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Quality is never an accident; it is always the results of intelligent effort. 

John Ruskin (1819-1900) 
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Förord 

Detta examensarbete är ett avslutande moment i civilingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet inom ämnesområdet kvalitetsutveckling. Examensarbetet omfattade 30 hp och 

berörde arbete med duglighetsstudier som genomfördes på uppdrag av Bosch Rexroth på 

deras tillverkningsanläggning i Mellansel.  

Författarna av detta examensarbete vill passa på att tacka våra handledare Carolina och Jörgen 

för engagemang och intresse som de visade för studien. Författarna vill även tacka övrig 

personal vid Bosch Rexroth i Mellansel för all hjälp genom examensarbetet. 

Till sist vill vi tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet Yuji Yamamoto för den 

stöttning och engagemang som getts under examensarbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Duglighetsstudier är verktyg som används allt oftare i industriell tillverkning för att beskriva 

hur ett företags processer presterar i förhållande till bestämda kvalitets- och toleranskrav. 

Kunskapen om hur processer presterar bidrar till att företag kan fokusera sitt kvalitetsarbete 

på att minska den variation som orsakar bristande kvalitet. Syftet med studien var att 

undersöka hur väl olika tillverkningsprocesser på Bosch Rexroth i Mellansel presterade. Detta 

gjordes genom mätsystemanalys och duglighetsstudier. 

Bosch Rexroth i Mellansel tillverkar radialkolvmotorer för industrier som kräver motorer med 

ett högt vridmoment. Fallstudierna omfattade produkterna CA kolv som tillverkades med 

maskinell serieproduktion utan en mänsklig inverkan och CA 210 cylinderblock som hade en 

hantverksmässig tillverkning med korta produktionsserier. 

Mätsystemanalysen genomfördes för att säkerställa prestandan i de mätsystem som användes 

vid fallstudierna. Den genomfördes i två etapper där Steg-1 säkerställde mätdonen och dess 

prestanda. I Steg-2 genomfördes en Gage R&R för att säkerställa mätsystemens 

reproducerbarhet och repeterbarhet. Mätsystemens reliabilitet i tillverkningsprocesserna 

visade på en stor skillnad i både mätfrekvens och syfte med mätningarna. Processen för CA 

kolv uppvisade ett tydligare syfte med mätningarna samt en utarbetad mätfrekvens mellan 

operatörerna. Processen för cylinderblock uppvisade en sämre systematik när det gällde 

mätfrekvensen och baserades mer på känsla och värderingar. 

Duglighetsstudien genomfördes utifrån mått som ansågs kritiska för motorns funktionalitet 

men även mått som klassades som viktiga produktionsmått. Datamaterial samlades in både i 

form av historisk data från kontrollmätningar, utförda av mätrummet, och primärdata direkt 

från produktionen. Duglighetsstudier som genomfördes på Bosch Rexroth i Mellansel visade 

på en sviktande duglighet för båda fallstudierna. Det mått som visade på en svag duglighet var 

mått som inte kunde kontrolleras direkt i produktionen. Undersökningen visade även en 

skillnad på duglighet emellan processerna, där processen för CA cylinderblock visade en 

generellt bättre duglighet. Detta visar att processer med operatörer som kan kontrollera och 

aktivt styra produktionen kan få en bättre duglighet trots processens hantverksmässiga 

utformning. Det kan betyda att dugligheten till största del sitter hos operatörerna, vilket gör att 

nya operatörer kan förändra processens duglighet. 

 



Abstract 

Abstract 

Capability studies are tools in industrial manufacturing that are being used more frequently to 

describe how well processes are performing according to quality and tolerance requirements. 

Knowledge of how processes are performing provides the possibility to focus the quality 

work on reducing the variation that is causing the capability deficit. The purpose of this study 

was to examine how well Bosch Rexroth's manufacturing processes are performing by using 

measurement system analysis and capability studies. 

Bosch Rexroth in Mellansel is manufacturing radial piston engines for industries that need an 

engine with high torque. This study was focusing on CA piston with a fully mechanized mass 

production without human influences and CA 210 cylinder block with a more artisanal 

manufacturing with short production series. The two products were treated separately in two 

case studies. 

The measurement system analysis was conducted in order to ensure the performance of the 

measurement tool that was going to be used in the case study. The measurement system 

analysis was done in two phases where the Phase-1 was involving the actual measurement 

tools and their performance. In Phase-2 a Gage R&R was done with the help of operators to 

ensure measurements capability on reproducibility and repeatability. The measurement 

systems reliability in the manufacturing process showed a huge difference in measurement 

frequency and the purpose of the measurement. The process of the CA piston showed a clear 

purpose with the measurement and an elaborate measurement frequency between operators. 

The process for the cylinder block showed a lack of measurement frequency and was based 

on the operator’s feelings and values. 

The capability studies were conducted based on measurements that considered key 

characteristics for the functionality of the engine. Data was mainly collected and used from 

primary sources. The study was focusing on the production process were some key 

characteristics couldn’t be measured. In those cases secondary data was collected from earlier 

measurement protocols. The capability studies on key characteristics showed an overall weak 

capability. The study also showed a difference between the two cases where the cylinder 

block process generally had a better capability than the piston process. It shows that processes 

where operators has the opportunity to control the production can improve capability despite 

the artisanal nature of the process. This would imply that the capability is dependent on the 

operators and that new operators could have a great impact on the process capability. 



Arbetsfördelning 

Arbetsfördelning 

Examensarbetet har genomförts efter planerat tidsschema. De delar som ingår i rapporten har 

författarna försökt att dela lika för att uppnå en så jämställd arbetsbörda som möjligt. 

Författarna har ansvarat för olika kapitel, se ansvarsfördelning i Tabell 1.1. Med det menas att 

båda arbetat med respektive kapitel men ansvaret för respektive kapitel har fördelats. Båda 

författarna har haft ansvar för korrekturläsning av rapportens delar. Vid val av teorier har 

båda författarna läst berörda artiklar för att sedan diskutera innehållet och dess koppling till 

studiens syfte. Det har gett båda författarna en förståelse om de krav som ställts vid insamling 

av datamaterial. 

Datainsamlingen har genomförts i samråd med handledare på BRM och berörd personal. Det 

har även skett med övervakande av personal från BRM för att validera att mätningarna har 

gjorts på rätt sätt. De statistiska beräkningarna har genomförts med hjälp av Minitab® där 

resultatet har diskuterats med berörd kvalitetspersonal på BRM. 

Tabell 1.1: Visar uppdelningen på rapportens olika delar. 

Rapport del Ansvarig 

Sammanfattning/abstract Fredrik 

Inledning Robert 

Metod Fredrik 

Teoretisk referensram Fredrik 

Arbetsmodell Fredrik 

Fallstudie Robert 

Analys Robert 

Slutsats och rekommendationer Robert 

Referenser Fredrik 

Bilagor Robert 

Övrigt Fredrik 

 



Ordlista 

Ordlista 

BRM 

 

Bosch Rexroth Mellansel 

ISO 

 

International Organization for Standardization 

JIT 

 

 

Just-in-time, produktionsfilosofi om att tillverka rätt varor, i rätt kvantitet 

och i rätt tid. 

Kontrollplan 

 

 

En bestämmelse över vilka mått som skall mätas vid varje arbetsstation, i 

vilken omfattning och med vilket mätdon. 

Läppaxeln 

 

 

 

En diamantförklädd cylinder som används för att bearbeta och förfina den 

inre ytan på kolven. Läppaxeln slipas förhand innan användning av 

personal på BRM för att uppnå bra diamantyta. 

Mätsystem 

 

 

Det system som omfattar alla faktorer för att mäta ett utsatt mått ex 

operatör och mätdon. 

Mätrummet 

 

 

Den avdelning på BRM som ansvarar för kontrollmätning och 

produktionen mätsystem. 

MSA 

 

Mätsystemanalys 

OCAP 

 

Out-of-control-action plan 

PDSA 

 

Plan-Do-Study-Act (Planera, Gör, Studera, Lär) 

PPM 

 

Parts-Per-Million visar antalet uppskattade felproducerade enheter som 

kommer att tillverkas på en miljon tillverkade enheter med den aktuella 

fördelningen. 

 

R&D 

 

 

Forskning och utveckling, avser avdelningen för forskning och utveckling 

vid Bosch Rexroth i Mellansel 

Ra 

 

 

Mått som beskriver ytans släthet eller grovhet där ju högre värde beskriver 

en sämre yta. 

Rk 

 

Mått som beskriver måttet på en ytprofil med eliminering av gropar. 

Rpk 

 

Mått som beskriver topparna på en yta som eliminerats av kärnytan. 

SPS 

 

Statistisk processtyrning  

Splines 

 

 

Är den kugghjulsliknande del på cylinder där drivaxeln monteras för drift 

av motorn. 
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1. Introduktion 

Det inledande kapitlet innehåller en kort beskrivning av bakgrund och problembeskrivning 

till det berörda området. Därefter följer en företagsbeskrivning, syftet med undersökningen 

samt tillhörande forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med avgränsningar och vidare 

disposition.  

1.1 Introduktion 

Runt om i världen finns en ständig konkurrens och företag som försöker skapa lönsamhet. 

Samtidigt som nya konkurrenter uppkommer och nya marknader öppnar sig så gäller det att 

alltid ligga steget före sina konkurrenter (Bergman & Klefsjö, 2007). Montgomery (2013) 

antyder att ett företag som kan kontrollera och ständigt förbättra sin kvalitet har ett stort 

övertag gentemot sina konkurrenter.  

En av de mest centrala delarna vid arbete med offensiv kvalitetsutveckling är att fatta beslut 

på fakta (Deleryd, Deltin & Klefsjö, 1997). För att kunna förbättra processerna krävs många 

gånger att ha god kännedom om processen och om dess uppkommande variation. Variation 

finns överallt och har alltid varit ett problem framförallt inom tillverkningsindustrin eftersom 

produkter aldrig är varandra lik oavsett hur nära i tiden produkterna är tillverkade (Deleryd, 

1998). Detta bidrar till att många produkter kasseras, vilket i många fall kan det bero på snäva 

toleranskrav. Vännman (2002) förklarar att den naturliga variationen uppkommer överallt, ett 

sätt att hantera den är genom användning av statistiska verktyg för att kunna analysera 

processen och därifrån dra slutsatser och fatta beslut. Bergman och Klefsjö (2007) menar att 

det många gånger saknas ett statistiskt arbetssätt vilket kan bidra till felaktiga antaganden om 

processen. Detta kan i sin tur leda till felaktiga beslut som inte är baserade på fakta.  

Genom att förstå och hantera variationen kan processen styras i rätt riktning för att kunna 

producera produkter med hög kvalitet (Montgomery, 2013). Detta leder i sin tur till att 

kvalitetsbristkostnaderna minskar inom företaget (Bergman & Klefsjö, 2013). Vidare anser 

Bergman och Klefsjö (2013) att en förbättrad kvalitet även leder till nöjdare kunder, lägre 

personalomsättning, kortare ledtider, minskade kassationer och högre produktivitet. Eklund 

(1997) tillägger att kvalitetsproblem, mänskliga problem och ergonomiska problem ofta 

uppkommer av gemensam orsak. Vidare lyfter Eklund (1997) upp tillfredställelse och 

välbefinnande som två viktiga faktorer för att ständigt kunna leverera och producera med en 

hög kvalitet. Det betyder att en förbättrad kvalitet även kan leda till en förbättrad arbetsmiljö. 

Vid arbete med ständiga förbättringar är det många företag som arbetar med duglighetstudier, 

med grundtanke att få en bättre förståelse för processen och därigenom finna 

förbättringspotential (Deleryd, 1999). Bergman och Klefsjö (2007) påstår att 

duglighetsstudier blir allt vanligare och detta på grund av en ökad förståelse av värdet 

samtidigt som det är ett ökande krav från kunder och leverantörer. För att kunna påvisa 

huruvida en process är duglig eller inte används duglighetsindex som är framtagna först och 

främst inom tillverkningsindustrin (Chein-Wei, Pearn, & Kots, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det blir populärare med produktionsfilosofier som Just-in-time (JIT), korta produktionsserier 

och flerproduktprocesser (Gyu & Marc, 2000). Genom att göra produktionen mer 

anpassningsbar med möjlighet att tillverka olika produkter i samma process så förändras inte 

bara produktionens utseende. Det skapar även problem att nyttja statistiska verktyg som 

kräver stora datamängder för att kontrollera produkters kvalitet (Deleryd & Vännman, 1997).  

Ferguson (1990) nämner att en av de viktigaste faktorerna vid utformning av en process är att 

processen ska kunna reproducera produkternas kritiska egenskaper. När det gäller att 

bestämma leverantörers prestanda är kvalitet och leveranssäkerhet två väldigt viktiga kriterier 

(Chen, Huang, & Chang, 2006).  

Processer som arbetar med ständiga omställningar i produktionen skapar ett mer aktivt arbete 

för operatörer. Detta ökar i många fall det mänskliga inflytandet inom processen. Genom att 

förändra processerna för att skaffa fler omställningstider, arbeta med korta produktionsserier 

och en högre kontrollmöjlighet för att uppnå en säkrare leveranssäkerhet så kan detta inte stå 

på en bekostnad av produkternas kvalitet. 

1.3 Verksamhetsbeskrivning 

Bosch Rexroth i Mellansel, som framöver kommer betecknas BRM, är ledande inom 

hydraulsystem och motorer som används inom större industrier där ett högt vridmoment 

erfordras. Detta gäller industrier som till exempel gruvindustrin eller tillverkningsindustrier 

för gummi, papper och plast. Drivsystemen består av motor, aggregat och ett kontrollsystem. 

Fabriken i Mellansel köptes av Bosch från Ratos år 2008 och har idag cirka 400 anställda.  

Idag producerar BRM mot order men arbetar för att införa ett dragande kanban system för att 

få ett bättre flöde i produktionen. För att det inte ska bli stopp i flödet så gäller det att inskaffa 

en säker produktion genom att minimera antalet felproducerade enheter. Målet är att skapa 

säkrare process som bidrar till ett mer stabilt och kontinuerligt flöde genom hela processen. 

Genom att skapa ett mer kontinuerligt flöde med hjälp av ett kanban system bidrar detta till 

kortare produktionsserier och fler omställningar i flertalet av maskinerna. BRM har idag 

problem med felproducerade produkter som antigen leder till omarbetning eller kassation. Vid 

vissa fall når felproducerade enheter fram till montering och uppmärksammas först vid 

testning av motorerna. Detta bidrar till stora kvalitetsbristkostnader i form av omarbetning 

eller kassationer. 

BRM har ett stort utbud på olika radialkolvmotorer för att passa många olika kunder. Det som 

studerades i detta arbete var kolv och cylinderblock tillhörande plattform CA 210. En 

beskrivning av CA motorns olika delar kan ses i Figur 1.1. 
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Figur 1.1: En principbild av radialkolvmotor CA.  

Denna studie har fokuserat på kolvar (se nr 3 i Figur 1) och cylinderblock (se nr 5 & 6 i Figur 

1), på grund av dess olika utformade processer. 

Tillverkningen och kontrollmätning av kolvar sker systematiskt där den mänskliga påverkan 

inom processen är låg. Mätningen sker i stor utsträckning genom automatiska mätsystem med 

ingen eller väldigt låg mänsklig inverkan. Cylinderblocken har istället en stor mänsklig 

inverkan genom processen både vid tillverkningen och vid mätning. I detta fall sker 

mätningen för hand och kontinuerligt under tillverkningen för att kunna styra produktionen. 

BRM arbetar för att färdigställa kontrollplaner som innefattar bland annat artikelns mått, 

toleranser, mätutrustning och mätfrekvens. Tanken är att den ska ligga som stöd för 

operatörer för att veta hur och när mätningar ska utföras. Generellt sett är BRM i en väldigt 

tidig fas i kvalitetsutvecklingsarbete och inga duglighetsstudier är ännu utförda utan 

förbättringsarbeten uppkommer ofta från upprepade problem. BRM arbetar med sin strategi 

som fokuserar på ökad effektivitet genom att ständigt utveckla processerna och vill att ”Made 

in Mellansel” ska vara en kvalitetssymbol. För att detta ska bli möjligt läggs ett stort fokus på 

förbättrings- och kvalitetsarbete. 

”Vi utvecklar, producerar och levererar världens bästa hydrauliska drivsystem. Genom "Best 

in class" processer växer vi med god lönsamhet. Med fokus på ökad effektivitet och utveckling 

av vår verksamhet fördubblar vi försäljningen. "Made in Mellansel" är en kvalitetssymbol.” – 

Bosch Rexroth Mellansel 

BRM är idag certifierade enligt ISO 9001 som kräver att organisationen ska arbeta med att 

säkerställa hur processer styrs samt att det mäts och förbättras (ISO9001, 2008). På grund av 

ägarbytet och ISO certifieringen har nya krav på att duglighetsindex ska finnas på 90 % av 

produkternas kritiska mått redan år 2015. För att styrka sin strategi och styrka arbetet mot ISO 

9001 samt möta sina krav från Bosch är det högst viktigt att BRM integrerar duglighetsstudier 

inom produktionen. 
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1.4 Syfte 

Examensarbetets syfte är att beskriva dugligheten inom tillverkningsprocesser hos BRM samt 

att undersöka skillnader i duglighet i förhållande till processernas utformning.  

1.5 Forskningsfrågor 

För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor tagits fram för att ta reda på hur man 

kan utnyttja duglighetsstudier vid olika processer för att skapa en stabilare produktion.  

F1 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning mätsystemets reliabilitet? 

F2 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning förmågan att producera enheter 

inom uppsatta toleranser? 

1.6 Avgränsningar 

Mätsystemanalys i två processer (R1) – Eftersom cylinderblocksprocesserna är likadana vad 

gäller mätning utfördes mätsystemanalysen endast vid kolvprocessen och en av 

cylinderblocksprocesserna. Studien studerade vidare flera produkter i samma 

duglighetsstudie. Vid cylinderblocken studerades modell CA 210 eftersom det var den största 

av CA cylinderblocken. Detta för att CA 210 antogs svårare att mäta på grund av dess storlek.  

Kritiska mått (R2) – När det gäller kritiska värden för cylinderblocken var dessa framtagna av 

forskning och utveckling (R&D) på BRM. Studien berörde inte framtagning av kritiska mått 

för produktens funktion utan studien utgick från tidigare framtagna kritiska mått. Även 

intressanta produktionsmått beaktades och togs fram tillsammans med kunnig personal på 

BRM. 

Kontroll av mätutrustning (R3) – Vissa kritiska mått mättes inte ute i produktionen utan 

endast i mätrummet. Studien fokuserade på produktionens förmåga att skapa och bedöma 

dugliga processer vilket gjorde att en mätsystemanalys av mätrummet inte vidare undersöktes 

utan antogs som tillförlitlig. 

Antagande av oberoende data (R4) – Mohamadi, Founami och Abbasi (2011) förklarar att 

oberoende data är ett grundantagande som görs vid processduglighetsindex. Genom att 

studera tidsserieanalys vid framtagning av duglighetsindex har korrelation studerats. Dock 

studerade undersökningen inte vidare autokorrelation eller användande av ARIMA modeller. 

Mätsystemets avvikelser (R5) – Genom mätsystemanalysen uppkommer en viss variation som 

även orsakas av mätsystemet. Mätsystemanalysen använde operatörer som arbetar och har 

arbetat inom respektive station. Detta medförde att vissa operatörer som medverkade i 

mätsystemanalysen inte påverkade utfallet för duglighetsstudierna. Eftersom 

mätsystemanalysen inte var helt överensstämmande med realiteten under insamling av data så 

reducerades inte variationen från mätsystemet vid beräkning av dugligheten. 
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1.7 Studiens fortsatta disposition  

 

 
Kapitel 2  
Metod 

I metodavsnittet beskrivs kort de metoder som studien avsåg att 

använda. Kapitlet avslutas med studiens arbetsmodell som 

beskriver tillvägagångssätten i de två fallstudierna. 

 

Kapitel 3  
Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel behandlas studiens teoretiska referensram med 

utgångspunkt från duglighetsstudier för att därefter beröra 

mätsystemsanalys och slutligen olika metoder för att hantera 

datamaterial vid duglighetsindex. 

 
Kapitel 4  
Fallstudie 

Här presenteras de två fallstudierna med utgångspunkt från 

arbetsmodellen, där de två produkterna CA kolv och CA 210 

cylinderblock behandlas i varsin fallstudie.  

 
Kapitel 5  
Analys 

I detta kapitel har de två fallstudierna analyserats mot varandra 

utifrån de forskningsfrågor som ställdes i studiens inledning. 

 

Kapitel 6 
Resultat 

 

 

Kapitel 7 

Diskussion 

I resultatkapitlet har forskningsfrågorna besvarats. I samband med 

att forskningsfrågorna besvarades har även rekommendationer 

getts för att utveckla arbetet med duglighetsstudier. 

 
I diskussionskapitlet har studiens metod, genomförande, validitet 

och reliabilitet diskuterats. Till sist ges förslag på fortsatta studier 

med inriktning på BRM och fortsatt forskning.  
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2 Metod 

I metodavsnittet beskrivs kort de metoder som studien avsåg att använda. Kapitlet avslutas 

med att studiens arbetsmodell som beskriver tillvägagångssätten i de två fallstudierna. 

 

2.1 Forskningssyfte  

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver tre olika forskningssyften för att klargöra 

ändamålet med studien. Dessa tre forskningssyften beskriver Saunders m.fl. (2012) som 

utforskande studier, beskrivande studier eller förklarande studier.  

Utforskande studier har enligt Saunders m.fl. (2012) syftet att kartlägga vad som har hänt 

genom öppna frågor för att undersöka ett utvalt ämne. Det kan göras genom litteraturstudie, 

intervjua experter inom området eller genomföra andra typer av datainsamlingsmetodiker som 

djupintervjuer eller fokusgrupper. Vidare hävdar Wallén (1996) att explorativa studier 

används för att få grundläggande kunskap om problemets vad, när, var och dess sammanhang. 

Det bör infatta vad som skall undersökas, vilka variabler är relevanta, vad problemet tillhör 

och vilka alternativ som kan uteslutas.  

Beskrivande studier görs enligt Saunders m.fl. (2012) för att få en korrekt bild av ett event, 

situation eller person. Innebörden blir att en beskrivande studie riskerar att tappa 

lösningsmomentet till forskningen. Detta gör att endast den utredande beskrivande delen 

genomförs utan tillhörande lösning. Vidare hävdar Wallén (1996) att en beskrivande studie 

syftar till att bestämma värden på variabler och samband, för att på så sätt kunna beskriva 

forskningsobjektets egenskaper. 

Förklarande studier är enligt Saunders m.fl. (2012) när man förtydligar relationen mellan 

olika variabler för att studera situationer eller problem genom att hitta samband mellan 

variabler. Wallén (1996) påstår vidare att det bör ange sambandets riktning, det betyder att det 

ska gå att visa vad som påverkar vad i en förklarande studie. 

Som forskningssyfte för denna studie valdes utforskande studie där de processer som 

studerats beskrivs med hjälp av mätsystemanalys och duglighetsstudier. Detta låg även i linje 

med studiens syfte och forskningsfrågor att beskriva processernas utkomst med hjälp av 

duglighetsstudier. 

2.2 Forskningsstrategi 

Enligt Saunders m.fl. (2012) utgör valet av forskningsstrategi den plan över studiens 

genomförande. Den ska även utgöra en metodisk länk mellan studiens filosofi och valet av 

metod vid insamling samt analys av datamaterial. Där nyckeln till att välja rätt 

forskningsstrategi eller strategier är att uppnå en nivå av sammanhållning genom 

forskningsdesignen för att besvara valet av forskningsområde. 
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Vidare beskriver Yin (2007) att de vanligaste forskningsstrategierna är experiment, 

undersökning, arkivstudie, historisk studie och fallstudie. De bygger på olika metoder för att 

samla in och analysera olika typer av datamaterial. Dessa strategier har sina typiska 

kännetecken vilket beskrivs i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Lämpliga forskningsstrategier enligt Yin (2007) 

Strategi 
Forskningsfrågornas 

karaktär 

Krävs det kontroll över 

beteendehändelser? 

Ligger fokus på 

aktuella händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Undersökning 
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja 

Arkivstudie 
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

För att välja en lämplig forskningsstrategi föreslår Yin (2007) att lämpliga frågor bör ställas 

för att klargöra valet av forskningsstrategi. Den första frågan berör forskningsfrågornas 

karaktär där frågor som vilka, vad, var, hur och varför ställs för att klargöra vilken strategi 

som är lämplig utifrån forskningsfrågornas syfte. De övriga frågorna som behöver besvaras 

för att klargöra forskningsstrategin är om undersökaren har kontroll över beteendehändelser 

och om fokus ligger i aktuella händelser. 

