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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete är utfört vid Autoliv Sverige AB i Vårgårda utanför Göteborg. 
Autoliv är världsledande inom bilsäkerhet och är idag världens största leverantör av 
bilsäkerhetsprodukter. I företagets produktportfölj ingår främst säkerhetsbälten och 
krockkuddar, men även specialprodukter som till exempel skydd mot pisksnärtsskador 
tillverkas och marknadsförs.  
 
Företaget har under en period haft problem med kvaliteten på skruvförband vid 
tillverkningen av bältesrullar till säkerhetsbälten. Problemen förekommer framförallt i en 
process där skruvdragningen utförs automatiskt och består i att skruvar emellanåt inte 
fäster på ett tillfredsställande sätt, vilket kan få till följd att glapp och missljud från 
slutprodukten kan uppstå. Vidare förekommer problem med den automatiska 
skruvdragarens stabilitet, vilket får till följd att korta maskinstillestånd uppkommer 
upprepade gånger varje arbetsskift. Syftet med detta examensarbete var därför att genom 
tillämpning av Sex Sigma-metodik identifiera faktorer som påverkar skruvförbandens 
kvalitet och skruvdragarens maskinstillestånd, samt föreslå, och om möjligt, 
implementera förändringar som kan leda till förbättring. 
 
För att identifiera variationskällor genomfördes mätningar på ett antal ingående variabler 
i processen. Exempel på detta är håldiametern på de hål som skruven skruvas i, 
skruvarnas hårdhet samt lufttrycket som påverkar processen. Det kunde konstateras att 
håldiametern varierar mellan olika hål, samt att denna är dåligt centrerad kring målvärdet. 
Skruvarnas ythårdhet kunde i vissa fall konstateras ligga under standard, och lufttrycket 
som direkt påverkar trycket på skruven under skruvdragningen, uppvisade kraftig 
variation. 
 
Lossdragningsmoment och sönderdragningsmoment fastställdes som kvalitetsindikatorer 
på skruvförbanden. Dessa responser undersöktes genom två försöksplaneringsomgångar. 
De faktorer som undersöktes var diametern på hålen, skruvdragarens åtdragningsmoment, 
skruvdragarens rotationshastighet, skruvtryck under skruvdragningen samt material som 
skruven vilar mot i skruvförbandet. Resultatet av detta var att en mindre håldiameter, 
högt åtdragningsmoment samt högt tryck på skruven ger det högsta 
lossdragningsmomentet. Dessutom konstaterades att om skruven dras direkt mot metall 
kan en 30 % ökning av lossdragningsmomentet åstadkommas. Inga väl predikterande 
regressionsmodeller för sönderdragningsmomentet kunde identifieras. 
 
Maskinstillestånden undersöktes bland annat genom att variera parametrar som påverkar 
frammatningen av skruv. Dessa visade sig ha stor påverkan på antalet maskinstillestånd.  
 
För att erhålla stabilare skruvförband rekommenderar författaren bland annat att skruvens 
åtdragningsmoment höjs och att håldiametern minskas. Dessutom bör skruvtrycket 
stabiliseras på en konstant hög nivå. För att minska maskinstillestånden föreslår 
författaren justeringar i parametrarna som styr frammatningen av skruv.  
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ABSTRACT 
This master’s thesis was performed at Autoliv Sverige AB in Vårgårda outside 
Gothenburg, Sweden. Autoliv is the world-leading company in automotive safety and the 
world’s largest supplier of automotive safety products. The company’s product portfolio 
primarily consists of seat belts and airbags; however other advanced safety products such 
as whiplash injury protectors are also being manufactured and marketed.  
 
For a period of time the company has experienced problems concerning the quality of 
screw joints in the seat belt manufacturing process. The problems occur mainly where the 
screw driving is performed automatically, and involve that screws occasionally do not 
fasten in a satisfactory way. This can cause defective products with unwanted noise. 
Continually, the automatic screwdriver is operating erratically, which causes repeated 
standstills each working shift. The purpose of this thesis was hence to identify factors that 
affect the quality of the screw joints and the instability of the screw driving device. 
Furthermore, the purpose was to suggest, and if possible, implement changes for 
improvement. The purpose was fulfilled by applying Six Sigma methodology. 
 
To identify sources of variation, several of the process’ input variables were measured. 
For instance, the diameter of the holes used in the screw joints, the hardness of the screws 
and the air pressure affecting the process, were studied. It could be established that the 
diameter of the holes varies and is poorly centered about its target value. The surface 
hardness of the screws was in some cases found to be below specifications and the air 
pressure directly affecting the pressure on the screws, showed considerable variation. 
 
The torque required to loosen the screws, and the breaking torque of the screw joints 
were selected as quality indicators. The indicators were investigated by designing two 
separate experiments. The factors investigated were the diameter of the holes, the driving 
torque and the rotation velocity of the screw driver, the pressure applied to the screws and 
type of material in the screw joints. The results show that a smaller diameter, a higher 
driving torque and a high pressure on the screws, result in the highest loosening torque. In 
addition to this, it was established that if the screws rest against a metal surface the torque 
required to loosen the screws can be increased by approximately 30 %. The experiments 
did not result in any satisfactory regression models for the breaking torque.  
 
The instability of the screw driving device was investigated by experimenting with the 
parameters affecting the automatic feeding of the screws. It was shown that the 
investigated parameters greatly affected the production standstill frequency. 
 
To obtain increased quality of the screw joints, the author recommends that the driving 
torque is increased and that the diameter of the holes is decreased. Furthermore, the screw 
pressure should be stabilized at a constant high level. To reduce standstills in the 
production the author suggests adjustments in the parameters affecting the automatic 
screw feeding.  
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FÖRORD 
Detta examensarbete utgör avslutningen på min civilingenjörsutbildning i Industriell 
ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling, vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
har på många sätt varit mycket stimulerande och lärorikt. Jag har fått fördjupade 
kunskaper och erfarenhet av de metoder som tillämpats, och dessutom lärt mig mycket 
om funktion och tillverkning av bilsäkerhetsprodukter. Detta gäller framförallt 
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beundransvärt sätt.  
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genomförandet av alla hårdhetsmätningar, samt Elisabeth Krusensjö för vänligenheten att 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till det problemområde som detta examensarbete 
behandlar. Dessutom ges en kortare presentation av företaget Autoliv Sverige AB. 
Problemdiskussionen mynnar ut i syftet med examensarbetet, vilket tillsammans med 
avgränsningarna presenteras i slutet av detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
I världen finns idag mer än 760 miljoner fordon, vilket innebär att miljarder människor 
världen över, genom möjligheterna att förflytta sig på egen hand, kan åtnjuta en hög grad 
av personlig frihet. Denna frihet har dock sitt pris. Bara i USA inträffar varje år cirka sex 
miljoner trafikolyckor, vilka kräver 43 000 människoliv och skadar cirka tre miljoner 
människor. (DuPont Automotive, 2005) Antalet omkomna i hela världen uppskattas varje 
år uppgå till cirka en miljon människor (Autoliv, 2004). Det finns alltså ett stort behov av 
att öka trafiksäkerheten för att kunna reducera antalet skadade och omkomna i trafiken.  
 
En metod för att öka säkerheten för de individer som färdas i fordon är att utveckla 
tekniska lösningar som skyddar individerna om en trafikolycka skulle inträffa. 
Exempelvis innebar säkerhetsbältets införande i personbilar ett stort genombrott i 
bilsäkerheten. (DuPont Automotive, 2005) Enligt Autoliv (2004) minskar säkerhetsbälten 
risken att skadas allvarligt i en olycka med uppskattningsvis 60-70 %. På senare tid har 
även olika typer av krockkuddar monterats som standard i nya personbilar. Detta har 
ytterligare ökat säkerheten för individer som färdas i dessa fordon, och därmed reducerat 
risken att skadas allvarligt vid en kollision (Ibid.).  
 
Det svenska bilsäkerhetsföretaget Autoliv AB grundades 1953 och redan 1959 
introducerade företaget ny revolutionerande teknik inom bilsäkerhetsområdet genom det 
så kallade trepunktsbältet. 1997 gick Autoliv AB samman med det Nordamerikanska 
bilsäkerhetsföretaget Morton Automotive Safety Products och bildade då Autoliv 
Incorporated. Därmed bildades en global organisation som är världsledande inom 
bilsäkerhet, (Autoliv, 2004) och som dessutom idag är världens största leverantör av 
bilsäkerhetsprodukter (Autoliv årsredovisning, 2003).  
 
Företaget tillverkar i huvudsak säkerhetsbälten och krockkuddar till alla världens ledande 
biltillverkare, men även andra säkerhetsutrustningar som till exempel skydd mot 
pisksnärtsskador ingår i företagets produktportfölj. Autolivkoncernens viktigaste 
marknader är Europa och Nordamerika som tillsammans svarar för cirka 80 % av 
koncernens försäljning (Autoliv, 2004). Koncernen har cirka 39 000 anställda (Ibid.), och 
omsättningen uppgick år 2003 till cirka 43 miljarder svenska kronor (Autoliv 
årsredovisning, 2003).  
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En av företagets produktions- och utvecklingsanläggningar är Autoliv Sverige AB1 som 
är lokaliserad i Vårgårda, cirka sju mil nordost om Göteborg. Denna anläggning utgör 
arbetsplats för cirka 800 personer och här tillverkas och utvecklas bland annat 
säkerhetsbälten och krockkuddar.  
 
ALS har enligt Hallenberg (2005) och Persson (2005) under en period haft problem med 
kvaliteten på skruvförband vid tillverkningen av bältesrullar till säkerhetsbälten. 
Problemen förekommer framförallt i en process där skruvdragningen utförs automatiskt 
och består i att skruvar emellanåt inte fäster på ett tillfredsställande sätt, vilket kan få till 
följd att glapp och missljud från slutprodukten kan uppstå. Vidare förekommer problem 
med den automatiska skruvdragarens stabilitet, vilket får till följd att korta 
maskinstillestånd uppkommer upprepade gånger varje arbetsskift. Orsakerna till ovan 
nämnda kvalitetsproblem är inte fullständigt kända, vilket innebär att ALS är intresserade 
av att en omfattande analys genomförs för att om möjligt kunna fastställa orsakerna till 
problemen samt identifiera förbättringar som helt eller delvis kan avhjälpa problemen. 
(Ibid.) 

1.2 Problemdiskussion 
Thawani (2004) menar att organisationers omgivning idag karaktäriseras av förändring, 
höga kundkrav, hög konkurrens och krav på låga kostnader. För att organisationer ska 
kunna möta dessa krav och uppnå ökad konkurrenskraft och tillväxt krävs enligt Thawani 
snabbhet, flexibilitet och adaptivitet inom organisationen. Detta gäller i allra högsta grad 
en koncern som Autoliv Inc. som enligt Dagens Industri (Ännu ett rekordresultat av 
Autoliv, 2005) i nuläget verkar på en krympande marknad. Thawani (2004) hävdar att 
verktyg som Sex Sigma kan användas med framgång för att uppnå högre flexibilitet och 
snabbhet, lägre kostnader och högre kundtillfredsställelse. 
 
Enligt Edgeman, Klefsjö & Wiklund (2001) introducerades begreppet Sex Sigma i det 
Amerikanska elektronikföretaget Motorola 1987. Sex Sigma var namnet på företagets 
förbättringsprogram med fokus på att förbättra samtliga produkter, varor såväl som 
tjänster. Resurser fokuserades också på att reducera variationen inom organisationens 
samtliga processer. Magnusson, Korslid & Bergman (2003) menar att Sex Sigma 
representerar en metodologi för processförbättringar som är systematisk och formell, men 
likväl lätt att använda. Antony (2004) menar dessutom att Sex Sigma innefattar ett tydligt 
fokus mot att uppnå mätbara finansiella resultatförbättringar. Detta gör det motiverat att 
använda Sex Sigma-metodiken för att genomdriva processförbättringar i ALS 
skruvdragningsprocesser för att kunna uppnå en högre kvalitet på skruvförbanden. 
 
Som nämnts ovan har skruvdragning under en period varit ett problemområde för ALS. 
En av dessa processer har varit särskilt tyngd av höga siffror i den företagsinterna 
felrapporteringsstatistiken med många omarbetningar och kassationer per antal 
tillverkade enheter. Denna skruvdragningsprocess är automatiserad, vilket innebär att fel 
som uppkommer både är av maskinell karaktär såväl som fel på den tillverkade 
slutprodukten. I processen, som tillverkar bältesrullar till säkerhetsbälten, fästs två 
                                                 
1 Hädanefter benämnt ALS. 
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plastdetaljer i en metalldetalj med två skruvar. Bältesrullen går därefter igenom 
ytterligare produktionssteg, innan den slutligen levereras till kund för att där monteras i 
baksätet på personbilar. 
 
Felen som uppkommer på slutprodukten består i att skruvförbanden ibland blir defekta. 
Detta innebär att de detaljer som monteras inte fäster på ett tillfredsställande sätt. Felet är 
inte vanligt förekommande, men allvarligt när det väl uppkommer. Sannolikheten att 
upptäcka felaktiga produkter är dessbättre hög, men eftersom säkerhetsbälten är en 
mycket viktig säkerhetsdetalj i bilar kan dock felaktiga produkter aldrig accepteras, utan 
det är synnerligen viktigt att funktionen i samtliga tillverkade enheter aldrig kan 
ifrågasättas.  
 
Det finns en mängd olika faktorer som förväntas påverka kvaliteten på skruvförbanden. 
Bland dessa kan nämnas ett flertal olika maskininställningar såsom rotationshastighet och 
åtdragningsmoment på skruvdragaren. Dessutom påverkas skruvförbanden i stor 
utsträckning av egenskaperna hos det ingående materialet. Det finns med andra ord en 
uppsjö av faktorer som kan vara värda att undersöka för att kunna förbättra kvaliteten på 
skruvförbanden. 
 
De fel som uppkommer i skruvdragningsmaskinen innebär att operatören manuellt måste 
plocka bort och kassera detaljer och skruvar. Detta medför naturligtvis merarbete och 
kostnader för ALS. Varje gång en omarbetning krävs ger detta upphov till slitage på 
ingående detaljer, vilket kan äventyra skruvförbandens kvalitet. Därför måste 
omarbetningarna hållas nere för att undvika kassationer.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att, genom tillämpning av Sex Sigma-metodik: 
 

 identifiera faktorer som påverkar skruvförbandens kvalitet 
 identifiera faktorer som påverkar maskinstillestånden 
 identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå förändringar för att uppnå högre 

kvalitet på skruvförbanden samt färre maskinstillestånd 
 i den mån det är praktiskt möjligt implementera de föreslagna förändringarna så 

att en stabilare skruvdragningsprocess med färre maskinstillestånd, omarbetningar 
och kassationer, kan åstadkommas. 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer att fokuseras på den skruvdragningsprocess som sker med 
automatisk skruvdragare. Detta eftersom olika förutsättningar i hög grad råder mellan 
olika skruvdragningsprocesser inom ALS, vilket innebär att det under 20 veckor inte är 
möjligt att djupgående studera samtliga. Den tillverkade produktens konstruktion med 
avseende på till exempel materialval och geometrier kommer inte att studeras. Detta 
eftersom författaren inte besitter erforderliga kunskaper inom konstruktion. 
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1.5 Rapportens struktur 
Detta examensarbete är uppdelat i sju kapitel och innehållet i dessa beskrivs kortfattat 
nedan. 
 
Kapitel 2: Produkt- och processbeskrivning – I detta kapitel ges en övergripande 
beskrivning av den studerade processen och produkten. Detta för att ge läsaren ökad 
förståelse för problemområdet.  
 
Kapitel 3: Metod – I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som tillämpats i 
examensarbetet. Metodproblem diskuteras, samt hur dessa kan ha påverkat studiens 
tillförlitlighet. 
 
Kapitel 4: Teoretisk referensram – Detta kapitel behandlar den teoretiska 
referensramen. Här presenteras teori om Sex Sigma och DMAIC-cykeln. Teori om de 
kvalitetsverktyg som använts i examensarbetet presenteras också. Dessutom finner 
läsaren övergripande teori om skruvförband och hårdhetsmätningar i metalliska material. 
 
Kapitel 5: Resultat och analys – Det empiriska material som samlats in presenteras och 
analyseras i detta kapitel i form av de olika stegen i DMAIC-cykeln. Resultaten från 
förbättringsprojektet analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 6: Slutsatser och rekommendationer – I detta kapitel presenteras de slutsatser 
och rekommendationer som examensarbetet resulterat i. 
 
Kapitel 7: Avslutande diskussion – Här förs en avslutande diskussion om valda metoder 
ur ett validitets- och reliabilitetsperspektiv. Författaren för också en diskussion om 
resultatens generaliserbarhet, ger förslag på fortsatt forskning inom området samt 
diskuterar de lärdomar som kan dras från projektet. 
 
 
 
 



 
-PROUDKT- OCH PROCESSBESKRIVNING- 

 
 

 -5-

2 PRODUKT- OCH PROCESSBESKRIVNING 
 
I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av uppbyggnaden och funktionen av en 
bältesrulle. En ingående beskrivning av den process som studeras ges också. 

2.1 Bältesrullens komponenter och funktion 
I bältesrullen2 till säkerhetsbälten finns en mängd olika komponenter som är viktiga för 
dess funktion. De huvudsakliga komponenterna är rullhus, spindel, låselement, 
kopplingspaket och fjäderkassett. Se bild 2:1.  
 

 
Bild 2:1. Bältesrulle med förbränningskammare. Bild tagen av författaren. 

 
Rullhuset utgör stommen till bältesrullen och är tillverkat i kolstål som sedan lackerats 
med ett tunt lager svart lack. Säkerhetsbältet rullas upp på spindeln, vilken sedan roterar 
så att bältet kan dras fram och tillbaka. I bältesrullen finns låselement (ej synliga i  
bild 2:1) som har till uppgift att låsa säkerhetsbältet för att fånga upp en person vid en 
kollision. Låsningen sker då accelerationen i säkerhetsbältet blir för stor. Låselementen 
låser då spindeln och förhindrar denna från att rotera, vilket innebär att bältet inte matas 
ut. Kopplingspaketet har som funktion att dra åt säkerhetsbältet vid en kollision. Detta 
sker med hjälp av en krutladdning som finns monterad i en förbränningskammare. Denna 
visas till vänster i bild 2:1. När krutladdningen antänds vid kollision dras en vajer åt, 
vilket leder till att säkerhetsbältet dras åt kring passagerarna. Fjäderkassetten är en 
plastdetalj som har till funktion att sträcka upp säkerhetsbältet runt de åkande. Detta för 
att inte slack ska skapas i säkerhetsbältet, vilket kan innebära att passagerarna fångas upp 
sämre vid en kollision. (Pettersson, 2005) 

                                                 
2 Med bältesrulle avses i detta fall endast de modeller av bältesrullar som behandlas i detta examensarbete. 
Det finns många olika typer av bältesrullar med olika komponenter och utseende som tillverkas på flera 
olika produktionslinjer. 

Rullhus 

Spindel 

Fjäderkassett 

Kopplingspaket 

Förbrännings- 
kammare 

Låselement 
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2.2 Produktionsprocessen 
I den aktuella processen tillverkas bältesrullar som sedan monteras i baksätet på 
personbilar. Beroende på kundens önskemål kommer rullarna att bestå av olika 
komponenter, vilket innebär att det idag tillverkas sex olika modeller på den aktuella 
produktionslinjen. Dessutom finns vissa av modellerna i både vänster och högerversion, 
vilket får till följd att det totalt tillverkas tio olika modeller av rullarna.  
 
Två av de tillverkade modellerna saknar förbränningskammare. Dessa kopplingspaket är 
därför ”tomma” och består då endast av plast. (Pettersson, 2005) Detta innebär att 
förutsättningarna för att skapa högkvalitativa skruvförband sannolikt kommer att vara 
olika för modeller med och utan förbränningskammare.  
 
Kopplingspaket och fjäderkassett monteras manuellt på rullhuset och spindeln av en 
operatör. Därefter fästs dessa detaljer med två skruvar med hjälp av två automatiska 
skruvdragare, se bild 2:2 nedan. Frammatningen av skruvarna sker också automatiskt. I 
slutet av produktionslinjen kontrolleras skruvförbanden manuellt genom att en operatör 
känner så att kopplingspaket och fjäderkassett sitter ordentligt och att inget glapp 
förekommer. Därefter levereras bältesrullarna till kund.  
 

 
Bild 2:2. Automatiska skruvdragare som fäster kopplingspaket och 
fjäderkassett. Bild tagen av författaren. 

2.2.1 Skruvförbandet 
Skruvarna som används är cirka 28 mm långa, varav cirka sex mm utgör skruvens gänga. 
Resterande del består av skruvens distans och skalle. Skruven är en så kallad ansatsskruv, 
vilket innebär att diametern är större på skruvens distans än på dess gänga, och att det 
därmed finns en liten yta som kommer att ligga an mot det material skruven dras i. 
Skruven är enligt Persson (2005) självgängande, vilket innebär att den skapar sina egna 
gängor i rullhuset.  
 
Skruvförbandet utformas så att skruvens ansats kommer att ligga mot kopplingspaketet. 
För den ena skruven kommer ansatsen att vila mot förbränningskammaren som är gjord 
av zink, medan den andra skruven kommer att vila mot en ansats gjord av plast. Detta 
innebär att förutsättningarna för skruvförbandet är olika för de två skruvarna. För de 
modeller som saknar förbränningskammare kommer båda skruvarna att vila mot plast. 
Skruvens skalle håller slutligen fjäderkassetten på plats. Konstruktionen kan illustreras i 
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nedanstående genomskärningsskiss över applikationen, se figur 2:1. Observera att figuren 
ej är skalenlig. 
 

 

Rullhuset, materialtjocklek 
ca 2,5 mm, Håldiameter 2,75 
± 0,05 mm 

Skruv med 
självgängande gänga 

Kopplingspaket med 
ansats som skruvens 
ansats vilar mot 

Fjäderkassett  

 
Figur 2:1. Skiss över skruvförbandet i genomskärning. 

 
Skruven får maximalt sticka ut cirka en mm från rullhuset. Om utsticket från skruven är 
för långt finns risk för att säkerhetsbältet kommer att gå mot skruven, vilket innebär risk 
för ökad förslitning på bältesbandet. Skruven måste dock minst vara i jämnhöjd med 
rullhuset för att skruvförbandet ska godkännas. (Eriksson, 2005) 
 
Rullhusen som skruvarna fäster i har fyra hål som är avsedda för skruvarna. Dock 
används endast två skruvar i processen och därmed endast två hål. Vilka hål som används 
beror på vilken modell av bältesrullar som tillverkas. Samtliga hål utnyttjas alltså, men 
däremot inte samtidigt. I bild 2:3 nedan visas den övre delen på en färdig bältesrulle med 
förbränningskammare. Pilarna markerar där skruvarna skruvas fast.  
 

 
Bild 2:3. Övre delen av en bältesrulle med skruvar genom kopplingspaket och 
fjäderkassett. Bild tagen av författaren. 
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2.2.2 Automatisk skruvdragning 
Skruvdragaren är elektriskt driven och programmerad att utföra varje skruvdragning med 
en viss rotationshastighet samt ett visst åtdragningsmoment. Dessa parametrar antar idag 
olika värden beroende på vilken modell av bältesrulle som tillverkas. Totalt finns idag tre 
olika program som används till de olika modellerna. (Eriksson, 2005) Pettersson (2005) 
menar dock att skillnaderna mellan modellerna inte ska påverka skruvförbanden. 
Pettersson ser därför ingen anledning att ha olika inställningar på de olika modellerna, 
bortsett från de modeller som saknar förbränningskammare.  
 
Skruvdragarna styrs framförallt på dess vertikala läge. Läget avgör när skruvdragningen 
ska avslutas. Det finns ett inprogrammerat målvärde som skruvdragaren ska uppnå vid 
varje skruvdragning. En viss avvikelse accepteras dock, men hamnar läget utanför 
toleranserna stannar maskinen. Målvärdet för positionen är knutet till vilket program som 
körs. (Eriksson, 2005) 
 



 
-METOD- 

 
 

 -9-

3 METOD 
 
Detta kapitel beskriver det vetenskapliga angreppssättet som använts i examensarbetet. 
Dessutom presenteras vilka datainsamlingsmetoder som tillämpats, samt vilken primär- 
och sekundärdata som nyttjats. Metodvalen motiveras också och diskuteras slutligen 
utifrån ett validitets och reliabilitetsperspektiv. 

3.1 Forskningsansats 
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i befintliga teorier. Insamlat empiriskt material 
har sedan analyserats med existerande teorier som bas. Detta ger enligt Jacobsen (2002) 
examensarbetet en deduktiv forskningsansats då deduktion innebär att forskaren går från 
teori till empiri. Bjereld, Demker & Hinnfors (1999) menar att forskaren utifrån teoretisk 
grund gör logiska härledningar för att komma fram till en testbar hypotes som sedan kan 
verifiera eller förkasta existerande teorier. Bjereld et al. menar att all vetenskaplig 
verksamhet strävar efter teoriutveckling för att kunna förfina, precisera eller ifrågasätta 
teorin. Detta är en nödvändighet för att uppnå en ökad förståelse för olika fenomens 
orsaksförhållande till varandra. 

3.2 Undersökningsansats 
Denscombe (2003) menar att bra forskning inte kan skapas genom att följa en vedertagen 
checklista över rätt och fel. Forskaren ställs inför en rad valmöjligheter och alternativ, 
vilket leder till strategiska val när beslut fattas om vilka metoder som ska användas. 
Valen kommer oundvikligen att innebära vissa fördelar och nackdelar, vilket får till följd 
att avvägningar måste göras. Några metoder som Denscombe nämner är till exempel 
fallstudier, surveys och experiment. Då detta examensarbete djupgående fokuserar på en 
enskild process och syftar till att skapa en djupare förståelse för densamma är en 
fallstudie ett lämpligt val. Metoden är särskilt användbar för mindre forskningsprojekt då 
insatserna kan koncentreras till ett område (Ibid.). Fallstudier får dock enligt Yin (2003) 
ofta kritik för att generaliseringar ej kan göras endast utifrån ett fall. Däremot är det 
möjligt att utveckla och generalisera teorier, så kallad analytisk generalisering. (Ibid.) 
 
Denscombe (2003) menar att experiment är en metod som används när ändamålet med 
forskningen är att isolera faktorer och studera deras effekter. Detta för att identifiera nya 
samband eller egenskaper associerade med det undersökta materialet eller teorierna. 
Forskaren behöver identifiera faktorer som är signifikanta och observera effekterna av 
dessa. 
 
