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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete vi gjort som avslutning på vår 
civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi med examensinriktning kvalitetsutveckling 
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Wheel Loaders i Arvika. 
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Stig-Olof Andersson, handledare vid Volvo Wheel Loaders – Vi vill tacka så mycket för 
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den hjälp vi fått under arbetet. 
 
Erik Lovén, handledare vid Luleå tekniska universitet – Tack framförallt för att du 
hjälpte oss att komma in på rätt spår i början men även för de goda råd och tips vi har 
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Arvika, januari 2005 
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Sammanfattning 
Volvo Wheel Loaders är en av världens ledande tillverkare av hjullastare. 
Examensarbetet är utfört på huvudfabriken, som ligger i Arvika. Bakgrunden till 
projektet är att det finns en vilja från ledningen att införa statistisk processtyrning (SPS) i 
produktionen. Viljan kommer av krav i kvalitetssystemet och att framtida investeringar i 
automatiserad häftsvetsning kommer att kräva större precision i produktionen. 
Examensarbetets syfte var att inleda och underlätta ett införande av SPS. 
 
Projektets huvudmål är att införa SPS i en av tillverkningsprocesserna, 
plasmaskärmaskinen. Där skärs plåtar som ska ingå i hjullastarnas ramar. Produktionen 
sker i korta serier, vilket i SPS-sammanhang är en försvårande omständighet. För att 
övervinna problemet med korta serier riktades fokus från produkten till processen genom 
att titta på vad som påverkade processens variation.  
 
Studier av processen och mätning av processutfall gav det underlag som behövdes för 
statistisk analys. Det visade sig att processen varierar på samma sätt oavsett nivå på de 
faktorer som testades. En enklare duglighetsstudie visade att processen hade liten 
variation i förhållande till toleransgränserna men att det fanns vissa problem med 
stabiliteten runt målvärdet och normalfördelningsantagandet. Analyserna ledde fram till 
ett styrdiagram för plasmaskärmaskinen med modifierade styrgränser, med hänsyn tagen 
till krav på duglighet.  
 
Resultatet av arbetet ledde bland annat till en allmän modell för att fortsätta införandet av 
SPS på andra processer i Arvikafabriken. Modellen täcker allt från kriterier för att välja 
process till utbildning av personal. 
 
Författarna rekommenderar att en organisation med små projektgrupper, som innehåller 
en operatör, en produktionstekniker och en SPS-koordinator införs. SPS-koordinatorn är 
en metodkunnig person som driver införandet och på sikt ska ha förmedlat ut sina 
kunskaper till övriga organisationen och därmed kan tjänsten avvecklas. På så sätt sprids 
kunskapen om verktygen styrdiagram och duglighetsanalys i företaget och man blir inte 
så beroende av enskilda personer. 
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Abstract 
Volvo Wheel Loaders is one of the leading manufacturers of wheel loaders in the world. 
This thesis work has been performed at the main plant, in Arvika. The background to this 
project is that the management desired to implement statistic process control (SPC) in 
production. This desire originates from requirements in the quality system and the fact 
that future investments in automated stitch welding will require greater precision in 
production. The purpose of this thesis work was to initiate and facilitate an 
implementation of SPC. 
 
The main purpose of this project was to implement SPC in one of the production 
processes, the plasma cutting machine. This machine cuts plates which will be part of the 
frames of the wheel loaders. The production takes place in short series, which in this 
situation is an aggravating factor. To overcome the problem of short series, focus was 
shifted from the product to the process by investigating what contributed to the variation 
of the process. 
 
Studies of the process and measuring the yield of the process resulted in the basis needed 
for statistic analysis. The process turned out to vary in the same way regardless of level 
of the factors tested. A simple capability study showed that the process had small 
variation in relation to the tolerance limits but that there were some problems regarding 
the stability around the target value and the assumption of normal distribution. The 
analyses resulted in a control chart for the plasma cutting machine with modified control 
limits, as regards requirements for capability. 
 
This work resulted in, among other things, a general model for continuous 
implementation of SPC in other processes at the Arvika plant. This model covers 
everything from criteria for choosing a process to staff training. 
 
The writers recommend initiation of an organisation with small project groups consisting 
of an operator, a production technician and an SPC coordinator. The SPC coordinator is a 
person who is competent in the method and will impel the implementation. In the long 
run he will convey his knowledge to others in the organisation and thereby the work can 
be concluded. In that way knowledge of the tools control charts and capability studies 
will spread throughout the company and they will not be so dependent on certain 
individuals. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbete tillsammans med dess syfte och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer konkurrerar mycket med hjälp av hög kvalitet på sina produkter. Det är 
inte bara produktkvaliteten kunden ser som är viktig, lika viktigt är det att ha hög kvalitet 
i alla led inom organisationen. Det leder till högre lönsamhet då kostnader för 
omarbetningar, kassationer och kapitalbindning sjunker. För att öka kvaliteten har 
företagen, inte minst inom fordons- och verkstadsindustrin, mer och mer börjat intressera 
sig för statistiska metoder vid produktion och utveckling av nya produkter. 
 
En av de metoder som blir allt vanligare är statistisk processtyrning, SPS. Det har som 
mål att göra företagets processer stabilare genom att reducera variationen. Därigenom fås 
färre kassationer och produktionsstörningar, vilket ger ökad leveranssäkerhet och höjda 
rörelsemarginaler som följd. 
 
Volvo Wheel Loaders i Arvika har under en tid velat införa statistisk processtyrning i sin 
tillverkning. Eftersom tillverkningen sker i korta serier har det emellertid av ledningen 
ansetts alltför komplicerat.  

1.2 Problembeskrivning 
Vid Volvo Wheel Loaders har ledningen planer på att införa automatisk häftsvetsning. 
Det skulle innebära att bättre kontroll på ingående material till svetsningen krävs. En 
manuell svetsare är mer flexibel än en robot vad gäller att passa ihop delar med varandra 
och därför kommer krav på jämnare kvalitet ställas vid automatisk häftsvetsning. Om 
planerna ska kunna realiseras vet Volvo Wheel Loaders att införandet av statistisk 
processtyrning mer eller mindre är ett krav, för att säkerställa jämnheten i tillverkningen 
och minimera produktavvikelserna. 
 
En av processerna före svetsningen är ämnesskärningen där inkommande plåtar skärs till. 
Skärningen består av tre gasskärmaskiner och en plasmaskärmaskin som tillsammans 
skär ut ungefär 300 olika artiklar. 
 
Eftersom personal från svetsningen framfört klagomål på kvaliteten (överensstämmelse 
med ritningsmått) på de skurna artiklarna vill ledningen få igång ett förbättringsarbete på 
ämnesskärningen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att förbereda ett eventuellt fullskaligt införande av 
statistisk processtyrning i Volvo Wheel Loaders i Arvikas tillverkning. Syftet anses 
kunna uppfyllas genom att: 

• Genomföra ett pilotprojekt på plåtskärningen. 
• Föreslå en lämplig organisation för statistisk processtyrning. 
• Ta fram en generell modell för hur införande av statistisk processtyrning på en 

process inom Volvo kan gå till. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att behandla metoder för införande och bruk av statistisk 
processtyrning och inte andra processtyrningsmetoder. Under examensarbetet kommer 
fokus att ligga på införandet av statistisk processtyrning på en given process och inte på 
driften. Pilotstudien begränsas till plasmaskärningen då ett större område skulle kräva 
alltför stora resurser för att få plats inom ramen för ett examensarbete. Att 
plasmaskärmaskinen valdes i stället för gasskärmaskinerna var för att det ansågs vara en 
enkel begränsning eftersom det bara finns en sådan maskin, dessutom fanns misstanke 
om att den inte fungerade tillfredsställande. 
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2 Metod 
I detta kapitel förklaras vilka generella metoder som använts för att uppnå arbetets syfte. 
Metodval motiveras och diskuteras med avseende på reliabilitet och validitet.  

2.1 Metodval 
Ejvegård (2003) menar att medvetenhet i metodval är viktigt för att uppnå 
vetenskaplighet. Metodvalet beskriver hur forskaren närmar sig ämnet och hur det är 
tänkt att behandlas. Det finns flera olika metodval som tas upp: 

• Deskription: Beskrivning av hur något ser ut, kommit till, fungerar och så vidare 
• Fallstudie: Undersöka en liten del av ett stort förlopp som får representera 

helheten 
• Klassificering: Analys och gruppering av data 
• Kvantifiering: Göra mätdata till numerisk form för att förenkla analys 
• Hypotesprövning: Testa ett antagande som gjorts 
• Teoribildning: Genom härledning av hypoteser förenkla verkligheten 
• Modellbildning: Vidareutveckling av teori, ge en bestämd bild av verkligheten 
• Komparation: Jämförelser av två eller flera objekt 
• Prediktion: Förutsägelser om framtiden i prognoser 
 

I detta examensarbete har främst kvantifiering använts. Det är nödvändigt att kunna 
uttrycka processens prestation numeriskt för den statistiska analysen. I mätning av 
detaljer från produktionen har en liten del av den totala volymen mätts, men den har fått 
representera helheten, vilket kan liknas vid en fallstudie. Samtidigt är det 
tillvägagångssätt som examensarbetet lett fram till baserat på ett införande på endast en 
process, men det har generaliserats för att kunna passa i samtliga processer vid 
Arvikafabriken.  
 
Klassificering har använts under mätning för att möjliggöra statistisk analys av skillnaden 
mellan olika förutsättningar i tillverkningen. Analysen kan då även sägas vara en 
komparation. Dessutom tillämpades befintlig teori på en verklig situation, vilket inte 
riktigt passar in under någon av Ejvegårds metodval. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ studie 
Bell (2000) säger att det finns två typer av forskare: kvalitativt respektive kvantitativt 
inriktade. Den kvantitativt inriktade forskaren är intresserad av att kunna göra 
generaliseringar och kunna ge resultaten siffror för att kunna kvantifiera dem. De samlar 
in fakta och studerar hur olika grupper av fakta uppträder i förhållande till varandra. 
Detta sker genom mätning och användning av vetenskapliga tekniker. 
 
De kvalitativt inriktade forskarna fokuserar, enligt Bell, på människors bild av sin 
omgivning. Det är inte lika självklart att resultaten måste vara möjliga att analysera 
statistiskt. Informationsmaterialet kommer ofta från olika typer av intervjuer och 
enkätundersökningar. 
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Trots de stora skillnaderna betonar Bell att de olika typerna av forskare använder sig av 
metoder från båda skolorna. Eftersom examensarbetet är starkt knutet till en process med 
mätbara utfall, snarare än mänskliga åsikter och uppfattningar, har författarna valt att 
främst använda sig av kvantitativa metoder. 

2.3 Datainsamling 
En undersöknings datainsamling är en viktig del av undersökningen. Yin (2003) menar 
att om datainsamlingen inte planeras bra, sätts hela undersökningen på spel och allt arbete 
med att definiera syfte och bygga upp studien kan gå om intet. 

2.3.1 Primär och sekundärdata 
Befring (1994) delar upp insamlingen av data i tre olika strategier: observationer, 
intervjuer och enkäter. För dessa strategier används oftast primärdata, som innebär att 
informationen samlats in främst för att användas till analysen av den aktuella 
undersökningen. 
 
Den andra typen av data, sekundärdata, innebär att informationen inte i första hand tagits 
fram för undersökningen, det kan till exempel vara protokoll från en myndighet eller data 
insamlat för någon annan undersökning. Här betonar alltså Befring hur viktigt det är att 
man är medveten om att den data som finns är insamlad av en annan anledning än 
undersökningen. Frågor som bör ställas kan vara: Hur har upplysningarna samlats in? 
Vilka felkällor kan finnas? När man har klart för sig vilka förutsättningar som fanns vid 
datainsamlingstillfället kan man börja med en mer omfattande insamling av arkivdata. 
(ibid) 
 
Författarna har i huvudsak samlat in primärdata eftersom någon omfattande statistik av 
processutfallet inte fanns att tillgå vid examensarbetets början. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Bell (2000) menar att varje undersökning oavsett omfattning kommer innebära att 
information andra skrivit samlas in för att stödja eller förkasta argument. Inläsning av vad 
som gjorts tidigare ger ofta tips och idéer om både tillvägagångssätt för studien och för 
presentation av resultaten varför inläsningen enligt Bell bör ske på ett tidigt stadium i 
studien. Vidare ger litteraturstudien den teoretiska referensram som krävs för att kunna 
analysera och tolka den data som samlats in. 
 