Enligt Yin (2007) finns det även fyra olika typer av fallstudier vilket kan beskrivas genom att 

de har olika designer där en fallstudie kan ha antigen en eller flera analysenheter. Den andra 

är flerfallstudier som kan inrymma fall med en eller flera analysenheter. En analysenhet kan 

beskrivas som om studien uppmärksammar enbart en underenhet eller vid flera analysenheter 

uppmärksammas flera underenheter i organisationen. Vidare beskriver Yin (2007) att en 

fallstudie beskrivs som en strategi med ett metodval som har en logisk design, 

datainsamlingstekniker och specifika metoder för dataanalys. Förutsättningarna för denna 

studie var att studera och analysera dugligheten i processerna hos ett producerande företag. 

De gjorde att studiens fokus låg på aktuella händelser då det förutsätter att studera processerna 

i samtid. Studien hade en flerfallstudiekaraktär där två produkter utgjorde varsin fallstudie. 

Flerfallstudien bestod av flera analysenheter eftersom studien avsåg att studera produktionen 

vilket gjorde att studien berörde flera nivåer i organisationen. 

 



Metod 

8 

 

2.3 Forskningsansats 

När ett forskningsprojekt genomförs kan det komma att beröra teorier som inte är till för att 

besvara uppsatta forskningsfrågor. Det kan däremot komma att användas för att tolka det 

resultat som fås fram genom utförda studier. Utifrån detta väljs en forskningsdesign som 

passar in mot det utvalda området. Enligt Saunders m.fl. (2012) finns det tre tillvägagångssätt 

att bedriva forskning på genom att använda induktiv, deduktiv eller abduktivt 

tillvägagångssätt.  

Det induktiva arbetssättet beskrivs enligt Saunders m.fl. (2012) som ett arbetssätt där 

empiriskt underlag samlas in med hjälp av olika metoder för att sedan passa in mot teorin. Det 

gör att forskningen kommer att röra sig från vad datamaterialet säger till att utforma ny teori. 

Vidare menar Patel och Davidson (2011) att risken som tas med ett induktivt arbetssätt, 

genom att utgå från en empirisk studie till teori, så kan brister om kännedom uppstå vad gäller 

teorins räckvidd eller generalitet. Detta kan i sin tur skapa problem med att forskarens egna 

bild kan färgas under studiens gång. Enligt Saunders m.fl. (2012) är ett deduktivt 

tillvägagångssätt när studien avser att gå från redan provad teori för att sedan passa in det på 

den nuvarande situationen. Det gör att forskningen kommer att gå från vad teorin säger till att 

passa in på vad som forskningen inom området säger med egna slutsatser utifrån den teori 

som utarbetas. Patel och Davidson (2011) hävdar däremot att det innebär en risk med 

deduktivt synsätt genom att den befintliga teorin kommer att påverka utförandet utav 

forskningen så att slutsatsen färgas av den redan beprövade teorin, vilket kan innebära att nya 

upptäckter inte sker i samma utsträckning. Enligt Saunders m.fl. (2012) är abduktion en mix 

av de två tidigare tillvägagångssätten och syftar till att bygga ny teori med utgång från 

existerande teori. Abduktiv forskningsansats kan beskrivas som att röra sig fram och tillbaka 

mellan teori och verklighet, det vill säga en blandning av induktion och deduktion. Enligt 

Patel och Davidson (2011) kan det leda till att när ny teori framtas för att anpassas på 

situationen så kan det komma att beröra specialfall. Detta leder till att den nya teorin inte är 

användbar i andra situationer utan enbart för det fall som studerats. 

Studiens genomförande utgick från redan beprövade teorier för att sedan passa in på 

existerande verksamhet och processer. Eftersom studien rörde sig från teori till praktik och 

sedan tillbaka till teori så antog studien en abduktiv forskningsansats. Genom att anta en 

abduktiv forskningsansats gav studien en slutsats över hur skillnaden mellan de två 

fallstudierna kunde beskrivas på ett tillförlitligt sätt. 

2.4 Datainsamling 

Saunders m.fl. (2012) beskriver att datainsamling kan göras genom att utnyttja kvantitativ och 

kvalitativ data. Det kan göras på två olika tillvägagångssätt antingen genom att använda 

primära eller sekundära källor. Primära källor kan beskrivas som material som samlas in 

specifikt för studiens syfte medan sekundära källor berör material som är insamlat för ett 

annat ändamål än studiens syfte. 



Metod 

9 

 

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ data 
Saunders m.fl. (2012) beskriver kvalitativ och kvantitativ data som material som presenteras i 

antingen siffror eller med ord. Vidare beskriver Walliman (2011) kvantitativ data som 

material vilket kan analyseras med hjälp av statistiska metoder eller framställas med 

matematiska modeller. Walliman (2011) beskriver kvalitativ data som en mängd information 

som inte kan mätas eller beräknas utan tillkommer från muntliga konversationer eller 

intervjuer. Eftersom kvalitativ data ofta framställs genom muntliga referenser kan det vara 

fördelaktigt att validera materialet med flera källor. Vidare hävdar Saunders m.fl. (2012) att 

valet av forskningsdesign kan komma att kombinera kvalitativa och kvantitativa datamaterial. 

Det beskrivs som två olika metoder för att kombinera kvantitativ och kvalitativ data genom att 

använda multimetodforskning där en eller flera datainsamlingsmetoder används. Den andra 

metoden är blandad metodforskning som använder sig av en mix av kvalitativ och kvantitativ 

datainsamlingsmetodik kombinerad i en forskningsdesign. 

Denna studie använde sig av intervjuer och insamling av statistiskt datamaterial genom 

mätningar av viktiga produktionsmått. Studien hade således en blandad 

metodforskningsdesign eftersom både kvalitativa och kvantitativa insamlade material 

användes för att genomföra analysen till att tolka resultatet av studien. Eftersom studien 

berörde både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsverktyg har studiens validitet stärkts 

med information insamlad från flera olika metoder. 

2.4.2 Primära källor  
Vid insamling av material genom att använda sig av primära källor är det enligt Saunders 

m.fl. (2012) vanligt att använda observationer, intervjuer eller enkätstudier. 

Observationer  

Enligt Patel och Davidson (2011) är observationer det främsta medlet att skaffa 

omvärldsinformation och det sker mer eller mindre slumpmässigt utifrån erfarenheter, behov 

och förväntningar. Observationer kan beskrivas enligt Saunders m.fl. (2012) som en process 

eller händelse som systematiskt observeras, dokumenteras, beskrivs och analyseras. Enligt 

Yin (2007) beskrivs observationer som ett bra verktyg för att få mer detaljerad information 

över det område som studeras. Observationer kan delas upp i olika kategorier beroende på 

observatörens deltagandegrad och syfte (Patel och Davidson, 2011). Studien berörde två typer 

av observationsmetodiker i form av helt deltagande observationer och deltagande 

observationer med känt syfte. 

Enligt Saunders m.fl. (2012) är den första observationstypen är helt deltagande. Den beskrivs 

som att observatören är helt deltagande i processen och försöker framstå som en deltagare i 

gruppen med mål att observera processen. För att uppnå högsta möjliga effekt krävs att syfte 

och att observatörens identitet är känd. Den sista metoden är deltagande observation med känt 

syfte vilket kan tolkas som att observatören kliver in och tar en arbetares roll för att studera 

processen fullt ut. Det kräver att observatörens syfte är känt för de andra deltagarna vilket gör 

att observatören får full support av medarbetarna (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Enligt Patel och Davidson (2011) och Yin (2013) finns det en risk att den deltagande 
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observatören påverkar utkomsten av processen samt att observatören har påverkat övriga 

deltagare i processen vilket gör att deras arbetsmetodik förändras. 

Eftersom studien krävde undersökarnas delaktighet för att förstå och för att finna orsaker till 

variationer ute i produktionen så valdes observationer med syfte att kunna stärka studiens 

validitet och öka kunskapen om processerna. Detta för att skapa kunskap om hur data skulle 

samlas in men även se till att rätt data samlades in. 

Intervjuer 

Ejvegård (2009) yttrar sig att intervjuer är den vanligaste metoden vid 

forskningssammanhang, det vill säga att utfråga en respondent genom att utföra en intervju 

om ett specifikt område. Detta är något som Yin (2007) beskriver som de viktigaste verktygen 

för att få direkt information som samlas in på ett strukturerat sätt. Vidare förklarar Ejvegård 

(2009) att en intervju kan ta tid både bearbetningsmässigt och empiriskt, vilket gör att valet av 

intervjuobjekt blir ett viktigt steg i utförandet. Enligt Saunders m.fl. (2012) finns det tre olika 

kategorier av intervjumetoder som alla bygger på olika dimensioner av formalitet och 

struktur. Metoderna är enligt Saunders m.fl. (2012) strukturella, semi-strukturella och 

ostrukturerade intervjuer. För insamling av primär data byggde denna studie på ostrukturella 

och semi-strukturella intervjumetoder. Vidare beskrivs ostrukturella och semi-strukturella 

metoder mer i detalj. 

Ostrukturerade intervjuer är ett mer kvalitativt insamlingssätt av datamaterial där intervjun 

anses informell och inte utförs på någon bestämd plats. Respondenten ges även möjligheten 

att tala fritt i en större utsträckning vilket även kallas informell intervju. Den sista 

intervjumetoden som Saunders m.fl. (2012) nämner är semi-strukturell intervju som bygger 

på en mix av strukturell och ostrukturell intervjumetodik. Tillvägagångssättet för 

intervjumetoden går ut på att man har ett område som frågorna knyts till men inga specifika 

frågor på området. Frågorna kan även komma att förändras under intervjuns gång beroende på 

respondentens svar. Saunders m.fl. (2012) och Bell (2006)  beskriver ostrukturerade intervjuer 

som en subjektiv metodik för att samla in material där kan risken för en skevhet i materialet 

kan uppstå. 

Undersökningen använde ostrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på BRM för att ta 

reda på information som krävdes för att uppnå studiens syften. Valet att använda en 

ostrukturerad intervjumetod var för att uppnå en hög kvalitativ informationsinsamling för att 

intervjuobjekten skulle få möjligheten att prata så fritt som möjligt. Vidare har semi-

strukturella intervjuer använts för möten med bestämt syfte, dock inte tillräckligt formella för 

att strukturella intervjuer kunde användas. 

2.4.3 Sekundära källor 
Enligt Saunders m.fl. (2012) är sekundärdata ett bra hjälpmedel att använda för att besvara 

eller delbesvara de uppsatta forskningsfrågorna. Vidare hävdar Saunders m.fl. (2012) att det 

finns tillförlitligt sekundärt material som är insamlat av organisationen själv som kan anses ha 

hög tillförlitlighet. Saunders m.fl. (2012) beskriver även att tillförlitlighet och valideringen av 

sekundärdata kan stärkas genom att använda två källor till sekundärdata. Detta kan göras 
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genom att studera flera källor till samma datamaterial eller studera flera källor inom ett 

bredare område. Dock hävdar Walliman (2011) att det finns en risk med att använda 

sekundärdata som inte är framtaget för studiens syfte. Därför bör det finnas en vaksamhet 

med att utnyttja materialet för studien. Sekundärdata kan klassas i tre olika typer av 

information som Walliman (2011) beskriver enligt följande: 

Skrivet material – Interna rapporter, årliga rapporter, produktionsdata, publicerade rapporter, 

böcker, journaler och artiklar. Kan bestå av internt och externt material. 

Icke skrivet material – Televisionsprogram, videoinspelningar och vissa typer av dokument. 

Undersökningsdata – Material som blivit sammanställt av andra som statistisk material, 

ekonomisk data, organisationsundersökningar, försäljningssiffror och ekonomiska prognoser. 

Dessa kan alla vara begränsade inom ett visst område, tidsperiod eller sektor.  

Studien använde sekundära källor i form av lagrad data och tidigare studier utförda av BRM. 

Det lagrade datamaterialet var av typ som inte mättes i de tillverkande processerna utan i ett 

separat mätrum. Detta medförde att studien byggde delvis på historisk data insamlat med 

syftet att kontrollmäta produkten. 

2.5 Trovärdighet  

För att skapa en tillförlitlig och giltig undersökning krävs att arbetets reliabilitet och validitet 

beaktas. Reliabilitet ska visa på hur tillförlitlig undersökningen är, det vill säga om en ny 

utredare skulle utföra en likadan undersökning så ska utredaren komma fram till samma 

resultat och kunna dra liknande slutsatser (Yin, 2007). Det är därför viktigt att försöka 

reducera systematiska och slumpmässiga avvikelser för att undersökningen ska blir så 

sanningsenlig som möjligt (Ibid). Dahmström (2011) påstår att en hög reliabilitet är viktigt för 

att kunna uppnå en hög validitet. Om mätningarna innehar en stor slumpvariation så mäts 

heller inte det som ska mätas. Dock så påpekar Dahmström (2011) att en hög reliabilitet inte 

garanterar hög validitet. 

Validitet kan förklaras kort som undersökningens giltighet och kan beskrivas som en 

undersöknings förmåga att mäta det som är avsatt att mätas (Yin, 2007). Detta styrker 

Saunders m.fl. (2012) och menar att det samtidigt kan förklaras som att forskningsresultaten 

verkligen är vad den är uttalad att vara.  

För att stärka studiens reliabilitet har flera källor använts för att styrka informationen genom 

arbete. Undersökningen har använt sig av nyckelpersoner för granskning av rapporten. Dessa 

är punkter som stärker validiteten till en undersökning enligt Yin (2007). Studien har baserats 

på mycket primärdata och egna undersökningar för att säkerställa tillvägagångssätt och 

resultat. Studien har jämförts med tidigare studier som redan gjorts på BRM för att validera 

resultatet.  
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2.6 Litteraturstudie 

Information och litteraturinsamling till studien utfördes på universitetsbiblioteket i Luleå och 

Örnsköldsvik. Vid litteratur av elektronisk modell så har databaserna Primo och Google 

Scholar använts. Även standarder från Bosch har tagits i beaktning vid utformningen av 

fallstudierna. Några vanliga sökord som använts genom undersökningen kan avläsas i Tabell 

2.2. 

 

Tabell 2.2: Beskriver de sökord som studien har omfattat vid litteraturstudien. 

Capability studies Short production runs with capability studies 

Capability indices Skew distribution 

Measurement system analysis Measurement system capability 

 

Undersökningens mål har varit att använda litteratur som ligger närmare i tiden trots att 

duglighet och duglighetsindex inte är någon ny företeelse. Undersökningen har därför valt att 

även studera ålderdomliga källor som fortfarande anses relevanta inom området. 

2.7 Analysmodell och arbetsmodell för fallstudier 

Enligt Yin, (2003) är en analysmodell en metodik för att studera, kategorisera, tabulera data 

eller på annat sätt gestalta kvantitativ och kvalitativ data. Där analysering av fallstudie är 

extra komplicerat eftersom det berör analysstrategier och tekniker som inte följer ett väl 

definierat mönster. Varje fallstudie bör däremot sträva efter att ha en allmän analytisk strategi 

över hur analysen skall gå till. Enligt Yin (2007) finns det fem olika analysmodeller som bör 

tas i beaktning vid en fallstudieanalys. Dessa analysmodeller beskriver Yin (2007) som 

mönstermatchning, förklaringsuppbyggnad, tidsserieanalys, logiska modeller och kors-

fallstudie analys. De fyra första är tillämpningsbara med singel eller flerfallstudier. Medan 

den sista tekniken syftar till att bara studera fallstudier med dubbla fallstudiedesigners genom 

att jämföra fallstudierna mot varandra. Enligt Saunders m.fl. (2012) beskrivs 

mönstermatchning som en modell där mönster av fallstudien identifieras utifrån teoretiska 

referensramar vilket sedan kan jämföras med andra fallstudier. Vidare beskriver Saunders 

m.fl. (2012) förklaringsuppbyggnad som en annan typ av analysmetod för att identifiera 

mönster genom att samla in och analysera datamaterial. Den tredje analysmetoden är 

tidsserieanalys vilket bygger på att analysera experiment med hjälp av att studera dess 

tidsserie för att på så sätt kunna identifiera urskiljbara mönster vilket görs utifrån teorin (Yin, 

2007). Den fjärde analysmetoden är logiska modeller som bygger på att matcha empiriska 

observerade events med teoretiska förutsagda händelser (Ibid). Den sista fallstudiemetodiken 

är kors-fallstudie analys som enligt Yin (2007) beskrivs som en metod där vardera fallstudie 

kan behandlas separat men analyseras utifrån samma lösningsmetod. 

Eftersom varje produkt behandlades i separata fallstudier har den mest lämpade 

analysmetoden, en kors-fallstudie analys, använts där fallstudierna jämförs med varandra. 

Analysmaterialet beskrevs genom att använda tillämpbara metoder för de två fallstudierna. 
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Analysmodellen blev framtagen för att på ett systematiskt sätt ligga som grund för de två 

processerna men även för att använda samma arbetsmetodik i de två fallstudierna. 

Tillvägagångssättet beskrivs enligt studiens genomförande i Figur 2.1. 

  

Figur 2.1: Beskriver studiens analysmodell. 

Arbetsmodellen utnyttjar och bygger på förbättringscykeln Plan-Do-Study-Act (PDSA). 

Bergman och Klefsjö (2007) beskriver PDSA-cykeln som en metod för att arbeta systematiskt 

med förbättringsarbete. Arbetsmodellen bygger på två olika moment som utgör grunden för 

att göra en duglighetsstudie vilket beskrivs i Figur 2.2. 

Figur 2.2: Beskriver hur fallstudiernas arbetsmodell genom att utnyttja PDSA-cyklen. 

De två momenten är duglighetsstudie och mätsystemanalys som sammanvävs om det krävs en 

mätsystemanalys för att säkerställa data till duglighetsstudien. Sammanvävningen av det två 

PDSA-cyklerna går från planeringsmomentet i duglighetsstudien till att gå över i en ny 

planeringsfas för mätsystemanalysen. I nästa steg rör modellen från mätsystemanalysens lära 

till duglighetsstudiens gör. Hädanefter har arbetsmodellen att beskrivits i sin helhet utifrån 

vardera steg i PDSA-cykeln. 
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2.7.1 Planera – Duglighetsstudie  
Arbetsmodellens första steg var att ta fram syfte och mål över studien, vilket beskrivs i Figur 

2.3. Efter det identifierades mått som skulle studeras vilket kunde delas in i flera olika klasser 

beroende på om måtten var viktiga utifrån produktionen eller funktionsduglighet. Utifrån det 

genomfördes en fortsatt planering av studiens genomförande för att lägga upp en tidsplan för 

att kunna täcka alla moment som krävdes för att samla in tillförlitlig data. 

 

Figur 2.3: Beskriver planeringssteget för duglighetsstudien och vilka moment som ingår i planeringen. 

2.7.2 Planering – Mätsystemanalys  
Inför planeringsfasen för mätsystemanalysen som visas i Figur 2.4 var det viktigt att ta vissa 

faktorer i beaktning. Där användes underliggande frågor för att få en klarhet i vilka faktorer 

som berördes i planeringen av mätsystemanalysen.  

 Vilka tillverkningsprocesser berörs? 

 Vilka mätdon används? 

 Har mätutrustningen någon påverkan av operatören? 

 När används mätutrustningen? 

 Vilka operatörer mäter de valda måtten? 

 Vilken mätvana har operatörerna? 

 Utförs mätningen i både mätrummet och vid arbetsplatsen? 

 Vilka orsaker till variation kan uppkomma och påverka mätsystemanalysen? 

 

Utifrån de mått som valdes i föregående steg är det viktigt att ta fram vilka 

tillverkningsprocesser som berörs, för att på så sätt kunna utskilja vilka mätdon som används. 

Genom att identifiera tillverkningsprocesserna som berörs kan det planeras för en MSA Steg-

1 och Gage R&R. Om vissa mått kan mätas utan en mänsklig inverkan så innebär det att 

endast en Steg-1 gage utfördes för att säkerställa mätdonens validitet. 

En faktor berör hur många operatörer som behövs för att uppnå ett brett spann av mätvana för 

att kunna utskilja eventuella brister i mätrutinerna. Det är även viktigt att klargöra hur många 

produkter som skall mätas samt hur många gånger mätningen skall repeteras. För att finna 

extern och intern variation som påverkar utkomsten bör ett Ishikawadiagram framtas. 

 

 

Figur 2.4: Beskriver planeringsgenomgången för mätsystemanalysen. 

Identifiera viktiga 
mått

Syfte och mål Planera studien

Planera MSAVal av mått/
mätdon

Variation Randomisering
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2.7.3 Gör – Mätsystemanalys 
Utförandet av mätsystemanalysen som beskrivs i Figur 2.5 ska ske på ett samordnat sätt där 

operatörerna är insatta i syftet med studien på ett sådant sätt att yttre påverkande faktorer 

minimeras. Genom att operatörerna har samma förutsättningar ges bättre resultat i 

mätsystemanalysen. Underliggande punkter ska tas i beaktning för genomförandet av 

mätsystemanalysen. 

 Ge operatörerna samma förutsättningar 

 Randomisera mätningen så operatörerna inte vet vilken produkt som mäts. 

 

Figur 2.5: Beskriver genomförandet av mätsystemanalysen. 

2.7.4 Studera – Mätsystemanalys 
Vid mätsystemanalysen ska Steg-1 och Gage R&R studeras enligt Figur 2.6 för att på så sätt 

kunna validera att mätningarna ger ett resultat som kan anses vara tillfredställande enligt 

nämnda gränser som visas i Tabell 3.1 i avsnitt 3.2.2 av teorin. Om mätdonen inte uppfyller 

en bra Cg och Cgk bör en utredning göras för tänkbara åtgärder vid utveckling av säkrare 

mätdon och mätmetoder. 

Om inte datamaterialet uppfyller en Gage R&R inom ovanstående intervall bör åtgärder 

vidtas för att säkerställa mätmetodernas tillförlitlighet innan vidare studier kan genomföras. 

 

Figur 2.6: Beskriver de två stegen för hur mätsystemanalysen skall studeras. 

2.7.5 Lär – Mätsystemanalys 
För att lära från mätsystemanalysen har en Out-of control-action-plan (OCAP) tagits fram för 

att kunna analysera och hitta en orsak till de brister som har uppkommit under 

mätsystemanalys gång. Om åtgärderna anses vara tillförlitliga bör mätsystemanalysen göras 

om för att validera om förändringarna har säkerställt mätsystemets kapabilitet. Arbetsgången 

vid det lärande steget av mätsystemanalysen visas i Figur 2.7.  

 

Figur 2.7: Beskriver det lärande momentet i mätsystemanalysen. 

Mät och samla in 
data

Samordna en 
mätstation

Studera gage 
R&R

Studera steg-1

Identifiera 
orsaker till 
variation

Gör en OCAP
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2.7.6 Gör – Duglighetsstudie 
Utifrån att mätmetoderna är godkända genom mätsystemanalysens Gage Steg-1 och Gage 

R&R är nästa steg i duglighetsstudien att samla in nytt datamaterial för studien. För att 

underlätta insamlingen av datamaterial bör följande frågor beaktas. 

 Vilka mått skall samlas in? 

 Hur ofta ska det mätas? 

 Hur många mätningar krävs? 

 Under hur lång tidsperiod bör mätningarna ske? 

 Går det att använda historisk data? 

 Hur långt tillbaka i tiden ska studien gå vid användning av data för att det fortfarande 

ska vara relevant? 

  

2.7.7 Studera – Duglighetsstudien 
När datamaterialet har samlats in för duglighetsstudien krävs det enligt teorin två saker för att 

en duglighetsstudie skall kunna genomföras. Det första är att studera om datamaterialets 

fördelning och det andra att kontrollera statistisk jämvikt. Det gjorde att fem arbetssteg togs 

fram för att kunna fastställa ett bra duglighetsmått med rätt förutsättningar. Arbetsstegen görs 

sekventiellt för att det skall ge en duglighetsstudie som är trovärdig vilket beskrivs i Figur 2.8.  

Det första steget i studera fasen är att se om det insamlade datamaterialet är normalfördelat 

vilket är en förutsättning för att kunna skapa tillförlitliga kapabilitetsstudier. Är fördelningens 

utseende skevt eller inte normalfördelat krävs det att materialet behöver transformeras för att 

få en bättre lämpad fördelning. Vid specialfall där materialet inte går att transformeras kan 

alternativa metoder användas för att tolka materialets duglighetsmått. För att sedan kunna 

studera och ta fram duglighetsindex krävs att materialet besitter statistisk jämvikt.  

 

Figur 2.8: Beskriver det studerande momenten i duglighetsstudiens arbetsgång. 