På ett tidigt stadium stod det klart att experiment skulle utgöra en central del i detta arbete 
för att identifiera signifikanta faktorer som inverkar negativt på processens utfall. Därför 
har experiment använts som en del av undersökningsmetodiken i detta examensarbete. 
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3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Bjereld et al. (1999) menar att kvantitativa forskningsmetoder innebär att forskaren 
försöker kvantifiera ett datamaterial för att därigenom hitta mönster eller samband. 
Genom att frågor som till exempel ”hur många” eller ”i vilken utsträckning” besvaras kan 
resultaten uttryckas i siffror som kan bearbetas statistiskt. Fördelarna med kvantitativa 
studier är enligt Jacobsen (2002) att en stor andel komplex informationen förhållandevis 
enkelt kan bearbetas med hjälp av datorprogram. 
 
Kvalitativa forskningsmetoder är enligt Bjereld et al. (1999) egentligen ett samlingsnamn 
för ett antal angreppssätt, vars gemensamma egenskap är att de är icke-kvantitativa. 
Exempel på detta är djupintervjuer, observationer och deltagande. Forskaren är 
intresserad av vilka egenskaper en företeelse har. Nyberg (2000) menar att kvalitativa 
studier fokuserar på ord som analysenhet och sällan på siffror. Denscombe (2003) anser 
att en fördel med kvalitativ forskning är att denna är detaljrik och det är möjligt att 
djupgående studera ett område. En nackdel är att generaliseringar är svårare att göra på 
ett trovärdigt sätt (Ibid.).  
 
Bjereld et al. (1999) menar fortsättningsvis att det inte finns några motsättningar mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Det är inte möjligt att dra en skarp gräns mellan 
dessa båda metodinriktningar. Nationalencyklopedin (2005a) menar dessutom att 
forskare ofta strävar efter att kombinera kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i syfte att 
nå en så allsidig belysning av ett forskningsområde som möjligt. 
 
I detta examensarbete har både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använts. 
Uppskattningsvis har kvantitativ data stått för 70 % av informationen, medan resterande 
del därmed har varit kvalitativ. Exempelvis har denna bestått i personliga intervjuer, 
telefonintervjuer, en brainstormingsession samt samtal och diskussioner med en mängd 
personer inom ALS. Den kvantitativa informationen bestod av numerisk datainsamling i 
form av mätningar som genomfördes i den studerade processen.  

3.3 Litteraturstudie 
Under arbetets gång genomfördes kontinuerligt litteraturstudier för att få ökad kunskap 
och förståelse för det studerade ämnesområdet. Böcker såväl som vetenskapliga artiklar 
inom det aktuella ämnesområdet studerades. Böckerna erhölls genom att söka i det 
nationella biblioteksdatasystemet, LIBRIS, Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas, 
LUCIA, samt Chalmers biblioteksdatabas, Chans. De sökord som användes var ”Six 
Sigma”, ”process improvement”, ”cost of quality”, ”brainstorming”, ”Statistical Process 
Control”, ”quality engineering”, ”skruvförband” och “automatisk skruvdragning”. 
Sökordens motsvarighet på svenska respektive engelska användes också i sökningen. En 
del av referenslitteraturen var känd av författaren från tidigare projekt. Exempel på detta 
är Bergman & Klefsjö (2001) samt Montgomery (2001a, 2001b).  
 
De vetenskapliga artiklarna erhölls genom att söka i elektroniska artikeldatabaser som till 
exempel Emerald och Ebsco. Samma sökord som ovan användes. Sökningar 
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genomfördes också i Nationalencyklopedins uppslagsverk på Internet, samt den 
Internetbaserade sökmotorn Google. De sökord som användes här var 
”hårdhetsmätningar”, ”hårdhet”, ”Vickers”, och ”skruvförband”. Kombinationer av 
sökorden samt de engelska motsvarigheterna användes också i sökningen. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Dahmström (1991) menar att det finns två typer av data som kan samlas in i 
forskningsprojekt; primär- och sekundärdata. Primärdata består av sådan information som 
inte existerar sedan tidigare och som forskaren därför måste samla in till det specifika 
forskningsprojektet. Sekundärdata är data som redan existerar och som kan användas i 
den aktuella forskningen. I detta examensarbete har främst primärdata använts i form av 
egna observationer, mätningar och intervjuer. Sekundärdata har också nyttjats i form av 
en litteraturstudie, processdokumentation från ALS leverantörer, samt intern 
dokumentation på ALS. Använda källor för datainsamling är enligt Yin (2003) vanliga 
vid genomförandet av fallstudier.  

3.4.1 Primärdata 
Yin (2003) menar att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid 
genomförandet av fallstudier. Flera personliga intervjuer hölls med personer på ALS och 
tre telefonintervjuer hölls med representanter för ALS skruvleverantör till den studerade 
applikationen. Syftet med intervjuerna var att respondenterna skulle få ge sin syn på 
problemområdet samt hur de trodde att problemen skulle kunna reduceras eller avhjälpas. 
Intervjuerna var därför av halvstrukturerad eller ostrukturerad karaktär, vilket enligt 
Denscombe (2003) innebär att respondenten får uttrycka sin mening fritt, men där 
författaren ibland leder in respondenten på områden som är av störst intresse. Yin (2003) 
menar att respondenten vid denna typ av intervju ofta blir mer av en informatör. Dessa 
personer är ofta mycket viktiga för en lyckad fallstudie då de förser intervjuaren med nya 
insikter om det studerade området samt kan ge uppslag till var ny information kan 
inhämtas.  
 
Åtskilliga kortare ostrukturerade intervjuer, samtal och diskussioner fördes också med 
personal på ALS med stor process- och produktkunskap för att öka författarens förståelse 
och kunskap om det studerade problemet. 
 
Ett stort antal mätningar har också utförts för att identifiera variation som kan orsaka 
processens problem. Detta innefattar till exempel uppmätningar på skruv, rullhus, 
skruvarnas lossdragningsmoment och lufttryck. Data över detta fanns inte att tillgå innan 
examensarbetet påbörjades. Dessutom mättes förekomsten av fel i 
skruvdragningsmaskinen mellan den 10 januari och den 11 februari. Detta innebär att 
mätningen, av tidsskäl, påbörjades innan författaren påbörjade examensarbetet. 
Operatörerna fick specificera i ett enkelt formulär vilka fel som uppkommit och vilken 
modell av bältesrulle som felet uppkommit på.  
 
De verktyg som valts i DMAIC-projektet har också lett till insamling av primärdata. 
Detta gäller till exempel vid genomförande av brainstorming, framtagning av  
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orsak-verkandiagram, processkarta och paretodiagram, samt vid 
försöksplaneringsomgångar. Brainstorming utfördes tillsammans med personer med stor 
processkunskap. Problemen med skruvförbanden och maskinstillestånden diskuterades 
och informationen som framkom låg sedan till grund för orsak-verkandiagrammen. 
Processkartan togs fram genom att studera processen tillsammans med 
produktionstekniker Urban Eriksson.  

3.4.2 Sekundärdata 
En del data tar för långt tid eller är för svår att ta fram på egen hand. Därför var 
författaren i vissa avseenden tvungen att inhämta data från externa, sekundära källor. 
Detta var till exempel fallet beträffande skruvleverantörens egen processuppföljning av 
skruvens tillverkning. Att utföra egna mätningar över detta hade varit alltför tidsödande 
och i vissa fall mycket svårt. Data för tillverkningen av rullhusen kunde också rekvireras 
från leverantören till denna detalj. Syftet med denna dokumentation var att studera hur 
väl leverantörens process klarar av att tillverka enheter enligt ALS specifikationer.  
 
Intern dokumentation kunde också uppbringas på ALS. Denna dokumentation bestod, 
bland mycket annat, av ritningar, standarder, rapporter från tidigare analyser samt 
mätresultat.  
 
Yin (2003) menar att dokumentation och arkivdata av den typ som angetts ovan kan vara 
till stor hjälp i forskningen. Dock ska en alltför stark tilltro till relevansen i 
dokumentation och data undvikas. Den måste granskas kritiskt och inte alltför lättvindigt 
tas som sann. All dokumentation är skriven i ett visst syfte, vilket kan påverka dess 
innehåll. (Ibid.) 

3.4.3 Egna observationer 
Eftersom författaren innan examensarbetets påbörjan saknade kunskap om skruvförband 
och automatisk skruvdragning, inhämtades kunskap genom att studera processen, dess 
olika steg samt ingående detaljer. Detta gjordes genom att iaktta operatörernas arbete. 
Den aktuella skruvdragaren iakttogs också ingående. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
En undersöknings validitet definieras av Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) som dess 
förmåga att mäta det som verkligen avses att mätas. Hög validitet innebär att förekomsten 
av systematiska fel är låg (Nationalencyklopedin, 2005b). 
 
Yin (2003) väljer att bryta ner begreppet validitet i mindre beståndsdelar. Den första 
delen behandlar problematiken med att etablera korrekta mätmetoder för de koncept som 
studeras. Den är särskilt viktig att ta hänsyn till vid datainsamlingen då det i fallstudier 
anses bekymmersamt att subjektiva bedömningar förekommer. Denna del av 
validitetsbegreppet kan enligt Yin ökas till exempel genom att använda flera olika källor 
vid datainsamlingen.  
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I detta examensarbete har möda lagts ner på att identifiera mätmetoder som varit 
anpassade efter det mått som efterfrågats. I vissa fall har inte de mätmetoder som varit 
tillgängliga inom företaget varit tillräckliga, varför extern expertis fått konsulteras. 
Vidare har flera olika typer av datainsamlingar genomförts och ansträngningar har gjorts 
för att kunna verifiera eller förkasta insamlad information från samtal och diskussioner. 
Genom att intervjua och diskutera det undersökta problemet med olika personer med 
olika kompetensområden och befattningar kunde en mer balanserad syn åstadkommas. 
 
En annan beståndsdel av validitetsbegreppet som Yin (2003) tar upp behandlar analysen 
av insamlad data där kausala samband ska fastställas mellan olika företeelser. Om 
felaktiga slutsatser görs beträffande en variabels påverkan på en annan blir validiteten 
lidande.  
 
Detta examensarbete innefattar till stor del att identifiera kausala samband eftersom 
faktorer som påverkar skruvförbandens kvalitet och skruvdragarens stabilitet söks. 
Kausala samband har i vissa fall varit svåra att fastställa och författaren har då 
tveksamheter förelegat, valt att endast presentera fakta och därmed inte direkt påstått att 
undersökt faktor har signifikant påverkan på processens utfall. Detta för att minimera 
risken att felaktiga slutsatser dras. 
 
Med reliabilitet avser Yin (2003) i vilken utsträckning upprepade mätningar på samma 
företeelse ger samma resultat. Målet är att om olika personer genomför samma mätningar 
på samma sätt, ska konvergerande resultat erhållas. Det slumpmässiga felet ska alltså 
vara litet för att uppnå en hög reliabilitet (Nationalencyklopedin, 2005b). 
 
Ansträngningar har gjorts för att använda tillförlitliga mätdon med hög noggrannhet. 
Subjektiva bedömningar har i möjligaste mån reducerats, men i vissa fall, till exempel vid 
avläsning av analoga mätinstrument, förekommer ofrånkomligen subjektivitet. 
 
De mätningar som genomfördes där författaren själv inte personligen stod för 
datainsamlingen, utan där insamlingen sköttes av operatörerna vid den aktuella 
produktionslinjen, gjordes ansträngningar att tydligt informera all berörd personal om 
varför mätningarna genomfördes, varför deras deltagande var viktigt samt hur 
insamlingen skulle gå till. Insamlingen förefaller ha fungerat tillfredställande. Endast i 
enstaka fall förekom oklarheter angående det formulär som skulle fyllas i. 
 
Vid intervjutillfällen, samtal och diskussioner antecknade författaren det som 
framkommit löpande. Direkt efter att intervjun eller samtalet slutförts sammanställdes 
den information som framkommit. I de fall författaren kände sig osäker på om allt 
uppfattats korrekt skickades sammanställningen för genomläsning av intervjuobjektet. 
Felaktigheter kunde då korrigeras direkt.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Teori om Sex Sigma och 
DMAIC-cykeln presenteras, följt av teori kring de kvalitetsverktyg som används i 
DMAIC-projektet. Slutligen ges också en inblick i teorin om skruvförband och 
hårdhetsmätning av metalliska material. Kapitlet syftar till att ge läsaren en teoretisk 
grund inför den empiriska undersökningen och den avslutande analysen.  

4.1 Inledande om Sex Sigma 
Mot slutet av 1980-talet tvingades Motorola inse att kvaliteten på deras produkter var 
undermålig. Företaget hade blivit akterseglat av framförallt de japanska konkurrenterna 
och en förändring var därför nödvändig. (Pande, Neuman & Cavanaugh, 2000) Företagets 
dåvarande verkställande direktör, Bob Galvin, ledde företaget in på ett nytt innovativt 
förbättringskoncept som fick namnet Sex Sigma (Pyzdek, 2003). Sex Sigma gjorde det 
möjligt för Motorola att enkelt och konsekvent kartlägga och jämföra prestation med 
kunders krav, samt sätta upp ett mål mot perfekt kvalitet. Sedan Motorola initierade  
Sex Sigma, och framförallt efter 1995, har antalet organisationer som embarkerat på  
Sex Sigma-skeppet växt exponentiellt (Magnusson et al., 2003).  
 
Magnusson et al. (2003) menar att Sex Sigma representerar en metodologi för 
processförbättringar som är systematisk och formell, men likväl lätt att använda. Enligt 
Thawani (2004) och Senapati (2004) är Sex Sigma-projekt kundfokuserade. Antony 
(2004) menar dessutom att Sex Sigma innefattar ett tydligt fokus mot att uppnå mätbara 
finansiella resultatförbättringar. Detta sammanfattas av Pande et al. (2000) som definierar 
Sex Sigma enligt följande: 
 
”A comprehensive and flexible system for achieving, sustaining and maintaining business 
success. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer needs, 
disciplined use of facts, data, and statistical analysis, and diligent attention to managing, 
improving, and reinventing business processes.” (Pande et al., 2000, s.xi) 
 
En organisations prestation mäts med avseende på sigma-nivån i dess processer; där 
sigma används för att mäta variation i processen. Traditionellt accepterar organisationer 
processer som presterar nivåer kring tre till fyra sigma. Detta trots att dessa processer 
producerar 6 200 till 62 000 defekter per en miljon möjligheter, dpmo. Målet inom  
Sex Sigma innebär att en process endast ska producera 3,4 dpmo. Detta kommer av att 
avståndet mellan en process väntevärde till dess närmaste toleransgräns ska vara minst 
sex standardavvikelser. Sex Sigma tillåter dock att medelvärdet varierar 1,5 
standardavvikelser. (Pyzdek, 2003) Se figur 4:1 nedan.  
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Figur 4:1. Normalfördelningskurva för 6σ. Avståndet mellan målvärde och toleransgränser ska vara minst 
6σ om processen har ett normalfördelat utfall. Processens medelvärde får variera slumpmässigt 1,5σ från 
målvärdet. Källa: Bergman & Klefsjö (2001 s.549) 
 
Pyzdek (2003) menar att processer som presterar på nivåer runt tre till fyra sigma orsakar 
stora kostnader för organisationer. Pyzdek uppskattar att dessa organisationer spenderar 
cirka 25-40 % av sina intäkter på att avhjälpa problem som bristfälliga processer skapat. 
Detta kan jämföras med kvalitetsbristkostnader på cirka 5 % av intäkterna som 
organisationer med sex sigma processer har. Sex Sigma skiljer sig också på den 
traditionella synen på kvalitet genom att inte endast fokusera på tillverkningsprocesser; 
arbetssättet kan tillämpas inom samtliga viktiga processer inom en organisation. (Ibid.) 

4.2 Ramverket för Sex Sigma 
Magnusson et al. (2003) menar att Sex Sigma huvudsakligen bygger på fyra 
beståndsdelar som utgör dess ramverk. Dessa är Senior management commitment, 
Training Scheme, Measurement system samt Stakeholder involvement. I kärnan av dessa 
beståndsdelar finns förbättringsprojekten som är andemeningen med Sex Sigma. Detta 
sammanfattas i figur 4:2 nedan. 
 

 
Figur 4:2. Ramverket för Sex Sigma. Källa: Magnusson et al. (2003 s.33) 

 
Förbättringsprojekten tar sig olika former beroende på applikation, men följer alltid en 
formaliserad förbättringsmetodik som stöds av en mängd olika förbättringsverktyg 
(Magnusson et al., 2003). En förbättringscykel som kommit att bli alltmer frekvent 
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använd är den så kallande DMAIC-cykeln, vilket står för Define, Measure, Analyze, 
Improve och Control (Pande et al., 2000). Denna cykel tar sitt ursprung i PDCA-cykeln 
(Plan-Do-Check-Act) (Ibid.), som enligt Bergman & Klefsjö (2001) är en 
förbättringscykel avsedd för att systematiskt angripa kvalitetsproblem. DMAIC-cykeln 
kommer att behandlas i detalj senare i kapitlet. 
 
Att kliva på Sex Sigma-skeppet kräver beslut, engagemang och stöd från högsta 
ledningen inom organisationen. Detta är en av de mest kritiska katalysatorerna för att 
uppnå stora förbättringar. Resultatet av Sex Sigma bygger i hög utsträckning på det 
engagemang som ledningen visar i det längre perspektivet, även om ledningen inte är 
involverad i den dagliga verksamheten. (Magnusson et al., 2003)  
 
Ledningen kan ge stöd och visa engagemang på en rad olika sätt. Exempel på detta är 
enligt Magnusson et al. (2003): 
 

 Formulera organisationens mål med Sex Sigma  
 Övervaka projekt och ta del av projektrapporter 
 Rekrytera medarbetare till projekt 
 Delta i kurser som involverar Sex Sigma 

 
Magnusson et al. (2003) menar att det är intressenterna (här definierade som 
organisationens medarbetare, leverantörer och kunder) som är de verkliga exekutörerna 
av Sex Sigma-projekten. Den viktigaste intressentgruppen är organisationens egna 
medarbetare som genomför förbättringsprojekten. En central del i att involvera 
medarbetare är att genomföra en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Detta görs oftast 
genom ett rankingsystem med fem nivåer som bland annat består av så kallade Black 
Belts och Green Belts. Black Belts är ansvariga för genomförandet av förbättringsprojekt, 
medan Green Belts kan vara projektledare eller team-medlemmar. (Ibid.) 
 
Alla Sex Sigma projekt måste innehålla ett mätsystem som talar om hur processerna 
presterar. Magnusson et al. (2003) liknar mätsystemet med att placera små mikrofoner 
vid de faktorer som är kritiska för att uppnå en hög kvalitet. Dessa faktorer benämns ofta 
Critical to Quality Characteristics, CTQ, och kan delas in i tre dimensioner. Figur 4:3 
nedan illustrerar detta. Critical to consumer behandlar kundernas krav, Critical to process 
behandlar produktens eller servicens producerbarhet samt Critical to compliance 
behandlar att uppnå legala krav eller interna och externa specifikationer. (Ibid.) 
 

 
Figur 4:3. Tre dimensioner av Critical to Quality Characteristics.  
Källa: Magnusson et al. (2003 s.49) 
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4.3 DMAIC-förbättringscykel 
Skillnaden mellan den traditionella PDCA-cykeln och DMAIC-cykeln består i att den 
senare kan användas både för processförbättringar samt för att skapa eller förändra 
processer (Pande et al., 2000). I figur 4:4 nedan ges en enkel illustration över DMAIC-
cykeln. 
 

 
Figur 4:4. DMAIC-förbättringscykel. Källa: Magnusson et al. (2003 s.58) 

 
Pande et al. (2000) menar att DMAIC-cykeln per definition inte är en strikt linjär 
aktivitet. Genom datainsamling kan till exempel nya problem upptäckas, vilket gör att 
projektets mål kan behöva skrivas om. Det är alltså ingen självklarhet att samtliga steg 
ska utföras strikt sekventiellt utan det kan ofta krävas att tidigare steg återupprepas.  

4.3.1 Define 
Definitionsfasen lägger enligt Pande et al. (2000) grunden för ett framgångsrikt Sex 
Sigma-projekt genom att vara användaren behjälplig med att besvara följande fyra 
kritiska frågor: 

 
 Vad är egentligen problemet eller möjligheten som ska fokuseras på? 
 Vad är målet med projektet? 
 Vilken är kunden som påverkas av problemet? 
 Vilken process är det som utforskas? 

 
Magnusson et al. (2003) menar att definitionsfasen inleds med att generera lämpliga 
förbättringsprojekt. Beslutet om vilket projekt som ska genomföras ska baseras på fakta 
genom att till exempel studera olika processers nuvarande prestation och potentiell 
kostnadsbesparing. Paretodiagram är ofta mycket användbara för att identifiera vilka 
projekt som bör prioriteras framför andra. 
 
Målet med Sex Sigma-projekt dokumenteras vanligen i en projektplan. I denna ingår en 
koncis och fokuserad problemformulering. Tillsammans med problemformuleringen 
finns knutet en målformulering där det fastställs vad projektet ska uppnå samt hur 
resultaten ska mätas. (Pande et al., 2000) Pyzdek (2003) påpekar att de viktigaste målen 
erhålls från kunderna. Målen kan också delas in i olika nivåer. Till exempel kan målen på 
den strategiska nivån inom organisationen vara högre kundlojalitet eller ökad 
marknadsandel. På den operativa nivån kan det vara att öka genomströmningen i 
produktionen. På projektnivå kan målet vara att reducera antalet defekter. (Ibid.) 
 
Magnusson et al. (2003) menar att kundens röst tas tillvara i hög utsträckning i 
definitionsfasen. Genom att använda ett väl utvecklat system för kundinformation kan 
detta ge information om vilka faktorer som ska förbättras i projektet. Dessa faktorer ska 
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vara CTQ och de benämns ofta Y. Inom Sex Sigma förespråkas en X-Y modell där X 
betecknar de faktorer som påverkar outputen, Y. X-faktorerna benämns ofta inputfaktorer. 
 
Magnusson et al. (2003) och Pande et al. (2000) menar att det slutgiltiga steget är att 
kartlägga processen så att alla projektmedlemmar har en gemensam bild av processen. 
Detta steg hoppas ofta över, men kan många gånger kan leda till att givna grundorsaker 
till problem kan identifieras eller skapa förståelse för vad som behöver eller inte behöver 
mätas (Pande et al., 2000). Magnusson et al. (2003) menar att kartläggningen exempelvis 
kan göras med enkla flödesdiagram. Processens nuvarande prestation bör också 
kartläggas. Detta för att erhålla data att jämföra med för att fastställa om förbättringar 
åstadkommits.  

4.3.2 Measure 
Mätfasen är en nyckelfas i ett Sex Sigma-projekt. Avsikten är att validera och finslipa 
problemet och påbörja sökandet efter problemets grundorsaker. Mätfasen behandlar två 
frågor (Pande et al., 2000): 
 

 Baserat på de mätningar av processen som finns, hur omfattande är problemet och 
på vad eller var ska fokus läggas? 

 Vilken data kan vara behjälplig i arbetet med att identifiera de största bidragande 
orsakerna till problemet?  

 
I mätfasen ska inputfaktorer, X, som kan påverka processutfallet, Y, identifieras. Detta 
kan göras med hjälp av att upprätta orsak-verkandiagram. De X som bedöms ha störst 
inverkan på processutfallet studeras sedan närmare genom att detaljerad data över Y och 
flera inputfaktorer samlas in. Detta arbete föregås lämpligen av att upprätta 
ändamålsenliga mätplaner som sedan kan följas under mätprocessen. (Magnusson et al., 
2003) 
 
Pande et al. (2000) påpekar att det inte är helt lätt att bestämma vad som ska mätas. Detta 
eftersom det finns många valmöjligheter samt att det ibland kan vara svårt att samla in 
data. Det behövs dock mätningar under mätfasen som sedan kan återupprepas efter 
lösningar är implementerade så att effekterna av förbättringarna kan utläsas. Det är 
viktigt att inte fokusera på för många mått utan att begränsa mätningarna till de mått som 
sannolikt senare kommer att analyseras i analysfasen. (Ibid.) 

4.3.3 Analyze 
Pande et al. (2000) anser att analysfasen handlar om att bli en processdetektiv. Det är den 
mest oförutsägbara delen av ett DMAIC-projekt och de verktyg som används beror 
mycket på det problem och den process som behandlas. Harry & Schroeder (2000) menar 
dock att statistiska metoder med fördel kan användas för att analysera vilka kritiska 
faktorer som leder till defekta produkter. Praktiska problem blir därmed till statistiska 
problem. Även Magnusson et al. (2003) propagerar för statistiska metoder, men även 
grafiska metoder som paretodiagram kan användas för att analysera utfallet av en 
process. 
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Pande et al. (2000) menar att den verkliga styrkan inom Sex Sigma är på de sätt som 
problemorsaker kan identifieras. Pande et al. nämner i huvudsak två inputkällor för 
ändamålet. Dessa är: 
 
Dataanalys: Användning av mätningar och data som samlats in 
 
Processanalys: En djupare analys och utredning av hur arbetet utförs i processen för att 
identifiera inkonsekvent handlande eller problemområden som kan bidra till det 
undersökta problemet.  
 
Ovanstående två informationskällor kan vara till stor hjälp för att identifiera orsaker till 
det studerade problemet. (Ibid.) 

4.3.4 Improve 
I förbättringsfasen ska processen förbättras genom kreativitet och försök att göra saker 
bättre och billigare (Pyzdek, 2003). Allt arbete som tidigare lagts ner ska nu löna sig. 
Brist på kreativitet, icke-genomtänkta förslag och bristande implementering kan dock 
göra att fördelarna med Sex Sigma projektet går förlorade. (Pande et al., 2000) 
 
Det är under förbättringsfasen viktigt att hitta vägar att maximera fördelarna med det 
arbete som lagts ner. Detta innebär även att ta en rimlig, acceptabel risk för att identifiera 
en bra lösning. (Ibid.) Magnusson et al. (2003) påpekar att det många gånger kan vara 
lämpligt att genomföra en omfattande Cost-Benefit Analysis, där kostnaderna och 
vinsterna med varje lösning på problemet vägs mot varandra för att identifiera den bästa 
lösningen.  