För detta examensarbete har främst litteratur rörande införande av SPS och hur insamlad 
data ska analyseras studerats. 

2.3.3 Statistik 
Statistik kan, beroende på om den grundas på befintlig data eller skapas genom egna 
observationer, vara av antingen sekundär eller primär karaktär. I båda fallen kan, enligt 
Befring (1994), deskriptiv statistik användas för att visa vilken information som finns i 
det empiriska materialet. 
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2.3.4 Egna observationer 
Befring (1994) beskriver egna observationer som att forskaren använder sig själv som 
mätinstrument. Genom att använda sina sinnen och registrera intryck går det att få ut 
både valida och reliabla data. Befring betonar att det är viktigt att vara medveten om att 
förväntningar och förutfattade meningar kan påverka objektiviteten i de observationer 
som görs. 
 
I detta examensarbete har främst information om hur den studerade processen fungerar 
tagits fram genom egna observationer. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet är enligt Foster (2001) att man mäter det som man avser att mäta. Hög validitet 
kan betecknas som frånvaro, eller nästan frånvaro, av systematiska mätfel 
(Nationalencyklopedin, 2004). Holme och Solvang (1997) anser att dessa mätfel blir 
mindre och mindre ju närmre man kommer det som studeras. 
 
Med reliabilitet menar Foster (2001) i vilken utsträckning upprepade mätningar skulle ge 
samma resultat, alltså hur konsekvent studiens resultat kan upprepas. För att nå hög 
reliabilitet skall det slumpmässiga felet alltså vara litet. 
 
Bengtsson och Bengtsson (1995) förklarar skillnaden mellan begreppen som att 
reliabilitet är att göra saker rätt och validitet att göra rätt saker. 
 
Det är viktigt att tänka på att en låg validitet inte kan kompenseras av en hög reliabilitet, 
då det anses viktigare att mäta rätt saker än att studien kan återupprepas vid ett senare 
tillfälle. Därför hävdar Foster (2001) att hög validitet är att föredra framför hög 
reliabilitet. För tankar kring detta arbetes reliabilitet och validitet se avsnitt 8.2-8.3. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel tas teorier upp som använts för att genomföra det projektarbete som ligger 
till grund för rapporten. Med finns också teori som författarna anser att läsaren behöver 
känna till för att förstå den fortsatta rapporten. 

3.1 Kvalitet 
Kvalitet kommer ursprungligen från romarnas ord för beskaffenhet; qualitas. Även om 
kvalitet fortfarande lever kvar i bemärkelsen egenskap inom vissa områden, så 
sammankopplar de flesta nog ordet med hur egenskaperna uppfylls. 
 
Det finns många olika definitioner på vad kvalitet egentligen är. Utvecklingen av 
definitionen har gått hand i hand med hur kvalitetsarbetet har utvecklats. Från 
definitionen från 1959 av Joseph Juran, ”fitness for use” eller ”lämplighet för sitt syfte”, 
till Bergman och Klefsjös från 2001, ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Det går tydligt att se i definitionen att kvalitetsarbetet blivit mer 
kundfokuserat, vilket betyder mer fokus på omedvetna behov. 

3.1.1 Taguchis förlustfunktion 
Enligt traditionellt synsätt på kvalitet ligger fokus på att uppfylla krav, toleranser eller 
andra specifikationer. Så länge produkterna klarar toleranser har företaget inga kostnader 
för bristande kvalitet. Det traditionella synsättet illustreras i figur 3:1 nedan med skarpa 
gränser mellan att ligga innanför och utanför toleransgränserna. 
 

 
Figur 3:1 - Det traditionella synsättet på kvalitetsförluster där ingen förlust görs förrän tolerans-
gränserna överskrids. Källa: Fritt efter Bergman och Klefsjö (2001) 

Den japanske kvalitetsgurun Genichi Taguchi hävdar dock att det traditionella synsättet 
är felaktigt och att varje avvikelse från målvärdet innebär en förlust för samhället. Han 
menar att förlusterna approximativt ökar med kvadraten av avvikelsen från målvärdet. I 
figur 3:2 nedan illustreras det kvadratiska förhållandet i Taguchis förlustfunktion. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 
 

Kostnader 

Förluster Förluster 

UTG ÖTG Målvärde 

Ingen förlust 

UTG = Undre toleransgräns 
ÖTG = Övre toleransgräns 
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Figur 3:2 – Taguchis funktion för att se på kvalitetsförluster där förlusterna ökar ju längre från 
målvärdet man kommer. Källa: Fritt efter Bergman och Klefsjö (2001) 

3.2 Processer 
Bergman och Klefsjö (2001) definierar en process som ”ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 
Egnell (1999) beskriver en process genom att bestämma vad som karaktäriserar den. En 
process 

• har en början och ett slut 
• har en kund (en uppdragsgivare) och en leverantör (en uppdragstagare) 
• består av ett nätverk av ingående aktiviteter 
• upprepas gång efter gång 

Det statistiska synsättet på en process innebär enligt Bergman och Klefsjö (2001) att inte 
bara betrakta enskilda observationer eller mätdata som något unikt utan istället som en 
del av den information som berättar om processens prestanda över tiden och vilken 
förbättringspotential den har. 

3.3 Statistisk processtyrning 
Syftet med statistisk processtyrning är enligt Bergman och Klefsjö (2001) att hitta orsaker 
till variation och försöka eliminera dessa. Därmed åstadkoms en stabilare process som 
bättre klarar att producera produkter till rätt kvalitet, det vill säga enligt specifikationer 
givna av exempelvis kunderna.  

3.3.1 Variation 
Montgomery (2001) menar att det i alla produktionsprocesser finns variation. Han hävdar 
att oavsett hur bra uppbyggd en process är kommer det alltid att finnas en viss skillnad 
mellan utfallen från gång till gång. Detta brukar kallas den naturliga variationen. Den är 
en summa av mängder av små och mer eller mindre oundvikliga källor till variation. När 
enbart denna variation finns i processen sägs den vara i statistisk jämvikt. 
 

Kostnader 

UTG ÖTG Målvärde 

UTG = Undre toleransgräns 
ÖTG = Övre toleransgräns 
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Den totala variationen i en process består inte bara av naturlig variation, utan också av en 
annan typ av variation som Bergman och Klefsjö (2001) kallar urskiljbar variation. 
Denna variation beror av faktorer som går att påverka i processen, till exempel 
verktygsförslitningar och felinställda maskiner. Enligt Montgomery (2001) är den 
urskiljbara variationen oftast större än den naturliga och leder till instabila processer.  
 
En process varierar enligt Bergman och Klefsjö på två olika sätt, dels från detalj till detalj 
och dels förändras genomsnittsnivån över längre tid. Den första kallas 
inomgruppsvariation och den andra mellangruppsvariation. Vid beräkning av 
inomgruppsvariationen har alla detaljer haft samma förutsättningar att prestera ett visst 
resultat, varför skillnaden inom gruppen är liten. När mellangruppsvariationen beräknas 
tittar man istället på förändringen, på grund av till exempel material- eller skiftbyte, i 
processens medelvärde mellan olika provgrupper.  
Utfall

µ

 
Figur 3:3 – Illustrering av skillnaden mellan inom- och mellangruppsvariation, där de korta strecken 
visar gruppernas medel medan mittlinjen visar det totala medlet.  Källa: Fritt efter Bergman och 
Klefsjö (2001) 

Som figur 3:3 visar varierar processens medelvärde kring µ. Variationen inom 
provgrupperna är konstant, men medelvärdena varierar.  

3.3.2 Normalfördelning 
Normalfördelningen, även kallad Gauss-
fördelningen, är den viktigaste av de statis-
tiska fördelningarna. Centrala gränsvärdes-
satsen säger att summor av likafördelade 
variabler kan approximeras med normal-
fördelning. Av denna anledning blir denna 
användbar som approximation inom många 
olika områden. (Nationalencyklopedin, 2004) 
 
 

Variabelvärde (x)
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Figur 3:4 - Normalfördelningskurva 
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Normalfördelningskurvan, se figur 3:4, visar hur troliga olika utfall är. Det syns att det är 
mest sannolikt att få ett utfall någonstans i mitten vid medelvärdet, där kurvan är som 
högst, och allt mindre ju längre ut i ”svansarna” man kommer. Normalfördelningen styrs 
av två parametrar: medelvärdet, µ och standardavvikelsen, sigma. Standardavvikelsen är 
ett mått på hur bred normalfördelningskurvan är, eller roten ur den genomsnittliga 
kvadratiska avvikelsen från medelvärdet som Vännman (1990) definierar den. 

3.3.3 SPS som reglersystem 
För att förstå hur SPS ska användas betraktar Andersson och Malmquist (1988) det som 
ett reglersystem med två återkopplingskurvor, se figur 3:5 nedan. I den inre slingan mäter 
operatören utfallet och prickar in punkter i styrdiagrammet. Därefter avgör denne om 
processen behöver justeras. Operatören kan i detta läge justera för urskiljbara variationer, 
men enligt Deming och Bajaria (refererade till i Andersson och Malmquist, 1988, s 14) 
kan operatören endast justera för omkring 15 % av alla fel som beror av urskiljbar 
variation. Dessa fel är operatörsberoende. Exempel på detta kan vara 
verktygsförslitningar och felinställningar. 

 
Figur 3:5 – Förklaring till operatörens och ledningens bidrag till en lyckad processtyrning.  Källa: 
Fritt efter Andersson & Malmquist (1988) 

De resterande 85 procenten finns i den yttre slingan som ledningen ansvarar för. Det 
innebär att ledningen måste analysera utfallet från processen och starta förändringar för 
att få den att producera bättre. Dessa fel kallas för ledningsberoende. 

3.4 Styrdiagram 
Bergman och Klefsjö (2001) beskriver styrdiagram som ett centralt verktyg vid arbete 
med SPS. Tanken är att ta ut och mäta viktiga kvalitetsmått på observationer i eller efter 
processen och därefter rita in dessa i styrdiagrammet. Måttet bör i normalfallet hålla sig 
inom det så kallade styrområdet, vilket bestäms av ett medelvärde och styrgränser för 
processen. Dessa räknas ut genom att titta på historiska data om processen och används 
för att avgöra hur processen borde se ut i framtiden. Så länge utfallet befinner sig inom 
styrgränserna antas processen vara stabil och i statistisk jämvikt. Styrgränserna sätts så att 
det är osannolikt att enbart slumpen ligger bakom att en punkt hamnar utanför. Då är det 
troligt att även urskiljbar variation påverkar utfallet. Det är källorna till den urskiljbara 
variationen som man vill identifiera och eliminera med hjälp av SPS. 

Process 
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Figur 3:6 är ett exempel på hur ett styrdiagram kan se ut, med undre och övre styrgräns 
samt medelvärdet som centrallinje. Styrgränserna har räknats ut med hänsyn tagen till hur 
stor variationen är mellan värdena på mätningarna. Som synes har en punkt hamnat 
utanför styrgränsen, och då går det att anta att någonting påverkat processen just då. 
Styrgränserna sätts oftast så att 3 standardavvikelser går in mellan medelvärdet och 
respektive styrgräns, enligt formeln nedan: 

n
S

n
S

undre

övre

σ
µ

σ
µ

3

3

−=

+=
 

Variabeln n i formeln står för hur stora provgrupper som tas ut från processen. 
Anledningen till att styrgränserna blir snävare för större n är att variationen för 
medelvärden sjunker när provgruppsstorleken ökar.  

