningen eftersom denna station bör få mindre att göra. Detta möjliggör ett mer 
effektivt sätt att utnyttja tiden.  

• De problem och kostnader som finns med de återanvändningsbara mellanläggen skulle 
få en lösning, eftersom de inte alls skulle behövas. 

• SHT skulle efter införande av den nya processen vara bättre anpassat efter att 
producera tunt material, som ju är extra känsligt. Trenden visar ju också att fler och 
fler kunder köper mer och mer tunt material. 

4.8.4 Problem med ny process 
Den process som lagts fram här är förstås inte helt utan problem. I dagsläget märks och vägs 
alla produkter individuellt. I den process som föreslagits försvinner denna möjlighet, om inga 
ändringar görs. Detta problem diskuterades inom gruppen som utformade processen och det 
som kom fram var att det inte borde innebära allt för stora problem. Den individuella 
vägningen är enligt uppgift från operatörer och andra inte speciellt exakt eftersom vågen 
varierar väldigt mycket. I den nya processen vägs hela pallen en gång och den totala vikten 
delas med antalet bredder, vilket skulle ge en ungefärlig vikt per bredd.  
Ett annat problem som uppstår är om en bredd i mitten av någon anledning skulle behöva 
skrotas. Detta sågs inte heller som något oöverstigligt problem. Det borde vara möjligt att 
med hjälp av bandvagnen separera bredderna så att en bredd i mitten ska kunna skrotas. 
Någon mer exakt lösning på detta problem har alltså inte tagits fram. 
 
Det tillkommer förstås flera tekniska problem när nya bandvagnar, bandvändare och 
emballeringsmaskiner ska konstrueras. Men det mesta av detta är sådant som redan finns i 
fabriken, men som kräver viss utveckling.  
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5 Slutsats 
Detta kapitel beskriver de viktigaste resultaten och slutsatserna som kommit fram genom detta 
examensarbete.  
 
Syftet med detta examensarbete är undersöka en defekt som är orsakad av den interna 
hanteringen, det vill säga det som sker mellan produktionsstegen. Arbetet ska resultera i 
förslag till lämpliga åtgärder för att i framtiden kunna undvika defekten. Detta ska 
genomföras som ett Sex sigma projekt och strukturen ska följa arbetsmetoden DMAIC. 
 
Den metod som använts inom detta projekt, DMAIC, har varit till stort stöd för hela projektets 
utformning och hjälpt till att lägga fokus på de områden som varit viktiga för stunden. De 
slutsatser som detta examensarbete lett till tas nu upp.  
 
Reporna, också kallade burned layer, som uppkommer på SHT:s produkter är friktionsskador 
som beror på att produkterna under transport mellan skärverk och packmaskinerna gnider mot 
varandra, alltså under den interna hanteringen mellan två produktionssteg.  
 
Två grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att repor ska uppstå, produkterna måste 
vara i kontakt med varandra och de måste röra sig i förhållande till varandra. Om dessa två 
grundförutsättningar kan undvikas kommer inga repor uppstå. Vid minst nio tillfällen uppfylls 
eller riskerar dessa två grundförutsättningar att uppfyllas under transporten mellan skärverk 
och packmaskin. Transporten är alltså själva roten till problemet med repor, men en transport 
som inte uppfyller de två grundförutsättningarna kommer inte att orsaka repor.  
 
Mätningar av produkterna visade att andelen repade produkter var minst 13,8 %.  Det som kan 
sägas är att dugligheten, ur en icke teknisk synvinkel, för processen som helhet är dålig. Med 
det menas att andelen defekter är så hög att åtgärder borde vidtas.  
 
Det har i detta examensarbete framkommit att antalet transport- och hanteringsmoment mellan 
de värdeskapande produktionsstegen är alldeles för många och riskfyllda. Det finns ingenting 
som gör att momenten är nödvändiga för slutprodukten och möjligheterna att skapa 
alternativa processer är alltså, sett ur denna synvinkel, stor.  
 