4.3.5 Control 
Den slutgiltiga fasen i ett DMAIC-projekt är kontrollfasen. När en förmodad lösning på 
ett problem blivit implementerad måste förbättringarna kontrolleras och verifieras 
(Pyzdek, 2003). Ofta tar det ett tag innan en process stabiliseras; detta kan därför med 
fördel dokumenteras med hjälp av styrdiagram (Magnusson et al., 2003). 
 
Kontrollfasen innefattar även att dokumentera projektet och säkerställa att till exempel 
processdokumentation uppdateras eller, om den inte redan existerar, skapas från grunden. 
(Ibid.) 
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4.4 Verktyg i detta DMAIC-projekt 
I detta delkapitel presenteras teori om de kvalitetsverktyg som tillämpas i detta 
examensarbete. Dessutom ges grundläggande teori om skruvförband och 
hårdhetsmätningar i metalliska material eftersom detta utgör en central del av arbetet. 

4.4.1 Paretodiagram 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att det ofta är många problem som är aktuella i 
samband med kvalitetsförbättringar. Dock är det sällan möjligt att lösa mer än ett 
problem i taget. Paretodiagrammet är då till stor hjälp för att bestämma vilket problem 
som ska angripas först eftersom det ger en mycket tydlig bild av hur vanliga olika 
feltyper är. Ett exempel på ett paretodiagram visas nedan i figur 4:5.  
 

 
Figur 4:5. Exempel på paretodiagram. Källa: Bergman & Klefsjö (2001 s.226) 

 
Ofta visar paretodiagrammen att ett mycket litet antal feltyper står för en stor majoritet av 
felen. (Bergman & Klefsjö, 2001) Enligt Pande et al. (2000) baseras paretoanalysen på 
den så kallade 80-20-regeln. Detta innebär att 80 % av kostnaderna eller felen orsakas av  
20 % av problemen. 

4.4.2 Brainstorming 
Brainstorming är enligt Bauer, Duffy & Westcott (2002) en gruppbaserad process som 
syftar till att generera ett stort antal kreativa idéer. Bergman & Klefsjö (2001) menar att 
en lämplig gruppstorlek är 6-8 personer som har en viss vana att arbeta med varandra 
sedan tidigare. Stamatis (1997) framlägger att de framkomna idéerna under 
brainstormingen sedan kan användas för att skapa orsak-verkandiagram. 
 
För att vara framgångsrik i arbetet med att generera nya idéer menar   
Pande et al. (2000) att det är viktigt att: 
 

 målsättningarna med brainstormingen tydliggörs 
 samtliga deltagare har samma syfte klart för sig 
 lyssna på andras idéer och försöka att spinna vidare på dessa 
 ingen kritik eller fördömande kommentarer förekommer. 
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4.4.3 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram eller orsak-verkandiagram kan enligt Stamatis (1997) vara resultatet av 
genomförd brainstorming. En grupp får utgå från en effekt eller problem och strukturerat 
skapa en lista över tänkbara orsaker till problemet (Pande et al., 2000). Bergman & 
Klefsjö (2001) menar att först beskrivs grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge 
upphov till det observerade problemet. Det är viktigt att kraftsamla och bena ut en 
problemställning i taget. Orsak-verkandiagram ska innehålla många ”ben” för att ge ett 
bra grepp om orsakssambanden. (Ibid.) 
 
Genom att bilda kategorier av tänkbara orsaker kan gruppens medlemmar tänka på en 
mängd olika orsaker och inte låsa in sig på ett litet antal. Ofta betecknas orsakerna med X 
och effekterna med Y. Variationen i X-variablerna leder till variation i Y-variabeln. 
(Pande et al., 2000) I figur 4:6 nedan illustreras principen för ett orsak-verkandiagram. 
 

 

Kvalitets-
problem 

Orsak 3 Orsak 2 

Orsak 4 

Orsak 1 

Orsak 5 Orsak 6 
 

Figur 4:6. Principen för ett orsak-verkandiagram. Ett färdigt diagram måste 
dock innehålla betydligt fler ”ben”. Källa: Bergman & Klefsjö (2001 s.228) 

4.4.4 Processkartläggning 
Att kartlägga processer är en av de mest centrala beståndsdelarna inom Sex Sigma. När 
processer kartläggs framkommer ofta värdefull information om arbetsflöden i processen. 
Det är viktigt att processkartan förankras inom hela projektgruppen så att samtliga 
inblandade har en gemensam bild av processen. När en process är dokumenterad och 
validerad (genom att alla projektmedlemmar får säga sitt och bekräfta att den stämmer) 
kan den analyseras med avseende på flaskhalsar, överflödiga aktiviteter och omarbeten. 
(Magnusson et al., 2003) 
 
I DMAIC-projekt är den metod som används för processkartläggning en förfining av 
traditionella flödesdiagram. Istället för att använda aktiviteter och beslutspunkter visas de 
olika aktiviteternas input och output samt leverantörerna och kunderna till aktiviteterna. 
(Ibid.) 

4.4.5 Statistisk processtyrning och duglighet 
Syftet med statistisk processtyrning är enligt Bergman & Klefsjö (2001) att finna så 
många bidrag som möjligt till variationen i en process och därefter eliminera dessa. När 
den urskiljbara variationen eliminerats finns endast slumpmässig variation kvar, vilket 
innebär att en process i detta läge befinner sig i statistisk jämvikt. (Ibid.) 
 
För att kunna urskilja orsaker till variation är styrdiagram ett viktigt verktyg. Med jämna 
intervall tas ett antal observationer ut från en process och en kvalitetsindikator beräknas. 
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När indikatorn håller sig inom styrgränserna, anses processen vara i statistisk jämvikt. 
Avståndet mellan processens medelvärde (eller målvärde) och respektive styrgräns är 
vanligen tre standardavvikelser. (Ibid.) 
 
En grundläggande idé bakom styrdiagram är insamling av data som rationella 
provgrupper. Detta innebär att grupperna ska tas ut så att urskiljbar variation mellan 
provgrupper kan detekteras. I idealfallet ska enheter producerade direkt efter varandra 
väljas ut eftersom detta minimerar förekomsten av urskiljbar variation inom provgruppen. 
(Montgomery, 2001a) Storleken på en provgrupp sätts enligt Bergman & Klefsjö (2001) 
vanligtvis till mellan fyra och sex enheter. För att avgöra om en process är i statistisk 
jämvikt krävs åtminstone 20 provgrupper. Styrgränserna för en process som inte är i 
statistisk jämvikt kan inte användas för att övervaka processen. (Ibid.) 

Olika typer av styrdiagram 
Det finns en bred flora av olika styrdiagram att välja bland, beroende på process och 
vilken information användaren är intresserad av. Nedan presenteras några av dessa. 
 
Medelvärdes- och spridningsdiagram 
Övervakning av en process medelvärde sker med hjälp av ett så kallat  
x -diagram. Spridningen kan övervakas genom antingen ett styrdiagram för 
standardavvikelsen, så kallat S-diagram, eller för variationsbredden, så kallat R-diagram. 
S-diagrammet används ofta då provgruppsstorleken är stor eller då olika 
provgruppstorlekar förekommer. Ett fundamentalt antagande för denna typ av 
styrdiagram är att kvalitetsindikatorn är normalfördelad, men den allmänna uppfattningen 
är att x -diagram är tämligen robusta mot icke-normalfördelat data. (Montgomery, 2001a) 
 
Shewhart-diagram för individuella observationer  
I många situationer är provgruppsstorleken endast en enhet. I dessa situationer kan 
styrdiagram för individuella enheter upprättas. För att studera spridningen mellan 
observationerna används ett så kallat Moving Range-diagram. När styrdiagram för 
individuella observationer används är det dock mycket viktigt att noggrant undersöka om 
normalfördelningsantagandet är uppfyllt. Denna form av styrdiagram är mycket känsliga 
för avvikelser från normalfördelning och bör därför användas med stor försiktighet. 
(Ibid.) 
 
Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 
EWMA-diagram används vanligen för att studera en process med individuella 
observationer och är mycket effektiva när det gäller att upptäcka små skift i en process. 
En mätpunkt i ett EWMA-diagram är ett viktat medelvärde av alla tidigare observationer 
där värdet på parametern λ avgör hur stor vikt den senaste observationen ska få. Normalt 
är 0,05 < λ < 0,25. Ju mindre skift användaren önskar detektera desto mindre värde ska 
väljas på λ. EWMA-diagram är mycket robusta mot icke-normalfördelat data. Detta 
faktum, tillsammans med EWMA-diagrams överlägsna förmåga att detektera processkift 
jämfört med Shewhart-diagram för individuella mätvärden, gör att EWMA-diagram bör 
användas för övervakning av individuella observationer. (Ibid.) 
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Hantering av autokorrelation 
Ett viktigt, men ofta bortglömt, antagande gällande statistisk processtyrning är att 
observationer är oberoende av varandra. För oberoende processer är den bästa 
skattningen dess medelvärde, medan för beroende processer är den bästa skattningen 
baserad på någon funktion av det senaste uppmätta mätvärdet. Observationer som beror 
av varandra sägs vara autokorrelerade. Detta eftersom signifikant korrelation mellan 
observationerna kan påvisas. Antagandet om oberoende observationer är viktigt eftersom 
varje provgrupp används för att skatta inomgruppsvariationen, vilken sedan styrgränserna 
i styrdiagrammen beräknas efter. I autokorrelerade processer kommer styrgränserna att 
antingen bli för snäva eller för vida. Detta innebär att ordinära styrdiagram inte kan 
appliceras på autokorrelerat data. (Keller, 2001) 
 
För att identifiera autokorrelation kan den så kallade autokorrelationsfunktionen med 
fördel användas. Se figur 4:7 nedan.  
 

 
Figur 4:7. Exempel på autokorrelationsfunktion. Källa: Keller (2001) 

 
Som figur 4:7 ovan visar är denna process starkt autokorrelerad. 
Autokorrelationsfunktionen (överst i figur 4:7) visar att korrelationen nästan är 
fullständig mellan observationer som registrerats direkt efter varandra. Korrelationen 
avtar sedan långsamt för observationer som registrerats med längre mellanrum. I vissa 
fall kommer korrelationen mellan närliggande observationer att påverka korrelationen 
mellan observationer registrerade med längre mellanrum. Den partiella 
autokorrelationsfunktionen (nederst i figur 4:7) eliminerar denna effekt. (Quality America 
Inc., 2001) 
 
För att komma tillrätta med autokorrelation kan en mängd metoder användas. En metod 
är den så kallade Batch Means-metoden. Denna går ut på att ta flera provgrupper ur en 
och samma batch för att sedan beräkna medelvärdet av dessa och studera processen i ett 
ordinärt Shewhart-diagram för individuella observationer. (Keller, 2001) 
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En annan metod är enligt Montgomery (2001a) att skapa så kallade tidsseriemodeller och 
sedan använda residualerna av dessa i ett styrdiagram för att avgöra processens stabilitet. 
En kvalitetsindikator skulle till exempel kunna beskrivas av nedanstående formel 4:1. 
 

ttt xx εξ +Φ+= −1                                                     (4:1) 
 

ξ och Φ (-1 < Φ < 1) är okända konstanter och ),0( σε NIDt ∈ . Denna formel kallas för 
den första ordningens autoregressiva modell. Residualerna tecknas enligt formel 4:2 
nedan; 
 

ttt xxe ˆ−=                                                          (4:2) 
 

där tx̂  är ett anpassat värde till tx . (Ibid.) 
 
För att avgöra lämplig ordning på den autoregressiva modellen används den partiella 
autokorrelationsfunktionen. Denna avtar kraftigt efter p tidsfördröjningar för en 
autoregressiv modell av ordning p. Detta innebär att för en första ordningens modell avtar 
den partiella autokorrelationsfunktionen kraftigt efter en tidsfördröjning, se figur 4:7 
ovan. (Box, Jenkins & Reinsel, 1994) 

Duglighetsstudier 
Ett mått på en process förmåga att producera enheter inom uppsatta toleransgränser är 
dess duglighetsindex. Det finns en rad olika index, men de mest frekvent förekommande 
är Cp och Cpk. Dessa duglighetsindex beräknas enligt formlerna 4:3 och 4:4 nedan. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
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UTL och LTL betecknar övre respektive undre toleransgräns. µ̂  och *σ  betecknar 
skattat väntevärde och standardavvikelse. Montgomery (2001a) menar att Cp mäter den 
potentiella dugligheten, medan Cpk mäter den faktiska dugligheten. Montgomery menar 
vidare att ett viktigt antagande i duglighetsberäkningar är att de baseras på antagande om 
normalfördelning och att processutfallet som studeras bör vara i statistik jämvikt. 
 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att en process behöver studeras under en längre 
tidsperiod för att processdugligheten ska kunna skattas. Dessutom behöver 
uppmärksamhet riktas till hur spridningen skattas. En skattning av standardavvikelsen 
kan till exempel inte baseras på variationsbredden i ett antal provgrupper som tagits 
under en längre tidsperiod. Detta då det kan finnas en stor variation mellan 
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provgrupperna. Bergman och Klefsjö (2001) föreslår att spridningen skattas enligt 
nedanstående formel 4:5 där xs  betecknar mellangruppsvariationen och is  betecknar 
inomgruppsvariationen.  
 

22* 1
ix s

n
ns −

+=σ                                                   (4:5) 

 
2
xs beräknas med nedanstående formel 4:6. 
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Även duglighetsindex innehåller variation. Detta eftersom duglighetsindex endast är 
punktskattningar och därmed är föremål för fluktuation. Därför bör konfidensintervall för 
duglighetsindex beräknas. Konfidensintervallet för Cpk kan beräknas med nedanstående 
formel 4:7. 
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I formeln betecknar α signifikansnivån, och Z betecknar z-värdet hos en  
N(0,1)-fördelning. (Montgomery, 2001a) 

4.4.6 Försöksplanering 
Väl planerade försök ger kunskap om parametrar som påverkar produkter och processer, 
samt hur dessa ska ställas in för att skapa en bra produkt eller process. Försöksplanering 
har därför stor tyngd inom Sex Sigma. (Bergman & Klefsjö, 2001) En process kan enligt 
Montgomery (2001b) illustreras genom figur 4:8 nedan.  
 

 

yProcess

X1 X2 Xp 

Kontrollerbara faktorer

Z1 Z2 Zq 

Inputs Output 

Ej kontrollerbara faktorer 

• • •

• • •

 
Figur 4:8. Generell modell av en process. Källa: Montgomery (2001b s.2) 
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Vissa av processens variabler kommer att vara kontrollerbara, benämnda x1...xp i figuren, 
medan andra variabler inte kommer att kunna kontrolleras, ovan benämnda z1...zq. 
(Montgomery, 2001b) Målen med försök inkluderar ofta att: 
 

 fastställa vilka variabler som har störst påverkan på responsen, y 
 fastställa nivåerna på de x som påverkar responsen y så att denna alltid är nära det 

önskade värdet 
 fastställa nivåerna på x så att variationen i responsen, y, är liten 
 fastställa nivåerna på x så att effekten av de okontrollerbara faktorerna minimeras. 

 
En strategi som ofta används vid genomförande av försök är så kallade ”en faktor i taget 
försök”. Denna metod innebär att varje försöksfaktor varieras individuellt medan övriga 
hålls konstanta. En stor nackdel med denna metod är att eventuella samspel mellan 
faktorerna inte kan identifieras. Ett samspel uppkommer när effekten på responsen av en 
faktor förändras samtidigt som nivåerna på andra faktorer förändras. (Ibid.)  

Faktorförsök 
En bättre metod vid försök är att genomföra faktorförsök där försöksfaktorer varieras 
tillsammans. Denna metod tillåter att samspel mellan försöksfaktorer kan identifieras. 
Fenomenet illustreras nedan i figur 4:9 där samspelet mellan försöksfaktorerna A och B 
visas. Effekten på responsen y ökar när nivån på A går från låg till hög, men ökningen är 
kraftigare då faktorn B antar den höga nivån. 

 

A - A +

y 

B +

B -

 
Figur 4:9. Samspel mellan faktorerna A och B. Fritt efter Montgomery (2001b) 

 
I figuren ovan anges samspelet mellan två faktorer som båda kan anta två nivåer. Om ett 
försök genomförs under dessa förutsättningar och samtliga kombinationer av faktorerna 
används i försöket kommer en 22-försöksdesign skapas. Basen anger antal nivåer på 
försöksfaktorerna, medan exponenten anger antalet försöksfaktorer. Antalet försök i 
denna försöksdesign blir därmed fyra. En försöksplan med k antal försöksfaktorer bildar 
en försöksplan med 2k försök. (Ibid.) 
 
När antalet försöksfaktorer i en 2k-försöksdesign stiger kommer antalet försök som krävs 
för att studera samtliga kombinationer av faktorernas nivåer öka kraftigt. När fyra eller 
fler försöksfaktorer förekommer är det dock sällan nödvändigt att studera samtliga 
kombinationer. Om högre ordningens samspel antas vara försumbara, kan ett reducerat 
faktorförsök genomföras. En försöksdesign av typen 2k-p kan då konstrueras där  
1 ≤ p < k. När reducerade faktorförsök genomförs kommer huvudeffekter att överlagras 
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på samspelseffekter, samt samspelseffekter kommer att överlagras på varandra. 
(Montgomery, 2001b)  

Principer för genomförande av försök 
Tre av grundprinciperna för genomförande av försök är enligt Montgomery (2001b) 
replikering, randomisering och blockning. Med replikering avses att genomföra 
upprepade försök med samma försöksinställningar. Genom att genomföra replikat ges en 
uppfattning om bruset under försöket, vilket innebär att det lättare går att fastställa om 
differenser i responsen är statistiskt signifikanta. Dessutom ges en mer precis skattning på 
responsen. (Ibid.) 
 
Med randomisering avses att försöken genomförs i slumpmässig ordning. Statistiska 
metoder kräver att observationer är oberoende av varandra, vilket en randomisering 
normalt leder till. I många situationer är det dock svårt att randomisera en försöksplan 
fullständigt. (Ibid.) 
 
Blockning används för att reducera eller eliminera variation som orsakas av störfaktorer. 
Ett block är en mängd försök, under vilka det råder relativt homogena förhållanden. 
(Ibid.) 
 
Replikat ska randomiseras fullständigt. Om replikaten inte randomiseras genomförs i 
själva verket duplikat. Responsen erhålls då genom att beräkna medelvärdet av de 
genomförda försöken med respektive försöksinställning. Om duplikaten felaktigt 
analyseras som replikat görs en underskattning av bruset, vilket innebär att risken ökar att 
faktorer kommer att identifieras som aktiva, trots att de i själva verket inte har någon 
signifikant påverkan på responsen. (Ibid.) 

Analys av försök 
För försök av typen 2k är det lämpligt att uttrycka resultaten som en regressionsmodell. 
För ett försök med två faktorer kan regressionsmodellen tecknas som formel 4:8 nedan; 
 

εββββ ++++= 211222110 xxxxy                                   (4:8) 
 
där y betecknar responsen, β är parametrar vars värden ska fastställas när försöket 
analyseras, x1 är variabeln som representerar faktor A, x2 är variabeln som representerar 
faktor B, och ε betecknar slumpmässigt brus. Variablerna x1 och x2 anges i kodade 
termer, det vill säga (-1) för låg nivå och (+1) för hög nivå. (Ibid.) 
 
När flera replikat ingår i försöket kan ANOVA-tabellen användas för att identifiera aktiva 
faktorer. Dessutom ges information om den erhållna modellens signifikans och om 
kurvatur förekommer (det senare gäller endast om replikat i centrumpunkten genomförts, 
se nedan). Om endast ett replikat ingår i försöksserien analyseras försöket istället med 
fördel med hjälp av normalfördelningsdiagram för att identifiera aktiva faktorer. (Ibid.) 
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Ortogonalitet 
Regressionsmodeller kan enligt Montgomery (2001b) med fördel uttryckas på 
matrisform. Detta kan se ut enligt nedanstående formel 4:9; 
 

y = Xβ + ε,                                                     (4:9) 
där; 
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Om matrismultiplikationen X´X renderar i en diagonal matris innebär detta att inversen 
av X’X enkelt kan genereras, vilket leder till förenklade beräkningar av 
regressionskoefficienterna. Dessutom kommer skattningarna av regressions-
koefficienterna inte att vara korrelerade med varandra, vilket innebär att 0)ˆ,ˆ( =jiCov ββ . 
Det är alltså av intresse att designa ett försök så att beräkningarna kommer att ge en 
diagonal X’X matris. Detta sker om kolumnerna i X är ortogonala mot varandra. 
Försöksdesigner som har dessa egenskaper kallas därför ortogonala försöksdesigner. 
Första ordningens ortogonala försöksdesigner inkluderar 2k -faktorförsök och reducerade 
faktorförsök där huvudeffekter inte överlagras av varandra. (Ibid.) 

Centrumpunkter 
När tvånivåers faktorförsök genomförs är detta under antagandet att försöksfaktorernas 
effekter på responsen kan förklaras av ett linjärt samband. Även när detta antagande ej är 
fullständigt uppfyllt kommer linjära modeller likväl fungera tämligen väl. Kurvatur kan 
dock uppkomma på grund av starka samspelseffekter som i vissa fall innebär att en linjär 
modell inte på ett adekvat sätt kan modellera responsen y. Den modell som istället krävs 
ges nedan i formel 4:10. 
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2

1
0 εββββ                          (4:10) 

 
Ovanstående formel betecknar en andra ordningens responsytemodell. βjj betecknar den 
kvadratiska effekten. (Ibid.) 
 
För att kunna identifiera om kurvatur förekommer, och om en kvadratisk modell bättre 
kan prediktera responsen y kan replikat i centrumpunkterna adderas till den ordinära  
2k –designen. Centrumpunkter bör inte randomiseras fullständigt utan snarare delas upp 
och genomföras i början, i mitten, samt i slutet av en försöksserie. (Ibid.) 
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Residualanalys 
Residualerna är differensen mellan det observerade värdet och det skattade värdet på 
responsen y. Montgomery (2001b) definierar residualen för observation j och nivå i enligt 
formel 4:11; 
 

ijijij yye ˆ−=                                                    (4:11) 
 
där ijŷ är en skattning av observation yij. En residualanalys ska alltid genomföras för att 
verifiera att erhållen modell kan prediktera responsen y på ett tillfredställande sätt. Det får 
inte förekomma uppenbara mönster bland residualerna, utan dessa ska vara 
normalfördelade med väntevärde noll. Residualerna får dessutom inte vara korrelerade, 
samt variansen ska vara konstant. (Ibid.) 

4.4.7 Hypotesprövning 
Vännman (1990) menar att statistisk hypotesprövning kan användas för att påvisa att en 
förändring i en process skett, till exempel att µ ökat eller minskat. En nollhypotes, 
vanligen betecknad som H0, och en mothypotes, vanligen betecknad H1, formuleras då 
alltid. Nollhypotesen svarar mot det som allmänt anses vara det sanna förhållandet, 
medan mothypotesen svarar mot det som ska påvisas. (Ibid.) 
 
För hypotesprövning av medelvärdet för ett normalfördelat processutfall med okänt 
medelvärde och okänd varians, gäller enligt Montgomery (2001a) nedanstående 
förutsättningar som sammanfattas i figur 4:10. Eftersom variansen ej är känd måste 
antagandet göras att den slumpmässiga variabeln är normalfördelad. Avvikelser från 
normalfördelningsantagandet kan dock förekomma utan att påverka resultaten allvarligt. 
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Figur 4:10. Hypotestest av medelvärde för en provgrupp. Fritt efter Montgomery (2001a) 
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4.4.8 Centrala gränsvärdesatsen 
I många fall antas normalfördelningen vara den fördelning som är mest lämplig för att 
beskriva en slumpmässig variabel. Detta kommer av Centrala gränsvärdesatsen som 
enligt nedanstående definition från Montgomery (2001a s.68) innebär att summan av n 
oberoende fördelade slumpvariabler approximativt kan anpassas till en normalfördelning, 
oavsett ursprunglig fördelning. Approximationen blir bättre då n ökar. Ofta är tre eller 
fyra ett adekvat värde på n. 

Definition: Centrala Gränsvärdesatsen 
Om nxxx ,...,, 21 är oberoende slumpmässiga variabler med medelvärde µi och varians 2

iσ , 
och om nxxxy +++= ...21 , så kommer fördelningen av  
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att gå mot N(0,1) då n går mot oändligheten. 

4.5 Skruvförband 
Skruvförband är enligt Broberg & Gustafsson (1983) en av de vanligast förekommande 
förbandstyperna. Det är ett lösbart förband som sammanfogar olika detaljer. Bultens 
Teknikhandbok (1999) definierar en skruv enligt nedan: 
 
”Utvändigt gängad cylindrisk eller konisk kropp, avsedd för fastsättning, hopfogning, 
kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning” (Bultens Teknikhandbok, 
1999, s.9) 
 
Skruvgängor är mycket komplexa maskinelement. De innehåller hela 125 olika 
geometrier och dimensioner; var och en med ett eget namn. Det finns också dussintal 
olika typer av gängor. (Blake 1986) Broberg & Gustafsson (1983) menar att skruven är 
ett mycket utmattningskänsligt fästelement eftersom den nödvändigtvis måste utformas 
så att stora spänningskoncentrationer fås vid gängan. Enligt Bultens Teknikhandbok 
(1999) är det traditionella sättet att montera skruvar att montera dessa i ett tappgängat hål. 
Om skruven utsätts för vibrationer kan dock denna typ av skruvförband leda till att 
skruven skakar loss. En modernare metod är att istället låta skruven pressa sina egna 
gängor i ett ogängat hål.  
 