2.7.8 Lär – Duglighetsstudien 
Utifrån vad duglighetsstudien visar framtas åtgärder för att komma tillrätta med de brister 

som har uppkommit vilket beskrivs i Figur 2.9. Utifrån vad duglighetsstudien visar kan 

åtgärder behöva tas för att öka tillförlitligheten för processen. Det kan göras genom att finna 

de områden där det finns förbättringspotential och starta förbättringsprojekt för att minska 

variationen.  

 

Figur 2.9: Beskriver den lärande delen av duglighetsstudien. 
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3 Teoretisk referensram 

För att kunna analysera och dra slutsatser från de fallstudier som studerats valdes följande 

teorier ut för att skapa en teoretisk grund för studierna. För att underlätta analysen och 

minimera uppkomna problem har teorier som OCAP, Taguschis förlustfunktion och 

Ishikawadiagram använts för att ge ett systematiskt tillvägagångssätt för att analysera de två 

fallstudierna. Till fallstudierna har arbetsmodellen, mätsystemanalys och duglighetsstudier 

använts för att analysera fallstudiernas tillverkningsprocesser. 

3.1 Variation 

Variation är något som uppkommer överallt i mindre eller större utsträckning. Bergman och 

Klefsjö (2007) delar upp variationen i urskiljbar variation och naturlig variation. Den 

urskiljbara variationen kan påverka processens grundfördelning och kan ofta hittas vid 

användning av styrdiagram, då den ofta består av tillfälliga avvikelser (Bergman & Klefsjö, 

2007). Figur 3.1 visar på två processer med och utan urskiljbar variation, där den första 

processen med urskiljbar variation gör det svårt att förutse kommande värden medan process 

två med endast naturlig variation gör detta lättare. Däremot kan den naturliga variationen vara 

svår att finna och därigenom även elimineras. Då endast naturlig variation existerar förändras 

inte processens grundfördelning och om processens fördelning inte förändras med tiden så är 

det lättare att förutse framtida värden (Adler, Shper, & Maksimova, 2011); (Bothe, 1997). 

Vidare nämner Bothe (1997) några vanliga källor som ger upphov till naturlig variation och 

dessa berör operatör, material, arbetsmetod, maskin och mätsystem.  

 

Figur 3.1: Två processer med den första som visar sig inneha en stor mängd urskiljbar variation medan den andra 

processen endast visar naturlig variation och därav en stabil process. Inspirerad av Bergman och Klefsjö (2007) och 

Bothe (1997) 

3.2 Mätsystemanalys  

För att bedöma kvalitén på produkter är det viktigt att mäta tillverkade artiklar för att kunna 

möta kundernas specifikationer. Det är även viktigt att med hjälp av statistiska hjälpmedel 

kunna utveckla de producerade processerna. För att veta att de gör rätt så behövs tillförlitliga 

mätmetoder som säkerställer att utgående datamaterialet är rätt (Sloop, 2009). Vidare hävdar 

Gasparin, Tosello, Hansen och Islam (2013) att variation i mätningen kan uppstå till följd av 
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tre faktorer som instrument, mätmetodsprocedur och processens variation, se Figur 3.2. Det 

kan enligt Deleryd (1998) härledas till problem som repeterbarhet, reproducerbarhet, 

mätstabilitet och linjäritet. 

 

 

Figur 3.2: De tre faktorerna som skapar osäkerhet kring mätningar med inspiration från (Gasparin, Tosello, Hansen, 

& Islam, 2013). 

Vidare menar Kappele, William och Raffaldi (2006) att om mätmetoderna visar på fel 

utgående data kan det leda till kvalitetsproblem i produktionen och att fel beslut tas utifrån 

felaktigt datamaterial. Vidare beskriver av Fu, Kauppila och Mottonen (2011) att risken med 

felaktiga mätvärden ökar chansen för att 𝛼- och 𝛽-fel (även kallat typ I- och typ II-fel) ökar 

vilket i sin tur leder till ökade produktkostnader. Där 𝛼-felen beskriver det fel som 

uppkommer när produkten blir godkänt fast verkliga mätvärdet ligger utanför 

toleransgränserna. 𝛽-fel är risken att en bit blir godkänd fast den inte är det. Risken att 𝛼- 

och 𝛽-felen ökar när mätmetoderna inte är tillräckligt tillförlitliga, vilket kan orsaka felaktiga 

mätresultat. 

Montgomery (2013) beskriver vidare att problemen som påverkar variationen är 

repeterbarheten och reproducerbarheten som i sin tur kan koppla faktorer som påverkar 

mätningen. Exempel på sådana faktorer är skillnaden mellan olika operatörer, miljöfaktorer 

samt ofullständiga arbetsstandarder. För att studera detta vidare föreslår Montgomery (2013) 

att duglighetsstudie över mätningen bör genomföras för att studera dess utfall och 

tillförlitligheten i mätsystemet. Detta kan med fördel göras med en mätsystemanalys (MSA). 

En mätsystemanayls visar på mätsystemets förmåga att mäta verkligt värde, beskrivs enligt 

Ekvation 3.1. 

𝑦 = 𝑥 + 𝜀      (3.1) 

Där y är det uppmätta värdet och x är det verkliga värden. Där ε är avvikelsen mellan det 

uppmätta värdet till verkliga värdet. Både variablerna x och ε är oberoende normalfördelade 

slumpmässiga variabler. För att genomföra en MSA kan det beskrivas i två steg där Steg-1 

Gage förutsätter att mäta samma produkt flera gånger för att avgöra mätinstrumentets 

tillförlitlighet. Steg två är att genomföra en Gage R&R studie för att studera mätmetodens 

varians genom att studera variation mellan operatörerna och mellan mätmetoder (Gasparin, 

Tosello, Hansen, & Islam, 2013).  

Processvariation

Mätmetod procedur

Instrument
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3.2.1 Steg-1 – Typ-1 Gage 
Vid en Steg-1 mätning är det mätinstrumentet som studeras för att klargöra dess repeterbarhet 

och BIAS, där repeterbarheten är mätdonets möjlighet att genomföra samma mätning flera 

gånger utan någon variation i mätresultatet. BIAS kan beskrivas som differensen mellan det 

observerade värdet från mätinstrumentet och det verkliga värdet, vilket gestaltas av Figur 3.3. 

 

Figur 3.3: Beskriver BIAS som är skillnaden mellan mätinstrumentet i förhållande till referensvärdet. 

En Steg-1 mätsystemanalys kan göras genom att en master med exakt givet värde mäts mellan 

25 till 50 gånger där avvikelsen från master studeras (AIAG, 2010). Vidare menar Flynn, 

Sarkani och Mazzuchi, (2009) att insamlat datamaterial kan studeras genom att använda den 

potentiella kapabiliteten (𝐶𝑔). Formeln visas i Ekvation 3.2. Den kritiska kapabiliteten (𝐶𝑔𝑘) 

beskrivs i Ekvation 3.3. Gasparin m.fl. (2013) beskriver 𝐶𝑔 som ett mått över mätdonets 

spridning i förhållande till toleransen medan 𝐶𝑔𝑘 beskriver mätdonets spridning och 

centrering i förhållande till dess verkliga värde. 

𝐶𝑔 =
𝑘 100⁄ ∗(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)

6∗𝑠
     (3.2) 

Meyer, Mäder, Saile, och Schulz, (2009) utrycker variabeln k som procenten av 

toleransvidden vilket rekommenderas till 20% av den totala toleransvidden. Detta är något 

som även Czarski (2009) rekommenderar. S är mätningens standardavvikelse och USL och 

LSL är den övre respektive undre toleransgränsen för mätningen. �̅� är mätningens medelvärde 

och 𝑥𝑚 är referensvärdet för mastern. 

𝐶𝑔𝑘 =
𝑘 100⁄ ∗(𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿)−|�̅�−𝑥𝑚|

3∗𝑠
    (3.3) 

För att mätprocesserna ska bli godkända enligt Steg-1 krävs ett 𝐶𝑔 ≥ 1.33 och 𝐶𝑔𝑘 ≥ 1.33, 

detta anses som godkänt i förhållande till egenskapens toleransgräns (Gasparin, Tosello, 

Hansen, & Islam, 2013).  

3.2.2 Steg två – Gage Repeterbarheten & Reproducerbarheten 
En Gage R&R utförs för att säkerställa att mätmetoderna är tillförlitliga genom att studera 

dess variation (Sloop, 2009). Variansen för Gage R&R kan beskrivas genom variansen för 
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produktionen (𝜎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
2 ) och variansen för mätsystemet (𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒

2 ) (Montgomery, 2013). 

Variansen för den totala observationen kan beskrivas enligt Ekvation 3.4. 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

2 + 𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒
2     (3.4) 

För att analysera variansen för mätsystemet är det viktigt att granska varians från både 

repeterbarheten och reproducerbarheten vilket kan göras genom att studera deras respektive 

varians. Hur repeterbarheten och reproducerbarheten kan sammanfattas i variansen för 

mätsystemet beskrivs enligt Ekvation 3.5.  

𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒
2 = 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡

2 + 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
2     (3.5) 

För att skilja varianserna från repeterbarheten och reproducerbarheten krävs att flera 

operatörer mäter  flera bitar mer än en gång. Enligt Sloop (2009) finns det fyra guidelinjer för 

hur mätningen skall utföras för att få ett tillförlitligt resultat. 

 Operatörerna bör ha ett kalibrerat mätinstrument. 

 Antalet bitar som krävs bör överstiga minst fem stycken. 

 Mätningarna bör ske i en slumpmässig följd. 

 Minst två mätningar bör göras på varje bit av varje operatör. 

Utifrån mätningarna kan medelvärdet (�̅�) och intervallet (�̿�) beräknas vilket används för att 

beräkna 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 genom �̿�/𝑑2 där 𝑑2 är ett tabellerat värde. Det kan visa på att 

operatören har svårigheter att göra mätningarna på rätt sätt (Montgomery, 2013). 

Vidare hävdar Down Czubak, Gruska, Stahley och Benham (2010) att det är fördelaktigt att 

använda andra indikationsmått för att studera gagens faktorer, vilket ger en beskrivning av 

mätsystemets varians i förhållande till den totala variansen vilket beskrivs i Ekvation 3.6. 

𝜌𝑀 = 6 ∗
𝜎𝐺𝑎𝑔𝑒

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
*100     (3.6) 

Det är även bra att jämföra den totala variationen med variationen för repeterbarhet och 

reproducerbarhet. Vilket kan beskrivas genom Ekvation 3.7 för repeterbarhet och Ekvation 

3.8 för reproducerbarhet. 

𝜌𝐸𝑉 = 6 ∗
𝜎𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
*100    (3.7) 

𝜌𝐴𝑉 = 6 ∗
𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
*100    (3.8) 

Vidare hävdar Montgomery (2009) att det även går att använda mätsystemets varians mot den 

totala variansen för att få en rättvis beskrivning över mätsystemets variation i förhållande till 

den totala variationen vilket beskrivs i Ekvation 3.9. Tabell 3.1 visar på riktlinjer över hur 

värden från en Gage R&R kan tolkas och analyseras. 
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%Contribution =
𝜎𝐺𝑎𝑔𝑒

2

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2
*100    (3.9) 

Tabell 3.1: Beskriver gränsens för godkänd Gage R&R (Montgomery, 2009), (Down, Czubak, Gruska, Stahley, & 

Benham, 2010). 

 

Enligt Montgomery (2013) är det praktiskt att jämföra den uppskattade Gagen med 

toleransvidden, det kallas även för precision-till-tolerans (P/T) förhållande. Det beräknas 

enligt Ekvation 3.10. 

𝑃𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒
/𝑇 = 𝑘 ∗  𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒 (𝑈𝑆𝐿⁄ − 𝐿𝑆𝐿)    (3.10) 

I Ekvation 3.10, 3.11 och 3.12 används 𝑘 = 6 vilket beskriver sex standardavvikelser för 

beräkning av bland annat 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
/𝑇. Den totala gagen bör ligga under 0.3 för att 

anses som godkänt. Alla värden under 0.1 är fördelaktigt och bör eftersträvas för att uppnå 

tillförlitliga mätmetoder så länge nyttan överskrider kostnaden. Om 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
/𝑇 

hamnar över 0.3 bör åtgärder tas för att öka tillförlitligheten i mätprocessen enligt 

Montgomery (2013), där variabeln T är processens toleransvidd. Reproducerbarheten och 

repeterbarheten i förhållande till tolerans beskrivs enligt Ekvation 3.11 och 3.12. (Minitab Inc, 

2010) 

𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
/𝑇 = 𝑘 ∗ 𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 (𝑈𝑆𝐿⁄ − 𝐿𝑆𝐿)   (3.11) 

𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
/𝑇 = 𝑘 ∗ 𝜎𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 (𝑈𝑆𝐿⁄ − 𝐿𝑆𝐿)   (3.12) 

Även vid beräkning av reproducerbarheten och repeterbarheten gäller en bedömning på 

samma sätt som 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
/𝑇 där det bör ligga emellan 0 och 0,3 för godkänt.  

3.3 Statistisk processtyrning 

Alla processer har en variation och målet med statistisk processtyrning är att reducera den 

nuvarande variationen och kontrollera processen för att ny variation inte ska uppkomma 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Vidare definierar Juran (1988) statistisk processtyrning som 

följande:  

"Tillämpning av statistiska verktyg för att mäta och analysera processens variation." - 

(Juran, 1988, s. 24.2) 

Styrdiagram är det viktigaste statistiska verktyget som används till kvalitetskontroll och vid 

förbättringsarbete (Stuart, Mullis, & Drew, 1996). Ett styrdiagram består av en centrallinje, en 

𝝆𝑨𝑽 𝝆𝑬𝑽 𝝆𝑴 %𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 

Godkänt <10% Godkänt <10% Godkänt <10% Godkänt <1% 

10%< Acceptabel <30% 10%<Acceptabel<30% 10%<Acceptabel<30% 1%<Acceptabel<9% 

Icke godkänt>30% Icke godkänt>30% Icke godkänt>30% Icke godkänt>9% 



Teoretisk referensram 

22 

 

övre styrgräns och en undre styrgräns (Montgomery, 2013), se Figur 3.4. Styrgränserna ska 

fungera som larmindikatorer för processen. Om ett värde eller provgrupp hamnar utanför 

styrgränserna så besitter processen mycket troligt urskiljbar variation (Ibid). Bergman och 

Klefsjö (2007) påstår att ett styrdiagram bör innehålla minst 20-25 provgrupper med n antal 

enheter i varje provgrupp. Vidare rekommenderas varje provgrupp till 4-6 enheter (Ibid). 

Montgomery (2013) nämner vidare fem anledningar till varför styrdiagram är populärt och en 

av dessa fem är just att generera information om processens duglighet. Om processen är stabil 

över tiden och endast besitter naturlig variation så går det lättare att förutse kommande 

värden, se Figur 3.4 (Bothe, 1997). Mer om detta se avsnitt 3.4 duglighet. 

 

Figur 3.4: Styrdiagram som inte är i statistisk jämvikt eftersom ett värde visar sig utanför styrgränserna. Inspirerad 

av Bergman och Klefsjö (2007) 

Vid val av styrgränser är det viktigt att beakta α- och β-fel. Valet av styrgränser ska generera 

så få α- och β-fel som möjligt, det vill säga att om en punkt hamnar utanför styrgränserna ska 

sannolikheten att det är sant vara så hög som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2007). Vidare 

beskriver Montgomery (2013) att styrgränserna kan beräknas enligt Ekvation 3.13 där 𝜎 är 

processens standardavvikelse och n är storleken på provgruppen. Centrumlinjen är 

medelvärdet för provgruppen och betecknas �̅�. 

𝑆𝑡𝑟𝑦𝑔𝑟ä𝑛𝑠Ö/𝑈 = �̅� ±
3∗𝜎

√𝑛
     (3.13) 

Samtidigt får styrgränserna inte vara för breda så att larm inte inträffar när det borde inträffa. 

Detta skulle i sådant fall generera i ett β-fel (Montgomery, 2013). Eftersom α-fel riskerar att 

en bra produkt larmar som icke godkänd så kallas detta fel för tillverkarens risk. β-fel kallas 

ofta för kunders risk då larm inte inträffat och en icke godkänd produkt går igenom kontrollen 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Vid antagandet om normalfördelad process och användning av 3-

sigma gränser ges ett falskt larm, ett α-fel, med sannolikheten 0,0027, vilket Bergman och 

Klefsjö (2007) av erfarenhet anser som en rimlig risk.  
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3.4 Duglighetsstudier 

Montgomery (2013) påstår att duglighetsstudier är en viktig del i kvalitetsförbättringsprogram 

och lyfter fram specifikt duglighetsstudier som är viktigt för att se hur bra processen förhåller 

sig mot tolerans men även vid omformning av en process. Duglighetsstudier definieras enligt 

Deleryd (1998b) som följande: 

”Duglighetsstudier är ett arbetssätt för att mäta och analysera en produktegenskap för att 

avgöra processens förmåga att uppfylla de specifikationer som uppställts för egenskapen.” – 

Deleryd (1998b) citerad av Bergman och Klefsjö (2007. S.299) 

Vidare nämner Deleryd (1998) sex viktiga teoretiska aspekter som bör finnas med i 

duglighetsstudier för att öka dess reliabilitet. Dessa sex punkter består av att använda dugliga 

mätdon, skapa statistisk jämvikt, samla data med avsikt, använda flera duglighetsindex 

samtidigt, använda konfidensintervall eller statistiska tester och till sist kontrollera 

fördelningen samt hantera skeva fördelningar (Deleryd, 1998).  

Innan en duglighetsstudie utförs är det viktigaste kanske att se till hur data insamlas och vilka 

mätdon som används. Det gäller att beakta det totala felet som uppkommer när mätning utförs 

för att vidare kunna använda dugliga mätdon till duglighetsstudien (Deleryd, 1998). För att 

kunna utvärdera huruvida en process är duglig är det viktigt att data befinner sig inom 

statistisk jämvikt. Det vill säga att det ska gå att förutse att kommande värden hamnar inom 

rimliga gränser (Ibid). Eftersom duglighetsindex kvantifierar den gemensamma variationen 

och förutser den framtida dugligheten kommer speciella orsaker till förändrad variation bidra 

till en felaktig tolkning av dugligheten (Stoumbos, 2002). Därför är det viktigt att skapa 

statistisk jämvikt som en del av duglighetsstudien (Ibid). Beroende på om det är 

maskinduglighet eller om det är processduglighet som ska beräknas är det viktigt att samla 

data med avsikt. Maskinduglighet kräver att data är från en specifik maskin med data från en 

kort period medan processduglighet ska beräknas slumpmässigt från data som samlat under 

längre tid och innefattar därför alla möjliga störningar (Deleryd, 1998). Olika duglighetsindex 

reagerar olika på förändringar i centrering och spridning vilket gör det viktigt att analysera 

och använda flera duglighetsindex samtidigt (Ibid).  

Duglighetsindex är alltid begränsade till ett visst antal mätvärden vilket bidrar till två olika 

duglighetsstudier, på en stabil process, gjorda efter varandra och kan resultera i olika utfall. 

Detta är normalt eftersom det alltid finns en viss del variation, denna osäkerhet kan dock 

reduceras med hjälp av att använda konfidensintervall eller statistiska tester. Deleryd (1998) 

påstår att många beräkningar utförs med antagande om att processen kännetecknar en 

normalfördelning. Ifall fel antagande om processen utförts kan det leda till felaktiga 

duglighetsindex och felaktiga beslut. Därför är det viktigt att ta reda på fördelningens 

utseende samt att hantera skeva fördelningar. Detta kan göras genom statistiska tester och 

transformation, se vidare 3.5.1 skeva fördelningar.  
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3.4.1 Duglighetsindex 
Duglighetsindex är ett dimensionslöst värde som används inom tillverkningsprocesser för att 

avgöra om processer är dugliga eller om tillverkningsprocessen är kapabel att producera 

produkter nära sitt målvärde (Vännman, 2007). Det krävs att processen är i statistisk jämvikt 

för att duglighetsindex ska kunna användas. Om processen inte besitter statistisk jämvikt så 

kommer standardavvikelsen variera och generera olika värden på dugligheten (Montgomery, 

2013). I fall då statistisk jämvikt inte uppnås kan endast värdena användas som en 

engångsindikator och inte för att bedöma framtida utfall. (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta 

styrker även Bothe (1997) och förklarar statistisk jämvikt som en repeterbar, väldefinierad 

och förutsägbar process.  

När det diskuteras duglighetsindex är 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑚 och 𝐶𝑝𝑘 ofta förekommande index. De olika 

måtten visar hur bra processen är på att producera enheter inom toleranserna eller mot ett 

specifikt målvärde. 𝐶𝑝 i Ekvation 3.14 beskriver relationen mellan produktens toleransbredd 

och processens naturliga variation. Bergman och Klefsjö (2007) nämner att det är allmänt 

rekommenderat att 𝐶𝑝 ska överstiga 4/3, det vill säga 𝐶𝑝 > 1,33, vilket endast ger 60 defekta 

produkter per en miljon tillverkade under förutsättning att centreringen är korrekt, se Tabell 

3.2. Detta ger en indikation på processens potential att producera dock utan hänsyn till 

processens centrering. Parts-per-million (PPM) beräknas utifrån sannolikheten för fel och 

beskriver antalet defekta produkter per en miljon tillverkade. 

Tabell 3.2: Beskriver antalet defekta enheter i förhållande till den sigmagräns som processen uppvisar (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

Sigma  𝑪𝒑 värde Defekta PPM med rätt målvärde Defekta PPM med +1.5 σ-skift 

2 0.67 46000 308600 

3 1 2700 66800 

4 1.33 60 6210 

5 1.67 0.6 233 

6 2 0.002 3.4 

 

För att även ta hänsyn till processens spridning föreslår Montgomery (2013) att 𝐶𝑝𝑘 kan 

användas vilket beskrivs i Ekvation 3.15. Vidare anser Pearn och Chen (2000) att 𝐶𝑝𝑘 > 1,33 

kan anses vara tillfredsställande för en process, se Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Förklarar hur Pearn och Chen (2000) tolkar det olika värdena på 𝑪𝒑𝒌. 

𝑪𝒑𝒌 mått Kvalitetsindikatorn 

𝑪𝒑𝒌 < 𝟏 Inte kapabel 

𝟏 ≤ 𝑪𝒑𝒌 < 𝟏. 𝟑𝟑 Kapabel 

𝟏. 𝟑𝟑 ≤ 𝑪𝒑𝒌 < 𝟏. 𝟓𝟎 Tillfredställande 

𝟏. 𝟓 ≤ 𝑪𝒑𝒌 < 𝟐 Utmärkt 

𝟐 ≤ 𝑪𝒑𝒌 Super 
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Om endast 𝐶𝑝𝑘 studeras blir det svårt att avgöra om det är spridningen eller om det är 

centreringen som är bra. Därför rekommenderas användningen av flera duglighetsindex 

samtidigt för att få en bättre förståelse för utfallet (Deleryd, 1999); (Montgomery, 2013). För 

att få en bättre förståelse om processens centrering kan indexet 𝐶𝑝𝑚 användas. Den kan 

förklaras som styrgränsvidden i förhållande till den förväntade kvadratavvikelsen från 

målvärdet, se Ekvation 3.16.  

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6σ
      (3.14) 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3σ
;

𝜇−𝐿𝑆𝐿

3σ
)     (3.15) 

𝐶𝑝𝑚 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6√𝜎2+(𝜇−𝑇)2
     (3.16) 

Konfidensintervall för duglighetsindex 

Eftersom 𝐶𝑝 och 𝐶𝑝𝑘 endast är en punktskattning av det önskade stickprovet så uppkommer 

osäkerheter inom duglighetsindex (Montgomery, 2013). Genom att beräkna 

konfidensintervall på det olika duglighetsindexen ges en mer rättvis bild av processens 

duglighet. Beroende på vilket signifikansgrad som konfidensintervallet beräknas med så 

befinner sig duglighetsindexet inom intervallet, se Ekvation 3.17.  

𝐶𝑝
√

𝜒
1−

𝛼
2

,𝑛−1

2

𝑛−1
< 𝐶𝑝 < 𝐶𝑝

√
𝜒𝛼

2
,𝑛−1

2

𝑛−1
    (3.17) 

För 𝐶𝑝𝑘 gäller intervall enligt Ekvation 3.18. 