4

4.5
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5.5
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Figur 3:6 – Styrdiagram som visar en punkt som hamnat utanför styrgränserna och därmed 
indikerar att något gått galet med processen. 

För att kunna välja vilken typ av styrdiagram som ska användas krävs information om 
vilken typ av mätdata man har att göra med. Det finns två typer, attributdata och 
variabeldata. Skillnaden är att attributdata har fasta lägen, som rätt eller fel, antal bra 
eller dåliga och så vidare medan variabeldata har en kontinuerlig skala som vid mätning 
av längd, tid, vikt etcetera. Eftersom mätningen under projektet genererar variabeldata 
kommer metoder för användande av attributdata inte tas upp. Skulle mätvärdena vara 
statistiskt beroende av varandra sägs de vara autokorrelerade, vilket är fallet vid till 
exempel temperaturberoende mätningar, då två efterföljande produkter är mer lika 
beroende på samma omgivningstemperatur än två produkter med långt mellanrum 
tidsmässigt. Vilken typ av styrdiagram valet hamnar på styrs alltså mycket av datatypen. 
 
Det finns en mängd olika styrdiagramstyper att välja mellan beroende på vad man ska 
använda diagrammet på för data, nedan presenteras ett urval av dessa.  

Övre Styrgräns 

Undre Styrgräns 

Centrallinje 
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3.4.1 x̄-R-diagram 
Ett klassiskt sätt att plotta värden i styrdiagram är med hjälp av ett x̄-R-diagram. Enligt 
Montgomery (2001) är det viktigt att kunna övervaka såväl medelvärde som spridning i 
en process. x̄-R-diagram består därför av två enskilda diagram, ett x̄-diagram i vilket 
medelvärden för provgrupperna plottas och ett R-diagram i vilket skillnaden mellan 
största och minsta värdet, den så kallade variationsvidden, i provgruppen plottas. 
Provgruppsstorleken, antalet mätvärden som tas från processen per provtagningstillfälle, 
väljs ofta till fem. 

3.4.2 Moving Range (MR) 
Det är inte alltid en provgrupp innehåller flera mätningar. I vissa processer är man 
tvungen att använda provgruppsstorlekar på ett. Exempel på sådana processer kan vara 
automatiska mätningar där varje enhet mäts och man därför inte behöver använda sig av 
provgrupper eller att produktionstakten är så långsam att den försvårar användandet av 
större provgruppsstorlekar än ett. När individuella mätvärden ska tas och plottas (n=1) är 
glidande variationsvidd av två på varandra följande mätvärden en vanlig metod att 
använda för att skatta inomgruppsvariationen (Montgomery, 2001). Detta då det inte går 
att använda de formler för beräkning av provgruppsvidder som man använder i x̄-R-
diagram. En sak man bör tänka på är att två på varandra följande mätvärden kan ha hög 
korrelation med varandra. 

3.4.3 CUSUM-diagram 
CUSUM (Cumulative Sum)-diagram används för att kunna upptäcka små förändringar i 
väntevärde, så kallade skift, i en process. Styrdiagrammet konstrueras genom att summan 
av avvikelser från ett målvärde plottas i ett diagram. På så sätt bygger man successivt upp 
linjen till styrgränsen och det går att upptäcka även mycket små skift i processen. 
(Bergman & Klefsjö, 2001)  

3.4.4 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 
Ett annat verktyg för att upptäcka små skift är EWMA, Exponentially Weighted Moving 
Average. Montgomery (2001) anser att EWMA är väldigt lik CUSUM som metod men 
att den ofta är enklare att ta fram och använda. EWMA innebär att man väger samman 
tidigare mätvärden och ger de individuella observationerna mindre och mindre inflytande 
i diagrammet ju äldre de blir (Bergman & Klefsjö, 2001).  

3.4.5 X-diagram 
Om kravet att kunna upptäcka mycket små skift inte är stort kan man för enkelhetens 
skull använda sig av x-diagram. Detta används precis som moving range vid tillfällen när 
individuella mätvärden förekommer (n=1). Montgomery (2001) pekar på att det finns ett 
antal experter som menar att man inte behöver använda moving range utan bara plotta de 
individuella mätvärdena i ett x-diagram. Han menar att de har rätt i att det inte går att få 
fram användbar information om förändringar i en process variation från moving range-
plotten.  



Teoretisk referensram 

13 

3.4.6 Modifierade styrdiagram 
Enligt Montgomery (2001) används modifierade styrdiagram när en process naturliga 
variation är mycket mindre än toleransvidden, det vill säga när Cp eller Cpk är mycket 
större än 1. Detta inträffar ofta efter en lyckad insats för att reducera en process 
spridning. Då finns möjlighet att låta processens medelvärde röra sig inom ett intervall 
utan att det påverkar processens prestation nämnvärt. När så är fallet går det att använda 
sig av ett modifierat styrdiagram, vilket innebär att styrgränserna flyttats ut något från de 
normala 3 sigmagränserna.  
 
Till skillnad från vanliga styrdiagram upptäcker ett modifierat x̄-styrdiagram endast om 
processens verkliga medelvärde, µ, har ett värde som gör att processen producerar en 
större andel utanför specifikationen än vad den bestämda maxgränsen är. Detta betyder i 
praktiken att processens medelvärde får variera mellan två värden, µnedre och µövre, jämfört 
med det vanliga fallet då alla förändringar i medelvärde ska upptäckas. Detta intervall 
väljs så att om processens medelvärde prickar någon av gränserna, producerar processen 
den största acceptabla andelen utanför specifikation. Det är upp till organisationen att 
bestämma hur stor den största acceptabla delen utanför specifikationen är. 

3.4.7 Western Electrics larmregler 
Ett sätt att öka känsligheten hos sina styrdiagram är enligt Bergman & Klefsjö (2001) att 
utnyttja resultat från tidigare insamlade provgrupper för att avgöra om processen är i 
kontroll eller inte. Western Electric har tagit fram flera kompletterande larmregler för att 
öka känsligheten. De vanligaste reglerna för larm är: 
 
Regel 1: En punkt hamnar utanför någon av 3 sigmagränserna, det vill säga de 

vanliga styrgränserna. 
 
Regel 2: Två punkter av tre hamnar utanför 2 standardavvikelser på samma sida av 

centrallinjen. 
 
Regel 3: Fyra av fem punkter hamnar utanför 1 standardavvikelse på samma sida 

av centrallinjen 
 
Regel 4: Åtta punkter i rad hamnar på samma sida centrallinjen. 
 
Det är ungefär lika sannolikt att någon av dessa regler ger larm även om effekten är 
slumpmässig. Det ska dock sägas att risken för falskt larm ökar för varje ytterligare 
larmregel som används. Risken för falskt larm blir ungefär fyra gånger större om alla fyra 
reglerna används än vid användande av till exempel bara vanliga 3 sigmagränser. 

3.5 SPS vid korta serier 
Enligt Griffith (1996) misstas ofta SPS för att handla om att styra en produkts egenskaper 
när det egentligen handlar om att styra processen som i sin tur producerar produkterna 
stabilare. Därför följer SPS för korta serier samma regler som för längre. 
 



Teoretisk referensram 

14 

Processtyrning handlar primärt om processens repeterbarhet. Då målet med styrdiagram 
sätts till att styra en produktegenskap menar Griffith (1996) att mycket av styrkan hos 
styrdiagrammen slösas bort. Han menar att tid borde läggas på att finna egenskaper hos 
produkter som kan användas för processtyrning som fokuserar på processen istället för 
produkten. Av denna anledning välkomnar han processtyrning på korta serier eftersom 
fokus då hamnar mer på processen än produkten. Vidare resonemang ger ett antal 
fördelar som SPS på korta serier har mot längre: 

• Färre styrdiagram att upprätthålla 
• Processförbättringar gynnar många artiklar 
• Processtyrningen blir kontinuerlig då ett styrkort för fler artiklar används 
• Fokus ligger på processen och inte på produkterna 
• Information om individuella artiklar kan fås fram vid behov 

3.5.1 Definition av korta serier 
Griffith (1996) definierar korta serier som att det inte går att få ut tillräckligt mycket eller 
bra data ur processen för att skapa styrgränser för en viss produkt. Han resonerar att även 
om det skiljer mycket mellan företags uppfattningar om längden av en kort serie, 
beroende på vad de tillverkar, ligger problemet med korta serier i några av nedanstående 
generella kategorier. 

• Kvantiteten från en produktionsomgång är för liten för att åstadkomma 
styrgränser på processen. 

• Cykeltiden för processen är så kort att även stora batcher är tillverkade innan data 
kunnat samlas in. 

• Processen producerar många olika produkter till många olika kunder i små 
kvantiteter.  

3.5.2 Regler för korta serier 
Griffith (1996) har sammanställt ett antal regler som är viktiga att följa när problemet 
med SPS i korta produktionsserier ska lösas. Han menar att om dessa regler följs kommer 
många problem att klaras av innan de ens inträffat. 
 
Regel 1: Fokusera uppmärksamheten på processen 

Målet med SPS är att förbättra produkten som görs av processen. Det är 
dock så att metoderna för SPS måste fokuseras på själva processen. 
Övervakning och styrning av processens variation är ett krav. 

 
Regel 2: Processflödet måste vara det samma 

Metoden ska användas på en process åt gången eftersom varje process har 
sin egen inneboende variation. Enda gången det går att använda fler 
processer i ett styrdiagram är vid användandet av standardiserade 
styrdiagram.  

 
Regel 3:  Sök efter produktfamiljer som tillverkas av processen 

Syftet är att det ska vara klara likheter mellan produkter som ska ritas in i 
samma styrdiagram, till exempel i fråga om material. 
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Regel 4: Använd kodad data 
Att koda den data som kommer från processen gör att det är möjligt att rita 
upp olika artiklar med skilda dimensioner och toleranser i samma 
styrdiagram. 

 
Regel 5: Statistiska styrdiagram kräver data från åtminstone 20 provgrupper 
  Denna regel är standard för alla typer av statistiska styrdiagram.  
 
Regel 6: Variationen mellan olika artiklar i samma styrdiagram måste vara 

representativ (till exempel variera lika mycket) 
Kodad data hjälper vid flera olika artiklar i samma styrdiagram, men om 
variationen skiljer sig väsentligt ökar risken för falska signaler. 
Standardiserade diagram är ett undantag även från denna regel. 

 
Regel 7: Mätningar ska vara tillräckligt noggranna för att upptäcka variation 

Som tumregler ska mätinstrumentet ha en spridning lägre än 10 % av 
toleransen och mätsystemets repeterbarhet och reproducerbarhet bör ej 
överstiga en viss procent av artikelns totala tolerans. 

3.5.3 Styrdiagram med kodad data 
SPS-metoder vid korta serier kan fungera trots skillnader i dimensioner och toleranser 
eftersom kodad data kan användas. Griffith (1996) menar att det finns två metoder att 
koda data i SPS: 
 
Avvikelse från målvärde innebär att skillnaden mellan det faktiska värdet och målvärdet 
för produkten mäts. Här går det att plotta flera olika produkter och dimensioner i samma 
diagram, under förutsättning att spridningen är av samma storleksordning. Detta 
angreppssätt är enligt en artikel av Bothe (1988) mycket användbart inom flyg- och 
fordonsindustrin, med korta serier och Just In Time-tillverkning.  
 
Standardiserade punkter är en mer komplex kodning som innebär att det historiska 
utfallet påverkar hur punkterna plottas. Det innebär att styrdiagrammet blir robust även 
om det innehåller olika artiklar som varierar olika mycket. För att räkna ut de punkter 
som ska plottas används information om hur produkterna varierat tidigare enligt 
nedanstående formel: 

σ
µ−

=
x

y   

x = processens utfall 
µ = väntevärde för aktuell artikel 
σ = standardavvikelse för aktuell artikel 
y är det värde som plottas i styrdiagrammet. 
 