Ända sedan skruvförband började användas har det funnits bekymmer med att 
skruvförbanden kan lossna. Otaliga försök har gjorts för att säkra mot denna typ av 
problem; dessvärre har de flesta misslyckats. Ett framsteg är dock nya gängtyper som 
erbjuder skruvförband som är säkrare mot losskakning och därför finns inget behov av 
ytterligare låselement, som till exempel brickor.  
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4.6 Hårdhetsmätningar i metalliska material 
Ett materials hårdhet är ett mått på dess förmåga att motstå deformation. Ett exempel på 
detta är till exempel metallers förmåga att motstå kvarstående plastisk deformation. 
Hårdhetsvärden kan användas för att få en uppskattning av egenskaper som är mer 
komplicerade att bestämma. (Sandström, 2005) 
 
Det finns ett stort antal metoder för att mäta hårdhet. De flesta av dagens metoder går ut 
på att trycka en kropp, vanligen i form av en kula, pyramid eller nål, i materialet och mäta 
effekten. (Sandström, 2005) En av mätmetoderna är enligt Nationalencyklopedin (2005c) 
Vickersmetoden (HV) som är ett mått på främst metallers hårdhet. Hårdheten bestäms 
genom att en pyramidformad kropp av diamant trycks in i det undersökta materialet, 
varefter storleken på intrycket mäts. Många olika lastnivåer kan användas, vilket innebär 
att både mjuka och hårda material kan mätas. Askeland (1994) påpekar att 
Vickersmetoden är ett så kallat mikrohårdhetstest som innebär att metoden kräver 
mikroskop för att avgöra ett materials hårdhet. Detta eftersom mycket små avtryck skapas 
i materialet vid uppmätning av hårdheten. Resultatet av denna form av hårdhetstest anges 
enligt Instron (2005) som 365 HV0,5. Detta innebär att 365 är den beräknade hårdheten 
och 0,5 är den pålagda lasten uttryckt i kilo. Instron menar att normal hårdhet för metaller 
uppgår till mellan 100 HV och 1000 HV. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras den empiriska studien. Kapitlet inleds med en sammanfattning 
av vad som framkommit i de ostrukturerade intervjuer som genomförts. De olika delarna 
i DMAIC-projektet presenteras därefter och resultaten analyseras löpande.  

5.1 Sammanfattning av ostrukturerade intervjuer 
För att öka författarens förståelse om det studerade problemområdet genomfördes ett 
flertal ostrukturerade intervjuer med experter på ALS samt med leverantören av 
skruvarna. Då denna information också kommer att underlätta för läsarens förståelse 
angående de metodval som gjorts, ges här en sammanfattning av det som framkom i 
intervjuerna. 

5.1.1 Intervjuer ALS 
Andersson (2005) berättar att när den skruv som används idag skulle tas fram för en ny 
produkt, valdes en ansatsskruv för att minska skruvdragningsproblemen i den befintliga 
produktionen. Den skruv som användes tidigare saknade ansats, vilket innebar att det var 
svårt att åstadkomma en ordentlig momenthöjning när skruvdragningen utfördes. 
Eftersom skruven inte gick emot ett distinkt stopp utan komprimerade materialet på 
detaljerna som skruven drogs igenom, var det svårt att avgöra hur långt skruvarna skulle 
dras, innan det fanns risk att detaljerna förstördes.  
 
Pettersson (2005) förklarar vidare att rullhusens håldiameter inte alltid är konstant genom 
hela materialtjockleken. Detta beror på att det vid stansningen av hålen uppkommer en 
blankzon och en rivzon i materialet. Blankzonen är den del av materialet som ger 
konstant håldiameter, medan rivzonen har ett koniskt utseende där diametern ökar. Se 
figur 5:1 nedan. 
 

Rivzon
Blankzon

 
Figur 5:1. Vid stansning av hål uppkommer en blankzon och en rivzon. 

 
Andersson (2005) tillägger att leverantören av rullhusen garanterar att blankzonen i hålen 
är minst 30 % av materialtjockleken. Ett tidigare krav var en blankzon på 50 %, men 
detta kunde leverantören inte garantera. Detta innebär att skruven i själva verket endast 
kommer att få en full gänga i en liten del av materialtjockleken. 
 
Pettersson (2005) och Sterner (2005) nämner att röster tidigare har höjts från 
skruvleverantören att håldiametern skulle minskas något eller att rullhusens plåttjocklek 
skulle ökas för att skapa bättre skruvförband. Någon förändring bedömdes dock inte vara 
nödvändig eftersom produktionen av de aktuella bältesrullarna då fungerade 
tillfredsställande. Andersson (2005) menar att dagens specifikationer på håldiametern 
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kanske borde ändras till att gälla olackade hål, eftersom den lack som läggs på skrapas 
bort när skruven påbörjar gängningen i plåtmaterialet.  
 
Pettersson (2005) menar att det finns funderingar på om skruvens ansats idag är 
lokaliserad på korrekt plats eller om den ska placeras annorlunda. En tänkbar åtgärd 
menar Pettersson skulle kunna vara att placera skruvens ansats direkt mot rullhuset för att 
erhålla en kraftig momenthöjning när skruvdragningen avslutas. Detta innebär dock en 
tämligen omfattande konstruktionsförändring. Andersson (2005) instämmer i Petterssons 
(2005) resonemang, men påpekar också att det kan vara problematiskt att konstruera 
produkten så att skruvens ansats ligger an direkt mot rullhuset. Detta eftersom skruvens 
skalle då kommer vara allt som håller fast kopplingspaket och fjäderkassett. Dessutom 
aktualiseras ett problem med att skruven inte kan gängas riktigt ända upp till dess ansats. 
Däremot anser både Andersson (2005) och Pettersson (2005) att det skulle vara intressant 
att studera skillnaderna mellan att dra skruven direkt mot rullhuset jämfört med att dra 
skruven mot en ansats i kopplingspaketet som görs idag. Det kan då identifieras vilka 
åtdragningsmoment som de olika detaljerna klarar och därmed fastställa lämpligt 
åtdragningsmoment som genererar stabila skruvförband. 

5.1.2 Intervjuer med skruvleverantören 
Författaren har diskuterat skruvdragningsproblematiken med tre personer från 
leverantören av skruvarna. Av sekretesskäl behandlas leverantör såväl som 
intervjuobjekt anonymt. 
 
Skruvleverantören medger att de haft vissa problem med att hålla den kvalitet på skruven 
som ALS specificerar. Detta eftersom skruven är svår att tillverka. Längden på skruvens 
distans och gänga har angetts som kritiska faktorer för skruvförbandet och dessa 
toleranser är mycket svåra att uppnå. Problemen består i att det vid tillverkningen av 
skruven förekommer fri flyt av material vid formningen av skruvarna och att det därför 
kan bli problem med skruvarnas längd. De skruvar som har felaktig längd sorteras bort i 
fabriken så att felaktiga skruvar inte ska nå kund.  
 
Ett centralt problem i det undersökta skruvförbandet är att materialtjockleken, som 
skruven kan få en full gänga i, är kort; endast några gängvarv. Detta kommer av att hålen 
vid stansningen blir något koniska, det vill säga har en större diameter på undersidan än 
på översidan, se figur 5.1 ovan angående blankzon och rivzon. Diametern på de hål som 
skruvarna skruvas i är mycket viktig. Om håldiametern är för stor innebär detta en ökad 
risk för att skruven slirar och att skruvförbanden därmed blir defekta.  
 
En annan kritisk parameter vid skruvdragningen är åtdragningsmomentet. 
Rekommendationen från leverantören anger att åtdragningsmomentet bör ligga ungefär 
mellan det moment som krävs för att skruven ska gänga, och det moment som leder till 
att skruvförbandet förstörs. Skruvleverantören menar att en konstruktion av produkten 
där skruvens ansats vilar mot metall i form av en bussning eller bricka, skulle vara 
fördelaktigt för skruvförbandets kvalitet eftersom en kraftigare momenthöjning då kan 
åstadkommas än om skruven vilar mot plast. 
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Skruvleverantören nämnde att en ny form av gänga nu fanns tillgänglig på marknaden 
och att denna möjligen hade förutsättningar att fungera bättre i den aktuella 
applikationen. På författarens förfrågan undersökte leverantören detta närmare. Slutsatsen 
var dock att ett byte till en annan typ av gänga inte skulle leda till någon förbättring. 
Däremot föreslog skruvleverantören en minskning av håldiametern från dagens  
2,75 ± 0,05 mm (lackade hål) till 2,70 ± 0,05 mm (olackade hål). När rullhusen lackeras 
innebär detta att håldiametern blir ytterligare något mindre, men leverantören menar att 
lacken försvinner direkt vid skruvdragningen och därmed inte bidrar till skruvförbandets 
prestanda. 

5.2 DMAIC-projektet 
I detta kapitel presenteras resultatet av DMAIC-projektet för skruvförbanden.  

5.2.1 Define 
I denna del presenteras bland annat vilka Y-variabler som valts för förbättring i Sex 
Sigma-projektet. Dessutom kartläggs processens nuvarande prestation och resultaten av 
genomförd brainstorming ges i form av Ishikawadiagram. 
 
Definitionsfasen är den inledande fasen i ett Sex Sigma-projekt. I denna fas genereras 
projekt, prioriteringar bland projekt görs, och processöversikter genomförs. Ett viktigt 
steg i denna fas är också att fastställa projektets mål och vilka CTQ som ska förbättras. 
(Magnusson et al., 2003) 

Val av Sex Sigma-projekt 
Vid detta examensarbetes påbörjan hade en prioritering av tänkbara förbättringsprojekt 
genomförts. Den automatiska skruvdragningsprocessen har enligt Hallenberg (2005) och 
Persson (2005) varit ett problemområde som legat bland de främsta i ALS interna 
felrapporteringsstatistik. Företaget är därför angeläget om att denna process ska förbättras 
så att antalet fel kan reduceras. På efterföljande sida, i diagram 5:1, visas fördelningen av 
fel per station på den aktuella produktionslinjen där bältesrullar till säkerhetsbälten 
tillverkas. Felen rapporterades av operatörerna under vecka två 2005 och statistiken är 
hämtad ifrån ALS interna databas för felrapportering.  
 
Det går att utläsa i diagram 5:1 att klart flest fel rapporteras vid station 135. Felen 
innefattar maskinstopp, omarbeten och kassationer. Station 135 är processen för den 
automatiska skruvdragningen där två skruvar fäster kopplingspaket och fjäderkassett i 
rullhuset. Det är alltså denna station som förorsakar flest stopp och fel vid tillverkningen 
och som det därför är mest relevant att arbeta vidare med.  
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Paretodiagram över rapporterade fel per station
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Diagram 5:1. Paretodiagram över antalet rapporterade fel per station i tillverkningen av bältesrullar. 

 
Kundreklamationer är enligt Magnusson et al. (2003) också en källa som med framgång 
kan användas för att fastställa lämpliga projekt. Antalet kundreklamationer på de 
modeller som för närvarande tillverkas i processen har varit låga, med endast ett fåtal 
reklamationer det senaste året. Detta beror enligt Persson (2005) på den manuella 
kontrollstation som utgör slutsteget i tillverkningsprocessen. Samtliga producerade 
enheter kontrolleras manuellt av operatören med avseende på produktens beskaffenhet i 
allmänhet och på skruvdragningen i synnerhet. Skruvdragningen kontrolleras till exempel 
med avseende på glapp, deformationer samt huruvida skruvarna sticker ut under rullhuset 
enligt uppsatta toleranser. Eftersom felaktiga detaljer i hög grad upptäcks i denna station, 
och därmed förhindras att levereras till kund, är det därför intressant att studera denna 
station. I diagram 5:2 på efterföljande sida visas utvecklingen det senaste året fram till 
och med vecka ett 2005. 
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Manuell kontrollstation, nr 170
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Diagram 5:2. Antal upptäckta fel i den manuella kontrollstationen under ett års tid fram till och med 
 vecka ett 2005. 

Val av Y-variabler för förbättring 
Av ovanstående diagram 5:2 framgår tydligt att det finns kraftiga fluktuationer i 
skruvdragningsprocessens stabilitet. De allra flesta av felen kan enligt Persson (2005) 
hänföras direkt till den automatiska skruvdragningsprocessen. Därför fastställdes att den 
huvudsakliga Y-variabeln i detta projekt skulle vara skruvförbandens kvalitet. Detta 
innebär att skruvarna ska sitta ordentligt fast i rullhuset och hålla kopplingspaket och 
fjäderkassett på plats. Dock får inte plastmaterialet i kopplingspaket och fjäderkassett 
deformeras i sådan grad att plasten spricker. Dessutom måste skruvdragningen utföras så 
att skruvarna sticker ut något, men inte mer än en mm, utanför rullhusen enligt ALS 
specifikationer.  
 
Ett problem med denna Y-variabel var svårigheten att fastställa objektiva mått på 
skruvförbandens kvalitet. Efter diskussion med författarens handledare på ALS,  
Lars-Erik Hallenberg, bestämdes att skruvförbandens lossdragningsmoment kunde vara 
ett ändamålsenligt objektivt mått. Med lossdragningsmoment avses det moment som 
erfordras för att lösgöra de fastskruvade skruvarna. Anledningen till att detta mått valdes, 
och därmed blir Y-variabeln som ska förbättras, var att måttet torde ge en god indikation 
på hur väl skruvarna har dragit i rullhuset. Dock ges ingen indikation på skruvarnas 
utstick eller deformationen i kopplingspaket och fjäderkassett, men detta problem kunde 
svårligen kringgås. Efter utförda intervjuer med experter på ALS samt leverantören av 
skruvarna bestämde författaren att även inkludera sönderdragningsmoment som en  
Y-variabel som skulle undersökas och om nödvändigt förbättras. Med 
sönderdragningsmomentet avses det moment som erfordras för att förstöra ett godkänt 
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skruvförband så att skruven snurrar fritt i rullhuset. Y-variablerna benämns i 
fortsättningen lossdragnings- och sönderdragningsmoment. 
 
Diagram 5:1 visar att station 135 (det vill säga skruvdragningsmaskinen) står för en stor 
andel av problemen i hela tillverkningsprocessen av rullarna. Därför fattades också 
beslutet att försöka reducera maskinstillestånden i denna station. Denna Y-variabel 
benämndes initialt för maskinstillestånd, men fick sedan revideras. Detta beskrivs senare 
i detta kapitel. 

Framtagande av projektplan 
Magnusson et al. (2003) och Pande et al. (2000) föreslår att en projektplan som bland 
annat beskriver projektets bakgrund, varför det finns ett behov av att genomföra 
projektet, start- och slutdatum och vilka som ingår i projektet, upprättas innan 
projektarbetet tar sin början. Detta blev därför det inledande steget i detta examensarbete. 
Målsättningen med DMAIC-projektet var initialt att kraftigt reducera antalet 
maskinstillestånd samt att identifiera faktorer som kan öka skruvens 
lossdragningsmoment utan att ha negativ inverkan på material och skruvförbandskvalitet. 
Som nämndes ovan adderades även sönderdragningsmoment som en Y-variabel. Den 
slutgiltiga versionen av projektplanen återfinns i bilaga 1. 

Projektets medarbetare 
Författaren till detta examensarbete har kompetens inom Sex Sigma och dess verktyg för 
processförbättringar. För att framgångsrikt kunna utföra examensarbetet krävs dock mer 
specifik processkunskap. Denna kunskap tillfördes av produktionsteknikerna Urban 
Eriksson och Kai Taipale, kvalitetstekniker Anna-Karin Persson, samt 
produktgruppledarna Carina Flodin och Andres Laas. En stor mängd kunskap om 
processen inhämtades också från operatörerna på produktionslinjen. 

Kartläggning av processen 
För att skapa en övergripande bild över hur skruvdragningen idag går till beslutade 
författaren att genomföra en mindre processkartläggning. Denna genomfördes 
tillsammans med produktionstekniker Urban Eriksson. Efter genomgång av processen 
tillsammans med Eriksson upprättade författaren processkartan. Denna förevisades sedan 
projektets övriga medarbetare för att säkerställa att alla hade en gemensam uppfattning av 
skruvdragningsprocessen. Detta menar Magnusson et al. (2003) är en viktig del av 
definitionsfasen. I processkartan, som återfinns i sin slutgiltiga version i bilaga 2, står 
input för de förutsättningar som ges i varje processteg och output för de tänkbara fel som 
kan uppkomma i respektive processteg. 

Mätning av lossdragningsmoment 
Vid arbetets påbörjande var det inte känt vilket moment som erfordrades för att dra loss 
de fastskruvade skruvarna. För att få en uppfattning om momentets storlek samt för att 
studera variationen mellan olika producerade enheter och modeller, genomfördes därför 
mätningar under cirka två veckors tid. Av de producerade enheterna togs provgrupper om 
fem stycken enheter ut för mätning ungefär två gånger per timme. Avsikten var att 
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konstruera ändamålsenliga styrdiagram för processen för att studera dess stabilitet. 
Montgomery (2001a) menar att rationella provgrupper om fem enheter är en lämplig 
provgruppsstorlek. Lossdragningsmomentet för skruvarna som var skruvade med vänster 
respektive höger skruvdragare mättes och antecknades. Mätningarna utfördes manuellt av 
författaren med hjälp av en analog momentnyckel där det maximala momentet som 
uppmättes lagrades. Denna momentnyckel var avsedd för att mäta moment upp till 4 Nm.  
 
Eftersom mätningarna genomfördes manuellt med analoga verktyg kommer mätresultatet 
ofrånkomligt att påverkas av olika mätfel. Mätningarna kan till exempel på grund av 
mänsklig inverkan omöjligen utföras exakt på samma sätt varje gång; dessutom kan 
avläsningsfel förekomma. Mätdonet som nyttjades under mätningarna har sannolikt också 
ett inbyggt mätfel som kommer att bidra till variationen mellan mätningarna. Åtgärder, 
såsom ordentlig fastspänning av provenheterna, vidtogs dock för att i så hög grad som 
möjligt minska störfaktorers inverkan på mätresultaten. Detta är särskilt viktigt vid denna 
typ av mätningar eftersom mätningarna endast kan utföras en gång per enhet. Efter utförd 
mätning antecknades genast mätvärdet och modell av bältesrulle på en i förväg utarbetad 
mätplan.  
 
Under vissa mätningar uppkom problem. I enstaka fall glömde författaren att nollställa 
mätdonet mellan mätningarna. Detta innebar att det inte gick att utläsa om ett mätresultat 
härrörde från den aktuella mätningen eller från en tidigare mätning. Detta föranledde att 
detta mätresultat togs bort för att inte detta skulle påverka resultatens tillförlitlighet. Detta 
innebär alltså att det i några få provgrupper endast återfinns fyra mätningar.  
 
Totalt togs 70 provgrupper ut för mätning. Mätdatan delades upp i modell av bältesrulle 
samt i vänster respektive höger skruv. Mätningarna analyserades sedan för att utreda 
huruvida processutfallet var stabilt. Inga mätningar genomfördes på 
sönderdragningsmomentet eftersom detta skulle innebära förstörande provning och 
därmed en ansenlig mängd kasserade bältesrullar. I tabell 5:1 på den efterföljande sidan 
visas deskriptiva data för samtliga tio modeller; en uppdelning mellan vänster och höger 
skruv har också gjorts. Notera att den vänstra skruven alltid skruvas i 
förbränningskammaren, förutom på modellerna 329R och 330R som ej har denna 
funktion.  
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Tabell 5:1. Deskriptiva data över skruvarnas lossdragningsmoment. Notera den stora spridningen i antalet 
observationer för de olika modellerna; detta beror på olika stora produktionsvolymer under mätperioden. 
Enhet: Nm 

Modell Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Variationsbredd N
325L-vänster 1,10 0,08 0,91 1,23 0,32 74
325L-höger 1,11 0,10 0,69 1,45 0,76 72
325R-vänster 1,01 0,06 0,88 1,10 0,22 29
325R-höger 1,07 0,06 0,98 1,27 0,29 30
326L-vänster 0,99 0,04 0,92 1,03 0,11 10
326L-höger 1,08 0,18 0,82 1,49 0,67 9
326R-vänster 1,00 0,05 0,90 1,08 0,18 20
326R-höger 1,03 0,05 0,92 1,12 0,20 20
327L-vänster 1,17 0,05 1,09 1,28 0,19 45
327L-höger 0,81 0,05 0,70 0,90 0,20 45
327R-vänster 1,07 0,06 0,90 1,22 0,32 49
327R-höger 0,81 0,04 0,72 0,93 0,21 49
329R-vänster 1,06 0,04 0,98 1,15 0,17 94
329R-höger 1,05 0,05 0,95 1,21 0,26 95
330R-vänster 1,05 0,04 0,99 1,11 0,12 15
330R-höger 1,07 0,08 0,99 1,25 0,26 15  
 
Som kan utläsas i tabellen ovan förefaller lossdragningsmomentet vara tämligen lika för 
de olika modellerna som produceras. Skillnaderna mellan vänster och höger skruv 
förefaller också vara små. För modell 327 är dock skillnaderna i lossdragningsmoment 
mellan vänster och höger skruv dock relativt stora. Detta beror enligt Eriksson (2005) på 
att programinställningarna i skruvdragaren anger att den högra skruven ska dras med ett 
lägre moment än för övriga modeller. Någon specifik anledning till detta finns dock ej.  
 
Lossdragningsmomentet visade sig för flertalet modeller inte vara normalfördelat. Därför 
presenteras inga statistiska hypotestester över skillnader i lossdragningsmoment mellan 
modeller eller mellan vänster och höger skruv. För de modeller där ett större antal 
mätvärden samlats in upprättades dock styrdiagram över lossdragningsmomentet. Detta 
för att undersöka responsens stabilitet över tiden. Styrdiagram upprättades för modellerna 
325L, 327R och 329R eftersom ett rimligt antal mätpunkter hade erhållits för dessa 
modeller. Först kontrollerades dock normalfördelningsantagandet för 
provgruppsmedelvärdena samt om autokorrelation i datamaterialet förekom. 
Normalfördelningsantagandet visade sig vara uppfyllt för samtliga modeller. Detta är 
enligt Montgomery (2001a) en följd av centrala gränsvärdesatsen. Kraftig autokorrelation 
i datamaterialet förekom för den vänstra skruven av modell 325L. Detta kan utläsas av 
autokorrelationsfunktionen i figur 5:2 nedan. 
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Figur 5:2. Autokorrelationsfunktionen för lossdragningsmomentet för den 
vänstra skruven på modell 325L. 

 
Eftersom autokorrelationen avtar långsamt tyder detta enligt Box et al. (1994) på att en 
autoregressiv modell är rimlig för att reducera eller eliminera autokorrelationen. Genom 
att studera den partiella autokorrelationen för datamaterialet erhålls en uppfattning om 
vilken ordning som är lämplig på den autoregressiva modellen. Box et al. (1994) menar 
att ordningen bestäms av efter vilken tidsfördröjning den partiella autokorrelationen avtar 
kraftigt. Den partiella autokorrelationen visas nedan i figur 5:3.  
 

Lag

Pa
rt

ia
l A

ut
oc

or
re

la
ti

on

18161412108642

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Partial Autocorrelation Function for 325L_vänster
(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

 
Figur 5:3. Den partiella autokorrelationsfunktionen för lossdragnings-
momentet för vänster skruv på modell 325L. 

 
I figuren ovan kan utläsas att den partiella autokorrelationen avtar kraftigt efter två 
tidsfördröjningar. Detta tyder på att en andra ordningens autoregressiva modell är 
lämplig. Denna modell valdes därför och analyseras i bilaga 3.  
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) behövs mellan 20-25 punkter i ett styrdiagram för att 
kunna fastställa styrgränser som kan användas för att bedöma en process stabilitet. Detta 
krav uppfylls dessvärre ej för någon av modellerna, men detta problem har inte kunnat 
kringgås då datainsamlingen skulle bli alltför tidskrävande, vilket innebär att andra 
prioriteringar gjorts. Styrdiagrammen, som är ordinära sx − , bortsett från modell 325L 
(vänster skruv), återfinns i bilaga 4. För den senare modellen upprättades styrdiagrammet 
över residualerna till den framtagna autoregressiva modellen. Detta är enligt  
Montgomery (2001a) en lämplig metod för att hantera autokorrelation. Som kan utläsas i 
bilaga 4 förefaller skruvdragningsprocessen vara något instabil för vissa modeller vad 
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gäller skruvarnas lossdragningsmoment. Enstaka larmpunkter ges för samtliga undersökta 
modeller. Notera dock att antalet mätpunkter i vissa fall är för få, varför alltför 
långtgående slutsatser angående stabiliteten inte ska dras. Det förefaller dock finnas 
förbättringspotential i form av att försöka åstadkomma en process som genererar ett 
konstant högt lossdragningsmoment för samtliga modeller som produceras.  

Kartläggning av maskinstillestånd 
De maskinstillestånd som förekommer i skruvdragningsmaskinen behövde kartläggas för 
att identifiera vilka feltyper som uppkommer. Den 22 december 2004 besökte författaren 
ALS. Då beslutades i samråd med författarens handledare Lars-Erik Hallenberg, tillika 
gruppchef för processkvalitet, att mätningar av maskinstillestånden skulle inledas innan 
examensarbetet påbörjades för att spara tid. Den 10 januari 2005 inleddes därför dessa 
mätningar. Operatörerna ombads att vid maskinstillestånd på skruvdragningsmaskinen 
anteckna på en lista vad för typ av fel som uppkommit, felfrekvens, samt vilken modell 
av bältesrulle felet avsåg. Denna datainsamling avslutades den 11 februari 2005 då en 
tillräckligt stor mängd data samlats in.  
 
Datainsamlingen förefaller ha fungerat tillfredsställande. Ett mindre problem som 
uppstod var dock att olika operatörer använde olika uttryck för samma fel. Detta har dock 
inte utgjort något allvarligt problem, utan har kunnat kringgås tämligen enkelt genom att 
diskutera felrapporteringen med berörda operatörer. 
 
I diagram 5:3 nedan åskådliggörs vilka fel som uppkom på skruvdragaren under den 
aktuella mätperioden. 
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Diagram 5:3. Paretodiagram över feltyper i den automatiska skruvdragaren mellan 10 januari och  
11 februari, 2005. 
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Som kan utläsas ovan svarar två feltyper för över 80 % av maskinstillestånden. Dessa fel 
är att skruvdragningsmaskinen till synes oförklarligt stannar samt att skruvmataren 
skickar fram tre skruvar istället för två som är det korrekta antalet. Att endast en skruv 
eller fyra skruvar matas fram svarar för cirka 15 % av felen. Detta resultat föranledde att  
Y-variabeln maskinstillestånd delades upp i ”Maskinstopp” och ”Skruvmatningsfel”. 

Ishikawadiagram 
Författaren valde att redan i definitionsfasen konstruera tre Ishikawadiagram (så kallade 
orsak-verkandiagram) för att detektera orsaker till problemen med dålig kvalitet på 
skruvförbanden, många maskinstopp och problem med frammatningen av skruv. 
Diagrammen skapades genom brainstorming där författaren tillsammans med projektets 
medarbetare diskuterade problematiken. De frågeställningar som behandlades var: 
 

”Vad orsakar problemen med dåliga skruvförband?” 
 

”Vad orsakar maskinstoppen?” 
 

”Vad orsakar skruvmatningsproblemen? 
 

I X-Y modellen finns alltså tre Y som står för defekta skruvförband, vilket här likställdes 
med låga lossdragningsmoment, antalet maskinstopp samt antalet stopp på grund av 
felaktig skruvframmatning. X:en representerar orsakerna till problemen. 
 