𝐶𝑝𝑘 [1 − 𝑍𝛼

2
√

1

9𝑛𝐶𝑝𝑘
2 +

1

2(𝑛−1)
] < 𝐶𝑝𝑘 < 𝐶𝑝𝑘 [1 + 𝑍𝛼

2
√

1

9𝑛𝐶𝑝𝑘
2 +

1

2(𝑛−1)
] (3.18) 

3.4.2 𝑪𝒑𝒌 för multipla processflöden 

När maskinparker producerar likadana enheter blir utkomsten sällan detsamma på grund av 

variation inom maskinparken. De olika maskinparkerna kan ha olika inställningar vilket leder 

till olika väntevärden, standardavvikelser och olika förmågor att producera enheter inom 

toleranserna (Bothe, 1997). För att räkna ut ett medelvärde för en produkts duglighet räcker 

det inte med att beräkna medel direkt på dess 𝐶𝑝𝑘. Ett medelvärde direkt på de olika 

processerna 𝐶𝑝𝑘 värde ger inte en rättvis bild över den totala processens tillverkningsförmåga 

(Bothe, 1997). Istället rekommenderar Bothe (1997) att beräkna ett medelvärde för processens 

𝐶𝑝𝑘 genom att räkna på sannolikheten att processen producerar utanför toleranserna för 

respektive process. Ekvation 3.19 beräknar ut ett medelvärde för sannolikheten att den totala 

processen producerar enheter utanför den nedre toleransgränsen. 

�̀�𝐿𝑆𝐿 =
1

𝑛
∑ 𝑝𝐿𝑆𝐿,𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1      (3.19) 
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I detta fall står 𝑝𝐿𝑆𝐿,𝑀𝑖 för sannolikheten att maskin i producerar utanför den nedre toleransen 

och n för antal maskiner totalt som utnyttjas vid tillverkning. På samma sätt beräknas 

sannolikheten mot den övre toleransen, se Ekvation 3.20. 

�̀�𝑈𝑆𝐿 =
1

𝑛
∑ 𝑝𝑈𝑆𝐿,𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1      (3.20) 

Vidare används normalfördelningstabell för att skatta processens 𝐶𝑝𝑘, genom Ekvation 3.21 

fås medelvärdet för 𝐶𝑝𝑘.  

Medel 𝐶𝑝𝑘 =  
𝑍𝑚𝑖𝑛(�̀�𝐿𝑆𝐿;�̀�𝑈𝑆𝐿)

3
    (3.21) 

Där 𝑍𝑚𝑖𝑛(�̀�𝐿𝑆𝐿; �̀�𝑈𝑆𝐿) beskriver hur fördelningen förhåller sig mot respektive tolerans. Vidare 

definierar Bothe (1997) medel 𝐶𝑝𝑘 som 𝑍𝑚𝑖𝑛 genom tre. 

3.4.3 Duglighetsindex vid korta produktionsserier 
För att kunna använda duglighetsindex vid korta produktionsserier menar Deleryd och 

Vännman (1997) att det först krävs att definiera innebörden av korta produktionsserier. 

Deleryd och Vännman (1997) beskriver sin definition av korta produktionsserier till en miljö 

där en operatör har flera jobb i en produktionscykel där varje jobb omfattar olika produkter. 

Det blir enligt Deleryd och Vännman (1997) problem att använda traditionsenliga 

duglighetsindex för att beskriva produktionen eftersom de förutsätter att processen är i 

statistisk jämnvikt. Bergman och Klefsjö (2007) beskriver att det kan göras genom att 

använda styrdiagram vilket nämns i avsnitt 3.4. Problemet med att hantera korta 

produktionsserier vid användning av styrdiagram är att få en tillräckligt kvantitativ datamängd 

för att bedöma processens statistiska jämnvikt. De leder till att Deleryd och Vännman (1997) 

föreslår ett alternativt sätt att beräkna duglighetsindex genom att utnyttja hela produktserien 

där en transformation kan användas för att beskriva en produktserie som en produkt.  

Genom att använda transformationen i processer som tillverkar liknande produkter med 

differerande dimensioner så kan produktserien beskrivas som en produkt. Detta görs genom 

att utnyttja produkternas specifikationsgränser och transformera värdena enligt Ekvation 3.22.  

𝑌𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗−𝐿𝑆𝐿𝑖

𝑈𝑆𝐿𝑖−𝐿𝑆𝐿𝑖
     (3.22) 

𝑌𝑖𝑗 beskriver det transformerade värdet i. Där i kan beskrivas som varje produkts specifika 

karakteristiska mått när 𝑖 = 1,2,3, … … … , 𝑘 och k är antalet skillnader mellan produkterna i 

produktserien. 𝑋𝑖𝑗 är ursprungliga mätvärdet av den produkt som studeras vilket antalet 

mätvärden betecknas med 𝑗 där 𝑗 = 1,2,3, … … … , 𝑛𝑖 och 𝑛𝑖 är antalet mätvärden med i antalet 

karakteristiska mått. Transformerade värdena kan beskrivas på vanligt sätt för att utnyttja 

duglighetsindex. Deleryd och Vännman (1997) fortsätter med att beskriva problemet med att 

beskriva flera produkter i samma duglighetsindex. Vidare föreslår Deleryd och Vännman 

(1997) att en det transformerade värdet kan plottas mot standardavvikelsen i en (�̅�, 𝑆)-plot för 

att ge en beskrivning av de olika produkternas medelvärde i förhållande till dess 
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standardavvikelse. Det ger en bild över vilken produkt som sticker ut och presterar dåligt i 

förhållande till de andra produkterna i samma produktserie. 

3.4.4 Processprestandaindex 
Om en process inte uppvisar att den är i statistisk jämnvikt kan ett alternativt duglighetsindex 

användas för att uppskatta processens duglighet Montgomery (2009). Vilket är något som 

Rezaie, Ostadi och Taghizadeh (2006) beskriver vidare genom att processprestandaindex kan 

användas för att kunna ge en beskrivning om processerna möter de satta 

specifikationsgränserna. Detta kan betecknas Pp och är ett mått för att visa på processens 

nuvarande prestanda. För att beräkna Pp för processen används Ekvation 3.23 där 𝑠 är 

processens standardavvikelse. 

𝑃𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6∗𝑠
      (3.23) 

Vidare kan Ppk beskrivas som processens nuvarande prestanda i förhållande dess centrering. 

Detta kan beräknas genom Ekvationerna 3.24,3.25 och 3.26 där 𝑠 är processens 

standardavvikelse. 

𝑃𝑝𝑘 = min (𝑃𝑝𝑙, 𝑃𝑝𝑢)     (3.24) 

𝑃𝑝𝑙 =
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3∗𝑠
      (3.25) 

𝑃𝑝𝑢 =
𝐿𝑆𝐿−𝜇

3∗𝑠
      (3.26) 

Vidare menar Rezaie m.fl. (2006) att 𝑃𝑝𝑘 kan användas istället för 𝐶𝑝𝑘 om syftet är att bara 

studera processens variation. Till skillnad mot 𝐶𝑝𝑘 vilket ger ett mer rättvisare värde i 

förhållande till vad som efterfrågas utav kunden eftersom 𝐶𝑝𝑘 kan användas för att beskriva 

hur processen kan prestera i framtiden. 

3.5 Fördelningar 

När stora mängder data bildar ett mönster kallas detta för en fördelning, beroende på hur detta 

mönster ser ut finns olika fördelningar (Altman & Bland, 1995). Följande avsnitt kommer att 

beröra aktuella fördelningar som har berörts under fallstudiernas gång. 

3.5.1 Normalfördelning 
Altman och Bland (1995) beskriver att för en normalfördelning gäller det att den insamlade 

data samlas kring ett målvärde, vilket som i sin tur bildar en Gauss kurva centrerad över 

målvärdet se Figur 3.5. Desto fler värden som används desto mer normalfördelat utseende 

uppnås. Genom att veta processens fördelning ges möjlighet att utnyttja många statistiska 

verktyg för att beräkna processens duglighet. Det finns även fall då målvärde ligger nära eller 

på noll samtidigt som endast naturliga tal är tillåtna. Ytfinhet är ett exempel på egenskap som 

kan generera en skev fördelning, se vidare 3.5.2 skeva fördelningar. 
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Figur 3.5 Normalfördelningskurva med Tu som undre toleransgräns, Tö som övre toleransgräns och µ som 

väntevärde. 

3.5.2 Skeva fördelningar 
Enligt Montgomery (2013) är det en grundförutsättning att vid beräkning av 𝐶𝑝 och 𝐶𝑝𝑘 ha 

datamaterial som är normalfördelat. Om datamaterialet däremot inte har normalfördelning kan 

det visa ett felaktigt 𝐶𝑝 och 𝐶𝑝𝑘 värde vilket kan leda till felaktiga antaganden om processen. 

Vidare hävdar Montgomery (2013) att när en situation uppstår där materialet inte är 

normalfördelat kan det lösas med hjälp av en transformation för att få datamaterialet att bli 

normalfördelat. För att hitta lämpliga transformationer har denna studie använt Minitab® där 

det rekommenderas att använda Box-Cox eller Johnson-transformation för att hantera icke 

normalfördelat skevt datamaterial. 

Box-Cox transformation 

Gonçalves och Meddahi (2010) beskriver Box-Cox transformation som det optimala 

transformationsverktyget för att hantera icke normalfördelat material som har en skev 

fördelning. Det är något som (Minitab Inc, 2010) vidare tar fasta på att en Box-Cox 

transformation är det optimala transformationsverktyget för datamaterial som är positivt. 

Transformationen bygger på formeln 𝑊 = 𝑌 ∗ 𝜆 där Y är det verkliga värdet från 

datamaterialet och 𝜆 är det bästa anpassade värdet för transformationen. Där hjälper Minitab® 

att ta fram det bästa värdet för 𝜆 genom att använda bland annat naturliga logaritmen eller 

kvadratroten ut (Minitab Inc, 2010).  

Johnson transformation 

En Johnson transformation beskrivs av (Minitab Inc, 2010) som ett mer invecklad 

transformationsverktyg som använder en mer komplicerade formel än Box-Cox för att hitta 

lämplig transformation för datamaterialet. En Johnson transformation använder tre olika 

transformationsfunktioner för att hitta en lämplig transformation. Vidare menar Wei-Ming 

och Jiin-Huarng (2001) att Johnson transformation är användbar för att hantera skeva 

fördelningar men det finns även risker med en Johnson transformation där Wei-Ming och 

Jiin-Huarng (2001) menar att en Johnson transformation inte kan hantera datamaterial som 

bygger på en liten provgrupp eller datamaterial som har en väldigt skev fördelning. 

3.5.3 Ensidiga fördelningar 
Vid användning av duglighetsstudier innefattar det en fördelning som är normalt distribuerad 

över centrumvärdet. Det leder till att problem uppstår när fördelningen är icke-normalfördelat. 
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Detta är vanligt i tillverkande industri där specifikationsgränsen kan vara förskjuten till noll 

och bara ha en övre toleransgräns (Deleryd, 1998). Vidare hävdar Vännman och Albing 

(2007) att ett sätt att hantera ensidiga fördelningar är att utnyttja processens målvärde för att 

kunna beräkna ett korrekt duglighetsmått för spridning och centrering för ensidiga mått. 

Genom att utnyttja processens målvärde kan en beräkning av Cpk göras genom omskrivning 

av Cpl och Cpu där målvärdet utgörs av T i Ekvationerna 3.27 och 3.28. 

Cpu
∗ =

USL−T−|T−μ|

3σ
     (3.27) 

Cpl
∗ =

T−LSL−|T−μ|

3σ
     (3.28) 

Omskrivningen av 𝐶𝑝𝑘 ges i Ekvationen 3.29. 

𝐶𝑝𝑘
∗ = 𝑚𝑖𝑛 (

T−LSL−|T−μ|

3σ
;

USL−T−|T−μ|

3σ
)    (3.29) 

Vidare hävdar Albing och Vännman (2007) att analysen av 𝐶𝑝𝑘
∗
 som bygger på målvärdet 

sker på samma sätt som analys av 𝐶𝑝𝑘 där godkänt ligger på ett 𝐶𝑝𝑘 > 1.33. 

3.5.4 Duglighetsindex för skeva fördelningar och ensidiga specifikationsgränser 
Vid utnyttjandet av duglighetsindex i industriella miljöer beskriver Albing och Vännman 

(2009) duglighetsindex som bygger på en normalfördelning med både en övre respektive 

undre specifikationsgräns. Det speglar däremot inte hur processer ser ut i en industriell miljö 

där det kan finnas processer med bara en övre specifikationsgräns och ett målvärde som 

strävar mot noll. De gör att det blir svårt att dra korrekta slutsatser genom användning av 

vanliga duglighetsindex. Det har gjort att Albing och Vännman (2006) har tagit fram ett nytt 

duglighetsindex (𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣)) för att hantera datamaterial som har en skev fördelning med 

material som centrerar sig nära noll vilket ger lång yttre svans i fördelningen som visas i Figur 

3.6. 

 

Figur 3.6: Beskriver hur 𝑪𝑴𝑨(𝝉, 𝒗) fungerar vid en skev fördelning inspirerad av (Albing & Vännman, 2009) 

Duglighetsindexet 𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) vilket bygger på varablerna 𝜏 och 𝑣. 1 − 𝜏 beskrivs av Albing 

och Vännman (2006) som spridningen inom den bredd av fördelningen som studeras i 

förhållande till USL. Variabel 𝑣 väljs till ett större värde än noll. Formeln för 𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) visas 

i Ekvation 3.30. 

𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) =
𝑈𝑆𝐿

√𝑞1−𝜏
2 −𝑣𝑞0.5

2
      (3.30) 
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För att bedöma dugligheten föreslår Albing (2008) att 𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) = 1 visar på en duglig 

process där alla värden för 𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) < 1 är dåligt och 𝐶𝑀𝐴(𝜏, 𝑣) > 1 anses bra. 

3.6 Out of Control Action Plan 

För att hitta orsaken till ett problem föreslår Montgomery (2013) att en OCAP bör framtas för 

att bryta ner och lösa problemet strukturerat. Genom att bryta ner processen till underliggande 

aktiviteter skapas en större förståelse för probleminnebörd samtidigt som en metodisk 

arbetsprocess för att hantera problemet utarbetas. En OCAP är en flödesbaserad arbetsprocess 

som följer en lista av beslutssteg där varje beslutssteg utgör ett möjligt problem. För varje 

beslutssteg finns en aktivitetslista för att åtgärda uppkommande problem. En OCAP 

dokument är ett levande dokument vilket gör att det alltid uppdateras och skräddarsys för 

varje projekt. Enligt Montgomery (2013) kopplar OCAP ihop mätningen och processen som 

visas i Figur 3.7. Montgomery (2013) klargör också att det viktigaste för en lyckad OCAP 

åtgärd är att den specifikt utformas för problemformuleringen. 

   

Figur 3.7: Beskriver hur en OCAP är kopplad till mätningen av en process. 
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3.7 Förlustfunktionen 

Det traditionella synsättet anser att den ekonomiska förlusten förekommer först när enheter 

produceras utanför toleransgränserna medan Taguschis synsätt visar på en kvadratisk 

förlustfunktion, vilket kan ses i Figur 3.8 (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Figur 3.8: Den vänstra delen visar på det traditionella synsättet där inga kostnader uppkommer förrän parametrarna 

hamnar utanför toleransgränserna. Till höger visas Taguchis synsätt som visar på en kvadratisk förlustfunktion. Fritt 

efter Bergman & Klefsjö (2007) 

Taguchi´s förlustfunktion menar på att kostnader uppkommer med kvadraten av avvikelsens 

storlek direkt produktionen avviker från målvärdet. Eftersom det är en kvadratisk funktion så 

får stora avvikelser väldigt stora kostnader medan små avvikelser inte drabbas lika mycket 

(Bergman & Klefsjö, 2007).  

3.8 Ishikawadiagram 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) finns sju förbättringsverktyg som kan användas vid 

analysmetoder för att ge ett faktabaserat underlag för att skapa bra beslut. Ett av dessa verktyg 

är Ishikawadiagram, även kallat orsak-verkan-diagram, som används för att bryta ner och 

förenkla orsaken till ett problem. För att underlätta arbetet med ett Ishikawadiagram kan sju 

stycken M användas för att bryta ner underorsaker. De sju M är människa, management, 

mätning, metod, maskin, material och miljö. Utseendet av ett Ishikawadiagram kan beskrivas 

enligt Figur 3.9. 

 

Figur 3.9: Beskriver orsaken till variationen har brutits ner till mätdon och människa. Bilden är med inspirerad av 

Bergman och Klefsjö (2007). 
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4 Fallstudie 

En beskrivning av studiens två fallstudier där studiens empiri har beskrivits utifrån den 

arbetsmodellen som presenterades i metodkapitlet. Fallstudierna berörde två olika 

tillverkningsprocesser för att studera deras förmåga att producera produkter med olika 

processdesigner. 

4.1 Fallstudie 1 – CA kolv 

Det första steget i studien blev att fastställa vad duglighetsstudien ska åstadkomma. 

Duglighetsstudien skulle undersöka dugligheten i en standardiserad process där endast en 

produkt tillverkades, det vill säga inga maskinomställningar utfördes. I detta fall var 

mätningarna mestadels maskinella, endast ett fåtal med mänsklig inverkan. För att göra detta 

valdes att avgränsa studien till kritiska mått och viktiga produktionsmått, se avgränsning R2. 

4.1.1 Planeringsfasen – Duglighetsstudie 
Det första steget i duglighetsstudien var att bestämma dess 

syfte. I detta fall var syftet att studera dugligheten i en 

standardiserad massproduktion med låg mänsklig inverkan. 

För att förstå och kunna planera en duglighetsstudie bättre 

utfördes en kartläggning av processen samt anskaffning av 

en djupare förståelse för produkten. Den totala processen 

bestod av tre maskinparker som fortsättningsvis kallas Emag 2, Emag 3 och Emag 4. Varje 

Emag beskrivs som en process där en operatör arbetar från lager till lager, varje Emag 

innefattar NC maskin, läppning, ytbearbetning och tvättning, se Figur 4.1. Vid 

kontrollmätningen utfördes enklare kontrollmätningar som produktionen själv kunde styra 

över. Vid SPS mätning utfördes en mer utförlig mätning och registrering av data. Dock 

innefattade inte dessa mätningar alla kritiska mått som fallstudien studerat. Eftersom alla 

kritiska mått inte kunde mätas ute i produktionen inkluderades även mätrummets mätningar i 

denna studie. 

 

Figur 4.1: Processbeskrivning för Ca kolv. Totala processen består i sin tur av tre maskinparker i detta utförande. 

För att skapa förståelsen för vilka mått som var intressanta för produkten studerades ritning 

och kontrollplan. Vid diskussion med R&D uppkom att de kritiska egenskaperna ofta blev 

måtten som var svåra att kontrollera och/eller hade snäv toleransvidd. Produkten CA kolv som 

studerats i denna undersökning kan ses i Figur 4.2. 
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Figur 4.2: En principskiss av CA kolv, siffrorna förklarar vart mätningar till viktiga och kritiska mått utförts. 

Det tredje steget i planeringsfasen blev att identifiera kritiska och viktiga mått. Detta utfördes 

genom observation och diskussion med många insatta och kunniga inom BRM. Måtten valdes 

i samförstånd med R&D och övrig produktionspersonal på BRM eftersom det ansågs besitta 

en hög processkännedom, se Tabell 4.1. De kritiska måtten bestod av ytjämnhet och 

nollbundna mått som kunde leda till att studien skulle behöva beröra ensidiga och skeva 

fördelningar. På grund av detta bestod även planeringsfasen av att skapa kunskap och 

förståelse om hur detta ska hanteras senare i projektet. 

Tabell 4.1: Visar på det olika viktiga och kritiska mått för CA kolv med hänvisning till principskissen. 

Kritiska mått och viktiga produktionsmått Anvisning till figur 4.1 

Yta Ra (Mäts längs dalen) 1 

Rakhet (Mäts längs dalen) 1 

Diameter 38 (Insida) 2 

Ytterdiameter 3 

Kast (Mäts runt kolv) 3 

Yta Rk 3 

Yta Rpk 3 

Form 3 

Vinkelräthet 3 

 

För att förstå vad som kan orsaka variation inom processen utfördes även ett Ishikawadiagram 

för att kunna minimera och vara medveten om möjliga orsaker till uppkommande variation 

under projektets gång, se Bilaga 1. Ishikawadiagrammet utfördes genom att studera litteratur, 

diskussion med personal på BRM och genom brainstorming för att få ut allmänna men även 

speciella orsaker för dessa processer.  

4.1.2 Planeringsfasen – Mätsystemanalys 
R&D ansåg det flesta egenskaper hos CA kolv vara 

kritiska. För att kunna analysera de olika mätdonen som 

användes för att säkerställa produkternas egenskaper 

utfördes en mätsystemanalys inte enbart på det kritiska 

och viktiga produktionsmåtten som togs fram i tidigare 

planeringsfas. Steg-1 och Steg-2 i mätsystemanalysen 
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utfördes för att identifiera problematiska områden och därför kontrollerades ett brett spann av 

mätsystem. Detta för att många mått hade snäv tolerans och ifall mätsystemet visade på en 

svag förmåga att mäta dess område så kunde detta bidra till att måttet kunde anses som ett 

viktigt produktionsmått. 

Mätdonen som användes i studierna var tagna från kontrollplanen för respektive produkt. 

Detta för att kontrollera att alla operatörer mätte med samma mätdon. För att minimera och 

vara medveten om vad som kunde orsaka variation vid mätningen så beaktades speciellt 

punkterna människa, mätdon och mätning i Ishikawadiagrammet, se Bilaga 1. 

Vid planeringsfasen beaktades mätdon, operatörer, mått och hur det mäts för att få en bra 

undersökning som skulle ge mer analyseringsmöjligheter. Mätsystemanalysen var uppdelad i 

två steg, där Steg-1 utfördes på respektive mått medan Steg-2 endast utfördes då mänsklig 

påverkan existerade vid mätning. För Steg-2 var det speciellt viktiga att besvara frågorna i 

Tabell 4.2, dessa togs fram utifrån Ishikawadiagrammet i Bilaga 1. 

Tabell 4.2: Frågor som beaktats vid planering av Steg-2 av mätsystemanalysen 

Planeringsfrågor vid Steg-2 Studiens val 

Vad ska mätas? Försöka täcka in så många mätsystem som möjligt. 

Vad ska respektive mått mätas 

med? 

Måtten mäts som BRM rekommenderar att det ska mätas, det 

vill säga enligt kontrollplan. 

Hur många operatörer ska 

mäta? 

Tre operatörer. För att kunna göra en god analys men även för 

att överensstämma med Bosch riktlinjer 

Hur många upprepningar ska 

vardera operatör utföra? 

Två upprepningar. För att kunna göra en god analys men även 

för att överensstämma med Bosch riktlinjer 

Hur många artiklar ska 

mätas? 

Tio artiklar. För att kunna göra en god analys men även för att 

överensstämma med Bosch riktlinjer 

Vilka operatörer ska mäta? Försöka få en erfarenhetsskillnad. 

Hur ska mätdon kalibreras? Kontrolleras mot nuvarande master av respektive operatör. 

Hur ska randomisering 

utföras? 

Randomisering mellan artiklar. 

Mäts det eftersökta? Kontrollera genom observation att mätningar ute i 

produktionen överensstämmer med vad som ska mätas enligt 

kontrollplan. 

Hur kan yttre faktorer 

minimeras? 

Beakta och planera för att minimera externa faktorer som kan 

påverka. Bland annat att försöka hålla en konstant temperatur 

och luftfuktighet under mätstudien. 

 

Trots att Sloop (2009) rekommenderar ett minimum på fem mätningar valde studien att utföra 

tio mätningar för att bättre kunna analysera data samt att det överensstämde med Bosch 

allmänna rekommendationer. De allmänna rekommendationerna från Bosch säger att minst 

tre operatörer mäter tio artiklar med två upprepningar vilket ger totalt 60 mätningar per mått. 
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Vid val av operatörer planerades en variation mellan operatörernas erfarenhet att mäta för att 

få en skildring och se hur erfarenheten påverkar mätresultatet. I CA kolv processen arbetade 

samma operatör genom hela flödet vilket ledde till att alla operatörer kunde mäta respektive 

mått. 

4.1.3 Utförandefasen – Mätsystemanalys 
Utförandefasen bestod av två steg som beskrivs enligt teori 

i kapitel 3. Det första steget var att studera mätdonens 

repeterbarhets- och precisionsförmåga. Den bestod av 25 

upprepade mätningar som utfördes av undersökarna med 

mål att utföra samma mätning med samma teknik mot en 

referensbit med känt värde. I vissa fall fanns ingen 

referensbit utan för dessa egenskaper användes 

medelvärdet av en referenskolv som uppmättes fyra gånger i mätrummet. Flera mätningar 

från mätrummet användes för att säkerställa referensvärdet och för att säkerställa mätrummets 

variation.  