Det finns flera fördelar med att använda standardiserad data i och med att det klarar av 
skillnader i variation och att styrgränserna inte behöver räknas om (de blir då alltid +3 
respektive -3). Det krävs dock att det finns historisk data om varje produkt och process 
samt att denna kontinuerligt uppdateras. 
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3.6 Duglighet 
Bergman & Klefsjö (2001) definierar duglighet, eller kapabilitet, som ”förmågan hos en 
process att producera enheter med mått inom toleransgränserna”. Det finns ett antal 
duglighetsindex som används för att uppskatta en process duglighet. De två vanligaste är 
Cp och Cpk: 
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−−
=  

Tö = Övre toleransgräns  
Tu = Undre toleransgräns 
µ = målvärde 
σ = standardavvikelse 
Noterbart är att Cpk tar hänsyn till processens medelvärde i förhållande till målvärdet, till 
skillnad från Cp som endast ser till variationen. Cp och Cpk anses ofta behöva överstiga 
1,33 för att dugligheten ska vara tillräcklig. 

3.6.1 Utföra en duglighetsstudie 
Målet för en duglighetsstudie är enligt Bergman och Klefsjö (2001) att genom mätning 
och analys av en produktegenskap avgöra om en process har förmågan att producera 
enligt de specifikationer som finns. I praktiken innebär detta ett genomförande i fyra steg: 
 

1. Identifiera viktiga parametrar och planera studien 
Det första som görs är att bestämma sig för vilken egenskap hos en produkt som ska 
mätas. Det går inte att mäta alla egenskaper varför den viktigaste för kvaliteten väljs. 
I planeringsfasen ingår hur denna parameter ska mätas. 
 
2. Skapa stabil process och samla in mätvärden 
Processen måste vara i statistisk jämvikt när dugligheten skattas och när mätvärden 
samlas in om resultaten ska vara av något värde för framtiden. Som hjälp här 
rekommenderas ett styrdiagram. 
 
3. Skatta dugligheten 
Använd histogram eller liknande för att visualisera dugligheten och duglighetsindex 
för kvantifiering av denna. 
 
4. Starta förbättringsprojekt 
Detta steg är inte en självklar del av studien eftersom den kan ha visat att processen är 
mycket duglig, men bör gås igenom om resultaten inte var tillfredsställande. 

3.7 Organisation för Sex Sigma 
Sex Sigma är enligt Bergman, Kroslid & Magnusson (2003) en förbättringsstrategi som 
ger både genombrott och ständiga förbättringar. Namnet Sex Sigma kommer av att 
processerna ska bli så bra att det går in sex standardavvikelser mellan toleransgränserna 
och processens medelvärde. 
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Bergman et al (2003) menar att en av nyckelfaktorerna för att få delaktighet hos sina 
anställda är att tilldela utvalda människor i organisationen speciella roller och 
ansvarsområden. För att beteckna dessa roller har de flesta företag som använder Sex 
Sigma antagit den organisation som är typisk för just Sex Sigma. Den består av en 
hierarki av roller med olika ansvarsområden och kompetenser. Organisationens struktur 
kan ses i figur 3:7. 
 

 
Figur 3:7 – Sex Sigmas hierarki av roller och ansvarsområden som visar hur utpräglad tilldelningen 
av roller är i programmet. Källa: Fritt efter Bergman et al (2003) 

Champion är en person i ledningsgruppen som är den drivande kraften bakom satsningen. 
Master Black Belts har mycket goda kvalifikationer och är anställda som lärare i 
metodiken kring Sex Sigma. Black Belts är den viktigaste av rollerna i de dagliga Sex 
Sigma-aktiviteterna eftersom de är heltidsanställda förbättringsexperter som leder och 
genomför förbättringsprojekten. Rollen Green Belt är vikt åt anställda på mellannivå, 
som till exempel ingenjörer, inköpare och arbetsledare. Dessa förväntas också leverera 
förbättringar även om de inte är heltidsanställda inom Sex Sigma. Slutligen är White 
Belts övriga anställda som kan vara medlem i en grupp som bedriver förbättringsprojekt 
och som därför bör ha grundläggande kunskaper inom Sex Sigma-metodiken. 

 

 
 

Roller: 
 

Champion 

 
Master Black Belt 

 
Black Belt 

 
Green Belt 

 
White Belt 

 

Position/Ansvarsområden: 
 
Medlem av ledningsgruppen/ 
Pådrivare och förespråkare 

Heltidsanställd genombrottsexpert/ 
Tränare och coach 

Heltidsanställd förbättringsexpert/ 
Projektledare och specialist 

Mellanchefer, arbetsledare/ 
Projektledare och lagmedlem 

Operatörer och övriga anställda/ 
Lagmedlem 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
I detta kapitel ges en övergripande bild av Volvo Wheel Loaders verksamhet och dess 
plats i Volvokoncernen. 

4.1 Volvo Construction Equipment 
Volvo Construction Equipment ingår i Volvokoncernen som ett av åtta affärsområden, se 
figur 4.1. Bolaget tillverkar olika typer av anläggningsmaskiner som till exempel 
dumprar, grävmaskiner och hjullastare. Totalt omfattar produktsortimentet drygt 100 
modeller. Företaget hade år 2003 drygt 9000 anställda och omsatte drygt 23 miljarder 
kronor, varav hjullastare var den största produktkategorin med 29 % av omsättningen. 

  AB Volvo 

Mack 
Trucks 

Aero Financial 
Services 

Renault  
Trucks 

Volvo  
Trucks 

Buses Penta Construction  
Equipment 

ARTICULATED  
HAULER 

EXCAVATOR MOTOR 
GRADER 

WHEEL 
LOADER 

COMPACT 
EQUIPMENT 

CUSTOMER SUPPORT 

RENTAL 

Figur 4:1 – Affärsområdesstruktur som visar Volvo Wheel Loaders placering i Volvokoncernen 

4.1.1 Volvo Wheel Loaders 
Volvo Wheel Loaders är det bolag inom Volvo Construction Equipment som tillverkar 
hjullastare. Hjullastare används för att transportera material för anläggningsindustrier 
som byggen och gruvor. Volvo Wheel Loaders har ett produktprogram på tio olika 
modeller hjullastare. Vilken modell som används är beroende av vilken kapacitet som 
efterfrågas. Modellernas kapacitet varierar i skopstorlek mellan 1,2 m³ och 14 m³ och 
tipplasten spänner från 5 ton till 31,5 ton. 
 
Företaget har 20,5 % av totala världsmarknaden och är störst på den europeiska 
marknaden. Tillverkning finns i Asheville (USA), Pederneiras (Brasilien) och Arvika 
(Sverige), där Arvika är huvudanläggning.  



Verksamhetsbeskrivning 
 

20 

4.2 Arvikafabriken 
Verkstaden i Arvika grundades 1885 som gjuteri och smedja. 1954 tillverkade Volvo sin 
första hjullastare och sex år senare blir Arvikaverken en del av dåvarande BM Volvo. 
Ytterligare sex år senare monteras den första hjullastaren i Arvika. Innan dess 
tillverkades främst jordbruksmaskiner i Arvika, men i omgångar har denna tillverkning 
fasats ut och nu är det full fokus på hjullastartillverkning. 
 
Vid skrivande stund tillverkas åtta av de tio hjullastarmodellerna i Arvika, från den näst 
minsta (L60E) till den näst största (L220E). Det som främst görs i Arvika är tillverkning 
av färdiga ramar och slutmontering. Tillverkning av färdiga ramar sker i flera olika 
operationer, däribland blästring, skärning, svetsning, bearbetning och målning. 
Monteringen sker i tre monteringslinor där modeller av liknande storlek monteras på 
samma lina.  
 
Antalet anställda i Arvikafabriken är för tillfället ungefär 1050 stycken och 
produktionstakten är cirka 5000 hjullastare per år.  

4.2.1 Plasmaskärning 
Plasmaskärning som metod har funnits sedan 1950-talet och användes då för att skära 
metaller som inte kunde skäras med konventionella gasskärningsmetoder. På senare tid 
har metoden utvecklats för precisionsskärning av olegerat och låglegerat stål (artikel i 
Welding Design & Fabrication, Including Welding Engineer). Själva plasmastrålen är en 
gas som leder ström och innehåller väldigt mycket energi. Plasmat smälter metallen och 
med hjälp av gasstrålen trycks smältan bort från snittet. Skillnaden mellan resultatet av 
gasskärning och plasmaskärning är att man får ett finare skärsnitt med plasmaskärning 
eftersom det då inte rör sig om någon oxidation (AGA Gas hemsida). 
 
Plasmaskärmaskinen på Volvo i Arvika utgör 
tillsammans med tre gasskärmaskiner plåtskärningen. I 
plåtskärningen skärs totalt runt 300 olika plåtartiklar ut, 
varav 70-80 skärs med plasmaskärmaskinen. Dessa 
artiklar ska ingå i ramarna på de färdiga hjullastarna. 
Artiklarna fortsätter i flödet efter skärningen och går 
vidare mot riktning, svetsning, bearbetning eller bockning 
beroende på vilken artikel det är. Till slut ska dock 
samtliga artiklar svetsas in i någon av de olika ramarna 
som tillverkas. Hur en ram kan se ut ses i figur 4:2. 
 
Storlek och form på artiklarna som skärs ut spänner över ett stort område. De allra 
enklaste är rektangulära plattor på runt 300x900 mm, medan de stora ramsidorna är 
närmare 3500 mm långa och har komplicerade geometrier med mängder av mått som ska 
skäras. Åtgången plåt i plasmaskärmaskinen uppskattas till 5000-6000 ton per år. 
 
Mer om hur processen fungerar finns att läsa i kapitel 5.1. 

Figur 4:2 – En färdig bakram 
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5 Empiri 
I detta kapitel beskrivs hur metoderna använts och vilka avsteg som gjorts. Dessutom 
presenteras vilken rådata detta genererat. 

5.1 Processtudie 
Processen som demonstrationsprojektet genomförts på är, som tidigare nämnts, 
plasmaskärmaskinen. Mer allmänt om plasmaskärning och processen finns att läsa i 
kapitel 2.2.1. Detta avsnitt handlar mest om hur processen är uppbyggd. 
 
Plasmaskärmaskinen består av två brännare (brännare 
1 och 2) som sitter på varsin arm. Brännare 2 är slav 
till brännare 1 och kan alltså bara göra samma 
rörelser, fast på ett annat ställe på plåten. Detaljerna 
ligger uppradade på plåten för att brännarna ska 
kunna skära samtidigt. Det blir ganska ofta ett 
problem när det är ett udda antal rader, eftersom 
raderna skärs två åt gången i vanliga fall. Då skär 
brännarna först tre rader var samtidigt och därefter 
gör brännare 1 mittenraden ensam, se figur 5:1. Detta 
gör att brännare 1 skär mer än brännare 2, vilket 
kommer att ses senare i rapporten på de mätningar 
som utförts i detta examensarbete. 
 
Brännarnas ”verktyg” är dess munstycken. Det finns olika typer av munstycken beroende 
på vilken strömstyrka som används. Strömstyrkan i sin tur beror främst av plåtens 
tjocklek. Därför byts brännarnas munstycken när det kommer en ny artikel som ska 
skäras med en annan strömstyrka. Eftersom munstyckena slits vartefter byts de efterhand 
även om inte artiklarna så kräver. Ett munstycke som blivit utbytt används inte igen. 
 
Vanligtvis går en hel plåt åt till detaljer av endast en artikel, men när utrymme finns skärs 
också sidoartiklar ut för att öka plåtutnyttjandet. Plåten är alltid lika stor, men antalet 
artiklar på varje plåt varierar med storleken på artikeln i fråga, från två på de största 
ramsidorna till över 50 på mindre artiklar. Plåttjockleken varierar mellan 8 och 20mm. 
Tjockare plåtar skärs i gasskärmaskinerna, men dessa är inte föremål för detta 
examensarbete och kommer därför inte behandlas ytterligare. Plåten har en 
standardstorlek på 4,5m gånger 2,5m. 
 