Efter analys av mätningarna återstod två möjliga vägar att minska andelen repor, genom att 
förbättra specifikationerna eller förändra processen. I detta arbete lades tonvikten på att 
föreslå förändringar i processen. De problem som finns i den nuvarande processen är främst 
att den innehåller många moment som inte ökar förädlingsvärdet och som innebär risk för 
skador.  
 
Detta examensarbete ledde till ett förslag på en ny process där risken för skador på 
produkterna gjorts så liten som möjligt, och antalet icke värdeskapande moment gjorts så få 
som möjligt. För att minska riskerna i den nya processen genomfördes en så kallad FMEA, 
eller feleffektsanalys. Denna nya process kan ses i bilaga 10. 
 
Examensarbetet har också resulterat i att en del andra problem hos SHT har upptäckts. Dessa 
problem har i detta arbete setts som sidospår. Därför har de inte tagits upp mer än i 
diskussionen och som förslag till fortsatt arbete. Problemen redovisas kortfattat nedan.  
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Arbetssättet på SHT vid framtagning av nya processer eller vid förändringar av processer 
verkar, efter vad som framkommit i detta arbete, vara mer impulsivt än genomtänkt.  
 
Det finns också tveksamheter vad gäller de produktivitetsmått som används och hur väl de 
stämmer överens med verkligenheten, det vill säga hur väl de representerar produktiviteten.  
 
Både trä- och järnpallarna har stora brister. Spikarna i träpallarna orsakar märken i 
produkterna, och järnpallarnas hål passar inte på de största truckarnas gafflar.  
 
Det finns flera andra defekter som uppkommer regelbundet, och de flesta av dem kan 
troligtvis, liksom reporna i detta arbete, direkt eller indirekt kopplas till den interna 
hanteringen. De mellanlägg som används är troligtvis orsak till åtminstone två typer av sådana 
defekter.  
 
Vidare kan tilläggas att det i detta arbete framkommit att det i den nuvarande processen inte 
finns några tydliga specifikationer som operatörerna kan gå efter vid kontrollen av 
produkterna, vilket också gör att kontrollen av produkterna vad gäller defekter blir 
undermålig.  
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6 Diskussion 

6.1 God forskning 
I metodkapitlet av detta arbete beskrevs vilka krav som kan ställas på god forskning. Detta 
arbete är en del av en utbildning och kan inte ses som ett forskningsprojekt. Det skall trots 
detta följa kraven och nedan diskuteras detta.  Kraven kan läsas i avsnitt 3.1 Vetenskaplig 
kunskap. Första kravet gäller kontroll av egna värderingar, och hur detta kan ha påverkat 
datainsamlingen diskuteras mera i 6.4 Stydiagrammen. I analysen är mina erfarenheter en del 
av arbetet och det viktigaste är att kunna hålla kontroll på dem och vilka begränsningar jag 
har. Det andra kravet gäller informationen, att den är i tillräcklig mängd och av rätt sort. Jag 
har försökt ta hjälp av andra författare, Magnusson et al (2000), för att samla in tillräcklig 
mängd data. Att det är rätt data har jag också försökt verifiera genom referenser till andra 
författare. Det tredje kravet gäller god kvalitet på informationen, vad gäller den insamlade 
datan diskuteras detta i nästa avsnitt 6.2 Reporna. Kvaliteten på övrig information säkerställs 
genom referenser. Det fjärde och sista kravet gäller förmågan att se sammanhang i den 
insamlade informationen, vilket har gjorts efter bästa förmåga och med hjälp av den litteratur 
som använts.  

6.2 Reporna 
Det har under hela detta arbete varit ett problem med definitionerna på reporna. Det är ju som 
sagts tidigare så att en produkt som anses repad i detta projekt inte alls kasseras utan i nästan 
alla fall skickas till kunden. De flesta kunderna verkar inte bry sig mycket om reporna och 
klagar inte på dem. En kund klagar dock ofta och denne kund köper också mycket tunt 
material. Farhågorna är att andra kunder snart ska börja klaga på repor och då hamnar SHT i 
en ohållbar situation eftersom företaget inte kan använda mellanlägg på alla produkter. Det 
förbättringsförslag som lagts fram i detta arbete skulle förvisso kunna reducera antalet repor 
kraftigt, men det finns som sagt många andra fördelar också. Den nuvarande processen har 
många brister, flera av dessa lades fram redan av Edqusit & Karlssons arbete 2004, andra har 
tagits upp i detta examensarbete.  