Steg-2 gick till så att tio stycken kolvar valdes ut slumpmässigt från det färdigtillverkade 

kolvarna och tre operatörer fick i uppgift att delta i mätningen. Mätningen gick till så att varje 

operatör fick mäta de tre måtten på varje kolv innan nästa kolv mättes, detta skedde i en 

randomiserad ordning med 20 uppmätta kolvar i rad. De skedde således ingen slumpmässig 

ordning mellan operatörerna utan upprepningen av det tio kolvarna skedde direkt efter det tio 

första var mätta, se registrering vid MSA i Bilaga 2. Hela MSA studien observerades för att 

kunna identifiera skillnader i mätteknik hos de olika operatörerna, allt från kalibrering till 

mätning. 

En viktig iakttagelse gjordes redan vid observation av hur kastet mättes. Det visade sig att 

kastet på kolven mättes på helt fel område i förhållande till ritning. Trots detta togs beslut att 

utföra en MSA på det tidigare mätsystemet. Detta för att se om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan operatörernas mätningar på fel yta gentemot det riktiga värdet på rätt yta. 

4.1.4 Studera fasen – Mätsystemanalys 
Varje mätsystem analyserades utifrån mätningarna som 

utfördes i föregående fas. Genom Steg-1 har 𝐶𝑔 och 𝐶𝑔𝑘 

beräknats och utifrån Steg-2 utfördes Gage R&R 

beräkningar. Vid det egenskaper som mättes utan mänsklig 

inverkan i mätprocessen har enbart Steg-1 utförts. Dessa 

värden finns i Tabell 4.3 men beskrivs i sin helhet i Bilaga 

3. I det flesta fallen visades att mätsystemen genererade en hög variation i förhållande till 

processens totala variation. Detta bidrog till att osäkerhet vid insamling av data uppstod. 

Beslut togs utifrån 𝜌𝑀/T eftersom det intressanta var att studera hur mycket mätsystemets 

variation förhöll sig mot tolerans. 
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Tabell 4.3: En sammanfattning av mätsystemanalysens resultat. I Tabell 3.1 ges riktlinjer för hur mätsystemen kan 

accepteras.  

Mätsystemanalys CA klov 

 Steg-1 Steg-2 

     Repeterbarhet Reproducerbarhet  Total Gage  

Mått 𝑪𝒈 𝑪𝒈𝒌 𝝆
𝑬𝑽

 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟

/𝑇 

𝝆
𝑨𝑽

 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑

/𝑇 

𝝆
𝑴

 𝑃𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒
/𝑇 

Spårbredd 1,67 1,60 43% 5% 90% 11% 100% 12% 

Diameter 38 1,25 1,10 55% 20% 36% 13% 66% 24% 

Kast 0,38 - 82% 32% 0% 0% 82% 32% 

Bombering 1,67 1,6       
Yta Ra 2,23 1,52       
Spårdiameter 7,27 6,34       
Diameter 47,9 4,17 4,1       
Diameter 48 3,01 2,91       
Cylindricitet 0,71 -       
Rakhet 0,37 -       
Kast (MMQ400) 1,31 -       

 

Spårbredd 

Vid mätsystemanalysen av spårbredden visades att mätsystemet hade ett högt variationsbidrag 

som mestadels uppkom från reproducerbarheten. Vid mätsystemanalysens utförande 

observerades även en olikhet i operatörernas mätteknik som kan vara en orsak till svårigheten 

i reproducerbarhet, Figur 4.3 visar på hur en av operatörerna avvek från det övriga. 

Repeterbarheten visade bra värden och endast fem procent i förhållande till toleransen. Ett bra 

𝐶𝑔 på 1,67 visade att mätdonet ska kunna generera samma mätningar ifall samma teknik 

används. Eftersom toleransen var väldigt hög för spårbredden så klarade mätsystemet 

riktlinjerna trots den höga variationen.  

 

Figur 4.3: Visar på hur de olika operatörerna uppmätte spårbredden för de tio olika artiklarna. 

Diameter 38 

Till skillnad från spårbredden visade mätningen på innerdiameter inte lika hög variation från 

mätsystemet men hade problem med repeterbarheten som var den största källan till variation. 

Genom observation uppmärksammades inga större skillnader inom mättekniken hos de olika 

operatörerna trots att en av operatörerna sticker ut med ett lite lägre medelvärde av den totala 

mätningen, se Figur 4.4. 
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Figur 4.4: Visar på hur de olika operatörerna uppmätte diameter 38 för de tio olika artiklarna. 

Kast 

Genom observation vid mätningen insågs att kastet mättes på en felaktig yta jämfört med vad 

som är den kritiska ytan enligt R&D. Studierna utfördes för att se huruvida det fanns någon 

skillnad mellan dessa två ytor. Kontrollen utfördes genom att använda mätningar från 

mätrummet som referensvärde. Det första steget visade för det första på en svag 

upprepningsförmåga, se 𝐶𝑔 Tabell 4.3. Medelvärdet på den felaktiga ytan avvek mer än 2/5 av 

toleranser i förhållande till verkliga värdet. Samtidigt visade Steg-2 att den genererar en hög 

variation från mätsystemet som fullkomligt orsakas av repeterbarhetssvårigheter. Detta gör att 

mätsystemet borde ses över för att kunna mäta rätt yta. 

Mätmaskin MMQ 400 

Kritiska mått som mättes i MMQ 400 var cylindricitet, rakhet och kast. Eftersom mätningarna 

inte hade någon mänsklig inverkan studerades endast Steg-1 för dessa mått. På grund av ett 

saknat referensvärde så gick det inte heller att räkna ut ett 𝐶𝑔𝑘 utan mätsystemets duglighet 

har analyserats utifrån denna potentiella dugligheten 𝐶𝑔. Ett 𝐶𝑔 på 1,3 visade på betydligt 

bättre duglighet än kastklockan som användes tidigare. Både rakheten och cylindriciteten 

visade på en dålig repeterbarhetsförmåga med ett 𝐶𝑔 på 0,37 respektive 0,71. Detta gör att 

maskinen eller de programmerade mätprogrammen för rakhet och cylindricitet bör ses över 

för att minimera mätsystemets variation. Redan från leverantör uppvisar MMQ 400 en 

spridning för rakheten som består av 7,5 procent av måttets toleransvidd.  

Övriga mått 

Övriga mått hade ingen mänsklig inverkan vid mätningen. Steg-1 visade att samtliga 

maskiner klarade kravet 𝐶𝑔- och 𝐶𝑔𝑘värde över 1,33. Detta visade en god förmåga att upprepa 

mätningar samt att mätinstrumenten klarar att mäta korrekta värden.  

4.1.5 Förbättringsfasen – Mätsystemanalys 
Förbättringsfasen kan ses som ett beslutssteg där beslut 

måste fattas om mätsystemen är tillräckligt bra för att 

utföra vidare duglighetsstudier. Det mätsystem som 

studerades vidare i duglighetsstudien var mätsystem 

som användes för att mäta diametrar, ytfinhet, kast, 

cylindricitet och rakhet. I detta fall utfördes vidare 

duglighetsstudier på vissa mått med vetskap om att 

mätsystemet tillförde en hög variation. Detta gjorde att duglighetsstudierna drabbades 

allvarligt och gav inte en helt korrekt bild på verkligheten. 
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För att tolka och analysera det datamaterial som inte blev godkända togs en OCAP dokument 

fram för att ta systematiskt finna åtgärder till förbättring. OCAP planen som togs fram för 

MSA studien kan ses i Bilaga 4. OCAP dokumentet togs fram för att underlätta 

beslutsfattandet vid övriga fallstudier och för att skapa en systematisk beslutsprocess. Vid 

MSA studien studerades och analyserades MSA Steg-1 och Gage R&R utifrån de åtgärder 

som ansågs lämpliga utifrån de krav som inte uppfylls. För kastet var Steg-1 i form av 𝐶𝑔 som 

inte klarade kravet på större eller lika med 1,33 samtidigt som det tidigt observerades att de 

dåvarande mätsystemet inte mätte korrekt yta. Detta gjorde att åtgärder vidtogs för att 

förbättra mätsystemet. Förslag på förbättringar av åtgärder var att se över mätsystemet och 

utreda om det finns en mer korrekt lösning för att mäta kastet som även genererar en 

förbättrad upprepningsförmåga. Utifrån detta utfördes en ny mätsystemanalys med ett nytt 

mätsystem för att validera den nya mätmetoden. Det nya mätsystemet blev mätmaskin MMQ 

400 som visade sig mäta rätt yta och en förbättring i repeterbarhetsförmågan. Förbättringen 

ökade med en 𝐶𝑔 från 0,38 till 1,3, se Tabell 4.3. Detta gjorde att det nya mätsystemet 

rekommenderades för att kunna mäta kastet på den eftersökta ytan med ett lägre 

variationsbidrag. 

4.1.6 Utförandefasen – Duglighetsstudie 
I denna fallstudie användes mestadels sekundär data. 

Detta eftersom data kontinuerligt insamlats under en 

längre tid och registrerats i BRM´s databas. Var 50e kolv, 

per Emag, mättes och registrerades hos BRM vilket 

gjorde att en god processkattning kunde göras från 

sekundär data. Mätmaskinen MMQ 400 visade i tidigare 

MSA studie en svag förmåga att mäta de önskade måtten cylindricitet och rakhet. Under 

studiens gång fanns inga bättre alternativ till mätning av cylindricitet och rakhet, studien 

fortsattes med vetskap om dessa mått skulle drabbas av stor variation från mätsystemet. 

Insamling av data skedde kontinuerligt och om datamängden inte kunnat uppvisa stabilitet 

samlades ny data in för att skatta duglighetsindex. 

4.1.7 Analysfasen – Duglighetsstudie 
Analysfasen delades in i två steg där första delen bestod av 

normalfördelad data med tvåsidig tolerans och den andra 

delen av mått med ensidig tolerans och noll som undre 

gräns. Första steget med normalfördelad data innefattar 

innerdiameter 38 och ytterdiameter 47,9, duglighetsindex 

till dessa mått ses i Tabell 4.4. Eftersom diametrarna inte 

visade en tydlig normalfördelning och saknade statistisk jämvikt valde studien att bryta ner 

till respektive mått och studera processerna inom respektive maskinpark, se Emag 2, Emag 3 

och Emag 4 i Tabell 4.4. Detta för att finna källor till varför processen inte var stabil och för 

att finna orsaker till dess specifika utseende. 

Vid analysfasen utfördes ett antal steg för att bedöma datamaterialet och processernas 

duglighet. Det första steget var att bedöma datamaterialets fördelning. Vid normalfördelning 
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studerades processens stabilitet och vid ensidiga fördelningar antogs icke-normalfördelning. 

Där undersöktes underliggande fördelning samt en möjlig transformation. När en 

transformation eller annan fördelning hittats studerades processens stabilitet. Vidare bröts 

processerna ner till vardera maskinpark för att finna orsaker till urskiljbar variation. Vid 

analys av respektive mått kommer olika figurer att visas beroende på relevans för analysen. 

Tabell 4.4: Visar duglighetsindex för det mått som har två-sidiga toleransgränser och anses ha ett 

normalfördelningsutseende. Obs står för antal observerade värden. Beteckning * har räknats fram genom Ekvation 

3.21. LCL (𝑪𝒑𝒌) är beräknat utifrån Ekvation 3.18 med 95% säkerhet och är det lägre konfidens intervallet. 

 Duglighetsindex på CA kolv 

Normalfördelat 𝑪𝒑 𝑪𝒑𝒌 𝑳𝑪𝑳 (𝑪
𝒑𝒌

)  

𝟗𝟓% 

𝑷𝒑 𝑷𝒑𝒌 𝑪𝒑𝒎 𝑷𝑷𝑴 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑶𝒃𝒔 

Diameter 38 - 1,22* - - - - - - 

Emag 2 1,47 1,12 0,95 1,40 1,06 0,98 712 100 

Emag 3 1,37 1,36 1,13 1,32 1,31 1,32 77 57 

Emag 4 1,89 1,38 1,18 1,59 1,07 0,86 642 100 

Diameter 47,9 - 1,33* - - - - - - 

Emag 2 1,58 1,46 1,28 1,55 1,43 1,47 9 100 

Emag 3 1,56 1,41 1,24 1,28 1,16 1,2 264 100 

Emag 4 1,31 1,21 1,02 1,08 1,00 1,03 1536 61 

 

Vid det andra steget har icke-normalfördelad data hanterats. Många av de måtten som var 

kritiska eller viktiga att övervaka inom BRM har övre tolerans och noll som undre gräns. Det 

olika duglighetsindexen för icke- normalfördelat material finns i Tabell 4.5. 
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Tabell 4.5: Visar duglighetsindex för det mått som har en ensidig tolerans och noll som undre gräns. Med medel 

menas medelvärdet från respektive maskin. Det står Johnsson som transformation annars är det en Box-cox 

transformation som använts. Beteckning * menas mått som inte kan mätas ute i produktionen. Det vill säga icke-

kontrollerbara mått. 

Duglighetsindex på CA kolv 

Ensidig fördelning Transformation 𝑪𝒑𝒌 𝑷𝒑𝒌 𝑳𝑪𝑳 (𝑪
𝒑𝒌

) 𝟗𝟓% 𝑪𝑴𝑨(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟕, 𝟏) 𝑷𝑷𝑴 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
𝑶𝒃𝒔  

Cylindricitet - 0,92 0,71 0,84 - 17182 300 

Rakhet 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 0,80 - - - - - 

Emag 2 𝐿𝑛(𝑥) 0,98 0,89 0,83 - 3839 100 

Emag 3 √𝑥 0,72 0,7 0,6 - 17545 100 

Emag 4 𝑥2 0,8 0,67 0,67 - 21556 100 

Kast √𝑥 1,09 1,06 0,9 1,58 1426 72 

Ytfinhet 38 Ra 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙 1,47 - - - - - 

Emag 2 𝑥2 1,76 1,40 1,51 - 13 100 

Emag 3 - 1,33 0,88 1,14 - 4022 100 

Emag 4 - 1,64 1,3 1,4 - 49 100 

Ytfinhet Rpk Medel 1,10 - - - - - 

Emag 2 - 1,54 1,66 1,31 - 1 100 

Emag 3 √𝑥 0,91 0,93 0,77 - 2646 100 

Emag 4 - 1,06 1,12 0,9 - 400 100 

Ytfinehet Rk Medel 1,39 - - - - - 

Emag 2 𝑥2 2,01 2,01 1,71  0 100 

Emag 3 - 1,39 1,3 1,18 - 46 100 

Emag 4 - 1,47 1,42 1,25 - 10 100 

Form (H)* √𝑥 0,72 0,73 0,61 - 13729 100 

Form (V)* √𝑥 0,6 0,65 0,5 - 25324 100 

Form delkrav (H)* 𝐿𝑛(𝑥) 0,57 0,6 0,42 - 36650 57 

Form delkrav (V)* √𝑥 0,55 0,53 0,4 - 55210 57 

Vinkelräthet* 𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛 - 1,52 - 1,47 13146 100 

 

Analysen skildrar vidare på kontrollerbara och icke-kontrollerbara mått. Med ett 

kontrollerbart mått menas ett mått som produktionen kunde mäta och styra produktionen 

efter. När det gäller CA kolv var det form, form delkrav och vinkelräthet som var icke-

kontrollerbara mått medan resterande mått kunde kontrolleras ute i produktionen direkt av 

operatörerna. 

Diameter 38 

Diameter 38 visade sig redan i mätsystemanalysen bidra med 66 procent av totala processens 

variation och det straffade datamaterialet till duglighetsstudierna. Det vill säga att processen 

kanske var mer duglig än den verkar enligt duglighetsindexen. Vid studie av ett histogram 

över diameterns totala process visades en lite skev fördelning med data över hela 

toleransvidden, se Figur 4.5. Eftersom måttet tillverkades med ett specifikt målvärde med 

både övre och en undre tolerans borde data passa en normalfördelning. Det kan dock ses i 

Figur 4.5 att processen visade på en något skev fördelning. Vidare visade 

normalfördelningstest att det inte gick att säga att totala processen har en normalfördelning 

med en säkerhet på 95 procent.  
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Figur 4.5: Visar totala processens utkomst. Den visar en skev fördelning som vara bidragande av de olika 

maskinparkernas olika standardavvikelse och väntevärde.  

På grund av utseendet i Figur 4.5 och att processen inte uppvisade statistisk jämvikt 

studerades respektive maskin för sig, se Emag 2, Emag 3 och Emag 4 i Figur 4.6. Detta för att 

se om det maskinerna presterade olika och möjligtvis hade avvikande processinställningar. 

Det visar sig enligt Figur 4.6. att processens instabilitet uppkom till stor del av Emag 3, det är 

även där den avvikande operatören (enligt MSA) arbetar. Emag 3 visade stor variation och 

enligt dataproduceras produkter över hela toleransvidden, se Figur 4.6. Kan ha berott till stor 

del på den uppkommande variationen vid mätning mellan de operatörer som arbetar på Emag 

3 stationen, se 4.1.4 diameter 38. Vid studie av en tidserieanalys visades Emag 3 ha en kraftig 

förskjutning i väntevärdet. För att kunna studera och ta fram duglighetsindex krävs att 

respektive maskin visar en statistisk jämvikt. 

 

Figur 4.6: Histogram över respektive maskin. 

Däremot visade sig Emag 3 hålla medelvärdet mot målvärdet till skillnad från Emag 2 och 

Emag 4 som har en negativ förskjutning i förhållande till målvärdet. Men i detta fall 

beaktades att Emag 3 hade en positiv förskjutning i förhållande till målvärdet. Genom att 

förbättra centreringen i Emag 2 och Emag 4 och samtidigt eliminera urskiljbara variationen i 

Emag 3 kan en stabilare process åstadkommas samtidigt som ett bättre duglighetsindex 

uppnås. Produktionen ställdes högre för att läppaxeln ska klara en längre produktion. När 
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värdena är inhämtade går det att se att respektive Emag har ett lägre medelvärde än målvärdet, 

vilket kan tyda på gamla läppaxlar.  

Första datamängden visade på ett tydligt skift i medelvärde genom tiden och därför samlades 

ny data in för att skatta dugligheten. I Tabell 4.4 visas beräknade duglighetsindex från de 57 

nya värdena. Processen visade på en statistisk jämvikt med ett 𝐶𝑝 på 1,37. Samtidigt 

uppvisades ett 𝐶𝑝𝑘 på 1,36 vilket tydde på en väldigt bra centrering. Väntevärdet avvek endast 

0,2 µm från målvärdet. Med denna säkerhet uppvisade processen endast 77 fel per en miljon 

producerande enheter, antaget att centreringen inte avviker. I detta fall var det centreringen 

som räddade Emag 3 som i övrigt hade en högre variation än Emag 2 och Emag 4 vid 

jämföring av respektive 𝐶𝑝. Eftersom produktionen ställdes högre än målvärdet för att öka 

utnyttjandet av läppaxeln var det intressant att studera hur mycket det kostar i förluster av 

felproducerade kolvar. Sannolikheten för respektive maskin att tillverka fel är benämnt 

𝑝1, 𝑝2 och 𝑝3. Antaget 250 arbetsdagar, tre maskinparker och att tillverkning per maskin och 

dag uppgår till 160 produkter.  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑙 𝑝å å𝑟 =
𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3

3
∗ 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 ∗

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑑𝑎𝑔
= 20 st 

Genom att styra produktionen för att läppaxeln ska hålla längre så bidrar detta till att ungefär 

20 kolvar blir feltillverkade per år och det beror enbart på måttet diameter 38.  

Diameter 47,9 

Vid mätsystemanalysen visades att mätsystemet hade en väldigt bra repeterbarhetsförmåga, 

att mäta korrekt värde samt att mätningen inte påverkades av den mänskliga faktorn. Detta 

gjorde att mätdata var mer tillförlitlig vid duglighetsstudien. Processen uppvisade en 

normalfördelning genom att studera ett histogram men det går inte att säga med säkerhet att 

datamaterialet är normalfördelat och detta kan bero på mätsystemets dåliga upplösning. Även 

vid diameter 47,9 uppvisades olika väntevärden från Emag 2, Emag 3 och Emag 4.  Det gör 

att processen inte var stabil som helhet men stabilitet fanns inom Emag 2 och Emag 3. För att 

finna urskiljbar variation analyserades respektive maskin för sig. Figur 4.7 visar de olika 

maskinernas utkomst gällande måttet 47,9. I detta fall visade Emag 2 och Emag 3 en stabil 

process över tiden medan Emag 4 hade en viss instabilitet som borde elimineras för att kunna 

skatta en 𝐶𝑝𝑘 för totala processen. Emag 2 visade en väldigt bra centrering med ett 𝐶𝑝𝑚 på 

1,47 medan Emag 3 hade en 𝐶𝑝𝑚 på endast på 1,2 och bör förbättra sin centrering för att 

skapa en bättre processduglighet. 
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Figur 4.7: Histogram för de olika maskinerna.  

Vid första insamlingen av data visade diameter 47,9 ingen statistisk jämvikt utan ny data 

samlades in för att kunna skatta dugligheten. Ny data visade på en 𝐶𝑝 1,31 vilket var lägre än 

både Emag 2 och Emag 3. Fördelningen för Emag 4 hade en positiv förskjutning som gjorde 

att 𝐶𝑝𝑘 endast skattades till 1,21. Detta gjorde att Emag 4 sänkte duglighetsmedelvärdet för 

den totala processen.  

Cylindricitet 

När det gäller cylindriciteten hos kolven var det önskvärda målvärdet noll men samtidigt 

väldigt svårt att uppnå. Trots att det bara fanns en övre tolerans visade sig datamaterialet vara 

normalfördelat. Detta kan bero på att medelvärdet ligger långt ifrån noll vilket gör att data 

samlas kring ett visst värde, som i detta fall kan ses som ett produktionsinställt målvärde. Med 

detta menas att produktionen är inställd och tillverkar mot ett önskvärt värde under den övre 

toleransen. Det går det inte att förkasta nollhypotesen som säger att processen är 

normalfördelad på grund av att p>0,05, se figur 4.8. Processen kan anses med dessa 300 

mätvärdena vara normalfördelade med 95 procents säkerhet.  

 

Figur 4.8: Normalfördelningsplot för cylindricitet. 

Respektive maskin tillverkar med ungefär samma väntevärde och samtliga maskiner har ett 

normalfördelningsutseende. En 𝐶𝑝𝑢 som i detta fall blir detsamma som 𝐶𝑝𝑘 på 0,92 tyder på 

att fördelningen låg väldigt nära den övre toleransen vilket också kan avläsas vid analys av till 
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exempel histogram. Ett förbättrat målvärde hade mycket troligen gjort fördelningen skev men 

samtidigt processen mycket dugligare. 

Rakhet 

Rakheten mättes över insida kolv, se punkt 1 i Figur 4.2. Denna yta påverkades mest av 

tillverkningssteg vid ytbehandlingen. På grund av mänsklig inverkan vid ytbehandlingen 

påverkades även utkomsten. Den mänskliga faktorn i detta fall var slipning av "läppaxeln". 

Samtidigt hade rakheten en väldigt snäv tolerans som måste uppfyllas för att slutprodukten 

ska fungera. På grund av den mänskliga faktorn fås olika resultat ifrån de olika maskinerna 

men i detta fall påverkar även mätmaskinen, då den visade svårighet att uppnå den 

mätsäkerhet som krävdes för detta mått, se MSA Tabell 4.3. På grund av en väldigt svag 

duglighet som kan bero på flera orsaker så krävs en ständig övervakning för att inte processen 

överskrider tolerans genom att väntevärdet förskjuts.  

Kast 

Trots instruktioner om hur kastet skulle mätas visade data att alla operatörer inte mätte med 

MMQ 400. För att kunna analysera data och få en verklig bild över kastets duglighet 

användes data från mätrummet. Problemet med data från mätrummet var att den inte kan 

skilja på de olika maskinparkerna. Kastet uppvisade vidare en Weibullfördelning och genom 

transformation uppnåddes ett mer normalfördelat utseende, se Figur 4.9.  

 

Figur 4.9: Histogram över transformerade värden för kast. Den ursprungliga fördelningen återfinnes uppe i vänster 

hörn. 

I detta fall beräknades både ett 𝐶𝑝𝑘 värde och ett 𝐶𝑀𝐴 för att se hur det förhåller sig till 

varandra. Genom transformation åstadkoms ett mer normalfördelat utseende vilket gjorde att 

vanliga duglighetsindex kunde skattas. Med hjälp av 72 värden skattades 𝐶𝑝𝑘 värde till 1,09 

och överseg 0,9 med 95 procents säkerhet. Den vida spridningen kan berott på att data 

uppkom från alla maskinparker och vid olika inställningar uppstår även olika väntevärden. 

Eftersom processen hade en låg median på endast 0,125 så uppvisar processen ett bra 𝐶𝑀𝐴 

värde på 1,58. De flesta måtten visade olikheter mellan maskinerna utkomst. Därför hade det 

varit intressant att separera det olika maskinerna för att spåra orsaker till urskiljbar variation.  