För att minska ställtiden finns det två skärbord i processen. Skärbordet är det bord som 
plåten ligger på under tiden skärning pågår. När skärning pågår tas detaljer och spillplåt 
bort från, och ny plåt riggas på, det bord som för närvarande inte används. När 
skärningen är klar byter borden plats och en ny skärning kan börja snabbt. 

B2

B1

Figur 5:1 - Uppdelning av vilken del 
av plåten som ska skäras av vilken 
brännare. 
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5.1.1 Processens centrering och variation 
Innan examensarbetet påbörjades genomfördes en undersökning av plasmaskärmaskinen 
som visade att processen var snett centrerad och varför den var det. Orsaken var att 
snittkompensationen, det vill säga den korrigering som görs på grund av skärstrålens 
bredd, var felaktigt inställd på maskinen. Denna ändring hade inte genomförts när arbetet 
inleddes, men skulle göras så fort tid fanns. Snittkompensationens storlek beror av ett 
flertal parametrar, varför det är komplicerat att ändra och effekten av den felaktiga 
inställningen är olika för olika artiklar. Dessa parametrar ställs in i en databas som är 
kopplad till maskinens styrsystem och därmed reglerar rörelserna. 

5.2 Datainsamling 
Eftersom det i princip inte fanns någon statistik från plasmaskärningen när 
examensarbetet inleddes, behövde författarna samla in ny data för att kunna analysera 
processen statistiskt. Statistik samlades in genom mätning av detaljer omedelbart efter 
dessa skurits. 
 
Målet med mätningarna var att få en uppfattning om storleken på och vad som påverkar 
processens variation. Genom studier av processen och samtal med operatörer och 
produktionstekniker framkom ett antal i processen inbyggda faktorer som skulle kunna 
påverka variationen. De faktorer som identifierades var:  

• Brännare – maskinen har två skärbrännare 
• Plats på plåt – om detaljen ligger på kanten eller i mitten av plåten 
• X/Y-mått – i vilken riktning måttet är skuret (längs eller tvärs bordet) 
• Plåttjocklek – plåtens tjocklek varierar mellan 8 och 20 mm 
• Måttstorlek – komplexa detaljer har mått av många olika storlekar 
• Skärbord – maskinen arbetar med två skärbord för att minska ställtiden 

För varje mått som mättes noterades vilket värde ovanstående parametrar hade. 

5.3 Mätmetod 
Mätningarna utfördes med två olika typer av skjutmått på ett stålbord speciellt avsett för 
mätning. Ett av skjutmåtten hade en digital display som visade måtten i millimetrar med 
två decimaler. Då detta endast var 750 mm långt kompletterades det av ett 1500 mm långt 
skjutmått med den klassiska nonieskalan med manuell avläsning. Det längre skjutmåttet 
kunde visa mått i millimetrar med en decimal. För att inte blanda in onödig mätvariation 
mätte samma person alla mått. 

5.3.1 Kontroll av mätmetod 
Tillförlitligheten hos de mätningar som gjordes kontrollerades genom att en kontroll av 
mätmetoden utfördes. Detta gjordes genom att samma mått på samma detalj mättes tio 
gånger med varje mätverktyg. För att undvika psykologiska faktorer som att den mätande 
personen justerar tills resultatet blir som förra gången läste inte denne själv av 
mätverktyget. Resultatet från dessa mätningar presenteras i tabell 5:1. 
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Tabell 5:1 – Undersökning av vilka variationer det fanns i de olika mätmetoderna. 

Skjutmått, nonieskala Digitalt skjutmått 
950,4 305,93 
950,2 305,92 
950,2 305,90 
950,1 305,89 
950,1 305,91 
950,2 305,90 
950,1 305,89 
950,1 305,88 
950,0 305,88 
950,1 305,88 

   
Standardavvikelse: 0,108 0,018 

Det som kan ses i tabell 5:1 är att värden tycks ha en sjunkande trend. Författarna har 
funderat på vad detta kan bero på, men kan inte komma på någon bättre förklaring än att 
mättekniken förbättrats och stabiliserats efterhand. I och med att det är ett yttermått som 
mättes bör lägre resultat från mätning av samma mått vara närmare sanningen, hålls 
skjutmåttet snett blir ju utfallet alltid större. Detta var det första som mättes så det är inte 
otänkbart att vissa framsteg i teknik gjorts. 

5.4 Mätresultat 
För att kunna få ut så mycket som möjligt från datamängden valdes till storleken mindre 
artiklar ut för mätningen, eftersom det innebär fler detaljer per plåt. På så sätt kan 
motsvarande mått mätas på fler detaljer och spritt över olika ställen på plåten. Fler 
detaljer med liknande förhållanden ger en bättre uppfattning om variationen. 
 
När artiklar valts ut skulle även mått på dessa artiklar väljas ut för mätning. Dessa valdes 
så att de skulle vara lätta att mäta och att det är lätt att mäta på motsvarande ställe på 
varje detalj. Detta gjorde att endast mått längs raka kanter mättes.  
 
Resultatet av mätningarna tillsammans med ritningar på detaljerna återfinns i bilaga 1. 
Tabell 5:2 visar ett exempel på vilken sammanfattad information som kan utläsas ur 
bilagan.  
Tabell 5:2 - Resultat från mätning av artikel 11148198 

  Mått A (x) Mått B (x) Mått C (y) 
Målvärde 242 450 655 
    
Medelvärde (mm)    
Brännare 1 242,55 450,32 655,55 
Brännare 2 242,86 450,68 655,76 
       
Variation (mm)    
Brännare 1 0,067 0,13 0,11 
Brännare 2 0,045 0,045 0,045 

 

Standardavvikelser uppdelade 
på brännare och mått 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras den data som presenterades i empirikapitlet med hjälp av den 
teoretiska referensramen. 

6.1 Mätmetod 
Kontrollen av mätmetoden som kan ses i tabell 5:1 visar att standardavvikelsen för nonie- 
och digitalskala ligger på 0,108 respektive 0,018 mm. De framräknade totala 
standardavvikelserna är i storleksordningen 0,1 – 0,3 mm, se tabell 5:2 och bilaga 1, 
vilket ansågs vara för nära nonieskalans standardavvikelse. Den mätmetoden hade 
därmed för stor spridning i förhållande till processens variation. I den fortsatta analysen 
av processens spridning har därför inte mått större än 750 mm tagits med. 

6.2 Väntevärde 
Som beskrivet i avsnitt 5.1.1 kände författarna i förväg till att plasmaskärmaskinen var 
felaktigt inställd på grund av snittkompensationens storlek. När mätningarna inleddes var 
detta inställningsfel fortfarande inte åtgärdat och därför var det känt att väntevärde och 
målvärde för processen inte skulle sammanfalla. Eftersom denna korrigering av 
maskinens centrering skulle ske så fort tid fanns, ansåg inte författarna det vara någon 
mening att göra en större utredning om hur processens medelvärde uppträder i 
förhållande till de eventuellt påverkande faktorer som datainsamlingen pekade på. Så fort 
snittkompensationen ordnats skulle ju denna utredning vara helt inaktuell då processens 
medelvärde kommer att förändras. Författarna tror dock inte att variationen kommer att 
påverkas av detta och av denna anledning handlar analysen främst om processens 
variation. 

6.3 Variation 
I analysen av processens variation var det framförallt intressant att få reda på hur mycket 
de olika faktorerna som kom fram under datainsamlingen påverkade utfallet. Från början 
antogs att om alla misstänkta faktorer är på samma nivå vid olika tidpunkter så kommer 
processen att variera på samma sätt. Variationen antas vara oberoende av vilken artikel 
måtten sitter på, förutsatt att de misstänkta faktorerna är inställda på samma sätt. 
 
Från början fanns en stark misstanke att de båda brännarna inte presterar lika stora mått i 
medel, jämför bilaga 1. Därför har en uppdelning mellan brännare gjorts i analyser av 
samtliga faktorer, förklaring av hur beräkningarna gjorts finns i bilaga 2. I övrigt har 
faktorerna analyserats en och en för att kunna se deras individuella påverkan. Detta gör 
att eventuella samspel mellan faktorer, till exempel att plåttjocklek och skärbord 
tillsammans skulle påverka resultatet i en viss riktning, inte skattas. Observera att 
siffrorna i tabellerna (6:1-6:6) nedan är avrundade värden från exakta beräkningar. 
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6.3.1 Skärbord 
För att analysera om det spelar någon roll vilket av de två skärborden som används har 
alla detaljer från två på varandra följande plåtar mätts. Eftersom samma artikel skurits är 
den enda skillnaden mellan dessa plåtar skärbordet. Artikeln i fråga är 11163257, se 
bilaga 1. Mätningarna har delats upp efter vilket bord och brännare de kom från och 
därefter har standardavvikelserna jämförts i tabell 6:1.  
 
Innan standardavvikelsen räknades ut togs ett extremvärde bort. Värdet var 0,67 mm 
större än medelvärdet, vilket innebär att punkten låg klart utanför de 3 standardavvikelser 
stora styrgränser som brukar användas. Detta värde är även borttaget från de övriga 
analyserna. Orsaken till extremvärdet misstänks vara att detaljen i fråga ligger på 
mittraden, det vill säga den rad som skärs sist av brännare 1 ensam. Detta innebär att 
nästan hela plåten skurits ut och att plåtens tyngd som gör att den ligger stabilt på bordet 
är borta. Felet kan alltså ligga i att plåten inte ligger tillräckligt stabilt på underlaget. 
 
De kursiverade siffrorna i tabell 6:1 är viktade standardavvikelser för varje brännare och 
bord. De fetstilta siffrorna längst ned är viktade standardavvikelser för borden, oberoende 
av brännare.  
Tabell 6:1 – Jämförelse av variation mellan skärborden uppdelat på brännare. 

Bord 1 Bord 2 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,12 16 0,11 12 0,09 16 0,05 12 

0,14 15 0,13 12 0,14 16 0,13 12 

0,13 0,12 0,11 0,09 
0,12 0,10 

0,02 
Ovanstående värden ger en genomsnittlig skillnad i standardavvikelse mellan borden på 
0,02 mm. Eftersom mätmetodens variation är 0,018 mm har författarna gjort 
bedömningen att det inte går att visa på en skillnad i variation mellan skärborden. 
Fortsättningsvis kommer därför ingen åtskillnad att göras på skärbord. 

6.3.2 X/Y-mått 
Måtten delades upp efter i vilken riktning de skars (X- eller Y-led). Även här togs ett 
extremvärde bort från analysen eftersom det låg 1,13 mm utanför medelvärdet, inte heller 
detta värde finns med i kommande analyser. Orsaken till detta extremvärde kan vara 
samma som för det tidigare nämnda eftersom även detta ligger på plåtens mittrad.  
 
I tabell 6:2 är samtliga standardavvikelser för X- och Y-mått sammanställda. Siffrorna 
kommer från bilaga 1. Det står efter måttnamn i dessa tabeller om de är i X- eller Y-led. 
De standardavvikelser som presenterades i dessa tabeller är sammanställda nedan. 
Tabellen läses på samma sätt som för skärbord. 
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Tabell 6:2 – Jämförelse av variation i X- och Y-riktning uppdelat på brännare. 

X Y 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,25 15 0,12 12 0,11 14 0,05 4 

0,07 14 0,05 4 0,12 41 0,11 14 

0,13 14 0,05 4 0,13 41 0,15 14 

0,10 32 0,08 24     

0,14 31 0,13 24     

0,18 41 0,11 14     

0,15 0,10 0,12 0,12 
0,13 0,12 

0,01 
Skillnaden är alltså 0,01 mm, vilket precis som för analysen av skärbord bedöms vara för 
liten för att det ska kunna hävdas att det är någon skillnad riktningarna emellan. Därmed 
kommer inte heller denna faktor att beaktas i fortsättningen. 