6.3 Reliabilitet och validitet.  
Det är svårt att få någon bra reliabilitet i att mäta repor på produkterna hos SHT eftersom de 
ofta kan vara så svåra att se. Det kommer dessutom alltid ingå ett visst mått av bedömning i 
mätningen. Problemet med reliabilitet härör i grunden från det att det inte finns några klara 
uppgifter om hur mycket ”repa” det ska vara för att vara en repa, eller en så kallad burned 
layer. Med andra ord hur pass repad ska en produkt vara för att den ska klassas som defekt. 
Något enhetligt svar på det har jag inte lyckats få, trots att jag frågat flera anställda på SHT. 
Vid besök hos en kund sades förstås att ingen form av repor på en produkt är godkänt, men i 
realiteten är det inte så. Alla produkter som når kunden har ett visst mått av repor, har de inte 
uppstått hos SHT så har de kommit till i frakten. Få av dessa går dock att klassa som burned 
layer repor, men det finns en viss förvirring kring begreppet burned layer. Detta gör att det 
inte finns någon samlad information att ge till operatörerna i packstationen, som ju är de som 
ska bedöma produkterna innan de packas. Sammantaget blir konsekvensen att det är svårt att 
uppnå någon god grad av reliabilitet i mätningen av repor, och därmed även god validitet. Det 
som ökar reliabiliteten i detta arbete är att samma person, jag, har gjort alla mätningar, utifrån 
definitionen att en repad produkt är en defekt produkt. Men validiteten är inte helt säkrad på 
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grund av det, frågan kan fortfarande ställas; är det den definitionen av repor som är det rätta? 
Alltså, har jag svarat på rätt fråga? Utifrån frågeställningarna i mitt eget examensarbete har 
jag gjort det, men kanske är det inte samma frågeställning som SHT ställer sig. Just på grund 
av osäkerheten i definitionen på reporna som råder på företaget tror jag inte att jag kunnat 
göra på något annat sätt, än att definiera en repad produkt som defekt.  

6.4 Styrdiagrammen 
Slutsatsen från analysen av styrdiagrammen blev att högriskprodukterna inte uppvisar 
statistisk jämvikt medan lågriskprodukterna gör det.  
 
Är det då en rimlig slutsats att det råder statistisk jämvikt vad gäller repor i lågriskgruppen 
men inte i högriskgruppen? Eftersom grupperna behandlas på samma sätt och att det inte finns 
något som säger att produkterna i högriskgruppen skulle utsättas för mindre risker, finns det 
mycket som talar för att grupperna faktiskt borde visa samma resultat i en analys. Det kan 
finnas några möjliga orsaker till att analysen av datamaterialet från högriskgruppen visar att 
det inte skulle råda statistisk jämvikt. Den kanske allra mest troliga av dessa är att personen 
som genomför mätningarna, författaren, har blivit bättre på att upptäcka repor vartefter som 
försöket pågår och därför har högriskgruppen fler provgrupper med låg andel repor. Andra 
tänkbara orsaker skulle kunna vara att det är färre provgrupper i lågriskgruppen, mixen av 
produkter från olika skärverk, med olika mått skiljer sig åt, de är packade på olika sidor av 
packstationen och det gör att möjligheten att upptäcka en repa kanske skiljer sig åt.  
 