0,210,180,150,120,090,06

transformed data

USL*

Process Capability of Kast
Using Box-Cox Transformation With Lambda = 0,5
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Ytfinhet – Ra 

När det gäller ytfinheten beaktades bara en övre tolerans men ytfinheten ska samtidigt inte 

vara för fin. Det vill säga att produktionen ligger en bit ifrån noll men försöker sig ändå att 

hålla sig under den övre toleransen, i detta fall uppkom ett outtalat målvärde. Detta medför i 

sin tur att Ra inte fick en allt för skev fördelning. De olika maskinerna var inställd att 

producera mot liknande målvärden och detta skapar en stabil process över tiden, det går dock 

att tyda en skillnad mellan dess spridning. Vid mätning av Ra värden är materialet väldigt 

kritiskt och hur den uppmätts, om en mätning skulle ske i en grop ges ett väldigt högt Ra 

värde. Detta var ett stort bidrag till uppkommande variation vid mätning, men eftersom 

samma material används för respektive maskin borde den bidragande delen drabba respektive 

maskin lika över tid. Ytfinheten Ra och Diameter 38 mättes över samma yta och påverkas på 

samma sätt som rakheten då ”läppaxeln” var hantverksmässigt tillverkad och slipas för hand 

för att minimera variationen. Detta kan vara en stor bidragande orsak till olika utkomster från 

de olika maskinerna. 

Ytfinhet – Rpk 

Processen för ytfinheten Rpk visade sig vara i statistisk jämvikt över tiden men visade en viss 

skevhet i fördelningen. Figur 4.10 visar den ursprungliga fördelningen uppe i vänster hörn 

och den transformerande fördelningen i mitten. Transformationen har gjorts genom Box-Cox 

transformation i Minitab®. 

 

Figur 4.10: Histogram över transformerade värden för ytfinhet Rpk. Den ursprungliga fördelningen återfinnes uppe i 

vänster hörn. 

Duglighetsindexen för Rpk visade en mycket lägre duglighet än för de övriga ytfinheterna Ra 

och Rk. Ett 𝐶𝑝𝑘 värde på 1,17 visar att processen har svårigheter att producera med god 

marginal från övre tolerans.  

Ytfinhet – Rk 

Ett av de mest dugliga egenskaperna var ytfinheten Rk med ett 𝐶𝑝𝑘 på 1,64. Den uppvisade en 

normalfördelning med 95 procents, enligt Anderson-Darling test, säkerhet. Det gjorde att de 

även här fanns ett förinställd outtalat målvärde som produktionen inställt sig efter. Den 

uppvisade en låg totalspridning som i det långa loppet endast orsakar 56 fel per miljon 

producerade enheter under förutsättning att väntevärdet inte förskjuts.  

0,600,560,520,480,440,400,360,32

transformed data

USL*

Process Capability of Process Ytfinhet RPK
Using Box-Cox Transformation With Lambda = 0,5
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Form 

Vänster och höger sida studerades var för sig ifall det skulle visa sig vara någon skillnad 

genom tiden. Dock visade båda sidorna på en stabil process över tiden och endast en skillnad 

på 0,05 µm i väntevärdet, se Figur 4.11 för den vänstra sidan. Det enda problemet var att 

väntevärdet höll sig väldigt nära den övre toleransen vilket gav en låg 𝐶𝑝𝑘 på 0,57 respektive 

0,55 för höger och vänster sida, se Tabell 4.5. 

 

 

Figur 4.11: Styrdiagram över form vänster sida.  

Detta bidrar i sin tur att antal defekter per miljon producerade enheter uppgår till 13 tusen för 

höger respektive 25 tusen för vänster sida. 

Form delkrav 

Även för delkravet till formen uppvisades statistisk jämvikt med en process som låg alldeles 

för nära och över den övre toleransgränsen, se Figur 4.12. Data transformerades genom ett 

Box-Cox som i detta fall transformerades genom kvadratroten ur det ursprungliga värdet. 

 

Figur 4.12: Histogram över transformerade värden för form delkrav.  

Detta bidrog till att delkravet för formen skulle generera 36 tusen respektive 55 tusen 

felproducerade produkter per miljon tillverkade. Skulle dessa fel inte uppkomma samtidigt 

skulle detta bidra med 9,1 procent felproducerade enheter. Det vill säga att nästan var tionde 

produkt skulle kasseras på grund av misslyckad produktion. 
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Vinkelräthet 

Vinkelrätheten hade ett antal värden som låg på noll vilket gjorde att en Box-Cox 

transformation inte var möjlig. För att få datamaterialet normalfördelat har en Johnson 

transformation utförts men detta medför även problem eftersom transformationen inte hade 

möjlighet att transformera toleransgränserna. Data transformerades med Ekvation 4.1. 

 𝑥 → 0,0891296 + 0,720114 ∗ 𝐿𝑛 (
𝑥+0,001314516

0,0392429−𝑥
)   4.1 

För att det ska gå att transformera data fick inte toleransgränsen överstiga 0,039. I detta fall 

låg toleransen över detta värde vilket gjorde att denna transformation var oanvändbar för att 

vidare skatta duglighet. På grund av att data i detta fall mer liknar en Weibullfördelning 

utfördes beräkningar genom Ekvation 3.25. I detta fall uppvisades ett 𝐶𝑀𝐴 värde på 1,47 

vilket antydde på en duglig process. Samtidigt visar PPU på 1,52 vilket ger en överblickbild 

hur bra processen har presterat över tiden.  

4.1.8 Förbättringsfasen – Duglighetsstudie 
Generellt sett var tillverkningsprocessen för CA kolv 

väldigt standardiserad, vid observationer förekom väldigt 

många kontrollmätningar där operatörerna försäkrade sig 

om att processen var rätt inställd. På grund av en 

kontinuerlig insamling av data skapas en standardiserad 

mätteknik och arbetsmetod. Eftersom den totala 

processen bestod av tre maskinparker bidrog detta till en stor variation på grund av olika 

inställningar, olika arbetsmetoder men även olika mättekniker. Det positiva med flera 

processer är att det går att lära från de som lyckas. 

Genom duglighetsstudien uppvisades stora skillnader mellan de olika processerna som bidrog 

till en sviktande totalprocess. Det är därför viktigt att fastställa målvärden för alla mått och 

sträva efter att alltid producera mot dessa. Enligt Taguchi´s förlustfunktion så ökar förlusterna 

direkt produkter inte träffar målvärde, och dessutom kvadratiskt. Existerar en traditionell syn 

där man är nöjd bara måtten håller sig inom toleranserna så ökar även 

kvalitetsbristkostnaderna.  

När det gällde ensidiga fördelningar justerades processen för att endast klara tolerans, det vill 

säga att inget speciellt målvärde eftersträvades. Vid diskussion med operatörerna framgick det 

att inställningarna var optimala i förhållande till maskinerna kapacitet och att maskinen inte 

klarade av att producera ”bättre”. När det gällde läppaxeln så användes inställningar för att 

utvinna maximal tillverkning för varje läppaxel. Detta gjorde att produktionen ställdes högre 

än målvärdet vilket i sin tur bidrog till en försämrad duglighet i processen för diameter 38.  

För att förbättra processerna är det viktigt att veta vad som bör förbättras. Om produktionen 

skulle använda de allmänna målen för duglighet, 𝐶𝑝𝑘 >1,33, på de mått som kan kontrolleras 

och ännu högre krav med 𝐶𝑝𝑘 >1,67 för icke-kontrollerbara mått så hade en sammanfattning 

av dugligheten för kolv se ut som i Figur 4.13. Den grå linjen ska inte överstiga den svarta 

linjen för att uppnå målen för respektive mått.  
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Figur 4.13: Sammanfattning av duglighetsindexet 𝑪𝒑𝒌 för respektive mått studerat vid CA kolv 

Det går tydligt att avläsa att de enda måtten som klarade dessa krav var ytfinhet Ra, Rk och 

diametern 47,9. De mått som uppvisade störst problematik var det icke-kontrollerbara måtten. 

I dessa fall var det form och form delkrav. Eftersom dessa inte kunde styras eller övervakas i 

produktionen kan det vara bra att eftersträva en hög duglighet på dessa mått. 

  



Fallstudie 

49 

 

4.2 Fallstudie 2 – CA 210 cylinderblock 

Den andra fallstudien utfördes med syftet att undersöka skillnader i duglighet beroende på 

processers utformning. Processen för CA 210 cylinderblock skiljde sig markant från tidigare 

fallstudie då framförallt människans inverkan hade betydligt större. Processen bestod av fler 

operatörer med egna värderingar och erfarenheter om hur produktionen skulle styras. 

Fallstudien fokuserade på viktiga och kritiska mått enligt avgränsning R2. 

4.2.1 Planeringsfasen – Duglighetsstudie 
Planering av duglighetsstudien i denna fas var väldigt lik 

den som gjordes i första fallstudien. Men i detta fall var 

studiens syfte att utföra en duglighetsstudie på en mer 

omställningsbar tillverkningsprocess där den mänskliga 

inverkan vid både tillverkning och mätning hade 

betydlig mer inflytande. Den studerade processen bestod 

av flera tillverkningssteg och tillverkar totalt 5 produkter. Produkterna i sig skiljde sig inte 

avsevärt mellan varandra utan det gällde fortfarande liknande produkter fast i olika storlekar. 

Det andra steget, även i denna fallstudie, var att kartlägga processen för att få en bättre 

förståelse för processen men även för produkten. Detta skedde mestadels genom deltagande 

observation. En processkarta kan avläsas i Figur 4.14. På grund av observation och diskussion 

med operatörer framkom svårigheter med mätning och olikheter hos operatörer, vilket ledde 

till tankar om mer omfattande mätsystemanalys. Processen bestod av tre olika operatörer från 

svarvning till fräsning. Där en operatör stod för svarvningen, en för splines och en för 

fräsning under ett och samma skift. 

 

Figur 4.14: Processkarta över CA cylinderblock. 

Eftersom produkten CA 210 var mer komplex och tillverkning sker i fem olika steg blev 

observationen och införskaffning av förståelse för produkten mer tidskrävande jämfört med 

fallstudie 1, se principskiss för CA 210 Figur 4.15.  
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Figur 4.15: En principskiss av CA cylinderblock 210, siffrorna förklarar vart mätningar till viktiga och kritiska mått 

utförts. 

Det tredje steget blev även i denna fallstudie att studera olika mått för att identifiera flera 

intressanta egenskaper. Detta gjordes genom att observera vid mätning, studera kontrollplan 

och ritning. I detta fall visade sig hälften av de kritiska måtten endast vara kontrollerbara i 

mätrummet och inte ute i produktionen. Även i denna fallstudie förekom ytor som kritiska 

mått vilket genererade skeva och ensidiga fördelningar, se kritiska och viktiga 

produktionsmått i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6: Visar på det olika viktiga och kritiska måtten för CA cylinderblock med hänvisning till principskissen.  

Kritiska mått och viktiga produktionsmått Anvisning till figur 4.15 

Diameter kolvhål 1 

Ytfinhet kolvhål Ra 1 

Vinkelräthet 1 

Symmetri 1 

Rakhet 2 

Ytfinhet kontaktyta Ra 2 

Splines 5 

 

Fallstudie beaktade samma orsak-verkan diagram som utfördes i fallstudie 1 för att vara 

medveten om olika faktorer som kunnat orsaka variation till processens utfall.  

4.2.2 Planeringsfasen – Mätsystemanalys 
Vid MSA planering av cylinderblocket fanns det flera mått 

som kunde vara viktiga eller kritiska och orsaka stora 

kvalitetsbristkostnader längre fram i processen. Många av 

dessa mått mättes ute vid produktionen av operatörer vilket 

gjorde att mätsystemet kunde bidra med en stor variation till 

processen, speciellt från den mänskliga faktorn. För att 

inskaffa kunskap om hur mätsystemen såg ut i processen togs beslutet att studera en bredd av 
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mätdon som användes av operatörer. Val av mått utfördes mestadels av kritiska och viktiga 

mått från kontrollplanen. De olika mätdonen valdes efter vad BRM rekommenderar att 

använda till respektive mått enligt kontrollplanen.  

Eftersom detta handlade om väldigt stora produkter med en vikt upp mot 150 kg insågs 

ganska snabbt att det skulle bli svårt att utföra en mätsystemanalys där alla operatörerna ska 

mäta samma cylinderblock. Den stora frågan var hur randomisering skulle ske om inte alla 

produkter finns färdiga och tillgängliga vid mätningen. Då det gällde mått med väldigt snäva 

toleranser kunde temperatur och luftfuktighet ha en stor inverkan vid mätning. Därför 

gynnades studien av en mätplats där dessa faktorer kunde hållas någorlunda konstanta över 

tiden. 

För att lösa dessa uppgifter blev slutligen sju personer inblandade i planeringsfasen för att 

skapa en särskild mätdag. Under detta möte bestämdes vilka produkter som skulle vara med i 

mätstudien och att de tio produkterna var tillverkade till utsatt datum. Varje produkt märktes i 

produktionen för att underlätta randomisering. Vidare bestämdes vilka operatörer som skulle 

medverka i studien och detta gjordes med en tanke att varje operatör ska arbete med att mäta 

utsatta mått men även att få en variation mellan operatörernas erfarenhet. Planeringen 

beaktade även frågorna i Tabell 4.2. 

4.2.3 Utförandefasen – Mätsystemanalys 
Likadant som i fallstudie 1 bestod denna fas av två steg 

med syfte att studera mätsystemets duglighet att definiera 

processens utfall. Mått och mätdon som användes i 

studien togs fram från kontrollplanen som planerades i 

tidigare fas. Samma som i fallstudie 1 utfördes Steg-1 

med 25 upprepningar per mått för att få en god 

uppskattning av repeterbarheten och dess förmåga att mäta mot målvärde.  

Steg-2 i mätsystemanalysen bestod av en dagsaktivitet med totalt 15 inblandade personer som 

bestod av åtta operatörer och sju personer från tjänsteavdelningen. Det sju personerna från 

tjänsteavdelningen var inblandade från början redan vid planeringsstadiet för att allt skulle 

finnas tillgängligt för denna dag. Studien använde en fullständig randomisering mellan 

mätningarna, däremot ingen randomisering mellan operatörerna på grund av olika operatörers 

olika skiftgång, se registreringsenkät Bilaga 5. Registreringen och observation ansvarade 

undersökarna för att identifiera skillnader mellan operatörernas mätteknik. Registreringen 

skedde manuellt utifrån vad operatören uppgav att måttet skilde sig från målvärdet. 

Operatörerna uppmanades att kalibrera mätdonet mot en referensbit innan mätningen. 

Hela mätstudien var uppdelad i fyra omgångar som bestod av mätning av svarvning tempo 1, 

svarvning tempo 2, fräsning och splines. Varje omgång bestod i sin tur av ett visst antal mått. 

Vidare användes markering för att operatörerna skulle mäta på samma område för respektive 

mått. Övriga faktorer som kunde orsaka variation identifierades via orsak- verkan 

diagrammet, se orsak verkan diagram Bilaga 1. 
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4.2.4 Studera fasen – Mätsystemanalys 
Varje mätdon analyserades utifrån mätsystemanalysen. 

En sammanställning av mätsystemets resultat finns i 

Tabell 4.7 och mer utförligt i Bilaga 6. Generellt sett 

orsakade mätsystemen en väldigt stor variation och vissa 

av mätsystemen kunde inte ens skilja på bra och dåliga 

bitar i förhållande till toleransen. I många av fallen 

genererade mätsystemen en större variation än variationen mellan produkter. Mätdon som 

användes i undersökningen var detsamma som användes enligt kontrollplan vid vardaglig 

kontrollmätning. Analys till följande mått finns nedan, där T1 står för tempo 1 och T2 för 

tempo 2 vid svarvning. T1 visas i Figur 4.2, medan T2 är motsatt sida. Även här analyserades 

mätsystemen från 𝜌𝑀/T som förklarar hur mycket som används av mätsystemets variation i 

förhållande till toleransvidden. 

Tabell 4.7: En sammanfattning av mätsystemanalysens resultat. I Tabell 3.1 ges riktlinjer för hur mätsystemen kan 

accepteras. 

Mätsystemanalys CA cylinderblock 

 Steg-1 Steg-2 

      Repeterbarhet  Reproducerbarhet  Total Gage 

Mått 𝑪𝒈 𝑪𝒈𝒌 𝝆
𝑬𝑽

 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟

/𝑇 

𝝆
𝑨𝑽

 𝑃𝜎𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑

/𝑇 

𝝆
𝑴

 𝑃𝜎𝑔𝑎𝑔𝑒

/𝑇 

Diameter kolvhål 5,20 5,09 29% 12% 75% 33% 80% 35% 

Djup Kolvhål 6,29 6,12 36% 6% 15% 2% 39% 6% 

Ytfinehet Kolvhål 

Ra 

1,98 1,14 93% 100% 0% 0% 93% 100% 

Splines 0,99 0,66 22% 17% 31% 24% 38% 30% 

Spårdiameter T1 2,20 1,65 46% 43% 79% 75% 91% 86% 

Spårbredd T1 1,66 0,99 69% 82% 66% 78% 96% 113% 

Ytterdiameter T1 3,77 3,54 38% 48% 41% 52% 55% 71% 

Innerdiameter T1 3,33 3,07 74% 15% 0% 0% 74% 7% 

Djupmått T1 2,41 1,30 50% 34% 30% 20% 58% 40% 

Innerdiameter T2 3,52 3,38 65% 96% 18% 27% 68% 100% 

Djupmått T2 6,54 5,56 38% 42% 0% 0% 38% 42% 

Ytfinhet Kontaktyta 

Ra 

2,08 1,22       

Spårdiameter T1 

Spårdiametern mättes med en spårmikrometer som visade sig väldigt känslig mot vilken 

styrka och teknik som användes för att uppnå samma resultat. I studien visade Steg-1 att det 

gick att upprepa mätningar och mäta mot rätt värde. Steg-2 presenterade en stor variation som 

framförallt uppkom mellan operatörerna. Det uppkom variation mellan operatörernas 

upprepningar men den största skillnaden uppkom mellan operatörerna. Detta kan ha berott på 

hur hårt operatörerna drog åt spårmikrometern vid mätningen. Det går tydligt att avläsa hur 

operatör 1 hade sitt genomsnitt mycket lägre än de övriga från Figur 4.16. 
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Figur 4.16: Visar grafen för Gage R&R för spårdiametern.  

Ytterdiameter T1 

Vid mätning av ytterdiametern användes en mikrometer väldigt lik den som används vid 

mätning av spårdiametern. Skillnaden var att spårmikrometern hade en smalare 

anläggningsyta. Mätningen av ytterdiameter visade dock en lägre spridning vid 

upprepningarna från operatörerna. Den visade även att operatör 1 låg på ett lägre medelvärde i 

sina mätningar än det övriga operatörerna se Figur 4.17. Detta styrkte tankarna om att 

operatör 1 drog åt hårdare vid mätning med mikrometer. I detta fall översteg den totala Gage 

mot tolerans 70 procent vilket gjorde mätsystemet väldigt osäkert för att avgöra produkters 

egentliga mått. Till exempel skulle operatör 3 godkänt produkt tio medan de övriga skulle 

kasserat den, se Figur 4.17. 

 

Figur 4.17: Visar Operatörsskillnaden mellan mätningarna av ytterdiametern. I detta fall visas operatörerna i samma 

diagram för att tydligt visa på skillnaderna i mätningarna. 

Innerdiameter T1 

Innerdiameter genererade endast variation från repeterbarheten och på grund av snälla 

toleranser klarade unimetern att konstatera om produkterna är bra eller dåliga trots den höga 

variationen som uppkom. Enligt Steg-1 borde mätdonet kunna göra upprepade mätningar och 

generera liknande resultat i förhållande till dess toleranser. Att repeterbarheten var så låg kan 
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ha berott på att mätningen på innerdiameter inte utfördes så ofta som det står enligt 

kontrollplan. Detta kan ha orsakats av en avsaknad standardiserad mätteknik. Mätsystemet 

använde sig av sju procent av toleranser vilket ansågs godkänt enligt allmänna riktlinjer i 

Tabell 3.1. 

Djupmått T1 

Djupmåttet mättes med ett digitaldjupmått som lades på den övre delen av cylinderblocket. 

Steg-1 visade ett 𝐶𝑔 värde på 2,41 visade att de upprepade mätningarna var bra i förhållande 

till dess toleranser. Dock visade Steg-2 på en dålig repeterbarhet när det gäller djupmåttet. 

Operatör 1 hade en medeldifferens på upprepningarna som uppgick till 1/10 del av toleransen. 

Trots att det uppkom hög produktvariation stod repeterbarheten för 25 procent av den totala 

variationen. 

Spårbredd T1 

Enligt resultat från Steg-1 har spårdiametern en god repeterbarhetsförmåga, dock inte helt 

godkänd om 𝐶𝑔𝑘 värdet studeras. Vid Steg-2 berättade operatörerna att det mätdonet inte 

användes för att mäta efterfrågat område utan konstaterade att ett annat mätdon användes. 

Resultatet från Steg-2 visade tydligt på att mätdonet inte hade någon vidare 

repeterbarhetsförmåga. Eftersom mätdonet inte användes vanligtvis av operatörerna uppkom 

även olika mättekniker som observerades under mätningen. Detta kan även ses från Tabell 4.7 

där den totala Gage R&R överstiger 100 procent. Detta gör att mätsystemet hade allvarliga 

problem att separera en bra från en dålig produkt. 

Innerdiameter T2 

Vid studie av Steg-1 visades inga svårigheter med repeterbarheten vid mätningen av 

innerdiametern. Steg-2 visade däremot på svårigheter med både repeterbarheten och 

reproducerbarheten. När det gällde hur dessa bidrog till variationen var det först och främst 

repeterbarheten som var det stora problemet. Det indikerades att mätsystemet som användes 

för att mäta innerdiameter bidrog med en väldigt stor variation. 

Djupmått T2 

Djupmåttet i tempo 2 mättes med en djupklocka och visade på ett bra 𝐶𝑔 och 𝐶𝑔𝑘 värde från 

Steg-1 undersökningen. Däremot visade Steg-2 att repeterbarheten var orsaken till 14 procent 

av den totala variationen. Två av tre operatörer hade en variation mellan sina mätningar som 

uppnådde 1/5 av toleransvidden. I detta fall var reproducerbarheten väldigt bra vilket gjorde 

att det berodde på antingen att mätdonet inte klarade att repetera eller att en standardiserad 

mätteknik saknades.  

Diameter kolvhål 

Vid analysen av diametern på kolvhålet var det svårt att finna likheten mellan de olika 

produkterna på grund av mätsystemets stora variationsinverkan. Genom att beräkna 

mätsystemets bidragande variation enligt Ekvation 3.10 erhölls att mätsystemet orsakade 65 

procent av den totala variationen. Däremot visade Steg-1 att mätdonet borde varit kapabel att 

med god marginal kunna mäta denna yta. I det här fallet bör en ny MSA göras för att se om 

detta berodde på operatörerna eller mätdonet. 
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Djup kolvhål 

Djupet för kolvhålen mättes med en speciellt utformat djupklocka som endast vissa operatörer 

utnyttjade medan andra gjorde det inte utan förlitade sig helt på processens duglighet. Enligt 

kontrollplan skulle denna yta kontrolleras på var tionde produkt vilket enligt tidigare inte 

efterföljdes av alla operatörer. Mätdonet stöds mot utsidan av kolvhålet vilket gör att 

mätningen endast kan göras på ett sätt. Mätningen genererade endast sex procent av 

variationen från mätsystemet med hänsyn till dess tolerans och visade på en god förmåga att 

urskilja bra från dåliga produkter. 

Ytfinhet kolvhål Ra 

Vid mätning av kolvhålets yta användes en specialtillverkad insats för att mätsystemet skulle 

kunna mäta utan mänsklig inverkan. Enligt 𝐶𝑔 visade perthometern vara bra på att upprepa 

mätningarna men en svag 𝐶𝑔𝑘 visade att perthometern inte mätte korrekt värde. Detta berodde 

på att den var felkalibrerad och/eller att det fanns en tio procents felmarginal på 

mätinstrumentet redan från tillverkarna. Vidare vid Steg-2 visade mätsystemet att det inte 

gick att repetera mätningar. Detta berodde möjligtvis till största del på att ytor inte är jämna 

och mätningarna var väldigt svåra att göra över samma yta. Skulle samma yta mätas två 

gånger skulle den andra mätningen få ett sämre resultat på grund av en grop orsakad av första 

mätningen.  

Splines 

Splines mättes med en subito som av produktionens erfarenhet ansett problematisk. Steg-1 

utfördes mot en plan ring vilket gjorde att mätdonet kunde röra sig i både x- och y-riktning. 