6.3.3 Plåttjocklek 
För att avgöra om plåttjockleken spelar någon roll för variationen gjordes antagandet att 
om det inte är någon större skillnad mellan tjocklekarna 12 mm och 20 mm borde det inte 
heller vara det för de övriga tjocklekarna (8, 10 och 15 millimeter). Anledningarna till att 
12 mm och 20 mm valdes ut var för att det finns mycket mätdata och de ligger relativt 
långt ifrån varandra tjockleksmässigt. De tunnare plåtarna får representeras av 12 mm 
och de tjockare av 20 mm, se tabell 6:3. 
Tabell 6:3 – Jämförelse av variation mellan olika plåttjocklekar uppdelat på brännare. 

12 millimeter 20 millimeter 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,07 14 0,05 4 0,10 32 0,08 24 

0,13 14 0,05 4 0,14 31 0,13 24 

0,11 14 0,05 4     

0,18 41 0,11 14     

0,12 41 0,11 14     

0,13 41 0,15 14     

0,13 0,11 0,12 0,11 

0,13 0,11 

0,01 
Skillnaden på 0,01 mm är så liten att även denna faktor bortses från i de fortsatta 
analyserna. 
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6.3.4 Måttstorlek 
Måtten delades upp i mått som var större respektive mindre än 400 mm, eftersom det inte 
är något mått som ligger riktigt nära och det finns ett någorlunda stort dataunderlag på 
vardera sidan. Tabell 6:4 fungerar på samma sätt som de tidigare tabellerna. 
Tabell 6:4 – Jämförelse av variation mellan stora och små mått uppdelat på brännare. 

Små mått (< 400mm) Stora mått (> 400mm) 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,25 15 0,12 12 0,13 14 0,05 4 

0,07 14 0,05 4 0,11 14 0,05 4 

0,10 32 0,08 24 0,18 41 0,11 14 

0,14 31 0,13 24     

0,12 41 0,11 14     

0,13 41 0,15 14     

0,13 0,11 0,15 0,09 

0,13 0,14 

0,01 
Som tidigare är skillnaden mellan nivåerna låg och faktorn bortses därför ifrån framöver. 

6.3.5 Plats på plåt 
För att kunna avgöra om det har någon betydelse för variationen var på plåten detaljerna 
ligger har mätningarna delats upp i två grupper: kantdetaljer och mittdetaljer. De som fått 
klassificeringen kantdetaljer är sådana som ligger direkt i anslutning till plåtens kant. Alla 
andra är mittdetaljer. Anledningen till att det är så få värden för brännare 2, se tabell 6:5, 
på mittdetaljerna är att den ofta bara bränner en kant. 
Tabell 6:5 – Jämförelse av variation mellan kant- och mittdetaljer uppdelat på brännare. 

Kantdetalj Mittdetalj 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,29 10 0,13 8 0,12 5 0,09 4 

0,06 8 0,05 4 0,08 6 0,05 8 

0,15 8 0,05 4 0,09 6 0,09 8 

0,14 8 0,05 4 0,08 6   

0,12 20 0,10 16 0,08 12   

0,16 19 0,14 16 0,11 12   
0,19 21 0,11 14 0,16 20   
0,15 21 0,11 14 0,10 20   
0,14 21 0,15 14 0,12 20   

0,16 0,11 0,11 0,07 
0,14 0,11 

0,03 
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Skillnaden på 0,03 mm är den största hittills och är baserad på en stor datamängd, 
dessutom påverkar brännare 2 mittdetaljernas variation väldigt lite på grund av 
viktningen. Med fler mittdetaljer på brännare 2 skulle skillnaden möjligen kunna vara 
någon hundradel större. 
 
Även om analysen visar att det är viss skillnad mellan kant- och mittdetaljer är skillnaden 
i standardavvikelse endast några hundradelar, vilket anses vara försumbart.  

6.3.6 Brännare 
Den sista faktorn att analyseras var den på förhand starkast misstänkta, brännare. I tabell 
6:6 visas samtliga variationer uppdelade på vilken brännare som skurit detaljen. Olikt de 
andra analyserna motsvarar raderna här varandra, hela rad 1 är alltså samma mått på en 
artikel men skurna av olika brännare. 
Tabell 6:6 – Jämförelse av variation mellan brännarna. 

Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal 

0,25 15 0,12 12 

0,07 14 0,05 4 

0,13 14 0,05 4 

0,11 14 0,05 4 

0,10 32 0,08 24 

0,14 31 0,13 24 

0,18 41 0,11 14 

0,12 41 0,11 14 

0,13 41 0,15 14 

0,14 0,11 

0,03 
Skillnaden mellan brännarna är alltså 0,03 mm, precis som med plats på plåt i avsnittet 
tidigare. Liksom där baseras skillnaden på en stor datamängd och därför bör det finnas en 
skillnad, om än en liten sådan. Det extra arbete det skulle innebära för operatörerna med 
flera styrdiagram har dock även här gjort att denna lilla skillnad ignoreras. 

6.4 Normalfördelningsantagande 
För att se om processens spridning kan beskrivas av normalfördelningen har alla 
mätvärden minskats med processens medelvärde vid mättillfället, det vill säga batchens 
medelvärde. Till exempel har alla mätningar från mått B, artikel 11155016, brännare 2 
minskats med 306,30 mm (se bilaga 1). Åtskillnad har gjorts mellan brännare 1 och 2 
eftersom de har olika medelvärden. Avvikelserna har sedan förts in i 
normalfördelningsplot och histogram. Dessa diagram ses i figur 6:1 och figur 6:2.  
 
Om värdena är normalfördelade ska punkterna i normalfördelningsplotten, se figur 6:1, 
följa den raka linjen. I histogrammet, se figur 6:2, ska staplarna följa kurvan. Observera 
att de två extremvärden som tagits bort i variationsanalysen nu finns med och påverkar så 
att figurerna ser mindre normalfördelade ut. Normalfördelade värden innebär att det går 
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att räkna ut sannolikheter för olika processutfall med hjälp av statistiska metoder 
eftersom normalfördelningen är välkänd. Detta utnyttjas i SPS, då antagande om fel i 
processen görs vid mycket osannolika utfall. 
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Figur 6:1 – Normalfördelningsplot för avvikelser från batchmedelvärdet för samtliga observationer. 
Observationerna har delats upp i grupper efter mått och brännare varefter varje mätning har 
minskats med sin grupps medelvärde. 
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Figur 6:2 – Histogram för avvikelser från batchmedelvärde för samtliga observationer. Se förklaring 
till figur 6:1. 
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Författarna har genom att titta på diagrammen ovan dragit slutsatsen att processen klarar 
ett normalfördelningsantagande inom rimliga felmarginaler. Eventuellt är fördelningen 
något skev med en längre svans på större värden än mindre, men denna effekt anses för 
liten för att arbeta vidare med. 
 
Däremot bör slutsatsen om normalfördelat data tolkas ganska försiktigt eftersom det i 
själva verket rör sig om flera fördelningar med olika väntevärden. Effekten av de olika 
väntevärdena här försvinner eftersom figurerna 6:1 och 6:2 visar avvikelser från 
medelvärde, vilka ju alltid kommer att bli noll i genomsnitt. Dessutom skulle 
standardavvikelsen kunna vara olika för olika artiklar, även om analysen tidigare visar att 
den skillnaden inte borde vara så stor. 
 
Om värdena inte varit normalfördelade, hade det till exempel gått att ta reda på vilken 
fördelning värdena har och anpassa styrdiagrammen därefter. En annan utväg kan vara att 
logaritmera värdena för att få dem normalfördelade. 
 
För att visa varför avvikelser från medelvärde använts istället för avvikelse från målvärde 
i de statistiska analyserna, presenteras ett normalfördelningsdiagram i figur 6:3. 
Diagrammet visar att en normalfördelningsapproximation är orimlig. Det här beror på att 
processen inte är korrekt centrerad, vilket i sin tur innebär att plottning i ett x-diagram 
inte kommer att fungera statistiskt. De vanliga 0,3 % av punkterna som ska hamna 
utanför 3 sigmagränserna statistiskt sett, kommer att vara betydligt fler än de borde. 
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Figur 6:3 – Normalfördelningsplot för avvikelser från målvärde för samtliga observationer. Plotten 
visar att en normalfördelning inte föreligger eller åtminstone är plotten baserad på flera olika 
fördelningar. 
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6.5 Kontroll av statistisk jämvikt 
Genom att ta de medelvärdesavvikelser som räknades fram för att kontrollera 
normalfördelning och pricka in dessa i vanliga styrdiagram med 3 sigmagränser, 
kontrollerades om processen var i statistisk jämvikt. I figur 6:4 finns resultatet från denna 
kontroll. Villkoret för att förklara en process i statistisk jämvikt är att den endast mycket 
sällan är utanför styrgränserna. I teorin ska det endast vara en punkt på 340, men i 
praktiken går det att tillåta lite mer eftersom normalfördelningen bara är en statistisk 
approximation. Även i detta diagram finns de två extrempunkterna med. 
 
Standardavvikelsen har beräknats genom att använda samtliga medelvärdesavvikelser, 
kvadrera och summera dessa för total variation, dividera med antalet frihetsgrader för 
varians och slutligen dragit roten ur för standardavvikelse. Med andra ord har den vanliga 
formeln för standardavvikelse använts på de medelvärdesavvikelser som tidigare använts. 
Formeln ser ut som nedan och ger en standardavvikelse på 0,1465 mm: 
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Figur 6:4 – Styrdiagram med 3 sigmagränser för att kontrollera om processen befinner sig i statistisk 
jämvikt. 

Processen är sällan utanför 3 sigmagränserna, endast de två extremvärdena och ytterligare 
3 mätningar av totalt 358 ligger utanför. Det bör även nämnas att den punkt utanför som 
är längst ner till vänster inte skulle vara utanför om det inte vore för att extremvärdet 
uppe till vänster drar upp medelvärdet för processen så mycket just då. Dessa två värden 
kommer nämligen från mätningar av samma brännare och mått.  
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6.6 Duglighetsstudie 
För att se hur bra processen presterar enligt specifikationer genomfördes en enklare 
duglighetsstudie. Toleranserna som skärs är enligt ritning antingen +/- 1 mm eller +/- 2 
mm, snävare toleranser än så efterbearbetas. För duglighetsstudien har den snävare av de 
två toleranserna valts eftersom det är +/- 1 mm processen minst måste klara av. 
Standardavvikelsen som beräknades för kontroll av statistisk jämvikt användes även här. 
Denna standardavvikelse innehåller även den variation mätmetoden ger, därför drogs 
denna bort för duglighetsstudien. 
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Ett Cp på 2,29 är mycket bra, vilket visar att processen har låg variation i förhållande till 
de ställda kraven. Detta är den potentiella duglighet, som vore möjlig att uppnå om 
centreringen skulle göras perfekt för samtliga artiklar, det vill säga om processens 
medelvärde och målvärde sammanfaller. Verkligheten är dessvärre sådan att målvärde 
och medelvärde inte sammanfaller. Detta visas i figur 6:5, där avvikelser från målvärdet 
plottas, istället för avvikelse från batchmedelvärde som i figur 6:4.  
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Figur 6:5 – Mätningarnas avvikelser från målvärde visar att processens medelvärde är instabilt. Att 
medelvärdet är olika för olika artiklar illustreras genom att punkterna tillhörande två olika artiklar 
är markerade i figuren. 

Artikel 11155016 

Artikel 11148198 
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Figur 6:5 visar att inomgruppsvariationen är ganska konstant, även om medelvärdet är 
instabilt. Detta kan ses på att bandet av punkter är ungefär lika brett hela tiden. 
Mellangruppsvariationen är svår att uppskatta eftersom datamängden inte består av 
tillräckligt många grupper av mätningar. Skillnaden i medelvärde tyder dock på att en 
mellangruppsvariation existerar. Observationerna har gjorts under ett par veckors tid och 
därför är det sannolikt bara en slump att diagrammet har fått formen av en banan. Mellan 
grupperna av observationer i diagrammet har flera hundra andra detaljer skurits, men inte 
mätts.  Det är därför osannolikt att det rör sig om ett tidsberoende.  
 