I teoriavsnittet beskrevs hur styrdiagrammen baserar sig på binomialfördelningens principer, 
det vill säga att någonting antingen har eller inte har en viss egenskap, defekt, etcetera. I detta 
examensarbete har defekterna, reporna, antagits vara binomialfördelade på produkterna. Det 
finns en viss problematik i detta. Normalt kan ett binomialfördelningstest göras för att 
undersöka med vilken sannolikhet ett datamaterial kan antas vara binomialfördelat. Av formel 
5, i avsnittet 3.4 Styrdiagram för attributdata, följer att andelen defekta enheter endast kan 
vara binomialfördelade om n och p är konstanta. I detta examensarbete har storleken på 
provgrupperna varierat och med det alltså också n. Detta betyder att andelen defekta kan antas 
komma från olika binomialfördelningar och därför kan ett binomialfördelningstest inte göras. 
Ett annat problem som uppstått med dessa mätvärden är att defekten repor kan uppstå på flera 
olika ställen i processen. Det finns, som beskrivits processanalysen, många olika processteg 
där repor kan uppstå. På det ställe där reporna uppmätts har helt enkelt den aggregerade 
summan av alla repor som uppstått under hela processen samlats! Varje felkälla i sig kan 
troligtvis uppvisa en fördelning men summan av alla felkällor riskerar att bli fördelningslös. 
Med detta menas att det inte finns någon teoretisk matematisk modell som kan beskriva 
repornas fördelning. Detta till trots har binomialfördelning använts eftersom den är den enda 
rimliga fördelningen som kan användas för detta datamaterial. 
 
Det var också detta som i mycket låg till grund för att det planerade arbetet med att genomföra 
ett faktorförsök avbröts och i stället inriktades arbetet i enlighet med Montgomerys 
rekommendationer mot att arbeta med processen och specifikationerna. Statistiskt sett är 
processen alltså relativt svårbearbetad men jag vill säga att det förstås inte är en omöjlighet att 
jobba med statisk processtyrning inom denna process. Det arbete som gjorts inom ramen för 
detta examensarbete kan då ses som en sonderig och man bör alltså beakta att källorna till 
defekten repor i dagens process troligtvis är många. 
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6.5 Pallarna 
Mycket finns att säga om de pallar som används idag, både trä- och järnpallarna. Gällande 
träpallarna är ett återkommande problem att spikarna lämnar grova märken i produkterna. 
Detta redovisades som en del av slutsatsen av Edquist & Karlssons examensarbete redan 
2004. Vid ett besök hos en kund som gjordes under detta examensarbete där 13 reklamationer 
på Sapas produkter kontrollerades, var 5 på grund av spikmärken från träpallarna. Detta är 
alltså ett stort problem som antagligen kostar Sapa mycket pengar. Det är viktigt att företaget 
tar tag i problemet med spikmärken som ju trots allt borde vara ett relativt enkelt problem att 
lösa, då orsaken redan är känd. I den nya process som föreslås i detta arbete måste träpallarna 
omformas så att de kan placeras längst in på bandvändarens pik, om detta görs är det viktigt 
att tänka på att pallarnas spikar är ordentligt inslagna. 
 
Järnpallarna orsakar också en del problem. Det har redan nämnts att pallarnas hål för 
truckarnas gafflar är för små. Detta gäller de största truckarna. Det gör att pallarna inte står så 
stadigt som de borde och skakningarna och svajningarna blir onödigt stora. I och med att 
pallen egentligen är byggd för mycket mindre band kan den del som är utanför gafflarna på 
trucken svikta och ytterliggare öka risken för repor.  

6.6 Andra vanliga defekter 
Under detta arbete har närmare tusen bredder kontrollerats ifall de har repade bandgavlar, 
många repor har upptäckts men även många andra defekter som är mer eller mindre vanliga. 
Det verkar som om mellanläggen som används kan orsaka en del defekter på produkterna, 
som tidigare tagits upp tenderar mellanläggen att bli smutsiga och då repa produkterna, dessa 
repor är inte alls lika grova som de som analyserats i detta arbete men de är ofta spridda över 
hela bandgaveln. En annan defekt som inte tagits upp tidigare i detta arbete orsakas mest 
troligt också mellanläggen. Denna typ av defekt kan ses i figur 6.1. Bredden på figuren ligger 
ner. 
 

 
Figur 6.1 Vanlig defekt troligen orsakad av mellanläggen. 
 