Ringen användes som master i Steg-1 och kalibrerades dagligen i produktionen. Det kan även 

avläsas att splinesmätningen inte översteg 1,33 på varken 𝐶𝑔 eller 𝐶𝑔𝑘. Steg-2 mätningen 

utförs mot cylinderblocken vilket gör att rotationen runt y-axeln försvinner eftersom mätdonet 

låses mot splinesen. Den presterade bättre än vad produktionen förmodade och operatör 3 

visade endast på spridning vid en av de tio produkterna, se Figur 4.18. Mätningen av splines 

visade sig vara i övre kant för att räknas som godkänd i förhållande mot toleransen med en 

total Gage R&R på 30 procent. Eftersom 30 procent ligger i övre kant av vad som anses vara 

acceptabelt kan det vara bra att se över hur mätdonet kalibreras. Det visades i Steg-1 att det 

var svårt att mäta mot referensringen och i Steg-2 var reproducerbarheten största orsaken. 

Detta kan ha orsakats på grund av olika kalibreringsmetoder mellan operatörerna. 
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Figur 4.18: Visar Gage R&R mätning för splines. 

Ytfinhet kontaktyta Ra 

Detta mått hade en ställning och operatören placerade mätdonet endast mot ytan. Detta gjorde 

att endast Steg-1 utfördes på detta mätsystem. Även denna perthometer visade på bra 

repeterbarhetsförmåga som 𝐶𝑔 visar i Tabell 4.7, däremot uppvisades problem med att mäta 

målvärdet. I detta fall uppvisade den en 𝐶𝑔𝑘 på 1,22 och mätdata visade att perthometern hade 

en felkalibrering omkring 2µm trots att den kalibrerats innan försöken. 

4.2.5 Förbättringsfasen – Mätsystemanalys 
I förbättringsfasen för MSA studien genomfördes ett möte 

med ansvariga personer på BRM där resultatet från MSA 

studien diskuterades och förslag på åtgärder togs fram. 

Utifrån det mötet användes en OCAP, se Bilaga 4, för att 

hantera dåliga mätsystem på samma sätt som i första 

fallstudien. OCAP planen användes sedan för att tolka och 

bryta ner mått från MSA studien till relevanta åtgärder. Nedan förklaras mätsystem som under 

studien visade på dåliga resultat i form av dålig 𝐶𝑔, 𝐶𝑔𝑘 och/eller svag Gage R&R. 

Vid analys av ytfinheten visade Steg-1 på ett lågt 𝐶𝑔𝑘 värde vilket tyder på att mätsystemet 

visade en felcentrering i förhållande till målvärdet. Vidare visade Steg-2 mätsystemets svaga 

repeterbarhetsförmåga vilket var den bidragande orsaken till en hög variation från 

mätsystemet. Eftersom både Steg-1 och Gage R&R uppvisade dåliga resultat kan orsaken 

vara mätdonet. Närmare studier visade att de valda mätdonet senast kalibrerades i augusti 

2013, se Bilaga 7, vilket gör att det kan vara en bra första kontroll att rikta om perthometern 

för att göra en ny studie. Då Steg-1 uppvisade en förmåga att mäta en referensyta med en bra 

repeterbarhet kan en uppkommande orsak av variation till Steg-2 vara materialets ojämnhet. 

Ett senare alternativ, om det inte innebär någon förbättring, är att göra en utredning om det 

finns andra mätmetoder för att mäta ytan som kan vara mer tillförlitlig. 
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Vid fallet för splinesen visades ett lågt 𝐶𝑔 och 𝐶𝑔𝑘 för mätdonet vilket gör att en vidare studie 

av Steg-1 kan vara lämpligt att utföra. Vidare studier uppvisade problem med mastern för 

splinesen på grund av att antalet fria leder som kunde påverka inställningen av mätdonet. 

Kalibreringen med mastern kunde ske på felaktiga sätt vilket kunde medföra ökad variation i 

mätningen. Där lämnas som förslag att en ny master eller alternativt en mätställning måste 

framtas för att öka tillförlitligheten i riktningen av mätdonet. 

Vid analys av innerdiametern visades dåligt resultat från Steg-1 och dåligt resultat från Gage 

R&R. Frågan väcktes tillsammans med representanter från R&D huruvida den satta 

toleransen var rimligt i förhållande till mätmetoden och operatörernas mätmöjlighet. 

Spårbredden visade ett dålig 𝐶𝑔𝑘 och ett dåligt Gage R&R värde. Vidare studier av Steg-1 

visade att operatörerna som deltog i studien hade synpunkter på valet av mätdon vilket följde 

den uppsatta kontrollplanen. Det föreslogs att det digitala skjutmåttet skulle ersättas med ett 

digitaldjupmått för att öka operatörernas tillförlitlighet på mätdonet och den mätvana som 

fanns av tidigare använda mätdon. Förändringar i kontrollplanen bör utföras i samband som 

en ny MSA studie för att försäkra den nya arbetsmetoden. 

Djupmåttet uppvisade en svag 𝐶𝑔𝑘 i förhållande till 𝐶𝑔 vilket kunde berott på en felcentrering 

av mätdonet. Vidare studier av mätdonet visade på en kalibrering gjord i november 2013, se 

Bilaga 7. Det leder till att en lämplig åtgärd kan vara att kalibrera om digitaldjupmåttet igen 

och genomföra en ny studie.  

Rent generellt uppvisade många mätsystem en förskjutning från det önskade värdet. Det kan 

till stor del bero på kalibrering av mätdonen. Genom att utföra kalibrering oftare minskas 

risken för felinställda mätsystem. Eftersom mått styrdes direkt i produktionen med hjälp av 

informationen från mätsystemen kan det vara viktigt att mer frekvent kalibrera mätdon som 

används för att säkerställa kritiska mått och viktiga produktionsmått för att uppnå en stabilare 

produktion. Ett litet fel ifrån mätsystemet kan ge stora konsekvenser för produktionen och 

dess möjlighet att producera mot målvärde eller till och med inom tolerans. 

4.2.6 Utförandefasen – Duglighetsstudie 
I denna fas användes en kombination av både primär- 

och sekundärdata. Sekundärdata omfattar de mått som 

mättes i mätrummet och omfattade historisk data. 

Tidigare mätprotokoll utnyttjades för att samla in data för 

relevanta mått.  

Vid insamling av primärdata ombads operatörerna att mäta och skriva ner mätvärdena med 

bifogade blanketter vilket kan ses i Bilaga 8. Eftersom cylinderblocken tillverkades i korta 

produktionsserier blev det svårt att få in önskad mängd data från eftersökta produkter. I de fall 

där för få produkter producerades studerades processen istället för produkten. Det vill säga att 

samtliga produkter som tillverkades inom processen ingick i duglighetsstudien för att bedöma 

processens duglighet. Då dugligheten studerades på detta sätt involveras inte bara CA 210 
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utan även produkterna CA 50, CA 70, CA 140. På grund av avgränsning R3 utfördes MSA 

endast utförts på modell CA 210. 

På grund av att mätrummet inte kontrollmätte tillräckligt med cylinderblock av modell CA 

210 studerades icke-kontrollerbara mått med respektive produkt. Detta gjordes med vetskap 

om att det kunde finnas vissa produkter som i sig inte besatt statistisk jämvikt eller att de olika 

produkterna besatt olika standardavvikelser eller väntevärden. För att studera produkternas 

olikheter användes vidare en (ȳ,s)-plot. 

Primär data samlades in med målet att utföra duglighetsstudier vilket operatörerna var väl 

medvetna om. Detta kan ha bidragit till att operatörer ville uppvisa en duglig process. 

Operatörerna upplystes därför om att arbeta som vanligt för att skapa en så sanningsenlig bild 

som möjligt. 

4.2.7 Analysfasen – Duglighetsstudie 
Även fallstudien för cylinderblocken delades upp i två delar, en med mått som innehar två-

sidig tolerans och en med ensidiga toleranser och noll som undre gräns. I detta fall fanns två 

mått med både en övre och undre tolerans som antogs ha ett normalfördelningsutseende. 

Dessa två mått produceras i olika maskiner och av olika operatörer. Dugligheten för 

respektive mått med både övre och undre toleransen finns i Tabell 4.8, vidare analyseras 

respektive duglighet nedan.  

Tabell 4.8: Visar duglighetsindex för det mått som har två sidiga toleransgränser och anses ha ett 

normalfördelningsutseende. Obs står för antal observerade värden. 

Duglighetsindex på CA cylinderblock 

Dubbelsidiga 

toleranser 
𝑪𝒑 𝑪𝒑𝒌 𝑳𝑪𝑳 (𝑪

𝒑𝒌
) 

𝟗𝟓% 

𝑷𝒑 𝑷𝒑𝒌 𝑪𝒑𝒎 𝑷𝑷𝑴 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑶𝒃𝒔 

Splines 2,27 2,01 1,72 1,88 1,67 1,58 0 100 

Diameter kolvhål 1,94 1,77 1,42 1,62 1,48 1,49 5 56 

 

Den andra delen bestod av mått som har ensidiga toleranser och noll som undre gräns, se 

Tabell 4.9. I detta fall hade de flesta måtten en skev fördelning så även här var första steget att 

bedöma datamaterialets fördelning. Vid normalfördelning studerades processens stabilitet och 

vid ensidiga fördelningarna antogs icke-normalfördelning. Där undersöktes underliggande 

fördelning samt en möjlig transformation. Vidare studerades processens stabilitet för att 

kunna analysera duglighet. Då denna process endast bestod av en lina behövde materialet inte 

brytas ner utan kunde studeras direkt. 
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Tabell 4.9: Visar duglighetsindex för det mått som har en ensidig tolerans och noll som undre gräns. Beteckning * 

menas mått som inte kan mätas ute i produktionen. Det vill säga icke-kontrollerbara mått. 

Duglighetsindex på CA cylinderblock 

Ensidig tolerans Transformation 𝑪𝒑𝒌 𝑷𝒑𝒌 𝑳𝑪𝑳 (𝑪
𝒑𝒌

)  

𝟗𝟓% 

𝑪𝑴𝑨(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟕, 𝟏) 𝑷𝑷𝑴 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
𝑶𝒃𝒔  

Ytfinhet kontaktyta Ra 𝐿𝑛(𝑥) 0,97 0,82 0,79  6833 73 

Ytfinhet kolvhål Ra  𝐿𝑛(𝑥) 1,32 1,07 1,06  660 56 

Rakhet kontaktyta * - 0,69 0,61 0,52  33890 60 

Symmetri * -       
Inre √𝑥 1,68 1,56 1,36 2 1 60 

Yttre √𝑥 1,15 1,17 0,95 1,37 277 60 

Vinkelräthet * √𝑥 2,64 2,32 2,08 4 0 60 

 

Analysen skildrar vidare på kontrollerbara och icke-kontrollerbara mått. När det gällde CA 

cylinderblock var det icke-kontrollerbara måtten rakhet, symmetri och vinkelräthet. 

Splines 

Splines tillverkades inte på alla cylinderblock vilket gjorde att mängden data var svårt att 

samla in för en trovärdig duglighetsstudie. I detta fall utfördes duglighetsstudien på processen 

och måtten har normaliserats med hjälp av Ekvation 3.22. Figur 4.19 visar hur de olika 

produktklasserna skiljer sig i medelvärde och standardavvikelse. Eftersom data normaliserats 

blir det nya målvärdet 0,5, se Figur 4.19. Det går tydligt att avläsa att den studerade produkten 

CA 210 visade på det lägsta medelvärdet av alla produkterna samtidigt som den visade på en 

hög standardavvikelse. Den vanligaste förekommande produkten i processen var CA 50 som i 

detta fall låg mellan det övriga produkterna när det gällde både spridning och medelvärde. 

 

Figur 4.19: (ȳ,s)-plot som beskriver det olika produkternas medelvärde och standardavvikelse för splines. 

Splinestillverkningen visade på en väldigt duglig process med ett 𝐶𝑝 på 2,27 och ett 𝐶𝑝𝑘 på 

2,01. Den uppvisade ett 𝐶𝑝𝑘 som översteg 1,72 med 95 procents säkerhet. Detta gjorde att 

splinestillverkningen klarade den allmänna regeln, ett 𝐶𝑝𝑘>1,33, med god marginal. Trots att 
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det visade sig vara svårt att kalibrera mätdonet så uppvisades en stabil process. Detta ha kan 

berott på att det oftast var samma operatör som tillverkar splines över längre tid vilket gjorde 

att kalibreringen och mätningen utfördes på liknande sätt. Men detta kan även ha berott på 

operatörens värdering om hur processen bör styras, det vill säga att processen styrdes mot ett 

givet målvärde. 

Diameter Kolvhål 

Trots att MSA studien visade att mätsystemet genererade en hög variation uppvisade 

kolvhålen en väldigt hög duglighet. Ett 𝐶𝑝 på 1,94 och ett 𝐶𝑝𝑘 på 1,77 visade en väldigt bra 

förmåga att producera enheter inom uppsatta toleranser samtidigt som processen uppvisade en 

bra centrering. En bra centrering visades även genom ett högt 𝐶𝑀𝐴 värde på 1,49. Den bra 

förmågan att producera inom toleransen bidrar med endast fem felproducerade enheter per en 

miljon produkter. Histogrammet i Figur 4.20 visar processens goda avstånd till respektive 

tolerans. Processen visade ett 𝐶𝑝𝑘  som översteg 1,42 med 95 procents säkerhet genom 

beräkning av konfidensintervall, vilket klarar det allmänna önskvärda regeln 𝐶𝑝𝑘 > 1,33. 

 

Figur 4.20: Uppvisar den goda marginal som diametern för kolvhålen har till sin undre och övre tolerans 

Ytfinhet kontaktyta Ra 

Ytfinheten för kontaktytan var ett kontrollerbart mått med ett mätdon som operatörerna inte 

litade på fullt ut, eftersom det berodde på huruvida mätningen utfördes över en grop eller inte. 

Dock påstår R&D att det är viktigt att hålla kontroll över ytan och inte tillåta allt för stora 

gropar i ytan. Det uppvisades en liten skillnad mellan respektive produkt vad gäller 

medelvärdet som ligger omkring 3 µm. Däremot uppvisade CA 50 en avvikande 

standardavvikelse och detta kan ha berott på att den hade flest mätvärden, se Figur 4.21.  
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Figur 4.21: (ȳ,s)-plot som beskriver det olika produkternas medelvärde och standardavvikelse för ytfinheten Ra. 

Ytfinheten på kontaktytan uppvisar ett 𝐶𝑝𝑘 på endast 0,97. Med denna spridning som 

processen visat kommer över 6800 produkter per en miljon att kasseras. Eftersom 

mätsystemet visade sig klara att repetera mätningar, enligt MSA studien, samtidigt som den 

visat väldigt liten mänsklig inverkan tydde mycket på att ytan var ojämn och skapade 

variationen. En svag duglighet kan ha berott på materialval eller produktionsinställningar.  

Ytfinhet kolvhål Ra 

Ytfinheten för kolvhålen visade en bra förmåga att upprepa sina mätningar trots del olika 

ytbildningar i kolvhålen. Projekt inom BRM har pågåtts för att optimera ytan i kolvhålen 

vilket ledde till förbättrade ytor hos övriga likartade produkter. Vid studie av ytfinheten för 

kolvhålen fokuserade studien på produkten CA 210 eftersom tillräcklig data för att skatta 

processduglighet var tillgänglig. 

Ytfinheten visade en Weibullfördelning på ursprunglig data men efter en logaritmisk 

transformation uppnåddes ett normalfördelningsutseende. Efter transformationen skattas 

dugligheten till ett 𝐶𝑝𝑘 värde på 1,32 vilket anses som positivt. Trots att processen för CA 

210s yta inte har optimeras ännu uppvisade processen endast 660 fel på en miljon 

producerade enheter, samtidigt som sannolikheten att framtida fel uppstår endast uppvisades 

till 0,01 procent. 

Rakhet kontaktyta 

Rakheten var ett icke-kontrollerbart mått vilket gjorde att den inte kunde kontrolleras av 

operatörerna och därför inte heller styras i produktionen. På grund av detta krävs en stabil 

inställning som inte förändras på något sätt över tiden. Rakheten beaktades som en process på 

grund av svårighet av insamling av data. Vid bedömning av rakhetens duglighet studerades 

inte bara CA 210 utan alla produkter som tillverkades vid fräsningen. Detta inkluderade 

modellerna CA 50, CA 70, CA 140 och CA 210. Figur 4.22 visar på produkternas skillnader i 

medel och standardavvikelse. Det går tydligt att avläsa att produkt CA 70 har det högsta 

medelvärdet, däremot var det ingen stor skillnad i standardavvikelse mellan produkterna. 
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Figur 4.22: (ȳ,s)-plot som beskriver det olika produkternas medelvärde och standardavvikelse för rakheten på 

kontakytan. 

Generellt uppvisade rakheten en svaghet i både spridning och riktning. Den uppvisade en 

standardavvikelse som bestod av hela 20 procent av det tillåtna området, det vill säga från noll 

till övre tolerans. Samtidigt låg medelvärdet för processen väldigt nära övre tolerans vilket gör 

processen oduglig. Data för rakhet var tagen från mätrummet och i denna studie studerades 

inte mätrummets duglighet vilket gjorde det svårt att veta om det var processen eller 

mätsystemet som fallerade. Vid antagande av att mätrummet inte genererar någon variation 

till mätningarna, det vill säga att utkomsten som ses i studien var sann, skulle processen 

producera 33,9 tusen fel på en miljon tillverkade produkter. Det betyder att sannolikheten för 

att processen skulle tillverka fel skulle uppgått till 3,39 procent. Däremot skattades 

sannolikheten för framtida produktionsfel till 2 procent. Detta var för högt enligt allmänna 

rekommendationer för att anses som en duglig process. 

Symmetri 

När det gäller symmetrin för kolvhålet var det viktigt att beakta både den inre och yttre. Enligt 

R&D ansågs båda lika viktiga för slutresultatet. I detta fall uppvisade den inre symmetrin på 

betydligt bättre duglighet än den yttre symmetrin. I Figur 4.23 går det tydligt att se hur yttre 

symmetri hade en längre svans mot övre tolerans. Både inner- och yttersymmetrin uppvisade 

ett Weibullfördelat utseende och därför beaktades även 𝐶𝑀𝐴 index för att jämföra mot ett dess 

𝐶𝑝𝑘 index. Den yttre symmetrin uppvisade en mycket högre spridning, se Bilaga 9, vilket 

även gjorde dess fördelning mindre skev som kan avläsas i Figur 4.23. 
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Figur 4.23: Ursprunglig data som uppvisar en väldigt skev fördelning. 

Efter transformering uppvisade data en normalfördelning. Den inre symmetrin uppvisade ett 

𝐶𝑝𝑘 värde på 1,56 och med 95 procents säkerhet så översteg den även det allmänna kravet på 

1,33, medan yttersymmetrins 𝐶𝑝𝑘 endast översteg 0,95 med 95 procents säkerhet. Trots ett 

lågt 𝐶𝑝𝑘 värde på yttersymmetrin skulle endast 277 produkter att fel produceras på en miljon 

tillverkade produkter.  

Vinkelräthet 

Vinkelrätheten uppvisade en väldigt duglig process i förhållande till dess toleranser. Den 

uppvisade ett 𝐶𝑝𝑘 värde på 2,64 samtidigt som ett 𝐶MA värde uppgick till fyra vilket 

indikerade på en väldigt duglig process. I Figur 4.24 går det tydligt att avläsa hur de olika 

produkternas medelvärde låg väldigt långt ifrån övre tolerans samtidigt som samtliga 

produkter hade en väldigt låg standardavvikelse. 

 

Figur 4.24: (ȳ,s)-plot som beskriver det olika produkternas medelvärde och standardavvikelse för vinkelrätheten. 
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4.2.8 Förbättringsfasen – Duglighetsstudie 
Inom processen var väldigt många operatörer inblandande 

och för varje mått utfördes olika bedömningar på hur 

produktionen styrdes beroende på vilken operatör som 

arbetade. Vid observationer förekom väldigt många 

kontrollmätningar där operatörerna ville försäkra sig om 

att processen klarar toleranserna. Om produktionen skulle 

använda de allmänna målen för duglighet, 𝐶𝑝𝑘 >1,33, på de mått som kan kontrolleras och 

ännu högre krav med 𝐶𝑝𝑘 >1,67 för icke-kontrollerbara mått så hade en sammanfattning av 

dugligheten för kolv sett ut som i Figur 4.25. Den grå linjen ska inte överstiga den svarta 

linjen för att uppnå målen för respektive mått. 

 

Figur 4.25: Sammanfattning av duglighetsindexet 𝑪𝒑𝒌 för respektive mått studerat vid CA cylinderblock. 

Även i fallstudie 2 visades icke-kontrollerbara mått som de minst dugliga. I detta fall var det 

framförallt rakheten som stack ut och visade en låg duglighet. Däremot uppvisade 

kontrollerbara mått på bra duglighetsindex trots att operatörerna styrde produktionen olika. 

Genom diskussioner med operatörer framgick tydligt hur vissa hade det traditionella 

toleranssynen där operatörerna nöjer sig så länge egenskaper ligger inom tolerans medan 

andra operatörer arbetade mer aktivt för att rikta produktionen mot önskat målvärde. 

Mått som splines och diameter för kolvhålen mättes och övervakades ständigt genom 

produktionen och därför skapades även en hög duglighet. Det går även att avläsa i Figur 4.25 

att dess duglighet översteg det allmänna målen på ett 𝐶𝑝𝑘 över 1,33. Ett icke-kontrollerbart 

mått som var kritiskt för produktens funktion bör produceras med en hög säkerhet för att 

skapa en hög duglighet till totala processen. Därför det viktigt att fortsätta förbättringsarbete 

och fokusera på att finna orsaker till fram för allt egenskaper som yttre symmetrin och rakhet 

för CA cylinderblock. 

Vidare arbete bör studera hur den roterande kontaktytan, yta två i Figur 4.15, ska förbättras. 

Problematiken var både rakheten och ytfinheten för detta område. Då produkter inte klarade 

av kontrollerbara mått krävdes en kontrollmätning i mätrummet, mätningen lagrades sedan i 
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mätrummet databas. Det gör att kontrollerbara mått kunde bestått av fler fel i sekundär data än 

i verkliga fallet. Därför kunde inte kontrollerbara mått studeras när det gällde sekundär data. 

Tanken var att ett cylinderblock skulle kontrollmätas i mätrummet vid första tillverkade 

cylinderblocket när produktionen ställts om. Maskinen kunde under en och samma dag ställas 

om flera gånger för att producera olika produkter. Detta hade medfört att mätrummets 

kapacitet hade överskridits. Genom att ha väldigt dugliga processer behövs inte lika aktiv 

övervakning på de icke-kontrollerbara måtten. Eftersom rakheten på roterande kontaktytan 

visade en svag duglighet bör den kontrolleras aktivt fram tills produktionsförändringar utförts. 
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5 Analys 

I analysdelen har de två fallstudierna beskrivits i förhållande till studiens forskningsfrågor. 

Analysen har byggt på det resultat som fallstudierna har gett och den kommunikation som har 

skett med anställda på BRM. 

F1 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning mätsystemets reliabilitet? 

Vid utförandet av MSA studien studerades de två fallstudierna utifrån deras egna 

förutsättningar vilket kan påverkat resultatets utkomst. Skillnaderna mellan mätningarna i de 

två fallstudierna kan summeras till artiklarnas storlek där det blir svårare att mäta större 

detaljer med den precision som krävs för att kunna utföra mätningarna på ett tillförlitligt sätt. 

Detta visades vid mätning av cylinderblocken då operatörerna hade svårighet med både 

repeterbarhet och reproducerbarhet. Vid mätning av kolv visade operatörerna på en överlag 

bra förmåga att mäta efterfrågade egenskaper. Storleken på artiklarna gjorde även att de blev 

svåra att förflytta vilket kunde orsaka problem att utföra mätningarna på önskat sätt. 

Vidare visade sig skillnaden i mätfrekvensen mellan de olika fallstudierna vara stor. Där kolv 

i fallstudie 1 mättes med en högre frekvens mot ett tydligt syfte att samla in och bearbeta 

mätdata med hjälp av statistisk processtyrning. I fallstudie 2 för cylinderblocken hade 

operatörerna inte någon systematisk mätfrekvens och med syftet att endast mäta för att 

producera inom toleranser. En annan faktor som blev tydlig var skillnaden i utsträckning av 

måtten som mättes utan mänsklig inverkan. Fallstudie 1 hade betydligt fler mått som mättes 

helt maskinellt medan fallstudie 2 i stort sett hade mänsklig inverkan i alla mätsystem. Genom 

en låg mänsklig inverkan i fallstudie 1 reduceras även många källor till variation som uppkom 

från människan till mätsystemet. Det kan vara en bidragande faktor till den skillnad i resultat 

som kan ses av MSA studien, där de flesta måtten i fallstudie 1 visades godkända medan de 

flesta av måtten i fallstudie 2 inte klarar de satta gränserna för mätsystemen. 