Samtliga förslag antecknades på en whiteboard under brainstormingen, och därefter 
upprättades Ishikawadiagrammen; ett diagram för varje problem. Diagrammen återfinns i 
bilaga 5. Skruvförbandens sönderdragningsmoment behandlades inte eftersom detta, när 
brainstormingen genomfördes, ännu inte var definierat som en Y-variabel. Bedömningen 
var dock att orsakerna till låga sönderdragningsmoment rimligen skulle täckas in i de 
tänkbara orsaker som framkommit.  
 
Ishikawadiagrammen gav en övergripande bild över en mängd potentiella orsaker till de 
behandlade problemen. Flera av de detekterade orsakerna kunde mätas. Detta var till 
exempel lufttryck samt rullhusens och skruvarnas egenskaper. De senare faktorerna 
kunde mätas, men svårligen styras eftersom rullhus och skruv levereras av externa 
leverantörer. 

5.2.2 Measure 
I denna del presenteras och motiveras hur mätningarna i detta projekt genomfördes. 
Resultatet av mätningarna samt en analys av desamma presenteras i den tredje Sex 
Sigma-fasen, det vill säga Analyze. De mätningar som genomfördes baserades på de 
tänkbara felorsaker som framkom ur Ishikawadiagrammen. 
 
Mätfasen är den andra fasen i ett Sex Sigma-projekt. Enligt Pande et al. (2000) är 
mätfasen en nyckelfas i projektet. Mätningarna syftar till att söka efter grundorsaker till 
det eller de problem som Sex Sigma-projektet avser att belysa. 
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Uppmätning av rullhusens håldiameter 
Som presenterats tidigare utgör hålen i rullhusen en central del av 
skruvdragningsprocessen. Hål som inte uppfyller specifikationer eller på annat sätt är 
defekta kommer sannolikt att påverka skruvförbanden negativt. Rullhusen tillverkas inte 
av ALS utan levereras av en extern leverantör. Eftersom rullhusen först stansas för att 
sedan lackas innebär detta att rullhusen genomgått två processer innan de når ALS. ALS 
anger att rullhusens håldiameter ska vara 2,75 ± 0,05 mm.  
 
Mätningarna genomfördes genom att författaren slumpmässigt plockade ut fyra enheter 
ur varje låda med rullhus som ankom produktionshallen. En låda rymmer normalt  
450 enheter. Med varje låda följer dokumentation, vilket innebär att enheternas 
produktionsordning kan avgöras. Denna information är viktig då styrdiagram ska 
användas för att kunna beskriva processen. Två typer av rullhus analyserades; vänsterhus 
och högerhus. Dessa rullhus används för att tillverka samtliga modeller av bältesrullarna. 
Mätningarna genomfördes genom att 20 provgrupper för vardera artikel togs ut med fyra 
enheter i varje provgrupp. Bergman & Klefsjö (2001) anser att detta ger ett tillräckligt 
antal mätpunkter för att styrdiagram ska kunna påvisa processens stabilitet. 
 
Mätningarna genomfördes med så kallade mätpinnar med hundradels 
millimeternoggrannhet. Mätpinnen stacks manuellt ner i hålen och diametern på den 
mätpinne som lätt gick igenom hålen antecknades. De fyra hålen döptes till ”Hål 1-4” 
enligt nedanstående bild 5:1. Observera att numreringen är annorlunda för vänsterhus och 
högerhus. 
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En lufttrycksmätare anslöts till luftsystemet. Mätningarna fick utföras på flera olika 
positioner eftersom trycket på skruven respektive skruvmatning styrs av olika 
lufttrycksregulatorer. I den inledande mätserien uppmättes lufttrycket som styr 
frammatningen av skruvarna. Varje gång en skruvdragning genomfördes antecknades det 
högsta uppmätta lufttrycket manuellt. Totalt erhölls 305 mätvärden.  
 
Uppmätningen av lufttrycket som påverkar trycket på skruven under skruvdragningen 
fick delas upp i fyra etapper. Detta eftersom varje skruvdragare har en individuell 
luftslang. Dessutom genomfördes mätningar både före och efter den lufttrycksregulator 
som har till uppgift att strypa luften för att korrekt lufttryck ska nå skruvdragarna. Totalt 
erhölls 130 respektive 118 observationer av lufttrycket i de två luftslangarna efter 
luftstrypningen. Före luftstrypningen erhölls 120 respektive 123 observationer. Observera 
att mätningarna före och efter luftstrypningen inte genomfördes samtidigt, utan i olika 
etapper. Dock gjordes samtliga mätningar under en och samma dag. 

Uppmätning av skruvarnas hårdhet 
Enligt Persson (2005), Sterner (2005) och Pettersson (2005) har skruvarna tidigare 
orsakat problem i tillverkningen av bältesrullar. Till exempel menar Persson (2005) att 
skruvarna vid något tillfälle varit för korta samt att det händer att skruvarna är dåligt 
gängade. Detta föranledde beslutet att studera skruvarna närmare. Under de inledande 
veckorna av detta examensarbete samlades skruvar in från produktionen då problem 
uppstod som möjligen kunde härledas till skruven. Skruvar erhölls också från 
Autolivkoncernens fabrik i Estland där samma skruv används i liknande applikationer. 
 
Att kontrollera flera kritiska mått på ett stort antal skruvar ansågs av författaren vara en 
alltför tidskrävande process med små utsikter att vara framgångsrik; därför fanns behov 
av att identifiera ett eller ett fåtal mått som kunde vara intressanta att studera närmare. 
För att göra denna bedömning studerades tidigare rapporter och mätresultat, samt 
skruvleverantörens egen processuppföljning. Det framkom att ett externt mätlaboratorium 
(Qumex Materialteknik, 2003) konstaterat att skruvarnas ythårdhet i vissa fall varit för 
låg och att detta sannolikt varit orsaken till förstörda gängor under 
skruvdragningsprocessen, och därmed defekta skruvförband. Det var därför intressant att 
ytterligare studera skruvarnas ythårdhet.  
 
I en första mätning togs en skruv som använts i ALS produktion den 20:e januari, och där 
problem förekommit i form av att skruven slirat i rullhusens hål. Extern expertis i form av 
Arne Flennfors vid Autoliv Autoflator AB3 i Vårgårda utförde mätningarna för 
författarens räkning. Kalibrerade mikroskop med hög tillförlitlighet användes.  
 
I den första mätningen kontrollerades hårdheten genom att mäta på skruvens skalle efter 
att ytbehandlingen avlägsnats. Två mätpunkter togs sedan också genom att kapa av 
skruven och mäta i dess yttersta kant. Den senare metoden har enligt Flennfors (2005) en 
högre tillförlitlighet eftersom en helt plan yta erhålls. Mätningen av skruven följdes upp 
med ytterligare mätningar av tio skruvar. Fem av dessa kom från Autolivkoncernens 
                                                 
3 Hädanefter benämnt FLA. 
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fabrik i Estland. De resterande fem skruvarna plockades direkt ur skruvlådan på ALS. 
Skruvarna var naturligtvis av samma typ, kom från samma leverantör och tillhörde 
samma batch.  
 
Leverantören fick på egen begäran tillfälle att genomföra referensmätningar på sex av de 
tio skruvar som uppmätts på FLA. Detta för att kunna jämföra mätresultaten. Det 
framkom att olika mätmetoder använts av FLA och skruvleverantören, vilket därmed 
också innebar att motstridiga mätresultat erhölls. På förekommen anledning genomfördes 
därför nya mätningar vid FLA enligt leverantörens metod för två av de fyra kvarvarande 
skruvarna som inte lämnats till leverantören för uppmätning. Dessutom genomfördes 
mätningar på ytterligare tre skruvar från en ny batch med skruv. 

Problem under mätfasen 
Ett problem som uppstod under mätfasen var svårigheterna med att mäta vissa av de 
faktorer som, den av författaren konsulterade expertisen, bedömde som viktiga för 
skruvförbandens kvalitet. Den allmänna uppfattningen var att skruvdragarens 
rotationshastighet under skruvdragningen samt åtdragningsmomentet var centrala 
parametrar för att uppnå högkvalitativa skruvförband. Dessa parametrar kunde enkelt 
ställas in på skruvdragningsmaskinen, men svårligen mätas upp. Detta innebar att det inte 
gick att kontrollera hur väl skruvdragaren verkligen håller de förprogrammerade värdena 
beträffande rotationshastighet och åtdragningsmoment. Enligt Eriksson (2005) är dock 
den aktuella typen av skruvdragningsmaskin tämligen stabil, varför kraftig variation i 
dessa parametrar inte bör förekomma. Det hade dock varit av intresse att kontrollera, men 
problemet kunde dessvärre inte kringgås med enkla och tillförlitliga medel.  

5.2.3 Analyze 
Analyze-fasen är det tredje steget i DMAIC-cykeln. Här presenteras och analyseras 
resultaten från mätfasen ingående. Dessutom presenteras och analyseras resultaten från 
två försöksplaneringsomgångar som genomfördes med syftet att identifiera kausala 
samband mellan identifierade x-variabler och lossdragnings- samt 
sönderdragningsmoment. 

Håldiametern i rullhusen  
Det var av intresse att undersöka huruvida hålens diameter stämmer överens med ALS 
nuvarande specifikationer, om håldiametern var stabil mellan olika partier och om 
samtliga fyra hål uppmätte ungefär samma diameter. Analysen av rullhusens hål inleddes 
med att kontrollera huruvida hålens diametrar kunde antas vara normalfördelade. 
Eftersom mätnoggrannheten inte var tillräcklig visade sig detta som väntat inte vara 
fallet. Eftersom provgrupper om fyra hus valts ut bildades provgruppsmedelvärden av 
håldiametrarna. Även för provgruppsmedelvärdena för hål 1-3 på högerhusen går att rikta 
viss tveksamhet mot normalfördelningsantagandet. Däremot gäller att samtliga 
provgruppsmedelvärden för håldiametern i vänsterhusen samt hål fyra för högerhusen, 
kan antas vara normalfördelade. Då det inte är rimligt att anta att datamaterialet bättre 
kan beskrivas av en annan sannolikhetsfördelning valde författaren att fortsätta analysen 



 
-RESULTAT OCH ANALYS- 

 
 

 -46-

och anta normalfördelat data för samtliga hål. Valda analysmetoder är dessutom enligt 
Montgomery (2001a) tämligen robusta mot mindre avvikelser från normalfördelning. 
 
I tabell 5:2 nedan anges deskriptiva data för provgruppsmedelvärdena för vänster- och 
högerhusens håldiametrar. Observera att hålens numrering är olika på vänster- och 
högerhus, se bild 5:1 på sida 43.  
 
Tabell 5:2. Deskriptiva data för provgruppsmedelvärdena av håldiametern i rullhusen. V = Vänster och  
H = Höger. Enhet: mm 

Hål nr Medelvärde Standardavvikelse Undre gräns Övre gräns p-värde N
V 1 2,75665 0,01022 2,75187 2,76143 0,009 20
V 2 2,73435 0,00889 2,73019 2,73851 0,000 20
V 3 2,74830 0,00903 2,74407 2,75253 0,410 20
V 4 2,74075 0,00982 2,73615 2,74535 0,000 20
H 1 2,72610 0,01546 2,71886 2,73334 0,000 20
H 2 2,74645 0,01206 2,74080 2,75210 0,204 20
H 3 2,74340 0,01567 2,73607 2,75073 0,075 20
H 4 2,73405 0,02196 2,72377 2,74433 0,004 20

Konfidensintervall (95%)

 
 
Ur tabellen ovan kan konstateras att medelvärdena för håldiametern i flera fall avviker 
från målvärdet på 2,75 mm. För vänsterhusen är håldiametern signifikant mindre än  
2,75 mm för hål nummer två och fyra. Det samma gäller hål ett och fyra för högerhusen. 
Genom att studera konfidensintervallen kan det konstateras att avvikelserna från 
målvärdet för de flesta hål är små, med undantag för hål två för vänsterhusen och hål ett 
för högerhusen. Samtliga medelvärden ligger innanför specifikationerna som ALS har 
angett.  
 
För att bestämma lämpliga styrdiagram för att visualisera stabiliteten i husens 
håldiameter undersöktes förekomsten av autokorrelation i datamaterialet. Detta visade sig 
vara starkt autokorrelerat för samtliga hål. Detta var väntat eftersom hålen stansas ut, 
vilket innebär att hål som stansas efter varandra med mycket hög sannolikhet kommer att 
bli lika stora. Eftersom provgrupperna innehåller hus från samma låda som därför 
sannolikt är tillverkade med kort mellanrum, kommer inomgruppsvariationen att vara låg. 
Om ordinära Shewhart-diagram nyttjas leder detta enligt Montgomery (2001a) och Keller 
(2001) till att styrgränserna blir för snävt satta och därmed ger upphov till många falska 
alarm.  
 
För att hantera autokorrelationen valdes i detta fall den så kallade Batch-means metoden. 
Enligt Keller (2001) innebär detta att medelvärdet av provgrupper används som 
individuella mätvärden i ett vanligt styrdiagram, vilket innebär att autokorrelationen bryts 
upp. Montgomery (2001a) menar att en fördel med denna metod är att tidsseriemodeller 
inte behöver skapas, vilket enligt författaren också innebär en betydande tidsbesparing. 
Dock måste batchstorleken bestämmas. Författaren ansåg att provgruppsstorleken om 
fyra enheter utgjorde en lämplig batchstorlek. Provgruppsmedelvärdena studerades som 
individuella mätpunkter i ett EWMA-diagram. En bidragande anledning till att inte 
Shewhart-diagram för individuella mätvärden användes var att 
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normalfördelningsantagandet inte var fullständigt uppfyllt för vissa av hålen. Dessutom 
bedömde författaren det som viktigt att identifiera små processkift, vilket enligt 
Montgomery (2001a) bäst görs med EWMA-diagram. Viljan att detektera små 
processkift grundar sig också på tidigare presenterad information om håldiameterns 
kritiska inverkan på skruvförbanden. För att även få en ökad känslighet för större skift i 
processen, valdes λ till 0,4 och styrgränserna bestämdes till tre standardavvikelser. Ett 
större värde på λ ökar enligt Montgomery (2001a) EWMA-diagrammens känslighet mot 
större skift. Nedan i diagram 5:4 och 5:5 ges EWMA-diagrammen för håldiametern för 
hål ett på vänster- samt högerhusen. Resterande diagram återfinns i bilaga 6. 
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Diagram 5:4. Styrdiagram för provgruppsmedelvärdena för hål ett på vänsterhusen. 
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Diagram 5:5. Styrdiagram för provgruppsmedelvärdena för hål ett på högerhusen. 

 
Processen för stansning och lackering av rullhusens hål har förbättringspotential. För  
hål ett på vänsterhusen erhålls till exempel flera larmpunkter. Det kan skönjas trender i 
styrdiagrammen där håldiametern sjunker för att sedan öka och sjunka igen. För en 
utförligare analys, se bilaga 6.  

Duglighetsstudie av rullhusens håldiameter 
För att studera tillverkningsprocessens förmåga att producera rullhus inom nuvarande 
uppsatta toleranser, genomfördes en duglighetsstudie av densamma.  
Montgomery (2001a) menar att för att duglighetsstudier ska vara tillförlitliga ska 
antagandet om normalfördelning vara uppfyllt. Dessutom ska den studerade processen 
vara i statistisk jämvikt. Som nämnts ovan kunde inte håldiametern mätas upp med sådan 
noggrannhet att normalfördelningsantagandet kan antas vara uppfyllt. Läsaren bör ha 
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detta i åtanke när denne tar del av duglighetsmåtten som anges för samtliga håldiametrar i 
tabell 5:3 nedan. Ytterligare en brasklapp för duglighetsstudiens tillförlitlighet lämnas 
angående processens stabilitet. Larmpunkter erhölls för flera av hålen, vilket läsaren bör 
komma ihåg, då detta gör analysen av duglighetsmåtten mindre tillförlitlig.  
 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att resultatet av duglighetsstudier beror på hur 
skattningen av standardavvikelsen genomförs. Nedan presenteras duglighetsmåtten 
baserade på två olika skattningar av standardavvikelsen. I det förstnämnda fallet skattas 
standardavvikelsen med s-metoden, vilket innebär att hänsyn endast tas till 
inomgruppsvariationen, och därmed inte till variationen mellan provgrupperna. I det 
senare fallet genomförs beräkningarna med hänsyn tagen till både inomgruppsvariation 
och mellangruppsvariation enligt Bergman & Klefsjö (2001 s.273-275). 
 
Tabell 5:3. Resultat av duglighetsstudie för rullhusens håldiameter. Teckenförklaring: S-metod innebär att 
standardavvikelsen är skattad med s-metoden. I+m-metod innebär att standardavvikelsen är skattad med 
hänsyn tagen till inom- och mellangruppsvariation.  

V 1 V 2 V 3 V 4 H 1 H 2 H 3 H 4
Medelvärde (mm) 2,7563 2,7339 2,7482 2,7407 2,7259 2,7463 2,7431 2,7338
Standardavvikelse (s-metod) 0,0068 0,0075 0,0067 0,0057 0,0090 0,0061 0,0082 0,0092

Cp (s-metod) 2,44 2,23 2,48 2,91 1,86 2,54 2,03 1,81
Cpk (s-metod) 2,13 1,52 2,39 2,36 0,96 2,35 1,75 1,22
Cp (i+m-metod) 1,41 1,51 1,54 1,50 0,93 1,23 0,97 0,71
Cpk (i+m-metod) 1,23 1,03 1,48 1,22 0,48 1,14 0,84 0,48
Konfidensitervall (95 %) (i+m-metod)
Cpk undre gräns 1,03 0,85 1,24 1,01 0,38 0,95 0,69 0,38
Cpk övre gräns 1,44 1,20 1,72 1,42 0,59 1,33 0,99 0,58

Hål nr

Standardavvikelse (inom + 
mellangruppsvariation) 0,0118 0,0110 0,0108 0,0111 0,0179 0,0135 0,0171 0,0235

 
 
Ur duglighetsstudien ges informationen att mellangruppsvariationen, som påpekats 
tidigare, är stor i förhållande till inomgruppsvariationen. Detta ger en signal om att 
processens stabilitet kan förbättras. Duglighetsstudien visar också att hålen i vänsterhusen 
har en betydligt jämnare diameter än hålen i högerhusen. Detta gäller framförallt hål 
nummer ett och fyra som för högerhusen har ett medelvärde som är mycket dåligt 
centrerat i förhållande till målvärdet. Det är dock oklart ifall det är ojämnt fördelad lack 
eller ojämn stanskvalitet som ger upphov till de divergerande håldiametrarna. Det bör 
också påpekas att de hål som uppvisar sämst duglighet är mindre än måldiametern på 
2,75 mm, vilket skruvleverantören, som nämnts ovan, tidigare utryckt önskemål om. Ur 
denna synpunkt ska därför inte duglighetsstudiens resultat i detta avseende ses som 
alarmerande. Dock är det anmärkningsvärt att hålen har divergerande diametrar eftersom 
detta kan påverka skruvdragningsprocessen negativt. Kvaliteten på skruvförbanden kan 
därmed skilja mellan de olika modellerna av bältesrullar som tillverkas eftersom olika hål 
används beroende på modell.  
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Skruvarnas frammatningslufttryck 
De 305 observationerna för skruvarnas frammatningslufttryck analyserades först genom 
att studera grundläggande statistiska mått såsom medelvärde och standardavvikelse. 
Deskriptiva data för skruvarnas frammatningslufttryck ges nedan i tabell 5:4. 
 

Tabell 5:4. Deskriptiva data för skruvarnas frammatningslufttryck. Enhet: Bar 
Medelvärde Standardavvikelse Min Max Variationsbredd N

2,658 0,141 2,284 2,815 0,531 305  
 

Det finns alltså variation på drygt 0,5 bar mellan det lägsta och högsta uppmätta värdet. 
Av ovanstående tabell framgår dock ej hur stabilt lufttrycket är över tiden. Därför 
upprättades ett tidsseriediagram där det framgår hur lufttrycket varierat under 
uppmätningarna. Detta visas nedan i diagram 5:6. 
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Diagram 5:6. Tidsseriediagram för skruvarnas frammatningslufttryck. 

 
Det kan utläsas ovan att lufttrycket för skruvarnas frammatning inte kan anses vara 
stabilt. Lufttrycket förändras efter i princip varje mätpunkt. De flesta mätningar har dock 
mätt upp ett lufttryck på mellan 2,50 och 2,85 bar. Observera att dessa mätningar är 
genomförda innan luften regleras till frammatningen. Det är därför svårt att dra slutsatsen 
att variationen i detta lufttryck leder till problem med skruvarnas frammatning. Det var 
dessvärre inte möjligt att mäta lufttrycket efter regleringen. Stabiliteten i frammatningen 
av skruv kommer därmed också att bero på stabiliteten i regleringen av lufttrycket. 

Skruvtryck under skruvdragningsprocessen 
Lufttrycket som styr trycket på skruven under skruvdragningen uppmättes före och efter 
den punkt där luften regleras. För de två luftslangarna erhölls nedanstående resultat som 
kan utläsas i tabell 5:5. 
 
Tabell 5:5. Lufttryck för skruvdragarnas tryck på skruven före respektive efter strypning. Enhet: Bar 

Mätposition Medelvärde Standardavvikelse Min Max Variationsbredd N
Slang 1 före strypning 2,924 0,324 2,387 3,173 0,786 120
Slang 1 efter strypning 2,945 0,321 2,003 3,480 1,477 130
Slang 2 före strypning 2,925 0,309 2,367 3,172 0,805 123
Slang 2 efter strypning 3,004 0,234 2,374 3,215 0,841 120  
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Som kan utläsas i tabellen ovan är lufttrycket före och efter strypningen i princip 
oförändrat. Slutsatsen av detta blir således att strypningen av luften inte fungerar eller att 
det helt enkelt inte finns någon strypning, det vill säga luftflödet är helt öppet. Vilket som 
var fallet kontrollerades av författaren genom att skruva på de två luftskruvar som 
reglerar lufttrycket och därefter återigen göra en uppmätning. Det kunde konstateras att 
luftflödet var helt öppet och att luftstrypningen fungerade tillfredsställande om den 
användes. Nedan i diagram 5:7 och 5:8 presenteras två tidsseriediagram över lufttrycket 
efter strypning för luftslang ett och luftslang två.  
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Diagram 5:7. Tidsseriediagram för lufttryck i luftslang ett. 
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Diagram 5:8. Tidsseriediagram för lufttryck i luftslang två. 

 
Det kan utläsas i diagrammen ovan att lufttrycket som styr skruvdragarnas tryck på 
skruven är mycket instabilt. Det förekommer åtskilliga lufttrycksfall där lufttrycket 
sjunker från cirka 3,15 bar till cirka 2,4 bar. Detta motsvarar ett lufttryckfall på nästan  
25 %. I enstaka fall sjunker lufttrycket ännu lägre. Detta innebär att trycket på både 
vänster och höger skruv ej kommer att vara konstant mellan skruvdragningarna, utan 
variera tämligen kraftigt, vilket därmed torde påverka de erhållna skruvförbandens 
kvalitet. 
 
Eftersom någon strypning av luften inte existerade kommer lufttrycket före 
luftstrypningen att variera som i diagrammen ovan. Därför utelämnas diagram över 
lufttryckets variation innan luftstrypningen. När författaren experimenterade med att 
strypa lufttillförseln till skruvdragarna gjordes några intressanta iakttagelser. När 
lufttrycket nådde cirka 1,8 bar stannade skruvdragarna efter utförd skruvdragning.  
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I mätningarna ovan var det lägsta uppmätta luftrycket marginellt över två bar; då 
fungerade skruvdragarna oklanderligt. Detta innebär att det med största säkerhet finns en 
kritisk gräns för lufttrycket på mellan 1,8 bar och två bar, där skruvdragarna stannar om 
lufttrycket sjunker under denna kritiska gräns. Detta kan alltså vara en förklaring till 
varför skruvdragarna till synes oförklarligt stannar under produktionen och därmed ger 
upphov till hög felrapporteringsfrekvens. Det tycks uppenbart att åtgärder för att 
stabilisera lufttrycket bör sättas in per omgående.  

Skruvarnas hårdhet 
ISO-standard 7085 (1999) anger att det finns två krav som ska vara uppfyllda beträffande 
de aktuella skruvarnas hårdhet. Detta är krav på ythårdhet och kärnhårdhet. 
Kärnhårdheten för skruvarna ska vara minst 290 HV10 och maximalt 370 HV10 och ska 
mätas på ett tvärsnitt av skruven; i mitten av skruvens radie. Vidare ska ythårdheten vara 
minst 450 HV0,3. Ythårdheten kan för rutinmässiga mätningar med fördel genomföras på 
exempelvis skruvens skalle. Vid referensmätningar av skruvar med en nominell diameter 
på mindre än fyra mm, som används av ALS, ska en överenskommelse mellan parterna 
göras beträffande mätmetoderna. (Ibid.) Någon överenskommelse mellan ALS och 
leverantören existerar emellertid ej. Ytterligare ett krav på skruvarna är att 
uppkolningsdjupet ska vara minst 0,05 mm och maximalt 0,18 mm (Ibid.). 
Uppkolningsdjupet är enligt Askeland (1994) det djup till vilket ythärdning av ett stål 
sker genom tillförsel av kol.  
 
Den första mätningen av skruven visade på en ythårdhet och kärnhårdhet enligt 
nedanstående tabell 5:6. Mätningarna på skruvens skalle indikerar att skruvens ythårdhet 
inte är tillfredsställande. Eftersom denna mätmetod är helt enligt standard för 
rutinmässiga ythårdhetsmätningar är detta anmärkningsvärt. Detta följdes därför upp med 
mätningar på skruvens tvärsnitt. Fördelarna med den senare mätmetoden är enligt 
Flennfors (2005) att en helt plan yta utan repor kan erhållas, vilket ger mer tillförlitliga 
resultat. Dessa mätningar, vilket tabell 5:6 nedan visar, visade på fullt godkänd ythårdhet.  
 
Tabell 5:6. Resultat av inledande hårdhetsmätning för skruv daterad 20/1 2005. 