För att också ta hänsyn till centreringen av processen i duglighetsstudien beräknades ett 
Cpk-värde. Detta är dock inte helt enkelt eftersom processens medelvärde inte legat på en 
stabil nivå under mätningarna. 
 
För att få fram en standardavvikelse att basera Cpk-värdet på användes avvikelser från 
målvärde istället för avvikelse från medelvärde som tidigare använts. Formeln för 
standardavvikelse användes och gav en ny, betydligt högre, standardavvikelse på 0,40 
mm. Liksom ovan ska denna minskas med mätfelets bidrag till variationen: 
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Denna standardavvikelse används tillsammans med medelavvikelsen 0,28 mm därefter 
för att beräkna Cpk: 
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0,6 ska jämföras med Volvos krav på Cpk som är 1,33. Det bör dock inte läggas alltför 
stor vikt vid Cpk-värdet eftersom det beräknade medelvärdet inte legat på en stabil nivå 
över målvärdet. Ibland har det varit så högt som över 1 mm ovanför och ibland legat 
ganska nära. I praktiken skulle inte processen vara så mycket bättre om medelvärdet hela 
tiden varit 0,28 mm lägre, men på det sättet Cpk nu är uträknat skulle det ge ett betydligt 
bättre värde på duglighetsindexet. Detta är på grund av att avvikelser på båda sidorna av 
målvärdet tar ut varandra. 
 
De slutsatser som ändå kan dras av duglighetsstudien, även om mycket kritik kan riktas 
mot i synnerhet Cpk-värdet, är att processen har potential att vara mycket bra eftersom Cp-
värdet är högt. Centreringen och det instabila medelvärdet är något som måste åtgärdas 
innan arbetet med statistisk processtyrning kan inledas. 
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6.7 Skapa styrdiagram 
Författarna ansåg att eftersom det inte fanns någon erfarenhet från användning av 
statistisk processtyrning bland personalen var det viktigt att styrdiagrammen skulle vara 
lätta att använda och förstå. Dessutom bör de vara relaterade till vad processen behöver 
kunna klara av för att arbetssättet lättare ska accepteras. 
 
Analysen av de tänkta spridningspåverkande faktorerna gav att faktorerna brännare och 
plats på plåt sannolikt hade en viss påverkan. Denna påverkan var dock i sammanhanget 
så liten att den inte ansågs kunna motivera den i statistisk synvinkel mest korrekta 
lösningen med flera olika styrdiagram beroende på nivå på faktorerna. Alltså föll valet på 
ett ensamt styrdiagram för hela processen, oavsett situation. 

6.7.1 Val av styrdiagram 
Det finns flera olika typer av styrdiagram för variabel mätdata, varav de vanligaste finns 
med i teoriavsnittet. Nedan förs en diskussion om vad som kan vara lämpligt i den 
studerade processen. 
 
EWMA- och CUSUM-diagram är enligt Montgomery (2001) bra på att upptäcka små 
skift i processen och är därmed bra verktyg i processer som är mycket känsliga för 
förändringar. Plasmaskärmaskinen har som bekant god duglighet och ganska vida 
toleranser. Därför medför användningen av dessa något tungrodda verktyg onödigt 
extraarbete och kostnader. Dessutom är det svårt för användaren att förstå vad som 
egentligen plottas i diagrammen, då komplicerade formler krävs för att räkna ut värdena. 
 
Moving range-diagram är främst nyttigt på processer där det är svårt att samla 
provgrupper (Montgomery, 2001). I plasmaskärmaskinen är det dock enkelt att ta ut 
provgrupper eftersom en plåt fylld med detaljer blir klar i taget. 
 
x̄-R-diagram har den stora fördelen att det är enkelt att fylla i och ger en god förståelse 
för användarna. Det enda problemet med x̄-R-diagram är att det inte tillåter individuella 
mätvärden. Det är önskvärt att kunna använda individuella mätvärden till en början 
eftersom det är lättare att förstå. Av den anledningen anser författarna att ett x-diagram är 
en bra början för att senare gå över till x̄-R-diagram när vanan är inne. 
 
Duglighetsstudien visade på mycket låg variation i förhållande till toleranserna och 
därmed uppstod möjligheten att använda modifierade styrgränser för att i större mån 
undvika falsklarm. Det är dessutom svårt att motivera ett stopp av processen för 
undersökning om den presterat ett i förhållande till toleranserna mycket bra resultat. Så 
länge processen ligger någorlunda stabilt kring målvärdet uppnås hög duglighet tack vare 
den låga variationen. 
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6.7.2 Anpassning till processen 
Som diskussionen i föregående avsnitt mynnade ut i är rekommendationen att använda 
sig av x-diagram med modifierade styrgränser. Eftersom de mått som ska mätas är av 
olika storlek behöver mätutfallen kodas. De två, enligt Griffith (1996), möjliga 
kodningarna är avvikelse från målvärde och standardisering. Att använda standardisering 
anses onödigt då variationen är ungefär lika oberoende av mättillfälle. Dessutom uppnås 
större tydlighet med avvikelse från målvärde, enheten på y-axeln blir då millimeter i 
stället för enhetslös. I x-diagram behövs ett medelvärde för att få en centrallinje att räkna 
ut styrgränserna från. Eftersom medelvärdet för avvikelserna från målvärdet är instabilt 
och inte avviker lika mycket hela tiden blir det svårt att använda detta varför centrallinjen 
sätts till noll. På så sätt styrs alltså processen mot målvärdet vilket enligt Taguchis 
förlustfunktion (se figur 2:2) ger lägre kvalitetsbristkostnader (Bergman & Klefsjö, 
2001). Som tidigare nämnts fanns vetskap om att processen var snett inställd för vissa 
artiklar och att en orsak till detta var identifierad. Detta gör en omfattande studie om 
medelvärdets uppträdande inaktuell så fort denna korrigering utförts. 
 
Målet med de modifierade styrgränserna är att de ska klara de ambitioner 
produktionsledningen har för plasmaskärmaskinen och att de samtidigt ska vara väl 
anpassade till verkligheten. För att kunna kompensera för problemet med det varierande 
medelvärdet utnyttjades att variationen är mycket liten vilket gör att små skift i 
medelvärde är godtagbara. Gränserna sattes så att större skift ska kunna upptäckas. Efter 
diskussion med produktionstekniker Fredrik Eriksson och konstruktör Fredrik Brännberg 
sattes toleranserna för processen till +/- 0,8 mm i avvikelse från målvärdet eftersom det är 
detta maskintillverkaren lovar att maskinen klarar och samtidigt är innanför +/- 1 mm 
som är konstruktörernas krav på maskinen. Som tidigare nämnts är Volvos krav på 
processers duglighet ett Cpk på 1,33. 
 
Styrgränserna som skapats är satta efter kravet på att Cpk som minst ska vara 1,33 och att 
plasmaskärmaskinen ska klara +/- 0,8 mm. Ur formeln för Cpk fås att processens 
medelvärde måste vara minst 4 standardavvikelser ifrån närmaste toleransgräns för att 
duglighetsindexet ska överstiga 1,33. Standardavvikelsen har sedan tidigare räknats ut till 
0,1465 mm. Formeln för Cpk är som visats i teorikapitlet: 
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Processens medelvärde får alltså röra sig fritt mellan -0,2 och 0,2 (det sicksackade 
området i styrdiagrammet nedan) och processen klarar ändå Volvos krav på Cpk vid 
toleranser på +/- 0,8 mm. Utifrån detta värde har sedan standardstyrgränser på 3 
standardavvikelser räknats ut:  
Undre styrgräns:  65,01465,032,0 −≈⋅−− mm 
Övre styrgräns: 65,01465,032,0 ≈⋅+ mm 
I figur 6:6 ges en grafisk bild av resultatet av dessa tankar. 
 

 
Figur 6:6 – Förklaring av hur styrgränserna räknats fram med hjälp av formeln för Cpk i det 
modifierade styrdiagrammet. 

Processens medelvärde får alltså variera fritt mellan +/- 0,2 mm från målvärdet eftersom 
den då fortfarande uppfyller de duglighetskrav Volvo har på sina processer och samtidigt 
strävar efter att klara de ambitioner som finns för plasmaskärmaskinen. 
 
Att använda ett krav på Cpk för att räkna ut styrgränser är något författarna själva kommit 
på och någon referens som kan bekräfta detta arbetssätt har inte hittats. Författarna har 
beräknat de modifierade styrgränserna på detta sätt eftersom det kan underlätta 
accepterandet för den användande organisationen om styrgränserna är relaterade till något 
de själva känner till.  
 
Om Western Electrics kompletterande beslutsregler för styrdiagram ska användas för det 
modifierade styrdiagrammet i figur 6:6 ska +/- 0,2 mm användas som nollpunkter och 
gränserna räknas ut därifrån. Då kommer en standardavvikelse ligga på +/- 0,35 mm, två 
standardavvikelser på +/- 0,5 mm och tre standardavvikelser på +/- 0,65 mm, precis som 
styrgränserna i figur 6:6. 
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6.7.3 Användning 
Styrdiagrammet som skapats är anpassat för individuella mätvärden. Det innebär att varje 
mätning av ett mått ger en punkt i diagrammet och att provgruppsmedelvärden därmed 
inte används. Fördelen med provgrupper är att skift i processen lättare upptäcks. Det 
skulle mycket väl gå att använda sig av provgrupper och därmed även medelvärden 
eftersom detaljerna på en plåt är lika och tydligt hör ihop. Problemet är snarare att 
eftersom vissa artiklar är mycket mer komplicerade att hantera än andra kommer det ur 
tidsaspekt bli tvunget att olika provgruppsstorlekar används. Detta leder till att en 
styrgräns behövs för varje provgruppsstorlek eftersom spridningen för medelvärden är 
mindre än för individuella värden. Diagrammet skulle få 3-4 styrgränser på varje sida och 
bli svårare att förstå och läsa av. Dessutom skulle toleransgränserna inte kunna ritas in i 
diagrammet eftersom de är specifikationer på individuella mått och inte på 
provgruppsmedelvärden. 
 
Eftersom en viktig del av SPS är att kunna ta ut statistik och göra analyser av hur 
processen fungerar löpande är det nödvändigt att föra protokoll numeriskt och inte bara 
grafiskt som styrdiagram innebär. Ett protokoll för både grafisk och numerisk ifyllning 
har skapats och kan ses i bilaga 3. Tanken med de olika sakerna som fylls i är att de ska 
hjälpa både statistisk analys och felsökningar vid larm. För att operatörerna ska kunna 
använda styrdiagrammet korrekt har instruktioner tagits fram som ska ligga vid 
arbetsstationen, se bilaga 4. Rekommendationen är att 2-4 detaljer mäts på cirka var 
tredje plåt. Mätning och inmatning av mätvärden bör ta högst fem minuter per timme. 
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7 Resultat och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultat och slutsatser som examensarbetet lett 
fram till med hänsyn tagen till projektets syfte. 

7.1 Pilotprojekt plasmaskärning 
I pilotprojektet konstaterades att plasmaskärmaskinens inomgruppsvariation är 
någorlunda konstant oavsett yttre omständigheter men att medelvärdet inte kunde sägas 
vara konstant. Trots problemet med medelvärdet är dugligheten god tack vare den låga 
variationen.  
 
Styrdiagrammets styrgränser sattes med utgångspunkt från Volvos mål och krav på 
processen och dess duglighet. För att få bättre möjligheter till löpande statistiska analyser 
togs ett protokoll innehållande mer information om de enskilda mätningarna fram. 
Protokollet kan också vara ett stöd vid felsökning av larm. Styrdiagram tillsammans med 
protokoll kan ses i bilaga 3. 
 