Defekten har bara noterats på de produkter som har mellanlägg. Troligtvis har mellanläggen 
vikts eller skadats och när bredderna sedan pressas samman så uppstår ett tryckmärke. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 

7.1 Specifikationer 
Området specifikationer togs upp i detta arbete, men valds bort eftersom det troligtvis skulle 
vara ett mycket omfattande arbete. Målet med att sätta upp tydliga specifikationer för repor är 
att minska antalet reklamationer. På SHT i Finspång är det svårt att kontrollera produkterna 
för repor med någon stor säkerhet, eftersom bara den ena bandgaveln kan kontrolleras om 
man inte ska stänga av packmaskinen för varje bredd. En möjlig väg att gå är att diskutera 
tjocklekar. Material tjockare än något visst mått kan vara repat si och så mycket medan 
material under en viss tjocklek aldrig får vara repat. Detta är möjligtvis ett lämpligt projekt för 
ett annat examensarbete.  
 
I samband med att specifikationerna tydliggörs skulle en mätserieanalys behöva göras. Alltså 
en mätning på ett antal uppställda produkter för att se om två mätningar ger samma resultat. 

7.2 Nytt förbättrat arbetssätt 
Under arbetet med detta projekt har det noterats att det inte verkar ha funnits någon metod för 
att införa förändringar på SHT. De risker som uppstår vid en förändring har i många fall 
missats trots att de i efterhand skulle kunna ses som mycket uppenbara. Ett exempel på detta 
är problemet med järnpallarna och truckarna som inte passar ihop. Vilket är en följd av 
beslutet att införa större band. Vid detta beslut verkar det som om flera uppenbara följder helt 
enkelt ignorerades tills det att problem uppstod. SHT har ett stort behov av att jobba mer 
strukturerat med frågor om införande av nya processelement, såsom nya järnpallar 
exempelvis. Med det menar jag att bestämma sig för en metod och hålla sig till den. FMEA 
som använts i detta examensarbete är en bra metod för att minimera riskerna och så att säga 
”tänka efter före” när man ska introducera nya moment, produkter, maskiner eller stationer. 
Men det är långt ifrån den enda, det finns en uppsjö metoder som gör implementeringsarbetet 
bättre och mer strukturerat, och det viktiga som jag ser det är att välja någon som man tycker 
passar bra på det egna företaget. Detta kan ses som en del av hörnstenen ”basera beslut på 
fakta” inom offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Just att arbeta mer med offensivt kvalitetsarbete är också något som föreslås, tidigare verkar 
det som om brister i kvalitet har lösts vartefter de upptäckts, alltså ett ganska passivt 
arbetssätt. 
 
SHT driver just nu igenom en stor förändringssatsning tillsammans med QDC 
förbättringskonsult, vilket förhoppningsvis kommer leda till att ett nytt förbättrat arbetssätt 
införs på företaget.   

7.3 Produktivitetsmått 
När detta projekt startade undersöktes ett antal alternativa inriktningar. Under det arbetet 
upptäcktes att det produktivitetsmått som används i skärverk 6731 inte representerar 
verkligheten på något bra sätt. Om samma produktivitetsmått används i de andra skärverken 
har inte kontrollerats, men skärverket 6731 har de största variationerna i bandtjocklek och 
bandlängd. Produktivitetsmåttet som används, ton per bemannad timme, är i vilket fall som 
helst inte anpassat efter de olika tjocklekar och längder som skärs i denna maskin. Ett förslag 
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är att antalet producerade ton multipliceras med antalet producerade meter. Detta skulle 
betyda att ett tjockt band med få meter skulle kunna jämföras med ett tunt band med många 
meter. Att vidare utveckla detta lämnas som förslag på fortsatt arbete.  

7.4 Tekniska lösningar till nya processen 
Den process som föreslagits i detta arbete innebär att en del tekniska problem måste lösas. 
Vissa i och för sig befintliga maskiner måste utvecklas för att kunna användas i den nya 
processen. Det mest tydliga exemplet är bandvändaren som måste förses med en pik och en 
hopskjutare. Dessa problem lämnas olösta i detta arbete, och det krävs att någon fortsätter 
arbetet för att utveckla dessa tekniska lösningar.  
 