Mätmetod Uppmätt ythårdhet (HV0,3) Uppmätt kärnhårdhet (HV10)
Skruvens skalle 388
Skruvens skalle 428

Tvärsnitt med polerad yta 500,1
Tvärsnitt med polerad yta 500,1

347
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Resultatet av ythårdhetsmätningarna för den efterföljande mätningen då tio skruvar 
uppmättes ges nedan i tabell 5:7. För de fem sista skruvarna genomfördes två mätningar 
med olika avstånd från skruvens kant. De senare mätningarna är dock utförda på ett 
avstånd från kanten som enligt Flennfors (2005) inte är förenligt med standarden  
SS 11 25 17, om hårdhetsprovning i metalliska material med Vickersmetoden.  
 
Tabell 5:7. Resultat av hårdhetsmätningar utförda 31/3 och 5/4. 

Skruv nr Uppmätt ythårdhet (HV0,3) Uppmätt ythårdhet (HV0,3) i yttersta kanten Uppmätt kärnhårdhet (HV10)
1 377 344
2 327 355
3 379 349
4 371 355
5 384 360
6 334 397 349
7 335 351 349
8 359 430 351
9 380 443 347
10 349 474 346  

 
Resultaten ovan visar på att samtliga skruvar har en ythårdhet långt under standard. En 
skruv uppfyller kravet på 450 HV0,3 när mätningen utfördes i yttersta kanten av skruven. 
Skruvens kärna uppfyller dock uppsatta krav. Dessa mätningar utfördes på ett tvärsnitt av 
skruven. Leverantören genomförde referensmätningar av skruv nummer 1-3 och 6-8 och 
erhöll då nedanstående resultat som presenteras i tabell 5:8.  
 
Tabell 5:8. Skruvleverantörens mätresultat vid genomförda referensmätningar av skruv som uppmätts vid 
FLA den 31/3 och 5/4. 

Skruv nr

0,05 mm 0,10 mm
1 584 450
2 474 426
3 460 426
4 462 411
5 441 405
6 500 443

Leverantörens mätningar
Avstånd från kanten

 
 
Då det råder viss oklarhet huruvida leverantörens numrering av skruven överensstämmer 
med den numrering som gjordes på FLA, är det oklart exakt vilka av skruvarna som avses 
i ovanstående mätningar. Direkta jämförelser skruv för skruv kan därför inte göras med 
100 % säkerhet. Det kan dock konstateras att leverantören erhållit kraftigt högre 
hårdhetsvärden än mätningarna utförda på FLA. Det kan också konstateras att hårdheten 
är låg på 0,10 mm avstånd från kanten. Fem av sex skruvar uppfyller då inte kravet på 
450 HV0,3, medan endast en skruv näppeligen når upp till standard. 
 
När Flennfors (2005) studerade mätprotokollet konstaterades att leverantören gjort ett 
längdsnitt av skruvens gängdel och tagit mätpunkter mycket nära kanten av skruven. 
Leverantörens mätmetod överensstämmer med ISO-standard 7085 (1999) för 
referensmätningar av skruvars ythårdhet med en nominell diameter som är större eller 
lika med fyra mm. Även om ingen standard eller överenskommelse finns för skruvar med 
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en nominell diameter på mindre än fyra mm, som alltså ALS använder, kan det 
argumenteras att leverantörens mätmetod är mer korrekt. Dock inställer sig frågan varför 
ythårdheten för den allra första skruven som uppmättes skiljer sig så betänkligt jämfört 
med de tio senare skruvarna. Här användes exakt samma mätmetoder. Det är också 
uppenbart av resultaten ovan att ythårdheten avtar mycket snabbt när mätpunkter tas på 
ett längre avstånd ifrån kanten.  
 
Flennfors (2005) bedömde det som sannolikt att de olika mätmetoderna också gav 
upphov till skillnaderna i mätresultaten. Då skruv nummer nio och tio från mätningarna 
den 5/4 (se tabell 5:7) fortfarande var i författarens ägo kunde nya mätningar utföras på 
dessa. Dessutom togs ytterligare tre nya skruvar ut för mätning. Denna gång användes 
exakt samma mätmetod som leverantören använt. Resultatet för skruv nummer nio och 
tio blev enligt nedanstående tabell 5:9.  
 
Tabell 5:9. Resultat av nya ythårdhetsmätningar av skruv nummer nio samt tio från 5/4 (se även  
tabell 5.7). Hårdheten är mätt på ett längdsnitt av skruvens gänga i enlighet med skruvleverantörens 
mätningar. 

Skruv nr Avstånd från kanten Ythårdhet (HV0,3)
9 ca 0,04 mm 474
9 ca 0,09 mm 415
9 ca 0,15 mm 302
10 ca 0,05 mm 418
10 ca 0,10 mm 423
10 ca 0,13 mm 433  

 
Ur tabellen ovan kan det konstateras att skruv nummer nio uppfyller kravet på  
450 HV0,3 närmast kanten på gängan. Däremot uppfyller skruv nummer tio inte kravet 
vid någon mätpunkt. I bild 5:2 nedan visas två förstoringar av gängans längdsnitt med 
mätpunkterna för skruv nummer nio och tio inprickade. 
 

 
Bild 5:2. Förstoring (100X) av gängans längdsnitt. Skruv nummer nio visas i vänster bildkant. 
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I bild 5:3 ges också ett exempel på det som enligt Flennfors (2005) förefaller vara 
härdsprickor och som kan vara anledningen till problemen med skruvförbanden. 
Härdsprickor uppkommer om materialet svalnar för snabbt efter härdning. 
 

 
Bild 5:3. Härdsprickor identifierade på skruv nummer tio. 

 
Resultatet för de tre nya skruvarna som också uppmättes visas nedan i tabell 5:10.  
 
Tabell 5:10. Hårdhetsmätningar av skruv per 25/4. Mätningarna utförda på ett längdsnitt av skruvens 
gänga. 

Skruv nr Avstånd från kanten Ythårdhet punkt 1 (HV0,3) Ythårdhet punkt 2 (HV0,3)
1 ca 0,12 mm 506 459
2 ca 0,12 mm 478 462
3 ca 0,12 mm 337 364
3 ca 0,07 mm 481  

 
Det kan konstateras att skruv nummer tre inte klarar uppställda krav när mätningarna 
utförs 0,12 mm från skruvens yttersta kant. Därför gjordes även en mätning närmare 
kanten. Där uppvisar skruven godkänd ythårdhet. Detta innebär att hårdheten alltså 
sjunker dramatiskt från 0,07 mm till 0,12 mm.  
 
De presenterade resultaten ger en indikation på att olika mätmetoder ger kraftiga 
skillnader i mätresultaten. Därför är det av yttersta vikt att en diskussion omgående tas 
med skruvleverantören där det kan fastställas hur ythårdhetsmätningarna ska genomföras. 
Den springande punkten förefaller vara på vilket avstånd från kanten 
hårdhetsmätningarna ska genomföras. Både leverantörens egna mätningar och mätningar 
utförda av FLA visar på att ythårdheten sjunker kraftigt då mätpunkterna flyttas endast 
några få hundradels millimeter från kanten av skruven. Skruv nummer tio från 5/4  
(se tabell 5:9) uppvisar inte godkänd hårdhet i någon punkt. Det kan således konstateras 
att det finns variation både mellan och inom olika skruvpartier.  
 
Då divergerande mätmetoder resulterade i stora skillnader i uppmätt ythårdhet, visar detta 
hur utomordentligt viktigt det är att leverantör och kund genomför mätningar på exakt 
samma sätt för att missförstånd ej ska uppkomma. Det visar också att en 
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överenskommelse gällande mätmetoder, krav på produkten, samt tydliga specifikationer 
på de mått som av kunden bedöms som kritiska för den egna processen, är fundamentala 
för att ömsesidig förståelse mellan kund och leverantör ska kunna skapas. 
 
Att göra korrekta och tillförlitliga hårdhetsmätningar tar tid. Det går därför inte att dra 
några statistiska slutsatser beträffande hela skruvpartiers ythårdhetsvärden. Det är dock 
uppenbart att det föreligger problem med skruvarnas ythårdhet, då mätningarna trots ett 
mycket begränsat urval visar på att vissa skruvar har en hårdhet under standard. Detta har 
visat sig både i leverantörens och i FLA:s mätningar. Det är osannolikt att tro att 
problemen endast existerar på just de skruvarna som mätts. 

Försöksplanering i manuell skruvdragare 
I detta examensarbete har försöksplanering använts som ett steg för att identifiera kausala 
samband mellan ingående parametrar och skruvförbandens kvalitet. Försöksomgångarna 
genomfördes i två steg. Den första försöksplaneringsomgången genomfördes i en manuell 
skruvdragare på en angränsande produktionslinje där en annan typ av bältesrulle till 
säkerhetsbälten tillverkas. Anledningen till detta var försökets syfte som var att studera 
hur de olika detaljerna rullhus och kopplingspaket påverkar responserna lossdragnings- 
och sönderdragningsmoment. Detta var inte möjligt att genomföra i den automatiska 
skruvdragaren. Framförallt ville författaren undersöka om bättre skruvförband erhölls om 
skruven drogs direkt mot metallen i rullhusen, som flera av intervjuobjekten nämnde. 
Resultaten skulle kunna bistå konstruktörerna om konstruktionsförändringar av produkten 
skulle bli aktuella. De faktorer som varierades var skruvdragarens rotationshastighet och 
åtdragningsmoment. Dessutom varierades vilka detaljer som skruven drogs mot. Detta 
gav en försöksplan med tre faktorer.  
 
De responser som valts gick ej att mäta i samma försök. Detta eftersom det inte går att 
mäta lossdragningsmoment efter sönderdragningsmoment eller tvärtom. En uppdelning 
av försöksplanerna fick därför göras för att kunna undersöka båda responserna. Totalt 
skapades alltså två försöksplaner. 
 
Fullständiga försöksplaner användes. Detta ger två försöksplaner med 23-försök i varje 
replikat. Totalt genomfördes tre replikat, samt två replikat i centrumpunkten. Eftersom en 
kategorisk faktor ingår i försöket blir antalet centrumpunkter enligt Montgomery (2001b) 
istället fyra. Detta ger totalt 28 försök i varje försöksplan; det vill säga totalt 56 försök. 
 
Valet av nivåer på rotationshastighet och åtdragningsmoment gjordes med utgångspunkt 
från de inställningar som användes i den dagliga tillverkningen vid försökets 
genomförande. De låga respektive höga nivåerna sattes därefter något lägre respektive 
högre. Förutsättningarna för försöket sammanfattas nedan i tabell 5:11. 
 
Tabell 5:11. Förutsättningar för försöksomgång i manuell skruvdragare. 

Faktorer Enhet Låg nivå Hög nivå Responser
A: Detalj Hus Hus + kopplingspaket
B: Rotationshastighet Varv/min 300 600
C: Åtdragningsmoment Nm 1,0 1,6

Lossdragningsmoment 
Sönderdragningsmoment  
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De olika försöksinställningarna genomfördes randomiserat men av praktiska och 
tidsmässiga skäl randomiserades inte replikaten. Detta innebär att försöken enligt 
Montgomery (2001b) av tillförlitlighetsskäl måste analyseras som duplikat. Annars sker 
en underskattning av variationen från ett försök till ett annat, vilket kan innebära att 
faktorer som inte är aktiva likväl kan falla ut som aktiva. 
 
Lossdragningsmomentet för skruvarna mättes som tidigare manuellt med en analog 
momentnyckel där det högsta momentet lagrades. För att mäta sönderdragningsmomentet 
användes en digital momentnyckel som även denna kunde lagra det högst uppmätta 
momentet. Anledningen till att olika mätdon fick användas var att 
sönderdragningsmomentet ofta var större än 4 Nm, vilket var det högsta moment som den 
första momentnyckeln klarade av. Den senare momentnyckeln kunde inte användas för 
att mäta lossdragningsmoment eftersom detta moment var för litet för denna 
momentnyckels användningsområde.  
 
Under försökens genomförande uppstod problem med en för högt vald nivå på 
åtdragningsmomentet. Plasten i kopplingspaketet trasades sönder vid det höga momentet, 
vilket kom att leda till problem vid uppmätningen av lossdragningsmomentet. Den 
söndertrasade plasten gav upphov till ett högt lossdragningsmoment, men eftersom 
detaljen var förstörd skulle dessa värden få en missvisande inverkan på den föreslagna 
regressionsmodellen. I dessa fall var författaren därför tvungen att eliminera dessa 
observationer. Att ändra nivå under försökets genomförande då problemet upptäcktes var 
inte aktuellt då tiden var knapp och problemet då felaktigt bedömdes som mindre viktigt. 
Även om detta inverkade skadligt på försöket var det dock en intressant iakttagelse att 
identifiera vilket åtdragningsmoment kopplingspaketet inte klarade av. Observera dock 
att detta endast gäller för den högra skruven. Den vänstra skruven dras mot zinkplattan i 
förbränningskammaren och denna klarade av det höga momentet.  
 
På grund av omfattningen av försök som genomförts, med olika responser samt med två 
skruvar (vänster och höger), är det inte möjligt att presentera fullständiga analyser av 
samtliga försök. Författaren förbehåller sig därför rätten att endast presentera de försök 
som givit intressanta slutsatser.  

Försöksomgång 1 för vänster skruv med lossdragningsmoment som respons 
Huvudeffekterna A, detalj och C, åtdragningsmoment, har stor påverkan på 
lossdragningsmomentet. Denna slutsats kan dras genom att studera de skattade effekterna 
samt normalfördelningsgrafen för effekterna som ges i bilaga 7. Det kan argumenteras för 
att även huvudeffekten B, rotationshastigheten, ska införlivas i modellen, eftersom en 
viss positiv effekt på responsen uppmätts. Dock väljer författaren av försiktighetsskäl att 
lämna denna utanför då en residualanalys visar att normalfördelningsantagandet måste 
ifrågasättas när denna faktor inkluderas. Eftersom rotationshastigheten inte bedöms som 
aktiv, och inga samspel med denna faktor heller existerar kan den initiala försöksplanen 
med 23-försök reduceras till en 22-försöksplan med två replikat. Detta kallas enligt 
Montgomery (2001b) att projicera en design och skapa så kallade gömda replikat. 
Resultatet av denna analys ges i bilaga 7. Båda huvudfaktorerna är starkt signifikanta och 
modellen har en adekvat justerad och predikterande förklaringsgrad. En residualanalys 
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visar att modellens antaganden förefaller vara uppfyllda. Modellen i kodade termer kan 
tecknas enligt nedanstående formel 5:1. 
 

smomentÅtdragningDetaljvngsmomentLossdragni ×+×−= 12,013,098,0_     (5:1) 
 
För att maximera lossdragningsmomentet ska faktorn A, detalj, sättas på låg nivå och 
faktorn C, åtdragningsmoment, ska sättas på hög nivå. Detta innebär att det bästa 
skruvförbandet erhålls då skruvens ansats vilar direkt mot huset och 
åtdragningsmomentet är högt. Detta överensstämmer med Anderssons (2005), Petterssons 
(2005) och skruvleverantörens uppfattning. Om åtdragningsmomentet hålls konstant ökar 
lossdragningsmomentet med 30,5 % om skruven vilar mot huset istället för mot 
kopplingspaketet. 

Försöksomgång 1 för höger skruv med lossdragningsmoment som respons 
Huvudeffekterna A, detalj, och C, åtdragningsmoment, har även här signifikant påverkan 
på lossdragningsmomentet. Notera att författaren varit tvungen att eliminera två 
observationer på grund av att kopplingspaketet trasades sönder av det högre momentet. 
Detta har inneburit att huvudeffekten B, rotationshastighet, överlagras på 
trefaktorsamspelet ABC. Även i detta fall kan dock designen projiceras till en 22-design 
med två replikat. Mått på modellens förklaringsgrad kan då erhållas. När detta görs 
erhålls en modell med en justerad respektive predikterande förklaringsgrad på 94,5 % 
respektive 87,4 %. Residualanalys utfördes och denna visar inga tecken på avvikelser. 
Modellen i kodade termer blir enligt nedanstående formel 5:2.  
 

smomentÅtdragningDetaljhngsmomentLossdragni ×+×−= 21,014,003,1_      (5:2) 
 
För att maximera detta lossdragningsmoment gäller att faktorn A, detalj ska sättas på den 
låga nivån, och faktorn C, åtdragningsmoment, ska ställas in på den höga nivån. Detta 
innebär att skruven ska vila direkt mot rullhuset med högt åtdragningsmoment. I detta fall 
ökar lossdragningsmomentet med cirka 31,5 % om skruven fästs direkt mot rullhuset, 
förutsatt att åtdragningsmomentet hålls konstant. 

Försöksomgång 2 med sönderdragningsmoment som respons 
Det är i detta försök svårt att urskilja aktiva faktorer ur normalfördelningsdiagrammet. 
Dock kan konstateras att rotationshastighet och åtdragningsmoment svarar för över 70 % 
av den totala variationen. Genom att välja ut dessa effekter och analysera försöket som ett 
22-försök med två replikat erhålls en modell där huvudeffekterna är signifikanta och att 
rotationshatigheten bör sättas på en hög nivå, medan åtdragningsmomentet ska vara lågt. 
Dock uppvisar modellen stora skillnader mellan justerad och predikterande 
förklaringsgrad (66,5 % respektive 37,9 %), vilket tyder på att modellen inte är lämplig. 
En residualanalys visar att en uteliggare identifieras. Observationen kan dock ej 
elimineras då anledningen till det avvikande värdet ej är känd. Författaren väljer därför en 
konservativ tolkning av detta resultat. Uppföljningsförsök krävs för att fastställa 
faktorernas påverkan på responsen. 
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För den högra skruven ges överhuvudtaget inga aktiva faktorer eller ens tendenser till 
aktiva faktorer. Detta späder på författarens tveksamhet till resultaten för den vänstra 
skruven. Rimligtvis borde inga större skillnader identifieras mellan den vänstra och högra 
skruven vad gäller denna respons. Det förefaller alltså finnas en mängd andra faktorer 
som inte undersökts som inverkar på sönderdragningsmomentet. Detta kommer att 
undersökas närmare nedan. 
 
Det är bekymmersamt att ingen modell med god predikterande förmåga kan identifieras 
för denna respons. Rotationshastigheten och åtdragningsmomentet visade sig ha effekt 
för det vänstra skruvförbandet. Dock hade denna modell låg predikterande förmåga och 
därför ska inte alltför stora växlar dras innan försöket verifierats. 

Försöksplanering i automatisk skruvdragare 
De försök som genomfördes i den manuella skruvdragaren gav en första inblick i hur 
olika ingående parametrar styr utfallet av skruvdragningen med avseende på 
lossdragnings- och sönderdragningsmoment. Eftersom syftet med detta examensarbete i 
huvudsak var att studera skruvförband skapade av den automatiska skruvdragaren, 
genomfördes också en försöksomgång med denna skruvdragare. Som nämnts ovan har 
det tidigare diskuterats att reducera rullhusens håldiameter från dagens 2,75 ± 0,05 mm 
till 2,70 ± 0,05 mm. Efter flertalet diskussioner med sakkunnig personal på ALS, (bland 
andra Sterner (2005) och Pettersson (2005)) beslutades att denna föreslagna ändring 
kunde vara intressant att studera närmare. Av denna anledning beställdes 100 rullhus av 
högermodell med den mindre håldiametern.  
 
I den automatiska skruvdragaren bestäms trycket på skruven under skruvdragningen av 
lufttryck. Det var också av intresse att undersöka denna faktors eventuella påverkan på 
lossdragnings- och sönderdragningsmoment. Precis som i tidigare försök togs också 
skruvdragarens rotationshastighet och åtdragningsmoment med som faktorer i försöket. 
Rotationshastigheten togs med i försöket trots att tidigare försök visat att den inte hade 
effekt. Detta eftersom samspel mellan rotationshastigheten och tryck på skruven 
misstänktes.  
 
Precis som i de tidigare försöksserierna var det inte möjligt att tillförlitligt mäta 
lossdragnings- och sönderdragningsmoment i samma försöksserie. Eftersom mätning av 
sönderdragningsmoment innebär förstörande provning och därmed kassation av provade 
detaljer var det heller ej ekonomiskt försvarbart att använda en storskalig försöksplan i 
dessa försök.  
 
I den första försöksserien studerades lossdragningsmoment för vänster och höger skruv. 
De fyra försöksfaktorerna studerades i en försöksplan enligt 24-1 där skruvtrycket 
överlagrades på trefaktorsamspelet mellan håldiameter, rotationshastighet och 
åtdragningsmoment. För att öka säkerheten i skattningarna av bruset genomfördes fem 
replikat. Dessutom genomfördes tre replikat i centrumpunkten för att undersöka 
förekomsten av kurvatur. I den andra försöksserien studerades sönderdragningsmomentet. 
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Eftersom detta innebar förstörande provning genomfördes endast två replikat samt ett 
replikat i centrumpunkten. 
 
Två av försöksfaktorerna behandlades som kategoriska; dessa var håldiametern och 
skruvtrycket. Rullhusen fanns tillgängliga med två olika håldiametrar (2,70 ± 0,05 mm 
respektive 2,75 ± 0,05 mm) och denna faktor kunde därför inte anta några centrumnivåer. 
Skruvtrycket behandlades som en kategorisk faktor då det var mycket svårt att ställa in 
dess nivåer med exakthet. Inställningen fick göras genom att skruva på en luftskruv där 
inställt tryck inte direkt kunde avläsas. Eftersom försöksplanen innehöll två kategoriska 
faktorer innebar detta att totalt antal centrumpunkter blev tolv respektive fyra i de olika 
försöksserierna. Totalt antal försök i respektive försöksserie blev därför 52 respektive 20 
försök. Ett problem med kombinationen av flera kategoriska faktorer och centrumpunkter 
är att försöksdesignen inte längre kommer att vara ortogonal. I de fall där signifikant 
kurvatur inte kunde konstateras, analyserade försöket i stället utan centrumpunkter, vilket 
innebar att en ortogonal försöksdesign erhölls.  
 
Val av nivåer för försöksfaktorerna gjordes i samråd med produktionstekniker Urban 
Eriksson. Enligt Eriksson (2005) bör åtdragningsmomentet inte understiga 1,0 Nm, då 
detta kan innebära att skruven får svårt att överhuvudtaget skapa gängor i hålet. Ett allt 
för högt åtdragningsmoment kan som visats ovan, leda till att plasten i kopplingspaketet 
trasas sönder. Därför sattes den högre nivån till 1,5 Nm. Eriksson menar också att en 
alltför hög rotationshastighet ger mycket dåliga resultat, varför 600 varv per minut ansågs 
vara en lämplig inställning för den höga nivån. För trycket på skruven valdes den höga 
nivån till den nivå som användes i den löpande tillverkningen. Detta eftersom luftflödet 
redan då var helt öppet och ingen möjlighet fanns för att öka detta ytterligare. Den lägre 
nivån bestämdes genom att strypa luften i den utsträckning att skruvdragaren upphörde 
att fungera, för att sedan öppna luften något så att maskinen återigen opererade normalt. 
Som tidigare konstaterats finns en kraftig variation i lufttrycket, vilket innebär att 
framförallt den höga försöksinställningen svårligen kunde hållas konstant under 
försöksserien. Dock menar Montgomery (2001b) att de regressionsmodeller, som ligger 
till grund för att beräkna den aktuella responsen, är robusta mot svårigheter att ställa in 
försöksfaktorerna. I nedanstående tabell 5:12 sammanfattas förutsättningarna för 
försöket. 
 
Tabell 5:12. Förutsättningar för försök i automatisk skruvdragare. 

Faktorer Enhet Låg nivå Hög nivå Responser
A: Håldiameter mm 2,70 2,75
B: Rotationshastighet Varv/min 300 600
C: Åtdragningsmoment Nm 1,0 1,5
D: Skruvtryck Bar Lågt Högt

Lossdragningsmoment 
Sönderdragningsmoment

 
 
På grund av svårigheterna med att ställa in lufttrycket, som i sin tur påverkar trycket på 
skruven, genomfördes försöken inte fullständigt randomiserat. Först genomfördes 
samtliga försök med högt tryck på skruven, och därefter samtliga resterande försök med 
lågt tryck på skruven. Däremot randomiserades samtliga övriga faktorer och samtliga 
replikat fullständigt. Bristen på fullständig randomisering kan inverka negativt när 
försöket analyseras som ett faktorförsök. Detta eftersom spridningen för den faktor som 
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inte randomiseras underskattas. Montgomery (2001b) menar att om resultatet av ett 
faktorförsök visar på att alla huvudeffekter och samspelseffekter är aktiva ska misstanke 
fattas angående huruvida försöket genomfördes randomiserat. Bristen på randomisering 
kan vara orsaken till många aktiva faktorer. 
 
Försöken genomfördes på en av de tio modeller av bältesrullar som tillverkas på den 
aktuella produktionslinjen. Denna modell hade förbränningskammare. Skillnaderna 
mellan de tio modellerna är emellertid mycket små, bortsett från att två modeller saknar 
förbränningskammare. Generaliserbarheten av resultaten från försöken till övriga 
modeller bör därför vara god. Uppmätningarna av lossdragnings- och 
sönderdragningsmoment genomfördes med samma analoga respektive digitala 
momentnycklar som är omnämnda tidigare.  
 
Under uppmätningarna för den vänstra skruvens lossdragningsmoment avvek ett värde 
ganska kraftigt från övriga värden. Författaren misstänkte direkt att mätningen inte utförts 
korrekt, men den direkta felorsaken kunde inte fastställas. Författaren kände sig dock 
tvingad att eliminera observationen. Analysen av försöket genomfördes därför utan detta 
värde. 
 
I en av mätningarna för sönderdragningsmomentet för den vänstra skruven klarade 
skruven av ett mindre moment än skruvförbandet. Detta innebar att skruven gick av innan 
skruvens gängor lossnade från rullhuset. Denna observation fick därför elimineras ur 
analysen. Det skulle inte vara korrekt att jämföra denna observation med övriga eftersom 
det innebär att olika responser blandas med varandra i samma försök. 

Försöksomgång 3 för vänster skruv med lossdragningsmoment som respons 
I en initial analys av lossdragningsmomentet för den skruv som är monterad genom 
förbränningskammaren erhölls en modell där huvudeffekterna A, håldiameter, C, 
åtdragningsmoment, samt D, skruvtryck, påvisades vara aktiva på 5 % signifikansnivå. 
Eftersom försöksdesignen, av skäl som redovisats ovan, inte var ortogonal fanns en risk 
att vissa faktorers effekter på responsen överskattades. Detta eftersom effekten av en 
faktor egentligen även till viss del kommer att bestå av effekten av en annan faktor eller 
samspel. Då kurvaturen inte var signifikant kunde centrumpunkterna elimineras. 
Försöksdesignen blev nu ortogonal och mer korrekta uppskattningar av effekternas 
storlek kunde genomföras.  
 