Fallstudie 1 visade på en god förmåga att mäta många mått men fallerade även på några som 

cylindricitet och rakhet. Detta var dock egenskaper som processen i fallstudie 2 inte 

överhuvudtaget kunde kontrollera i produktionen. Trots att processen för CA kolv inte ställer 

om produktionen fanns det bättre övervakningsmöjligheter ute i produktionen. Däremot 

visade studien att processen för CA cylinderblock hade fler problem än icke-kontrollerbara 

mått. Mätsystemanalysen visade på svagheter att mäta med endast fyra av tolv egenskaper 

som kan kontrolleras på accepterad nivå. Samtidigt uppvisade fallstudie 2 svårigheter med att 

mäta med en bra centrering. Det flesta måtten hade ett bra 𝐶𝑔 men dess 𝐶𝑔𝑘 uppvisade en 

sämre förmåga att mäta det önskade. Fallstudie 1 uppvisade på en problematik kring att 

repetera mätningar vilket kan bero på mätdonets svårighet att mäta eftersökt yta. Däremot 

uppvisade fallstudie 2 svårigheter med reproducerbarheten vilket kan uppkomma från 

operatörers olika erfarenheter och mätteknik. 
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F2 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning förmågan att producera enheter 

inom uppsatta toleranser? 

Genom att studera skillnaderna mellan de olika processerna från fallstudie 1 och 2 gick det 

tydligt att se skillnad i hur operatörerna arbetade och tänkte. Detta gällde dock inte bara 

mellan de olika processerna utan även inom processerna. Vid kolv fanns en standardiserad 

process med mätsystem utan mänsklig inverkan. MSA studien visade på att detta ger en 

säkerhet från mätsystemet och ett standardiserat arbetssätt borde ge en stabil och jämn 

utkomst. Fallstudie 2, som bestod av fler operatörer med kontrollerbara mått som styrde deras 

arbetsmetod och värderingar uppvisade, trots den hantverksmässiga utformningen, godkänt på 

50 procent av de kritiska måtten med allmänna målen på 𝐶𝑝𝑘  >  1,33. Däremot uppvisade 

den standardiserade processen i fallstudie 1 endast klara 27 procent av sina kritiska mått i 

förhållande till det allmänna målet. 

Båda processerna besatt till mestadels det traditionella synsättet att producera enheter inom 

toleransen och nöja sig där, centrering var inte prioriterat. Processens icke-kontrollerbara mått 

ställdes in med mål att klara övre tolerans och många av måtten visade inte på speciellt stor 

variation utan en svag duglighet visades på grund av dess målplacering. Enligt operatörer 

berodde den höga målplaceringen för ensidiga mått på maskinernas dåliga kondition. I dessa 

fall bör intresse finnas att införa förbättringsarbete för att finna möjligheter att producera med 

bättre målvärde. 

Det som uppkom vid fallstudierna var att båda processernas problem var störst vid de icke-

kontrollerbara måtten. Flera kritiska mått framtagna av R&D var icke-kontrollerbara för 

produktionen. Med dugligheten som uppvisades på icke-kontrollerbara måtten blir det svårt 

att skaffa en duglig totalprocess och framför allt en duglig slutprodukt i längden. Trots att 

cylinderblock tillverkades under en hantverksmässig utformning där operatörernas 

värderingar styrde produktionen uppvisades en stabilare process än vid kolvtillverkningen. 

Eftersom operatörerna endast hade kunskap om det mått som gick att kontrollera saknades 

information huruvida förändringar drabbar övriga egenskaperna. Kontrollerbara måtten för 

cylinderblocken uppvisade en väldigt duglig process som mestadels åstadkoms av ett aktivt 

styrande av måtten. I detta fall uppvisades stabilitet som antydde att operatörerna hade 

liknande värderingar om hur processen skulle styras. Däremot kan nya operatörer med nya 

värderingar lätt förändra processens stabilitet. 

På grund av produkternas olika tillverkningsvolymer fanns det ett mycket större behov att 

aktivt styra och kontrollera processen för cylinderblock. Däremot straffas cylinderblocken 

hårdare vid felproduktion framförallt genom betydligt högre tillverkningskostnader. Skulle 

felproduktion inträffa på något av det kritiska men icke-kontrollerbara måtten kan detta leda 

till väldigt stora tillverkningskostnader innan problemet upptäcks vilket även påverkar 

faktorer som arbetsmiljö och stress på arbetsplatsen. 

Studien berörde tre gemensamma mått för kolv och kolvhålet på cylinderblocket, vilka var 

diametern, ytfinheten och vinkelrätheten. Med ett gemensamt mått menas att produkternas 

mått var inriktade mot varandra. Duglighetsstudierna visade på en god process för kolven som 

har ett 𝐶𝑝𝑘 värde omkring 1,33 för respektive mått, se Figur 5.1. Cylinderblocken visade på en 
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ännu dugligare process och översteg kolvens duglighet ordentligt vad gäller både diametern 

och vinkelrätheten. Samtidigt som det hade en jämförbar duglighet vad gäller dess förmåga att 

producera ytor inom toleranser. 

 

Figur 5.1: Duglighetsjämförelse mellan CA kolv och CA cylinderblock.  

Processernas utformning visade inte på några större skillnader när det gällde processernas 

duglighet. Det som däremot visade sig vara viktigt för att skapa en duglig process var att 

kunna kontrollera och styra produktionens alla kritiska och viktiga mått. Där egenskaper inte 

kan kontrolleras bör duglighetsstudier och förbättringsarbete utföras med mål att uppnå en 

hög duglighet för att säkerställa processen. 

Fallstudie 2 hade en process som bestod av en lina med tillverkning av fem produkter med 

små produktionsserier. Eftersom många produkter tillverkades i samma lina blev det 

problematiskt att samla in rätt mängd data för att göra goda skattningar av dugligheten. För att 

studera en tillfredställande mängd data krävs att processen studeras istället för att studera 

enstaka produkter. När stabilitet studeras går det inte att veta om de enskilda produkterna 

befinner sig i statistik jämvikt utan det enda som kan studeras är huruvida processen befinner 

sig i statistisk jämvikt. Med hjälp av (�̅�, 𝑠)-plot går det däremot att se skillnader mellan 

produkternas medelvärden och dess standardavvikelse och därigenom fås en bättre förståelse 

för produktionens avvikelser mellan produktgrupperna. 

Eftersom CA kolv hade en mer standardiserad process där insamling av data inträffade 

kontinuerligt blir det lättare i framtiden att följa upp och se hur processen har presterat. 
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Duglighetsstudier är något som kan ligga till grund för förbättringsarbete och när förbättringar 

utförts kan nya duglighetsstudier utföras för att se förändringar. Eftersom processen hade 

korta produktionsserier skulle framtida duglighetsstudier ta väldigt lång tid att genomföra. 

Genom att studera processen istället för specifika produkter uppnås en rimligare tid för 

duglighetsstudien. Detta medför dock en osäkerhet till studien och komplikation att finna 

urskiljbar variation.  

När det gällde dessa två fallstudier uppvisade fallstudie 1 enligt teori en säkrare 

duglighetsstudie eftersom den studerades per maskin. Den höll sig till en produkt samtidigt 

som den omfattade fler mätvärden som stärkte skattning av dugligheten. Detta gjorde den inte 

bara säkrare utan tack vare processen utformning från fallstudie 1 var det även lättare att 

identifiera uppkomsten till urskiljbar variation. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel har forskningsfrågorna som ställdes i studiens början besvarats. I samband 

med att forskningsfrågorna besvarades har även rekommendationer getts för att utveckla 

arbetet med duglighetsstudier. 

F1 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning mätsystemets reliabilitet? 

Eftersom det var mätsystemet som styrde hur operatörerna bedömde olika situationer kunde 

detta ses som en viktig nyckel för att uppnå en bra produktion. Det två fallstudierna visade på 

att ett systematiskt och standardiserat arbetssätt genererade en samordnad bild för processen. 

Detta gjorde att operatörer hade liknande rutiner och mättekniker som i sin tur bidrog till en 

lägre variation från mätsystemet. Då processer innehöll en hög mänsklig inverkan vid 

mätsystemen är det speciellt viktigt med utbildning och standardisering för att alla operatörer 

ska mäta på liknande sätt, vilket även skapar ett mer gynnsamt arbetsförhållande där 

operatörerna behöver ta mindre beslut och kan få en mer strukturerad arbetssituation.  

Att kalibrering endast utfördes en gång per år visades i fallstudie 2 vara problematiskt för att 

mätsystemet skulle mäta det eftersökta värdet. Genom att utföra oftare kalibreringar av 

mätdon som mäter kritiska måtten blir mätdonen mer tillförlitliga vilket också borde 

reflektera mot en mer tillförlitlig produktion. Eftersom tillförlitligheten i mätsystemen 

uppvisade en svag duglighet kan detta bidra med en onödig stressfaktor för operatörerna, då 

mätsystemen är deras verktyg för att styra produktionen. För att utveckla mätprocesserna 

lämnar författarna till denna studie följande rekommendationer. 

 Sätta tydligare mätrutiner för hur mätning ska göras men även i vilken frekvens 

det ska utföras.  

Det ska leda till en mer standardisering när mätningarna skall utföras för att få en inarbetad 

rutin. Det kommer underlätta framtida duglighetsstudier där variationen mellan operatörer 

minskas genom att mätningarna sker på samma sätt.  

 Bestämma ett tydligt syfte med mätning och insamling av data, så att det inte blir 

att mäta och registrera bara för att det kan vara bra.  

Genom att sätta ett tydligt syfte för mätningarna gör det lättare att acceptera och ha förståelse 

över varför mätningarna genomförs. Visa på vikten av information och data för att kunna 

utföra ytterligare förbättringsarbete. 

 Då det finns möjlighet så bör den mänskliga faktorn minimeras för att minimera 

variationen som den uppger.  

Det kommer ge säkrare mätning och minimera risken att mätningarna mellan operatörerna blir 

varierande. Genom att bygga bort den mänskliga faktorn skapas en mindre risk att variation 

uppstår vid själva mättillfället vilket underlättar operatörernas arbete ute i produktionen. 

 

 Kortare inspektionsintervall för mätdon som mäter kritiska mått. 
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Ger ett säkrare mätdon där risken för variation i mätningen minimeras genom tätare 

inspektion av mätdonens skick. Speciellt för kritiska mått anses extra viktiga.  

F2 – Hur påverkar tillverkningsprocessernas utformning förmågan att producera enheter 

inom uppsatta toleranser? 

Trots att fallstudie 2 uppvisade en hög mänsklig inverkan och svaga mätsystem så drabbades 

inte dugligheten. Studien visade på att processens utformning inte fallerar om processen har 

en ökad mänsklig inverkan. Med hjälp av ett mer aktivt styrande uppvisas en väldigt duglig 

process. Detta kan ses i analysen om gemensamma mått där CA cylinderblock uppvisar en 

högre duglighet än CA kolv. Detta förutsätter dock att operatörerna besitter samma 

värderingar om hur produktionen uppfattas och styrs. Processens utformning genererar i sin 

tur olika förutsättningar att förstå processens egenskaper. En process med korta 

produktionsserier gör det svårare att finna urskiljbar variation samtidigt som duglighetsindex 

beräknas på felaktig information, då utövaren inte vet om underliggande produkter befinner 

sig i statistisk jämvikt. 

Hur den mänskliga faktorn i tillverkningsprocessen har en påverkan på processernas duglighet 

visades skillnaden mellan de mått som kunde kontrolleras jämfört med mått som inte kunde 

kontrolleras i produktionen. Däremot uppvisades ingen märkbar skillnad i duglighetsmåtten 

mellan de olika fallstudierna. Fallstudierna hade båda flertalet mått som inte kunde 

kontrolleras i produktionen och detta visade sig vara det mest problematiska för båda 

processerna. Eftersom CA cylinderblock ofta ställs om så borde ett stort antal kontrolleras i 

mätrummet, då den möjligheten inte finns så borde en hög duglighet eftersträvas.  

För att förbättra resultatet för framtida duglighetsstudier har författarna till denna rapport tagit 

fram följande förbättringsförslag. 

 Att försöka få operatörerna att se på produktionen likadant och arbeta med 

samma värderingar för att minimera variation till processen. 

Operatörerna sitter på en stor kompetens när det gäller hur produktionen ska styras. För varje 

operatör som försvinner så försvinner även väldigt mycket information och kunskap. Så länge 

operatörerna tänker och värderar produktionen likadant så är det lättare att uppnå en stabil 

process. Ur duglighetssynpunkt skulle en gemensam syn generera stora förbättringar på 

produkternas egenskaper. 

 Öka spårbarheten vid uppmätning. Att rapportera in varför mätkontroller 

utförs och vilken maskin som kräver uppmätningen. 

Många produkter kontrollmäts i mätrummet vilket ger en möjlighet att följa upp olika 

egenskaper för olika produkter. För att kunna använda sekundär data så är det viktigt att veta 

orsak till varför den uppmätts. Flertalet operatörer säger att konditionen på flera maskiner är 

för dålig för att producera mot uppsatta toleranser. Hur ska det avgöras om nya maskiner 

behövs? I dessa fall kan det vara intressant att studera maskinens kapabilitet för att ta reda på 

dess förmåga att producera. Genom ökad spårbarhet så ökas möjligheterna att till många olika 

studier. 
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 Kontinuerlig datainsamling med målet att kunna utföra kontroller och 

duglighetsstudier vilket ökar möjligheten att finna förbättringsområden. 

Då data kontinuerligt insamlas ges ett mer standardiserat arbetssätt där kontroll blir mer 

obligatoriskt. Framtida studier som utförs kommer inte att drabbas av att operatörer förskönar 

situationen eftersom studierna inte har en bestämd tid. På grund av detta fås en mer 

sanningsenlig bild över produktionen. Genom att även registrera vilken operatör som utfört 

mätningen går det lättare att se hur de olika operatörerna verkligen styr produktionen. 

 Ställa höga krav och aktivt arbeta för att finna förbättringar till icke-

kontrollerbara måtten. Förbättringar som kommer att leda till ett bättre 

väntevärde. 

Eftersom många kritiska mått inte går att kontrollera ute i produktionen kan detta få 

förödande konsekvenser. Om de kritiska måtten besitter en hög duglighet samtidigt som 

måtten kontinuerligt kontrolleras minskas sannolikheten till felproducerade enheter. Det ytor 

som visade sig sämst presterande var insida kolv och den roterande kontaktytan på 

cylinderblocket. Genom att förbättra dessa ytor uppnås betydligt bättre processer framöver. 

Därför rekommenderas det att ställa höga duglighetskrav på måtten som är icke-

kontrollerbara för produktionen. 
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7 Diskussion 

I diskussionen har studiens metod, genomförande, validitet och reliabilitet diskuterats. Till 

sist ges förslag på fortsatta studier med inriktning på BRM och fortsatt forskning.  

Metod och genomförande 

Under arbetets gång har författarna haft samarbete med behörig personal på BRM dels för att 

kunna utföra de studier som gjorts i de två fallstudierna men även för att validera och samla in 

information över tillverkningsprocessernas utförande. Den personal som har varit delaktiga i 

fallstudierna har varit tillmötesgående och visat stort intresse för de analyser som genomförts. 

Under studiens gång har författarna reflekterat över hur stor del som mätsystemanalysen har 

haft i de båda fallstudierna. Samtidigt behövde mätsystemanalysen få stor plats för att kunna 

göra de efterföljande duglighetsstudierna trovärdiga. Samtidigt som mätsystemanalysen har 

tagit tid har det även gett en insikt i vikten av att ha tillförlitliga mätmetoder vid utförandet av 

duglighetsstudierna. Den helhetsbild som gett en kombinationen av mätsystemanalys och 

duglighetsstudier har förenklat arbetet med de båda fallstudierna. Genom att utnyttja PDSA 

cykeln som grund gavs förutsättning till att behandla båda fallstudierna på liknande sätt.  

Författarna har med denna studie kunna visat på en skillnad mellan hur processernas 

utformning kan påverka tillverkningsprocessernas utkomst. Genom denna studie har två 

processer kunnat studeras där tillverkningsprocessernas utformning har visat på hur väl 

tillverkningsprocesserna var på att producera de aktuella detaljerna. Genom att kunna visa på 

en märkbar skillnad mellan de olika tillverkningsprocessernas utformning och resultatet anser 

författarna att syftet med studien har uppnåtts. Genom att studiens syfte har uppnåtts anser 

författarna att examensarbetet är lyckat och att det resultat som visas är det resultat som 

författarna ville uppnå.  

Det förbättringsförslag som framtogs skulle vid en implementering att påverka det 

arbetsförhållanden som operatörerna påverkas av idag, med införandet av nya mätrutiner 

skulle bland annat kunna innebära en tryggare arbetsmiljö. Införandet av nya arbetsrutiner 

skulle förflytta beslutsvalet från operatören till att förlita sig på de nya rutinerna när 

kontrollmätningar ska ske. Förbättringsförslag från forskningsfråga två skulle kunna innebära 

en säkrare produktion med mindre ombearbetningar och kassationer vilket kan minska 

operatörernas arbetsbelastning och minskad miljöpåverkan.  

Validitet och reliabilitet 

Studien har haft som utgångsläge att ha så hög reliabilitet och validitet som möjlighet för att 

ge studien en hög trovärdighet. Detta stärktes genom författarnas deltagande på plats under 

hela examensarbetet samt medverkande i studiens olika skeden. Författarna har även tagit 

fram en arbetsmodell för att öka studiens reliabilitet genom att styrka fallstudiernas 

tillförlitlighet mot varandra där båda fallstudierna hade samma sekventiella arbetsföljd. 

Arbetsmodellen var även uppbyggt för att stärka studiens validitet genom att ta i beaktning 

och minimera riskerna med att variation uppstår vid utförandet av studien. Genom att följa 

den sekventiella arbetsmodellen bidrar det till mer tillförlitligare fallstudier där möjligheten 

till variation mellan de två fallstudierna bortarbetas.  
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Genom att studien omfattade två fallstudier anser författarna att det ökar tillförlitligheten för 

studien och visar på att arbetsmodellen kan fungera till flera typer av industriella processer. 

Men även att det teoretiska ramverket stärker tillämpligheten för flera olika fall.  

Studien har försökt att i största möjliga utsträckning använda primär data som samlats in 

under studiens tid. Vid insamlandet av data har tillgängliga operatörer haft förtroende att mäta 

och dokumentera resultatet där studiens syfte har varit känt för operatörerna. Det har medfött 

att studiens validitet vid det avseendet kan ha påverkats av operatörernas mätningar där de 

utifrån studiens kända syfte kan ha förskönat resultatet. Samtidigt var operatörerna de bäst 

lämpade att mäta och dokumentera produkterna. Studiens författare ansåg att risken att byta ut 

operatörerna till annan personal på BRM skulle orsakat en minskad reliabilitet och validitet, 

då studien skulle spegla verkligheten. För att utöka studiens validitet ytterligare fördes en 

aktiv dialog och detaljerade mätinstruktioner till operatörerna, både grafisk och i text. De 

ombads att mäta ett specifikt område så att data samlades in på samma sätt mellan 

operatörerna. Detta för att få en så sanningsenlig bild som möjligt.  

Vid framtagning av förbättringsmöjligheter har författarna konsulterat kunnig personal på 

BRM för att öka validiteten och reliabiliteten för de förbättringsförslag som framtagits. 

Genom att förankra förbättringsförslagen med behörig personal har även detta ökat 

möjligheterna till att de införs i verksamheten. 

Fortsatta studier 

Rekommendationer som togs fram utifrån denna studie gavs dels för fortsatta studier i allmän 

bemärkning och ett förslag som är mer direkt kopplad till BRM. 

Vid fortsatt användning av duglighetsstudier är det viktigt att arbeta vidare med det 

egenskaper som hittills uppvisat en svag duglighet. Det är framförallt viktigt att närmare 

studera hur de kritiska måtten som inte kan mätas i produktionen kan uppnå en större 

duglighet genom att identifiera variationen som bidrar till dess försämrade duglighet. 

Den allmänna rekommendationen om fortsatta studier berör hur framtagningen av kritiska 

mått tas fram. I denna studie har kritiska mått tagits fram av R&D och därför inte berörts i 

denna studie. Men för att få ett större perspektiv på hur företag kan jobba med att ta fram och 

arbeta med duglighetsstudier krävs att även kunna identifiera vilka mått som är viktiga att 

studera närmare. För en fortsatt forskning är det intressant att gå tillbaka och studera hur 

kritiska mått kan identifieras för att sedan studeras vidare med mätsystemanalys och 

duglighetsstudier. 
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Bilaga 1 – Ishikawa diagram 
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Bilaga 2 – MSA mall Steg-1 

Mätsystemanalys 

Operatör 1.1 Namn  

Mätning/mått Innerdiameter 

(XX +XX/+XX) 

Spårbredd 

(XX +X/X) 

Kast 

(max X) 

7       

1       

2       

6       

9       

5       

4       

8       

3       

10       
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Bilaga 3 – Kolv 
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Bilaga 4 – OCAP 
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Bilaga 5 – MSA mall Steg-2 

Mätsystemanalys – Cylinderblock process svarv del 1 

Operatör 

1.1 

Namn: Erfarenhet(år): Datum: 

Mätn

ing/ 

mått 

Spårdia

meter 

Spårb

redd 

Spårl

äge 

Ytterdia

meter 

Innerdia

meter 

Spårdia

meter 

Spårbr

edd 

Spårl

äge 

Djup

mått 

Toler
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XXX 
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X/+X 
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Mätd
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Bilaga 6 – MSA cylinderblock 
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Bilaga 7 – Kalibreringslista 

Kalibreringslista CA-Cylinderblock 
Svarv Mått Mätdon Serienummer Kalibreringsdatum 

Tempo 1 Djupmått Digitaldjupmått 65007 2013-November 

Tempo 1 Djupmått Digitaldjupmått 63180 2014-Januari 

Tempo 1 Ytterdiameter Mikrometer 64923 2013-April 

Tempo 1 Innerdiameter Unimeter 63853 2013-Oktober 

Tempo 1 Spårdiameter Spårmikrometer 64919 2013-Juni 

Tempo 1 Spårbredd Digitalskjutmått 65002 2013-Oktober 

Tempo 2 Ytterdiameter Mikrometer 64916 2013-Juli 

Tempo 2 Innerdiameter Subito 64979 2013-Augusti 

Tempo 2 Djupmått Djupklocka 61608 2013-December 

Fräs Mått Mätdon Serienummer Kalibreringsdatum 

Tempo 2 Kolvhål djup Special klocka 60095 2013-September 

Tempo 2 Kolvhål yta Perthometer Y24 2013-Augusti 

Tempo 2 Kolvhål diameter Subito 62842 2013-Oktober 

Splines Mått Mätdon Serienummer Kalibreringsdatum 

Splines Splines Subito 63651 2013-Januari 

     

     Kalibreringslista CA-Kolv 
Svarning Mått Mätdon Serienummer Kalibreringsdatum 

  Innerdiameter Klocka 62830 2014-Januari 

  Spårbredd Spårklocka 63533 2013-November 

  Yta Perthometer Y37 2013-Augusti 

  Kast Klocka 45821/2   

  Bombering Mätmaskin nr:5 - 2013-Augusti 

  Spårdiameter Mätmaskin nr:5 - 2013-Augusti 

  Diameter 47,9 Mätmaskin nr:5 - 2013-Augusti 

  Diameter 48 Mätmaskin nr:5 - 2013-Augusti 
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Bilaga 8 – Duglighetsstudier datamall 

Duglighetsstudier 
Splines Maskin:   Artikelnummer: 

Splines XXXX (+XXX/+XXX) 

  Mätning Kommentar   Mätning Kommentar   Mätning Kommentar 

1     22     43     

2     23     44     

3     24     45     

4     25     46     

5     26     47     

6     27     48     

7     28     49     

8     29     50     

9     30     51     

10     31     52     

11     32     53     

12     33     54     

13     34     55     

14     35     56     

15     36     57     

16     37     58     

17     38     59     

18     39     60     

19     40     61     

20     41     62     

21     42     63     

Mätningen sker på varje cylinderblock enligt bifogad 
beskrivning (Bilagan utgår på grund av censurering).   

Kommentarsfältet kan användas för att beskriva förändringar  
som byte av verktyg eller händelser som kan ha  

påverkat mätningens resultat.  
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Bilaga 9 – (ȳ,s) Plot för inre och yttre Symmetrin 
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