7.5 Alla produkters lönsamhet 
Det finns bland operatörerna i färdigställningen en utbredd känsla av att vissa produkter 
knappast kan vara lönsamma att producera. Dessa produkter tar lång tid att skära och lång tid 
att packa. Det har i detta arbete inte alls lagts någon tid på att analysera detta mera. Men desto 
fler produkter som ett företag har ju svårare kan det vara att hålla koll på vilka produkter som 
företaget verkligen tjänar pengar på. Det finns en självkostnadskalkyl kallad ABC-kalkyl för 
att reda ut vilka produkter som är lönsamma att producera. Om det är så att SHT har gjort 
sådana kalkyler, så är det många operatörer som skulle vara intresserade av att ta del av 
resultatet. Om en sådan kalkyl inte gjorts finns det goda skäl att göra en.  
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Bilaga 1 – Exempelbilder på bredder  

1 (1) 
 

 
 

 
 
På bilderna syns de hoprullade aluminiumbanden, bredderna, dessutom syns stöttor med 
domkraft som håller bredderna på plats i järnpallen, markerade med pil 1. Reporna 
uppkommer på bandgavlen, den sida domkraften sitter på. Den linje som pil 2 markerar visar 
var en bredd slutar och en annan börjar. 

1 

2 



 

 
 

 
Bilaga 2 – Exempelbilder på repor 

1 (1) 
 

 
 

 
 
På bilderna syns reporna som ljusare fält markerade med pilar. Linjerna som syns kallas 
”årsringar” och är inga skador på materialet utan normal variation i hur hårt materialet är 
lindat. På den övre bilden ges ett exempel på en mycket grov repa (repor), och i den nedre 
syns en ganska liten repa. 



 

 
 

Bilaga 3 – Formulär för FMEA 
1 (1) 

 

 
 
Det formulär för FMEA som skapats ur Meldert Engineerings mall. 
Skalorna har tagits ur Breyfogle, 1999. 



 

 
 

Bilaga 4 – Tabeller för bedömning i FMEA 
1 (2) 

 
 

ALLVARLIGHETSGRAD 
 

Ranking Allvarlighetsgrad Kriterier 
10 Farlig – utan varning Kan orsaka skador på personal och/eller maskin. Påverkar möjligheten 

att genomföra en säker operation, eller riskerar bryta lagar. Felet 
uppstår utan varning 

9 Farligt – med varning Kan orsaka skador på personal och/eller maskin. Påverkar möjligheten 
att genomföra en säker operation, eller riskerar bryta lagar. Felet 
uppstår med varning. 

8 Väldigt hög Stor störning i produktionen. 100% av produkterna riskerar att skrotas. 
Funktionen har gått förlorad. Kunder mycket missnöjda. 

7 Hög Mindre störning i produktion. En del av produkterna kan behöva 
skrotas, ej 100%. Funktion ej förlorad. Kunder missnöjda. 

6 Medel Mindre störning i produktion. En del av produkterna kan behöva 
skrotas, ej 100%. Funktion ej förlorad. Kunder upplever missnöje. 

5 Låg Mindre störning i produktion. 100% av produkterna kan behöva 
omarbetas. Funktion ej förlorad. Kunder upplever missnöje. 

4 Mycket låg Mindre störning i produktion. Vissa produkter kan behöva omarbetas. 
De flesta kunder upptäcker problemet. 

3 Liten Mindre störning i produktion. Vissa produkter kan behöva omarbetas. 
VIssa kunder upptäcker problemet. 

2 Mycket Liten Mindre störning i produktion. Vissa produkter kan behöva omarbetas. 
Endast fåtal kunder upptäcker problemet 

1 Ingen Ingen effekt av fel.     

 
 
 
 
 

 
FELSANNOLIKHET 

  

Ranking CPk Felsannolikhet Kriterier 
10 < 0.33 < 1 av 2 Mycket hög:   

9 > 0.33 1 av 3 Nästan oundvikligt fel 
8 > 0.51 1 av 8 Hög: 
7 > 0.67 1 av 20 Ofta återkommande fel 
6 > 0.83 1 av 80 Medel:  
5 > 1.00 1 av 400 Återkommande fel 
4 > 1.17 1 av 2000  
3 > 1.33 1 av  15 000 Låg: 
2 > 1.50 1 av  150 000 Få fel 
1 > 1.67 < 1 av  1 500 

000 
Mycket liten: Felet är 
osannolikt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 – Tabeller för bedömning i FMEA 
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UPPTÄCKTSSANNOLIKHET 
 

Ranking Upptäckssannoliket 
10 Vid en kontroll av produkten upptäcks inte felet, eller det finns ingen 

kontroll 
9 Vid en kontroll av produkten är chansen mycket avlägsen att felet 

upptäcks.  