När centrumpunkterna elimineras konstateras att två av de undersökta faktorerna 
signifikant påverkar den uppmätta responsen. Dessa är faktor A, håldiametern, samt 
faktor C, åtdragningsmomentet. Detta kan konstateras genom att studera 
normalfördelningsdiagram och ANOVA-tabell i bilaga 8. Dessutom är faktor D, 
skruvtrycket, mycket nära signifikant på 5 % signifikansnivå. Eftersom den justerade och 
predikterande förklaringsgraden ökar när skruvtrycket tas med i modellen, inkluderas 
även denna faktor i modellen trots att den inte kan konstateras vara signifikant på 5 % 
signifikansnivå. En brasklapp ska dock infogas för avsaknaden av randomisering för den 
senare faktorn. De aktiva faktorerna är dock logiska och det finns därför ingen anledning 
att i övrigt betvivla modellens tillförlitlighet. Inga samspelseffekter är signifikanta och 
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huvudeffekterna överlagras endast av trefaktorsamspel. Modellen som beskriver 
sambandet mellan lossdragningsmoment och de tre valda faktorerna återges nedan i 
formel 5:3. Modellen gäller för kodade variabler. 
 

Skruvtryck
smomentÅtdragningrHåldiametevngsmomentLossdragni

×+
×+×−=

016,0
11,0016,089,0_    (5:3) 

 
Ur formeln ovan kan utläsas att för att maximera lossdragningsmomentet ska 
håldiametern anta den låga nivån, det vill säga 2,70 ± 0,05 mm, samt att 
åtdragningsmoment och skruvtryck ska ställas in på de höga nivåerna. Modellen ger en 
justerad respektive predikterande förklaringsgrad på 85,0 % respektive 82,8 %, vilket 
måste anses vara klart tillfredsställande.  
 
För att undersöka om bristande randomisering inverkat på effekternas skattning valde 
författaren att analysera försöket utan faktorn D, skruvtrycket och istället dela upp 
försöksplanen i två block. Huvudeffekterna A och C faller även nu ut som aktiva på 
samma signifikansnivå. Bristande randomisering har därför inte inverkat på effekternas 
skattning, varför de identifierade faktorerna med mycket hög sannolikhet är aktiva. 
 
En residualanalys visar ej på att modellens tillförlitlighet skulle kunna ifrågasättas. 
Residualerna förefaller vara normalfördelade och inga andra mönster kan urskiljas i dessa 
grafer. En uteliggare finns dock, men denna observation kan ej förklaras och därför inte 
heller elimineras.  

Försöksomgång 3 för höger skruv med lossdragningsmoment som respons 
Precis som för den vänstra skruven genomfördes en initial analys av 
lossdragningsmomentet med en försöksdesign som ej var ortogonal. Denna gav att faktor 
A, håldiametern, faktor C, åtdragningsmomentet samt faktor D, skruvtrycket, var aktiva 
på 5 % signifikansnivå. I detta fall kan dock kurvatur identifieras, vilket innebär att en 
linjär modell inte ger den bästa beskrivningen av responsen. Normalfördelningsdiagram 
och ANOVA-tabell ges i bilaga 8.  
 
Eftersom en försöksdesign som ej är ortogonal i detta fall ger en överskattning av 
effekten för de aktiva faktorerna A, håldiameter och D, skruvtryck genomfördes även en 
analys utan centrumpunkterna. Denna gav att samma faktorer som ovan, det vill säga att  
A, håldiameter, C, åtdragningsmoment och D, skruvtryck, var signifikanta på 5 % 
signifikansnivå. Normalfördelningsdiagram och ANOVA-tabell återfinns i bilaga 8, 
vilket kan verifiera detta. Då denna modell ger en högre förklaringsgrad än den 
föregående modellen, förefaller denna modell vara den bästa linjära modell som beskriver 
responsen. Dock ska påpekas att eftersom kurvatur har identifierats finns en modell av 
högre ordning som ger en bättre prediktion av responsen än den aktuella linjära modellen. 
Författaren har dock valt att inte gå vidare med en optimering av responsen. Detta 
eftersom en linjär modell kan förklara en stor del av variationen i responsen, vilket 
innebär att vinsten med en optimering torde vara mycket ringa. Dessutom begränsar 
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tidsmässiga ramar antalet försök som kan genomföras. Den föreslagna linjära modellen 
ges nedan i formel 5:4.  
 

SkruvtrycksmomentÅtdragning
rHåldiametehngsmomentLossdragni

×+×

+×−=

022,012,0
022,082,0_

                       (5:4) 

 
Residualanalysen uppvisar inga tecken på att den linjära modellen inte skulle vara 
tillförlitlig. 
 
Även i detta fall kontrollerades ovanstående resultat genom att blocka faktor D, 
skruvtrycket. Inga skillnader i aktiva faktorer kunde identifieras, utan A, håldiametern 
och C, åtdragningsmoment, föll fortfarande ut som aktiva på 5 % signifikansnivå.  
 
Värt att notera ur modellen ovan är att håldiametern och skruvtrycket har större inverkan 
på lossdragningsmomentet för den högra skruven än för den vänstra. Detta kan bero på 
att håldiametern idag är större för det hål högerskruven skruvas i jämfört med 
vänsterskruven. När håldiametern minskas blir effekten då större för högerskruven än för 
vänsterskruven. Jämför hål H1 och hål H3 i tabell 5.2. 

Försöksomgång 4 för vänster skruv med sönderdragningsmoment som respons 
För bältesrullens vänstra skruv kan inga signifikanta faktorer identifieras som påverkar 
sönderdragningsmomentet. Detta gäller både när försöket analyseras med eller utan 
centrumpunkter; det vill säga när försöksdesignen ej är ortogonal respektive ortogonal. 
Hela 56,6 % av kvadratsumman tillhör brus, medan faktor A, håldiametern, bidrar med 
cirka 19 %. Dock är inte denna faktor signifikant på 5 % signifikansnivå. Inte heller när 
faktor D, skruvtrycket, blockas faller aktiva faktorer ut.  
 
De faktorer som tagits med i försöket är sådana som med tämligen enkla medel kan 
ställas in till olika nivåer och kontrolleras med rimlig säkerhet. Det är besvärande att inga 
av dessa faktorer eller samspel kan påvisas vara signifikanta för den aktuella responsen, 
eller att modeller med rimlig predikterande förmåga skapas. Denna respons beror på 
andra faktorer som sannolikt är mycket svåra att kontrollera, mäta eller påverka. 

Försöksomgång 4 för höger skruv med sönderdragningsmoment som respons 
Den initiala analysen av sönderdragningsmomentet för den högra skruven visar att 
huvudeffekten A, håldiameter, samt samspelet BCD, det vill säga samspelet mellan 
rotationshastighet, åtdragningsmoment och skruvtryck, var aktivt på 5 % signifikansnivå. 
Att samspelet visade sig vara aktivt är sannolikt ett resultat av avsaknaden av en 
ortogonal försöksdesign, då en skattning av huvudeffekten A innebär att en del av 
samspelet BCD tas med i skattningen. En skattning av effekten av samspelet BCD 
kommer att ta med en del av effekten av faktorn A. Med största sannolikhet förstärker 
alltså dessa faktorer varandra vilket innebär att båda faller ut som aktiva. 
Centrumpunkterna elimineras därför och en ortogonal försöksdesign kan erhållas. 
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Analysen utan centrumpunkter bekräftar det resonemang som fördes ovan. Samspelet 
BCD faller inte längre ut som aktivt, utan istället är huvudfaktorn A, håldiameter och 
samspelet AD, håldiameter och skruvtryck, aktiva faktorer. Tvåfaktorsamspelet mellan 
AD överlagras på tvåfaktorsamspelet mellan rotationshastighet och åtdragningsmoment, 
det vill säga BC. För att studera effekterna av att randomiseringen inte var fullständig 
blockades faktorn D, skruvtrycket, vilket gav att A och samspelet BC föll ut som aktiva 
faktorer. Därmed drogs slutsatsen att samspelet BC och inte AD var aktivt.  
 
När försöket analyseras, med eller utan blockning av faktorn D, skruvtrycket, ges låga 
eller mycket låga justerade och predikterande förklaringsgrader. Dessutom är 
skillnaderna mellan dessa tämligen stora. Det är uppenbart att de signifikanta faktorerna 
inte kan förklara en stor del av responsen, oavsett analysmetod. En residualanalys visar 
på normalfördelade residualer, men tendenser på ökad spridning i residualerna vid högre 
responser kan identifieras. Transformeringar misslyckades dock.  
 
Analysen av sönderdragningsmoment visar att en stor del av variationen i responsen 
måste förklaras av andra faktorer som inte undersökts. Skruvförbandets styrka bestäms 
därmed i mycket hög grad av faktorer som svårligen kan påverkas direkt i 
produktionsprocessen. Eftersom flera aktiva faktorer identifierats för 
lossdragningsmomentet, samt att detta dessutom förefaller vara tämligen stabilt mellan 
skruvdragningarna, kommer sannolikt inte bruset i sönderdragningsmomentet från 
instabilitet i skruvdragningsmaskinen. Därför är det sannolikt att variationen istället kan 
härledas till variation i inkommande material, dock kan detta dessvärre inte styrkas av 
genomförda försök. 

Analys av skruvmatningsfel 
För att komma tillrätta med de stora problemen med den automatiska skruvmatningen 
undersöktes de parametrar som styr frammatningen av skruvarna. Enligt Eriksson (2005) 
sker frammatningen med luft. De parametrar som kan ställas in är lufttryck, tid i sekunder 
som luften ska blåsas fram, hur snabbt skruvslussen ska arbeta, samt skruvmatarens 
gångtid efter att skruvmatningen är avslutad. Den senare av nämnda parametrar skulle 
enligt Eriksson rimligtvis inte ha någon effekt på skruvmatningen, varför denna 
parameter inte undersöktes. Därför upprättades istället en försöksplan där de tre övriga 
parametrarna ingick. Valet av nivåer gjordes med utgångspunkt i de nuvarande nivåerna, 
men fick till stor del sättas efter författarens subjektiva bedömning. Lufttrycksparametern 
kunde endast ställas in genom att skruva på en skruv. Inga numeriska värden på denna 
parameter kunde utläsas. Därför fick nivåerna sättas efter antalet varv som luftskruven 
skruvades med- eller motsols. Förutsättningarna för försöken ges i tabell 5:13 nedan. 
 

Tabell 5:13. Försöksfaktorer och valda nivåer för utredning av 
skruvmatningsproblem. 

Faktorer Enhet Låg nivå Hög nivå
A: Lufttryck Skruvvarv 2 varv medurs 2 varv moturs
B: Tid för framblåsning Sekunder 1,0 2,5
C: Slusstid Sekunder 0,2 1,0  
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Eftersom antalet fel är beroende av en mängd starkt påverkande störfaktorer som ej 
kunde kontrolleras för under försöken (till exempel varierande produktionstakt eller 
maskinstillestånd på andra maskiner), var avsikten med försöken inte att kunna göra 
konventionella statistiska analyser. Däremot var avsikten att studera om vissa 
inställningar gav uppenbart bättre resultat än andra. Totalt var 10 försök tänkta att 
genomföras under fem arbetsdagar, där varje inställning skulle köras under approximativt 
fyra timmar, se bilaga 9.  
 
När försöken genomfördes uppdagades att vissa inställningar på parametrarna fungerade 
mycket dåligt eller inte alls. Detta gällde för försök nummer tre, sex samt sju, se  
bilaga 9. De två förstnämnda försöken var tvungna att avbrytas efter endast 15 minuter, 
eftersom ett stort antal fel redan hade registrerats. Att fortsätta försöket hade vållat stora 
problem i produktionen samtidigt som operatörernas arbetssituation hade blivit orimlig. 
Försök sju avbröts efter två timmar då ett stort antal fel registrerats och det var uppenbart 
att dessa inställningar inte fungerade tillfredsställande. Det bästa resultatet erhölls då 
lufttrycket var oförändrat eller reglerades genom att skruva luftskruven medurs två varv, 
samtidigt som framblåsningstiden och slusstiden ökades.  
 
I ett försök att reducera felen ytterligare upprättades en ny försöksplan med nivåer på 
parametrarna runt den punkt som visade sig fungera allra bäst i den första 
försöksomgången. Eftersom dessa inställningar rimligtvis skulle fungera bättre 
genomfördes två replikat och fyra replikat i centrumpunkten. Notera att konventionell 
statistisk analys inte heller i detta fall kunde genomföras på grund av störfaktorernas stora 
inverkan. Författaren valde i detta fall att inte räkna antalet skruvvarv för 
frammatningslufttrycket, utan endast justera lufttrycket något upp respektive ner. Denna 
faktor randomiserades därför inte. Förutsättningarna för uppföljningsförsöket ges nedan i 
tabell 5:14. 
 

Tabell 5:14. Förutsättningar för uppföljningsförsök för 
skruvmatningsproblem. 

Faktorer Enhet Låg nivå Hög nivå
A: Lufttryck Lågt Högt
B: Tid för framblåsning Sekunder 1,8 3,0
C: Slusstid Sekunder 0,2 1,0  

 
Resultaten av de utförda försöken ges i bilaga 9. Där kan utläsas att samtliga försök inte 
kunde genomföras på grund av att vissa inställningar återigen fungerade mycket dåligt. 
Av försöket kunde slutsatsen dras att faktor C, slusstid, inte får sättas för lågt. Då 
uppkommer stora problem med skruvmatningen. Vidare gäller att tiden för framblåsning 
bör ligga på cirka 2,5 sekunder i kombination med ett lägre lufttryck än tidigare.  
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5.2.4 Improve 
I denna fas presenteras de förbättringar som genomförts samt de förbättringar som bör 
genomföras inom en snar framtid för att erhålla en stabilare skruvdragningsprocess.  

Rullhusens håldiameter 
I den omfattande analysen ovan har det konstaterats att rullhusens håldiameter inte 
uppvisar önskad stabilitet. Detta då håldiametrarna skiljer sig åt från hål till hål samt att 
det i flera fall kan konstateras att målvärdet inte uppnås. Det har dessutom konstaterats att 
en mindre håldiameter leder till högre kvalitet på skruvförbanden vad gäller 
lossdragningsmoment. Det finns också tendenser, om än mycket svaga, att en ökning av 
sönderdragningsmomentet också kan erhållas då håldiametern minskas med fem 
hundradels millimeter. Införande av en mindre håldiameter rekommenderas således. Det 
finns dock inget som talar för att tillverkningsprocessen för hus med en mindre 
håldiameter skulle uppvisa ökad stabilitet vad gäller centrering och jämnhet över tiden, 
samt jämnhet mellan de inbördes hålen. För att råda bot på detta rekommenderas därför 
att leverantören kontaktas och att förslag läggs angående förbättrad processuppföljning. 
Författaren föreslår att leverantören övervakar stansningsprocessen med hjälp av 
styrdiagram; förslagsvis av EWMA-typ. Denna typ av styrdiagram rekommenderas då 
dessa enligt Montgomery (2001a) är okänsliga mot icke-normalfördelat data, samt att de 
upptäcker små processkift. Med reservation för att författaren inte har direkt kunskap om 
leverantörens process, kan metoden som använts i detta examensarbete för att studera 
processen, med fördel användas. Rekommendationerna till leverantören har inte hunnit 
genomföras inom ramarna för detta examensarbete. 

Lufttrycksvariation 
Förekomsten av variation i lufttrycket bör åtgärdas. Variationen i lufttrycket som styr 
trycket på skruven har konstaterats sjunka upprepade gånger med cirka 25 %. Dessutom 
visade resultaten från genomförda försök på en signifikant påverkan på 
lossdragningsmomentet och att trycket bör vara på den höga nivån. Även om denna 
faktor på grund av otillräcklig randomisering är något osäker, förefaller åtgärden att 
stabilisera lufttrycket på den höga nivån vara tämligen brådskande. Ett varierande 
luftryck påverkar skruvförbandens kvalitet samtidigt som maskinstopp uppkommer om 
lufttrycket sjunker under två bar.  
 
Det finns däremot inga säkra samband som tyder på att variationen i skruvarnas 
frammatningslufttryck skulle inverka negativt på processen, men det kan inte uteslutas. 
Om enklare åtgärder kan stabilisera lufttrycket bör detta genomföras.  

Skruvarnas ythårdhet 
Analysen av skruvarna visade på stora skillnader i mätresultat när olika mätmetoder 
används. Eftersom ingen överenskommelse finns med leverantören angående hur 
skruvarna ska mätas och vilka hårdehetskrav som ska gälla vid ett specifikt avstånd från 
skruvens kant, uppkommer ofrånkomligt meningsskiljaktigheter. Det är uppenbart att en 
överenskommelse måste komma till stånd omgående. Oavsett mätmetod visar dock 



 
-RESULTAT OCH ANALYS- 

 
 

 -66-

mätningarna på att det finns variation i ythårdhet mellan olika skruvpartier och olika 
skruvar inom samma parti. Flennfors (2005) identifierar tydliga härdsprickor som visas i 
bild 5:3 och har dessutom mätt upp skruvar med icke godkänd ythårdhet. Vid 
hårdhetsmätningen som genomfördes av Qumex Materialteknik (2003), där problem med 
ythårdheten konstaterades, föreslogs att specifikationen av skruvarna skulle snävas upp. 
Qumex Materialteknik föreslog att kravet på 450 HV0,3 skulle ökas till 500 HV0,3 samt 
att uppkolningsdjupet skulle ändras från 0,05-0,18 mm till 0,10-0,18 mm. En utvärdering 
av att genomföra dessa förslagna förändringar rekommenderas då skruvarnas ythårdhet 
idag i vissa fall understiger 450 HV0,3. 

Skruvansatsens placering 
Genom försöksplanering kunde konstateras att lossdragningsmomentet ökar kraftigt då 
skruven vilar direkt mot metallen i rullhuset. Vid en eventuell framtida 
konstruktionsförändring av rullen skulle detta rekommenderas. Ett högre 
åtdragningsmoment kan då också användas utan att löpa risken att kopplingspaket trasas 
sönder.  

Skruvdragningsparametrar 
Åtdragningsmomentet visade sig som väntat påverka lossdragningsmomentet positivt. 
Det finns inga hinder för att öka denna parameter och därmed skapa bättre skruvförband. 
Detta eftersom denna parameter inte har någon negativ påverkan på 
sönderdragningsmomentet. Det är alltså inte lättare att förstöra skruvförbandet om ett 
högt åtdragningsmoment används, men däremot ökar lossdragningsmomentet betänkligt. 
Däremot bör åtdragningsmomentet inte sättas till högre än 1,5 Nm eftersom det annars 
finns risk att plasten i kopplingspaketet går sönder.  
 
Rotationshastigheten har ingen påverkan på någon av responserna. Någon tydlig 
spridningseffekt har heller ej detekterats, varför denna faktor kan ställas in på valfri nivå i 
intervallet mellan 300 och 600 varv per minut. 

Frammatning av skruv och maskinstopp 
För att minska antalet problem med skruvarnas frammatning sänktes lufttrycket, tiden för 
luftblåsning ökades från 1,0 sekunder till 2,4 sekunder och slusstiden ökades från 0,5 
sekunder till 0,6 sekunder. Maskinstoppen som ej är relaterade till problem med 
skruvarnas frammatning kan sannolikt minskas genom att stabilisera lufttrycket på 
skruven så att nivån ligger väl över två bar. 
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5.2.5 Control 
Denna den femte, och avslutande, fasen i DMAIC-projektet utförs inte i sin helhet av 
författaren. Detta eftersom flera av de föreslagna förändringarna inte kunnat 
genomföras, och därmed inte kan kontrolleras, inom tidsramen för detta examensarbete. 
Dock har en viss uppföljning genomförts, vilken presenteras nedan.  
 
Eftersom försöken i den automatiska skruvdragaren endast utförts på en modell önskade 
författaren verifiera förbättringen, dels för denna modell, men också för ytterligare några 
modeller. Efter försöket återstod 58 rullhus av de totalt 100 som införskaffades med den 
mindre håldiametern. Dessa fördelades på tre modeller av bältesrullar. Därefter 
genomfördes skruvdragningen med ett högt åtdragningsmoment (1,5 Nm), den mindre 
håldiametern, samt ett högt tryck på skruven. Rotationshastigheten på skruvdragaren 
sattes till 450 varv per minut. Eftersom en stabilisering av lufttrycket inte var utförd när 
uppföljningen genomfördes upprättas inga styrdiagram för att studera processens 
stabilitet, då variation i lufttrycket med hög sannolikt påverkar lossdragningsmomentet 
och därmed processens stabilitet. Istället genomförs statistiska hypotestester för att 
försöka påvisa förbättringar i lossdragningsmomentet. Jämförelserna görs med de 
mätningar som genomfördes i definitionsfasen, se kapitel 5.2.1.  
 
Normalfördelningsantagande kontrollerades och viss tveksamhet förekom i vissa fall. 
Kraftiga avsteg förekom dock inte och det var inte rimligt att tro att någon annan 
fördelning bättre skulle beskriva responsen. Då Montgomery (2001a) nämner att 
hypotestester har en viss robusthet mot icke-normalfördelat data, valde författaren att 
fortsätta analysen. Tabell 5:15 nedan visar resultatet av hypotestesterna. 
 
Tabell 5:15. Skillnader i lossdragningsmoment före och efter delvis genomförda förbättringar. Enhet: Nm 

Undre gräns Övre gräns
325R-vänster 1,0059 1,1800 -0,2091 -0,1391 0,0000
325R-höger 1,0740 1,0995 -0,0545 0,0035 0,0830
327R-vänster 1,0739 1,1672 -0,1287 -0,0580 0,0000
327R-höger 0,8082 1,1589 -0,3825 -0,3190 0,0000
329R-vänster 1,0555 1,2305 -0,2116 -0,1383 0,0000
329R-höger 1,0520 1,1900 -0,1854 -0,0906 0,0000

p-värdeKonfidensintervall (95 %)Modell Medelvärde före Medelvärde efter

 
 
Som kan utläsas ovan kan starkt signifikanta förbättringar i lossdragningsmomentet 
fastställas för samtliga testade modeller av bältesrullar förutom den högra skruven för 
325R. Det ska understrykas att samtliga 58 rullar var fullt godkända efter genomfört 
försök. Vid de skruvförband där skruven vilar mot plasten i kopplingspaketet uppstod 
dock ett något längre utstick av skruven på undersidan av rullhuset. Även om detta var 
inom uppsatta toleranser för samtliga rullar rekommenderas dock ett något lägre moment 
för dessa modeller för att undvika att utsticket blir för långt om till exempel variation i 
skruvarnas längd förekommer. I övrigt kan det alltså inte påvisas någon anledning till 
varför de inställningar som använts i detta uppföljningsförsök inte skulle användas i den 
dagliga produktionen.  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer som framkommit i DMAIC-
projektet. Slutsatserna är baserade på den analys som genomförts och knyter an till syftet 
med examensarbetet. 

6.1 Skruvförbandens kvalitet 
I detta examensarbete har det konstaterats att skruvförbanden framförallt påverkas av fyra 
faktorer. Dessa är håldiameter, åtdragningsmoment, skruvtryck och det material som 
skruvens ansats vilar mot. Författaren rekommenderar därför att håldiametern minskas 
från dagens 2,75 ± 0,05 mm till 2,70 ± 0,05 mm. Åtdragningsmomentet för den vänstra 
skruven för samtliga tillverkade modeller med förbränningskammare bör ökas och sättas 
till 1,5 Nm. För de modeller som saknar förbränningskammare, samt för den högra 
skruven på övriga modeller kan ett något lägre moment, till exempel 1,3 Nm användas, 
för att undvika att skruvens utstick blir för långt. Eftersom det är uppmätt kraftig 
variation i skruvtrycket samtidigt som detta med hög sannolikhet har inverkan på 
skruvförbandens kvalitet, bör detta stabiliseras på en relativt hög nivå på förslagsvis cirka 
tre bar. Det har också påvisats att om skruven vilar direkt mot rullhusets metall istället för 
mot zinkplattan eller plasten i kopplingspaketet kan lossdragningsmomentet höjas med 
cirka 30 %, förutsatt att åtdragningsmomentet hålls konstant. Rotationshastigheten har 
inte kunnat påvisas ha effekt på skruvförbandens kvalitet inom det undersökta området 
mellan 300 och 600 varv per minut. Därmed kan denna parameter sättas godtyckligt och 
de nivåer som används i dagsläget är lämpliga. 
 
För att säkerställa att stansningen av hålen i rullhusen ger ett stabilt och väl centrerat 
processutfall rekommenderas leverantören att övervaka stansningen med statistisk 
processtyrning. Detta kan ge vägledning för att avgöra till exempel när stansar måste 
bytas eller andra processförändringar måste genomföras. Författaren föreslår EWMA-
styrdiagram av den typ som presenterats i rapporten. Observera dock att stor hänsyn 
måste tas till autokorrelationen i datamaterialet.  
 
Ett ökat samarbete och överenskommelse med leverantören av skruvarna rekommenderas 
starkt för att enkelt kunna avgöra när skruvarna uppvisar defekt ythårdhet eller andra 
avvikelser ifrån specifikationerna. Särskilt rekommenderas en överenskommelse om var 
på skruven ythårdhetsmätningar ska genomföras samt på vilket avstånd från skruvens 
kant önskad ythårdhet ska vara uppnådd. Stramare krav för ythårdheten föreslås där 
minimikravet höjs från 450 HV0,3 till 500 HV0,3, samt att uppkolningsdjupet ändras till 
0,10-0,18 mm.  
 
För processutfallet i den automatiska skruvdragaren föreslås att toleranser fastställs för 
skruvarnas lossdragningsmoment. Förslagsvis bör den undre toleransgränsen vara cirka 
0,9-1,0 Nm, medan den övre toleransgränsen kan sättas till cirka 1,3-1,4 Nm. Dessa 
toleranser beror dock på hur lossdragningsmomentet förändras när samtliga 
förbättringsförslag är implementerade. Det bör också poängteras att återkommande 
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problem i skruvdragningsprocessen inte ska bemötas med ändringar i skruvdragarens 
iskruvningsparametrar. Beror problemen på defekt inkommande material ska materialet 
om möjligt ej användas. 