8 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är avlägset.  

7 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är mycket låg. 

6 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är låg.  

5 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är varken hög eller låg. 

4 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är ganska hög. 

3 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är hög. 

2 Möjligheterna att upptäcka felet vid en kontroll är mycket hög. 

1 Felet upptäcks i stort sett alltid vid en kontroll 

 



 

 
 

Bilaga 5 – Karta färdigställning 
1 (1) 

 

 
Karta över färdigställningen. Källa: Peter Alvarsson, 2006 
 
Detta är en karta över färdigställningen på SHT Finspång. De hallar som är aktuella i detta 
arbete är hall 1,2 och 3. I hall 1 finns bland annat skärverk 6761 och 6741. I hall 2 finns 
skärverk 6751. I hall 3 finns skärverk 6781 samt packmaskinerna 5912 och 5911. I hall 3 
finns också det lager där de produkter som väntar på att packas förvaras, detta kan ses mellan 
skärverk 6781 och packmaskinerna. 
 
På kartan syns också bland annat hall 8, där glödgugnarna finns, samt delar av hall 139 där 
handpackning sker. I hall 3 finns också sträckmaskin 5411.  



 

 
 

Bilaga 6 – Processkartor 
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Skärverk 6751 

 
 

 
 
 

Skärverk 6761 
 
 

 
 
 
 
 

Bilaga 6 – Processkartor 
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Skärverk 6781 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lager & Packning 
 

 



 

 
 

Bilaga 7 – Tidplan 
1 (1) 

 
Steg Fas Aktivitet                                         Vecka 

1 Introduktion Val av projekt                                         4, 5 
2 Define Uppstart                                         6 

  Define                                         7, 8, 
3 Measure Förbered mätning                                         9,10 

  Mätning                                         10, 11, 12 
4 Analyze Analysera                                         12, 13, 14. 15 
5 Improve Förbättringsåtgärder                                         15, 16 
6 Control Eventuellt control                                         17 
7 Redovisning Färdigställ rapport                                         18, 19, 20  

  Redovisa                                          
  Buffert                                          

 



 

 
 

Bilaga 8 – Fullständiga mätvärden 
1 (2) 

 
 

Lågriskgruppen 
 

Provgrupp Skärverk Tid Mått (bredd x tjocklek x yttre diameter) Ordernr 
1 6761 11.00 52,00mm x 0,100mm x 1350mm 235083 
2 6781 15.00 16,00mm x 0,100mm x 1195mm 235828 
3 6741 16.00 47,50mm x 0,080mm x 1300mm 235954 
4 6761 14.00 64,00mm x 0,070mm x 1190mm 237584 
5 6781 15.00 24,00mm x 0,120mm x 1200mm 236446 
6 6741 16.00 20,00mm x 0,120mm x ~1300mm 234789 
7 6751 18.00 30,55mm x 1,180mm x 1720mm 234959 
8 6761 19.00 56,00mm x 0,075mm x 1000-1400mm 236894 
9 6751 12.00 39,00mm x 0,350mm x 1170mm 237361 

10 6751 12.30 39,00mm x 0,350mm x 1170mm 237361 
11 6131 16.00 77,50mm x 1,500mm x 1700mm 237615 
12 6781 16.30 52,00mm x 0,100mm x 1140mm 238071 

 

Provgrupp Provgruppsstorlek Antal defekta Andel defekta p-streck Standardavvikelse 
1 26 2 0.077 0.134 0.067 
2 45 3 0.067 0.134 0.051 
3 28 7 0.250 0.134 0.064 
4 22 0 0.000 0.134 0.073 
5 54 12 0.222 0.134 0.046 
6 64 10 0.156 0.134 0.043 
7 42 9 0.214 0.134 0.053 
8 24 1 0.042 0.134 0.070 
9 17 2 0.118 0.134 0.083 