6.2 Maskinstopp och frammatning av skruvar 
Det har identifierats fyra faktorer som påverkar frekvensen av maskinstopp och fel i 
skruvarnas frammatning. Faktorerna är lufttrycket i frammatningen, tiden som luften 
blåser fram skruven, skruvslussens tid, samt trycket på skruven. För att öka 
skruvdragarens tillförlitlighet, framförallt avseende skruvframmatningen, har lufttrycket i 
frammatningen sänkts, tiden för luftens framblåsning har ökats från 1,0 sekunder till 2,4 
sekunder, samt skruvslussens tid har ökat från 0,5 sekunder till 0,6 sekunder. Dessa 
förbättringar är genomförda och verifierade. Uppstår problem med skruvmatningen 
återigen ska alltså inte dessa parametrar förändras. I enstaka fall kan möjligen mindre 
justeringar i lufttrycket behöva göras. Dessvärre finns i skrivande stund inte tillgänglig 
statistik över reduktionen i antalet fel, men författarens subjektiva bedömning är att 
antalet fel orsakade av felaktig skruvframmatning minskat betänkligt. 
 
Det har konstaterats att skruvdragaren stannar efter utförd skruvdragning då trycket på 
skruvarna sjunker under två bar. Av denna anledning återupprepas rekommendationen 
om att tillse att trycket på skruvarna är konstant. Införs detta kan både skruvdragarens 
och skruvförbandens stabilitet förbättras.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion om de metodval som gjorts beträffande 
validitet respektive reliabilitet. Resultatens generaliserbarhet och förslag på fortsatt 
forskning behandlas också. De lärdomar författaren tar med sig från projektet avslutar 
kapitlet. 

7.1 Avslutande metoddiskussion 
Resultaten i detta examensarbete grundar sig i hög utsträckning på insamlad primärdata. 
De mätmetoder som använts har varit väl anpassade för de mätningar som genomförts 
och i möjligaste utsträckning genomförts med objektiv, kalibrerad mätutrustning. Då 
författaren inte själv kunnat utföra mätningarna har extern expertis anlitats, vilket 
rimligen stärker mätningarnas validitet. Av tillförlitlighetsskäl har beräkningar utförts av 
ändamålsenliga datorprogram. I flera fall har resultaten också verifierats av författaren 
genom manuella beräkningar.  
 
Vad uppmätningen av rullhusens hål anbelangar gjordes ett stort antal mätningar över en 
längre tidsperiod. Därmed bör mätningarnas resultat kontrollera för den variation som 
finns mellan olika partier tillverkade av olika råmaterial och stansar. Bedömningen är att 
detta resultat med hög sannolikhet skulle kunna reproduceras vid en senare mätning.  
I den duglighetsstudie som genomförts gick det inte att påvisa att rullhusens håldiameter 
var normalfördelade. Detta berodde sannolikt på en för låg mätnoggrannhet. 
Duglighetsmåtten måste därför tolkas med något kritiska ögon. Dock kan jämförelser 
mellan de presenterade duglighetsmåtten göras. 
 
Det finns dock ett frågetecken angående den mindre håldiameterns påverkan på 
lossdragningsmomentet. Den nuvarande håldiametern är specificerad till 2,75 ± 0,05 mm, 
medan den testade håldiametern var satt till 2,70 ± 0,05 mm. Eftersom det också 
konstaterats att nuvarande hål i flera fall varit signifikant mindre än det nuvarande 
nominella värdet, innebär detta att det finns en liten risk att den faktiska skillnaden i 
håldiameter under försökens genomförande var mycket liten. Detta kan också förklara att 
den observerade effekten av att minska håldiametern var mindre än förväntat, om än klart 
signifikant. Det enda sättet att kringgå detta problem hade varit att mäta upp samtliga 
rullhus på förhand, vilket ut ett tidsperspektiv dock inte var genomförbart. 
 
Eftersom vissa av mätningarna genomförts på inkommande material med variation 
mellan och inom batcher, finns en risk att upprepade mätningar skulle ge annorlunda 
resultat. Detta gäller framförallt skruvarna där mätresultatet är mycket känsligt för 
mätmetod och där tidsmässiga ramar gör att endast ett fåtal skruvar kan uppmätas.  
 
Några ord ska också sägas om randomiseringsproblemen under försökens genomförande. 
Eftersom en faktor inte kunde randomiseras innebär detta att det helt korrekta sättet att 
analysera detta försök är av typen split-plot. Detta uppmärksammade författaren ej på 
förhand och försöken analyserades därför som vanliga faktorförsök. Då den 



 
-AVSLUTANDE DISKUSSION- 

 
 

 -71-

svårrandomiserade faktorn blockades erhölls dock inte några skillnader i resultaten, 
varför övriga faktorer som identifierats som aktiva verkligen var aktiva, och därmed inte 
uppträdde som sådana på grund av en något felaktig analysmetod. Ett frågetecken 
kvarstår för den svårrandomiserade faktorn. Även om denna identifierades som aktiv, är 
säkerheten inte densamma som för övriga faktorer. Dock finns det inget i övrigt som talar 
emot skruvtryckets signifikanta påverkan på responsen.  
 
I Sex Sigma-projekt är det brukligt att ekonomiska beräkningar genomförs för att 
uppskatta kostnader förorsakade av det kvalitetsproblem som studeras, samt eventuell 
besparingspotential. Detta har dock utelämnats i detta projekt. Anledningen till detta var 
att de största kostnaderna i det studerade problemet ligger i produktionsbortfall och 
effektivitetsförluster som uppkommer av störningar i produktionen. Då det är svårt att 
kvantifiera dessa kostnader valde författaren att inte lägga ner möda på detta, utan istället 
fokusera på huvudproblemen med skruvförbanden och den automatiska skruvdragaren. 

7.2 Generaliserbarhet av resultat 
Då detta DMAIC-projekt studerat en mycket specifik applikation för ALS är 
generaliserbarheten till andra skruvdragningsprocesser utanför organisationen begränsad. 
Dock bör resultaten med rimlig säkerhet kunna appliceras på andra 
skruvdragningsprocesser med liknande förutsättningar inom ALS. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då författaren inte besitter erforderliga kunskaper om konstruktion av skruvförband 
avseende material- och geometrival, har detta inte kunnat studeras i detta examensarbete. 
Dessa faktorer kommer sannolikt att påverka skruvförbandets kvalitet i hög utsträckning, 
varför detta skulle vara intressant att studera i framtida försök. 
 
Då inga regressionsmodeller med god predikterande förmåga av sönderdragnings-
momentet kunde identifieras, skulle det vara intressant att genomföra en djupare analys 
för att kunna identifiera faktorer som påverkar skruvförbandens styrka. 

7.4 Avslutande kommentarer 
Detta examensarbete har i författarens mening visat på hur användbara statistiska 
metoder kan vara för att studera kvalitetsproblem, samt försöka finna en lösning till 
desamma. Författaren har dock fått erfara att användandet av vissa av dessa metoder är 
tämligen tidskrävande och kräver omfattande planering. Framförallt åsyftas användandet 
av försöksplanering, vilket är en förträfflig metod för problemlösning men väldigt 
tidskrävande, både före och efter försökens genomförande. Den främsta lärdomen 
författaren tar med sig är behovet av omfattande planeringsarbete innan försökens 
genomförande. Vikten av detta kan inte nog poängteras, utan välplanerade försök är helt 
avgörande för resultatens tillförlitlighet.  
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9 BILAGOR 
 
Bilaga 1: Projektöversikt 
 
Tabell B:1. Projektöversikt för DMAIC-projektet. 

Projekttitel: Skruvdragning bältesrullar Startdatum: 24 januari 2005
Preliminärt slutdatum: 31 maj 2005

Projektansvarig: Johan Thurn Handledare/Mentor: Lars-Erik Hallenberg (Autoliv Sverige AB)
        Erik Vanhatalo (Luleå tekniska universitet)

Business Case

Målsättning

Scope

Förväntade effekter

Projektets Status
Fas i DMAIC-projektet Status

Define Avslutad 2005-02-17
Measure Avslutad 2005-04-13
Analyze Avslutad 2005-04-29
Improve Avslutad 2005-05-10, Åtgärder föreslagna, delvis genomförda
Control Delvis genomfört, fortsatt uppföljning genomförs av Autoliv Sverige AB

                              Projektöversikt                                    Datum: 050510

Att skapa en skruvdragningsprocess med väsentligt lägre antal produktionsstopp och 
identifiera faktorer som kan öka skruvens lossdragnings- och sönderdragningsmoment. Detta 
kan resultera i en stabilare process med reducerad risk för kundreklamationer.

Skruvdragningsprocessen har problem med många produktionsstopp och kvalitetsbrister i den 
färdiga produkten. Dessa brister yttrar sig bland annat i glappande kopplingspaket och 
fjäderkassetter samt slirande skruvar och trasiga gängor. Det är av väsentlig betydelse att 
dessa brister kan åtgärdas så att omarbetningar, kassationer och kundreklamationer kan 
reduceras.

6 Sigmaprojektet innefattar att identifiera faktorer som påverkar skruvdragningsprocessen 
negativt, identifiera förbättringsmöjligheter och om möjligt genomföra dessa. Projektet 
omfattar den automatiserade skruvdragningsprocessen och de parametrar som inverkar på 
processutfallet. Begränsningarna i projektet ligger i eventuella erforderliga förändringar i den 
tillverkade produktens konstruktion med avseende på materialval och geometrier. Tillgänglig 
tid är maximalt 20 veckor. Detta inkluderar även dokumentation av arbetet.

Färre reklamationer leder till ökad kundtillfredsställelse. Högre produktivitet på grund av färre 
omarbetningar. Kostnadsbesparing på grund av färre kassationer.
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Bilaga 3: Analys av andra ordningens autoregressiva modell för 
bältesrullemodell 325L-vänster skruv. 
 
Nedan ges resultatet av analysen som genererats av statistikmjukvaran Minitab 14.0. 
Författaren har tolkat resultaten genom att konsultera den eminenta hjälpfunktionen i 
programmet. För att tidsseriemodeller ska kunna appliceras bör antagandet om konstant 
medelvärde och varians vara uppfyllt. Detta kontrolleras först genom att studera ett 
tidsseriediagram. Denna ges nedan i diagram B:1. 
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Diagram B:1. Tidsseriediagram för lossdragningsmomentet. 

 
Tidsseriediagrammet ovan tyder på att variansen är tämligen konstant men att 
medelvärdet stiger över tiden. Analysen fortsattes dock eftersom senare analyser kan 
påvisa brister i den föreslagna modellens tillförlitlighet. 
 
Minitab 14.0 ger nedanstående resultat då en andra ordningens autoregressiva modell 
appliceras på problemet. 
 
ARIMA Model: 325L_vänster  
Estimates at each iteration 
 
Iteration       SSE       Parameters 
   0        0,838059  0,100  0,100  0,963 
   1        0,374327  0,250  0,244  0,598 
   2        0,225350  0,324  0,394  0,325 
   3        0,203938  0,330  0,478  0,215 
   4        0,201977  0,333  0,506  0,178 
   5        0,201802  0,336  0,515  0,165 
   6        0,201785  0,337  0,518  0,160 
   7        0,201784  0,337  0,519  0,158 
   8        0,201783  0,337  0,520  0,158 
 
Relative change in each estimate less than 0,0010 
 
Final Estimates of Parameters 
 
Type          Coef   SE Coef      T      P 
AR   1      0,3374    0,1020   3,31  0,001 
AR   2      0,5197    0,1028   5,06  0,000 
Constant  0,157539  0,006156  25,59  0,000 
Mean       1,10245   0,04308 
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Fortsättning av Minitab-resultat: 
 
Number of observations:  74 
Residuals:    SS =  0,198625 (backforecasts excluded) 
              MS =  0,002798  DF = 71 
 
 
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 
 
Lag            12     24     36     48 
Chi-Square   14,2   32,8   53,5   71,7 
DF              9     21     33     45 
P-Value     0,116  0,049  0,013  0,007 

 
Residualerna förefaller fortfarande vara något korrelerade. Detta kan konstateras genom 
att studera sista raden ovan där det kan utläsas att p-värdet är mindre än 0,05 för långa 
tidsfördröjningar, vilket innebär att hypotesen om att residualerna ej är korrelerade får 
förkastas. Eftersom korrelation förekommer mellan residualerna innebär detta att 
autokorrelationen ej är fullständigt eliminerad, varför detta kan få negativa konsekvenser 
för tillämpningen av styrdiagram för residualerna.  
 
Residualanalys 
I diagram B:2 nedan ges grafer över den föreslagna modellens residualer. 
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Diagram B:2. Residualanalys av andra ordningens autoregressiva modell. 

 
En analys av modellens resiudualer i diagram B:2 visar inga tecken på att modellen inte 
skulle vara tillämpar i detta fall. Residualerna förefaller vara normalfördelade och inga 
mönster kan urskiljas i övriga residualdiagram. Genom att studera 
autokorrelationsfunktionen och den partiella autokorrelationsfunktionen för residualerna 
erhålls en uppfattning om autokorrelationen nuvarande magnitud. Denna analys visar att 
korrelation bland residualerna förekommer, men att den får anses vara låg. 
Autokorrelationen är till stor del eliminerad. Styrdiagram för de individuella residualerna 
kan nu upprättas och ges i bilaga 4 tillsammans med styrdiagram för övriga modeller av 
bältesrullar som behandlas.  
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Bilaga 4: Styrdiagram för lossdragningsmoment 
 
Nedan i diagram B:3 till och med B:8 presenteras styrdiagram för 
lossdragningsmomentet för modellerna 325L, 327R och 329R. Styrdiagram presenteras 
för vänster respektive höger skruv. 
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      Diagram B:3. Modell 325L-vänster skruv.       Diagram B:4. Modell 325L-höger skruv. 
 
Processen förefaller vara tämligen stabil. Notera dock att för både vänster och höger 
skruv sjunker lossdragningsmomentet vid ett tillfälle vilket ger larm i 
spridningsdiagrammet för vänster skruv (punkt 23), samt i både medelvärde och 
spridningsdiagrammen för höger skruv (punkt 14). Processen kan därför inte anses vara 
helt stabil. 
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      Diagram B:5. Modell 327R-vänster skruv.       Diagram B:6. Modell 327R-höger skruv. 
 
Diagram B:5 ovan indikerar att processen för vänster skruv ej är stabil. 
Mellangruppsvariationen är stor med kraftiga fluktuationer. Höger skruv, som ses i 
diagram B:6, förefaller ha ett stabilt utfall. Observera att antalet mätpunkter är för få för 
att dra säkra slutsatser.  
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Bilaga 4: Styrdiagram för lossdragningsmoment 
 
Modell 329R 
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      Diagram B:7. Modell 329R-vänster skruv.       Diagram B:8. Modell 329R-höger skruv. 
 
Diagrammen ovan indikerar på en stabil process för både vänster och höger skruv. Dock 
erhålls en larmpunkt initialt för höger skruv. Då detta var den absolut första mätningen 
som genomfördes kan detta mätvärde bero på författarens ovana att mäta 
lossdragningsmomentet. 
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Bilaga 5: Ishikawadiagram 
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Bilaga 5: Ishikawadiagram 
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Bilaga 5: Ishikawadiagram 
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Bilaga 5: Ishikawadiagram 
 
 

Sk
ru

v-
m

at
ni

ng
sf

el
 

Fö
r t

id
ig

 m
at

ni
ng

 

In
di

ke
ra

r e
j a

tt 
sk

ru
v 

fin
ns

 

T
id

pu
nk

t 
fö

r m
at

ni
ng

 
av

 s
kr

uv
ar

 

 M
as

ki
ni

ns
tä

lln
in

ga
r 

Sl
us

sa
rn

as
 

fu
nk

tio
n 

Lu
ft

tr
yc

k 
i 

fr
am

m
at

ni
ng

 
G

iv
ar

na
 s

om
 

in
di

ke
ra

r s
kr

uv
 

U
nd

er
hå

lls
fr

ek
ve

ns
 

Sm
ut

s 
på

 g
iv

ar
e 

G
iv

ar
ty

p 

Pr
og

ra
m

- 
in

st
äl

ln
in

ga
r 

Pr
og

ra
m

 

U
nd

er
hå

lls
fr

ek
ve

ns
 

Tr
yc

kr
eg

ul
at

or
er

na
s 

fu
nk

tio
n 

K
on

tr
ol

le
rb

ar
a 

fa
kt

or
er

 

Sk
ru

va
rn

as
 

eg
en

sk
ap

er
 

 D
ef

or
m

at
io

ne
r 

 G
än

gd
ju

p 

   
 S

kr
uv

en
s 

lä
ng

d 

 L
än

gd
 p

å 
gä

ng
de

l 

Fr
äm

m
an

de
 m

at
er

ia
l 

Sl
an

ga
rn

a 

O
lik

a 
sl

an
gl

än
gd

 

O
lik

a 
bö

j 

To
le

ra
ns

er
 

Fe
la

kt
ig

 s
kr

uv
ty

p 
Pr

og
ra

m
 o

ch
 

m
od

el
lb

er
oe

nd
e 

O
lik

a 
på

 h
ög

er
 

oc
h 

vä
ns

te
r 

Fa
kt

or
er

 s
om

 k
an

 s
tö

ra
 

pr
oc

es
se

n 
oc

h 
so

m
 ä

r 
sv

år
a 

el
le

r 
om

öj
lig

a 
at

t 
ko

nt
ro

lle
ra

 e
lle

r 
öv

er
va

ka
 



 

 1 (2)

Bilaga 6: EWMA-styrdiagram för rullhusen 
 
I diagram B:9 till B:11 visas styrdiagram för hål två till fyra för vänsterhusen 
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          Diagram B:9. Styrdiagram för hål två.       Diagram B:10. Styrdiagram för hål tre. 
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          Diagram B:11. Styrdiagram för hål fyra. 
 
Processerna som stansar hålen och lackerar rullhusen förefaller följa ett specifikt mönster 
för samtliga hål. I samtliga fall sjunker håldiametern för att sedan öka igen. För hål ett 
och hål två sjunker diametern för mycket och processens stabilitet kan anses vara 
förlorad. 
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Bilaga 6: EWMA-styrdiagram för rullhusen 
 
I diagram B:12 till B:14 visas styrdiagram för hål två till fyra för högerhusen. 
 

Sample

EW
M

A

2018161412108642

2,760

2,755

2,750

2,745

2,740

2,735

2,730

__
X=2,74645

UCL=2,75961

LCL=2,73329

EWMA Chart of Provgruppsmedelvärde hål 2-Höger

 Sample

EW
M

A

2018161412108642

2,765

2,760

2,755

2,750

2,745

2,740

2,735

2,730

2,725

__
X=2,7434

UCL=2,75992

LCL=2,72688

EWMA Chart of Provgruppsmedelvärde hål 3-Höger

 
          Diagram B:12. Styrdiagram för hål två.        Diagram B:13. Styrdiagram för hål tre. 
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         Diagram B:14. Styrdiagram för hål fyra. 
 
Mönstret i ovanstående styrdiagram är det direkt motsatta än för vänsterhusen. För hål  
två till fyra erhålls larm i samma punkt, det vill säga punkt fem. För hål fyra identifieras 
ytterligare en punkt där processens fastställs som instabil. Det finns alltså anledning att 
förbättra processens stabilitet, vilket kan leda till en stabilare skruvdragningsprocess. 
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Bilaga 7: Försöksplanering manuell skruvdragare  
 
Respons: Lossdragningsmoment vänster skruv. 
Analysen genomförd som duplikat. 
 
 Tabell B:2. Effect list. 

Term Effect Sum of Squares Percent Contribution
Intercept

A -0,2620 0,1716 51,48
B 0,1081 0,0292 8,76
C 0,2094 0,1097 32,90

AB -0,0484 0,0059 1,76
AC 0,0142 0,0005 0,15
BC -0,0574 0,0082 2,47

ABC -0,0082 0,0002 0,05
Curvature -0,0570 0,0081 2,44
Lack Of Fit 0,0000 0,00
Pure Error 0 0

Lenth's SME 0,3898415
Lenth's SME 0,3898415  
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Diagram B:15. Normalfördelningsdiagram för effekterna. 
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Bilaga 7: Försöksplanering manuell skruvdragare 
 
Design projicerad till en 22-design med två replikat. 
 
Respons: Lossdragningsmoment vänster skruv. 
Analysen genomförd med två gömda replikat. 
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Diagram B:16. Normalfördelningsdiagram för effekterna. 

 
Tabell B:3. ANOVA för modellen. 

Source Sum of Squares DF Mean Square F-Value Prob > F
Model 0,2813 2 0,1406 19,189 0.0025 significant

A 0,1716 1 0,1716 23,415 0.0029
B 0,1097 1 0,1097 14,963 0.0083

Curvature 0,0081 1 0,0081 1,108 0.3330 not significant
Residual 0,0440 6 0,0073

Lack of Fit 0,0005 2 0,0003 0,023 0.9772 not significant
Pure Error 0,0435 4 0,0109
Cor Total 0,3334 9  

 
Tabell B:4. Regressionsmodellens förklaringsgrad. 
R-Squared 0,8648
Adj R-Squared 0,8197
Pred R-Squared 0,6878
Adeq Precision 9,1637  
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Bilaga 8: Försöksplanering automatisk skruvdragare 
 
Respons: Lossdragningsmoment vänster skruv. 
Resultatet presenteras med centrumpunkterna eliminerade. 
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Diagram B:17. Normalfördelningsdiagram för effekterna. 

 
 
 

Tabell B:5. ANOVA för modellen. 
Source Sum of Squares DF Mean Square F-value Prob > F
Model 0,5280 3 0,1760 72,607 < 0.0001 significant

A 0,0101 1 0,0101 4,174 0.0486
C 0,5069 1 0,5069 209,099 < 0.0001
D 0,0098 1 0,0098 4,046 0.0520

Residual 0,0848 35 0,0024
Lack of Fit 0,0067 4 0,0017 0,661 0.6238 not significant
Pure Error 0,0782 31 0,0025
Cor Total 0,6129 38  

 
Tabell B:6. Regressionsmodellens förklaringsgrad. 
R-Squared 0,8616
Adj R-Squared 0,8497
Pred R-Squared 0,8282
Adeq Precision 18,5341  
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Bilaga 8: Försöksplanering automatisk skruvdragare 
 
Respons: Lossdragningsmoment höger skruv. 
Resultatet presenteras med centrumpunkter. 
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Diagram B:18. Normalfördelningsdiagram för effekterna. 

 
 
 

Tabell B:7. ANOVA för modellen. 
Source Sum of Squares DF Mean Square F-Value Prob > F
Model 0,6295 3 0,2098 57,192 < 0.0001 significant

A 0,0486 1 0,0486 13,250 0.0007
C 0,5546 1 0,5546 151,151 < 0.0001
D 0,0263 1 0,0263 7,175 0.0102

Curvature 0,0277 1 0,0277 7,541 0.0085 significant
Residual 0,1725 47 0,0037

Lack of Fit 0,0220 7 0,0031 0,834 0.5658 not significant
Pure Error 0,1505 40 0,0038
Cor Total 0,8297 51  

 
Tabell B:8. Regressionsmodellens förklaringsgrad. 
R-Squared 0,7850
Adj R-Squared 0,7712
Pred R-Squared 0,7432
Adeq Precision 18,1893  
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Bilaga 8: Försöksplanering automatisk skruvdragare 
 
Respons: Lossdragningsmoment höger skruv. 
Resultatet presenteras med centrumpunkter eliminerade. 
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Diagram B:19. Normalfördelningsdiagram för effekterna. 

 
 
 

Tabell B:9. ANOVA för modellen. 
Source Sum of Squares DF Mean Square F-Value Prob > F
Model 0,5933 3 0,1978 64,568 < 0.0001 significant

A 0,0198 1 0,0198 6,465 0.0154
C 0,5546 1 0,5546 181,062 < 0.0001
D 0,0189 1 0,0189 6,178 0.0177

Residual 0,1103 36 0,0031
Lack of Fit 0,0093 4 0,0023 0,738 0.5732 not significant
Pure Error 0,1010 32 0,0032
Cor Total 0,7036 39  

 
Tabell B:10. Regressionsmodellens förklaringsgrad. 
R-Squared 0,8433
Adj R-Squared 0,8302
Pred R-Squared 0,8065
Adeq Precision 18,4840  
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Bilaga 9: Försöksplaner för skruvmatningsfel i automatisk 
skruvdragare 
 
Tabell B:11. Inledande försök för skruvmatning i automatisk skruvdragare. 

Stannar 4 skruvar 0 skruv Stopp totalt Notering

Run 
order

A: 
Lufttryck

B: Tid 
för luft

C: Sluss-
tid V H V H

1  +2 varv 2,5 1 4 0 0 0 1 1 0 6
2 Befintligt 1,7 0,6 2 1 2 0 0 0 0 5
3  +2 varv 1 0,2 3 1 1 1 1 1 6 14 Fick avbrytas efter 15 min.
4 Befintligt 1,7 0,6 1 0 1 0 4 0 1 7
5  +2 varv 2,5 1 4 5 0 0 0 0 0 9
6  -2 varv 2,5 0,2 0 0 6 1 6 0 0 13 Fick avbrytas efter 15 min.
7  -2 varv 1 1 3 2 4 0 25 0 0 34 Fick avbrytas efter 2 h.
8  -2 varv 2,5 0,2 Genomfördes ej 
9  -2 varv 1 1 Genomfördes ej 
10  +2 varv 1 0,2 Genomfördes ej 

3 skruvar 1 skruv

 
 
 
 
Tabell B:12. Uppföljningsförsök för skruvmatning i automatisk skruvdragare. 

Stannar 4 skruvar 0 skruv Stopp totalt Notering
Run 

order
A: Luft-

tryck
B: Tid 
för luft

C: Sluss-
tid V H V H V H

1 högt 2,4 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 högt 3 0,2 1 3 5 0 4 2 0 0 0 15 Försök avbröts
3 högt 1,8 1 4 2 3 0 1 2 0 0 0 12
4 högt 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 lågt 1,8 0,2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 10 Försök avbröts
6 lågt 1,8 0,2 Genomfördes ej
7 lågt 3 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5
8 högt 1,8 0,2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 Försök avbröts
9 lågt 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10 högt 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6
11 lågt 1,8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
12 högt 3 0,2 Genomfördes ej
13 lågt 3 0,2 0 1 3 1 2 0 0 0 0 7 Försök avbröts
14 lågt 3 0,2 Genomfördes ej
15 lågt 2,4 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 högt 1,8 0,2 Genomfördes ej
17 lågt 2,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 lågt 1,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 högt 1,8 1 0 0 2 0 1 7 0 0 0 10
20 högt 2,4 0,6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Skruv slirar3 skruvar 1 skruv

 