10 34 2 0.059 0.134 0.058 
11 19 5 0.263 0.134 0.078 
12 20 0 0.000 0.134 0.076 

 



 

 
 

Bilaga 8 – Fullständiga mätvärden 
1 (2) 

 
Högriskgruppen 

 

Provgrupp Skärverk Tid Mått (bredd x tjocklek) alla är fullstora Ordernr 
1 6751 15.00 49,40 x 0,3200 236430 
2 6761 14.00 62,15 17st/40,15 2st/50.15 4st x 0,2540mm 234932 
3 6751 17.00 40,15mm x 0,3470mm 233161 
4 6781 07.30 12.80mm x 0,08 235922 
5 6751 10.00 62,35mm x 0,2970mm 234849 
6 6761 10.00 33,60mm x 0,1020mm 236047 
7 6751 13.00 40,32mm x 0,2970mm 234852 
8 6751 14.00 40,32mm x 0,2970mm 234853 
9 6751 13.00 30,90mm x 0,2500mm 234761 

10 6751 15.00 34,40mm x 0,2500mm 234989 
11 6781 21.00 16,00mm x 0,08mm 233810 
12 6781 21.30 16,00mm x 0,08mm 233810 
13 6781 20.00 16,00mm x 0,10mm 236062 
14 6781 21.30 16,00mm x 0,10mm 234783 

 
 

Provgrupp Provgruppstorlek Antal defekta Andel defekta p-streck Standardavvikelse 
1 27 17 0.630 0.140 0.067 
2 22 4 0.182 0.140 0.074 
3 33 2 0.061 0.140 0.060 
4 104 5 0.048 0.140 0.034 
5 21 1 0.048 0.140 0.076 
6 37 0 0.000 0.140 0.057 
7 32 0 0.000 0.140 0.061 
8 32 11 0.344 0.140 0.061 
9 21 2 0.095 0.140 0.076 

10 30 7 0.233 0.140 0.063 
11 86 31 0.360 0.140 0.037 
12 31 1 0.032 0.140 0.062 

 



 

 
 

Bilaga 9 – Tabell Streamlining 
1 (1) 

 

Process Moment Värdeskapande 
Risk för 
repor 

Skärverk 6751       
  Skärning av produkt  Ja Nej 
  Bredder placeras på bandvagn  Nej Nej 
  Bredder förs över på pik  Nej Nej 
  Hopskjutare på pik  Nej Ja 
  Bredderna lastas på pall från pik  Nej Ja 
  Bredder spänns fast med domkraft  Nej Ja 
Skärverk 6761       
  Skärning av produkt  Ja Nej 
  Hopskjutare på haspeln  Nej Ja 
  Bredder placeras på bandvagn  Nej Ja 
  Bredder på traverskrok  Nej Ja 
  Bredder lastas på pall  Nej Ja 
  Bredder spänns fast med domkraft  Nej Ja 
Skärverk 6781       
  Skärning av produkt  Ja Nej 
  Placera mellanlägg  Nej Nej 
  Hopskjutare trycker samman banden  Nej Ja 
  Bredder placeras på bandvagn  Nej Ja 
  Bredder på traverskrok  Nej Ja 
  Bredder lastas på pall  Nej Ja 
  Bredder spänns fast med domkraft  Nej Ja 
Lager och 
packning       
  Pall flyttas till mellanlager  Nej Ja 
  Mellanlager  Nej Nej 
  Pall flyttas till packstation  Nej Ja 
  Pallen flyttas på rullband i packstationen  Nej Ja 
  Domkraft tas bort  Nej Nej 
  Bredder lyfts av pallen med vakuumlyft  Nej Ja 
  Bredder vägs, märks och packas  Ja Nej 
Totalt   Ja: 4 st. Ja: 17 st. 
    Nej: 22 st. Nej: 9 st. 

 



 

 
 

Bilaga 10 – Processkarta Framtid 
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Bilaga 11 – FMEA Framtid 
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