Innan SPS skarpt kan användas i plasmaskärningen måste processens centrering 
korrigeras med hjälp av snittkompensationen. Testkörning av operatörerna gav att mer än 
hälften av punkterna hamnade ovanför den övre styrgränsen, vilket understryker att 
processen är sned. 
 
Arbetssättet för införande av SPS på plasmaskärmaskinen har sammanfattats och 
generaliserats för att kunna användas på vilken process som helst i Arvikafabriken. Se 
denna modell i figur 7:1 och bilaga 5. 

7.2 Rekommendationer och fortsatt arbete 
För det fortsatta arbetet med att införa och arbeta med SPS har ett antal 
rekommendationer tagits fram baserade på studerad litteratur och författarnas 
erfarenheter från examensarbetet.  
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7.2.1 Generell modell för införande 
Ett flödesschema, se figur 7:1, för införande av SPS på en godtycklig process i 
Arvikafabriken har tagits fram genom en sammanfattning av de steg som arbetats igenom 
för plasmaskärmaskinen. Modellen har gjorts med utgång från den Andersson och 
Malmquist (1988) tagit fram, och har modifierats för att få med identifiering och analys 
av spridningspåverkande faktorer.  

 
Figur 7:1 – Flödesschema för hur införande av SPS på en ny process kan gå till. 

En utförligare beskrivning av de olika stegen i flödesschemat finns i bilaga 5. 
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7.2.2 Utveckling av användande 
Till en början är det bra att använda styrdiagrammen i pappersform som är gjorda i 
examensarbetet eftersom det ger större förståelse för var siffrorna kommer från. En dator 
blir lätt en ”trollerilåda” användarna följer men inte förstår. När operatörerna sedan 
vänjer sig vid arbetssättet är det bättre att gå över till datorstöd med statistikprogram.  På 
så sätt går det att göra duglighetsstudier på ett betydligt enklare och snabbare sätt. I 
samband med övergången kan det också vara lämpligt att gå över från individuella 
mätvärden i diagrammet till provgrupper. Det ger som tidigare nämnts större möjligheter 
att upptäcka små skift.  
 
Efterhand som orsaker till fel i processen upptäcks vid larm, föreslås att fel och åtgärder 
sparas i en databas som operatörerna har tillgång till. Då blir det i framtiden enklare att 
veta varför ett larm uppstått och vilken åtgärd som bör vidtas. För att detta ska vara till 
nytta krävs att operatörerna får bättre möjligheter att styra processen. Det är svårt att 
börja med målvärdesstyrning när det tar en produktionstekniker flera timmar att ställa in 
maskinen. Kunde operatörerna få möjlighet att ändra nivån på faktorerna för att styra 
processen skulle det både ge ökad kunskap om processen och högre kvalitet. 

7.2.3 Organisation för införande 
Under examensarbetets gång har författarna axlat många av de roller som krävs för ett 
införande på en process. Detta är inte ett sätt att rekommendera i fortsättningen eftersom 
mycket delaktighet från berörda parter förloras och risk finns att viktig processkännedom 
missas.  
 
För att bättre kunna ta vara på processkännedom och öka delaktigheten föreslås en 
organisation med mindre projektgrupper likt den organisation som Bergman et al. (2003) 
beskriver används i Sex Sigma. Dessa grupper kan bestå av en metodkunnig (SPS-
koordinator), en operatör och en produktionstekniker, att jämföra i utbildningsnivå med 
Sex Sigmas Black Belt och Green Belts. Eftersom SPS-koordinatorn utbildar de andra 
motsvarar denne även Master Black Belt-rollen, förutom rollen som vanlig Black Belt. 
Vad de olika gruppmedlemmarna ska bidra med ses i organisationsschemat i figur 7:2. En 
mer utförlig beskrivning av hur arbetsfördelningen föreslås vara i varje steg av den 
generaliserade införandemodellen finns i bilaga 6. 

 
Figur 7:2 – Projektgrupp vid införande av statistisk processtyrning på en ny process. 
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Den kompetens som SPS-koordinatorn måste ha finns inte på Arvikafabriken i nuläget 
utan antingen måste någon person inom organisationen utbildas eller också måste någon 
rekryteras utifrån. Denna roll är enligt författarna en förutsättning för att överhuvudtaget 
kunna fortsätta arbetet med att införa SPS. Den utbildning SPS-koordinatorn bör ha kan 
jämföras med en Black Belt-utbildning, kanske med extra fokus på statistik och statistisk 
processtyrning. 
 
Fortsättningsvis är det viktigt att ledningen är engagerad i införandet för att få mer 
legitimitet för satsningen. Om företagsledning och arbetsledare utbildas och intresserar 
sig för arbetssättet på ett tidigt stadium är förutsättningarna bättre än om någon utifrån 
kommer till operatörerna och berättar hur de ska göra. Därför vore det i författarnas ögon 
bra om det finns en drivande kraft i ledningsgruppen som ser till att resurser finns och 
som efterfrågar resultat. Denna person skulle motsvara Sex Sigmas Champion, som är en 
mycket viktig roll för att få till stånd en satsning.  

7.2.4 Fortsatt arbete 
När SPS har använts ett tag på plasmaskärmaskinen bör en utvärdering göras för att ta 
reda på vad som gått bra respektive dåligt innan implementeringen kan fortsätta. Görs 
inte detta föreligger stor risk att samma misstag begås en gång till.  
 
Författarna anser att det fortsatta införandet till att börja med ska ske på 
gasskärmaskinerna. Detta eftersom det bör vara ganska likt plasmaskärmaskinen med 
parameterval, spridningspåverkande faktorer och datainsamling. Dessutom har det 
framkommit av andra projekt gjorda samtidigt som examensarbetet att kvalitetsbristerna 
kan vara stora på detaljerna från gasskärmaskinerna. Efter gasskärmaskinerna 
rekommenderas att fortsatta införanden bör följa tillverkningsflödet för att hela tiden 
satsa på den station som har flest efterföljande operationer, då fel i början ofta blir väldigt 
kostsamma i slutet av en kedja. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras valet av använda metoder och arbetets resultat med avseende 
på reliabilitet och validitet. 

8.1 Metodval 
Valet att mäta processutfallet var nödvändigt för att få kunskap om hur processen 
fungerade statistiskt då inga sekundärdata fanns tillgängliga.  
 
Vad som mättes blev mer eller mindre slumpmässigt för att få det gjort så snabbt som 
möjligt. Här kanske de mätta artiklarna kunde ha valts ut noggrannare för att få ett mer 
representativt urval. Författarna anser dock att denna slumpmässighet ändå ledde fram till 
ett tillräckligt bra urval för de statistiska analyserna. 
 
En begränsning med undersökningen var att mått mätta med skjutmåttet med nonieskala 
(större än 750 mm) inte kunde mätas tillförlitligt. Analysen visade att måttstorlek inte 
spelar någon större roll bland de små måtten, men det går inte att utesluta att variationen 
förändras med större längder. 
 
Faktorerna som testades för att se hur processen varierade kom fram genom processtudier 
och icke-formella samtal med operatörer och produktionstekniker. Här kanske något mer 
organiserat som de sju ledningsverktygen eller Ishikawadiagram hade varit bättre 
alternativ. 

8.2 Reliabilitet  
Mätdata som analyserats är primärdata och har enligt författarna hög reliabilitet på grund 
av den goda kontrollen över mätprocessen. Mätmetodernas reliabilitet kontrollerades 
innan analysen, vilket gjorde att data från den ena metoden inte ansågs hålla måttet och 
därför inte analyserades vidare. Mätning har skett i flera omgångar och eftersom 
resultaten blivit likvärdiga hela tiden anser författarna att reliabiliteten har varit god. 

8.3 Validitet 
Examensarbetet är till sin natur kvantitativt och därmed blir det inte fråga om tolkningar i 
någon större utsträckning, vilket skulle kunna ha påverkat validiteten negativt. Eftersom 
mätdata är primärdata går det med ganska stor säkerhet att säga att rätt saker har 
uppmätts. Ritningsmått som skärs i maskinen mättes vilket borde betyda att variationen 
på viktiga kvalitetsindikatorer beräknats. 
 
Processens variation uppskattades genom att beräkna standardavvikelsen på 
medelvärdesavvikelserna från de mätningar som gjorts. Standardavvikelsen beräknades 
med ett individuellt medelvärde för varje mått istället för ett totalt medelvärde för alla 
mätningar. Detta menar författarna bör ge högre validitet eftersom medelvärdet visat sig 
vara instabilt.  
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8.4 Slutsats 
Det övergripande syftet med examensarbetet var att förenkla och påbörja ett införande av 
SPS i fabriken i Arvika. De invändningar som tidigare funnits att det skulle vara väldigt 
svårt med de korta serier som tillverkas i fabriken har förhoppningsvis visat sig vara 
överdrivna. I och med rapporten finns nu dels en allmän instruktion för införande och 
även ett exempel på hur det rent statistiskt kan gå till. Detta bör förenkla ett fortsatt 
införande på övriga processer i fabriken. 
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Bilaga 1 – Resultat från mätningar, sida 1 av 6 

 

Bilaga 1 – Resultat från mätningar 
Artikel Mått A (y) Mått B (x) Brännare Bord Plats Plåttjocklek 

11155016 949,4 306,41 1 2 4 15 
  949,7 306 1 2 3 15 
  949,2 305,64 1 2 2 15 
  950,4 305,79 1 2 1 15 
  950 306,14 1 2 8 15 
  950,1 305,98 1 2 7 15 
  950,2 305,89 1 2 6 15 
  949,9 305,84 1 2 5 15 
  950,2 306,19 1 2 12 15 
  950,3 306,19 1 2 11 15 
  950,2 306,11 1 2 10 15 
  950,1 306,05 1 2 9 15 
  949,9 306,62 1 2 16 15 
  949,9 305,96 1 2 15 15 
  949,9 307,2 1 2 14 15 
  950 306,19 1 2 13 15 
  950,1 306,54 2 2 20 15 
  950,6 306,3 2 2 19 15 
  950,5 306,14 2 2 18 15 
  950,5 306,25 2 2 17 15 
  950,1 306,38 2 2 24 15 
  950,4 306,3 2 2 23 15 
  950,3 306,33 2 2 22 15 
  950,3 306,31 2 2 21 15 
  950,1 306,13 2 2 28 15 
  950,5 306,23 2 2 27 15 
  950,7 306,26 2 2 26 15 
  950,6 306,47 2 2 25 15 

              
Målvärde 949 305         
       
Medelvärde       
Brännare 1 949,96 306,14         
Brännare 2 950,39 306,30         
       
Variation       
Brännare 1 0,32 0,37         
Brännare 2 0,21 0,12         
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Artikel Mått A (x) Mått B (x) Mått C (y) Brännare Bord Plats Plåttjocklek 
11148198 242,45 450,6 655,73 1 2 A 12 
  242,62 450,24 655,58 1 2 6 12 
  242,62 450,33 655,49 1 2 4 12 
  242,58 450,23 655,34 1 2 3 12 
  242,61 450,38 655,61 1 2 9 12 
  242,54 450,32 655,53 1 2 12 12 
  242,49 450,54 655,77 1 2 B 12 
  242,51 450,31 655,48 1 2 8 12 
  242,58 450,21 655,5 1 2 5 12 
  242,62 450,2 655,5 1 2 2 12 
  242,58 450,2 655,42 1 2 7 12 
  242,56 450,19 655,56 1 2 1 12 
  242,48 450,37 655,63 1 2 10 12 
  242,42 450,38 655,56 1 2 11 12 
  242,92 450,74 655,76 2 2 16 12 
  242,83 450,63 655,81 2 2 14 12 
  242,82 450,67 655,7 2 2 15 12 
  242,87 450,68 655,75 2 2 13 12 
            
Målvärde 242 450 655     
        
Medelvärde        
Brännare 1 242,55 450,32 655,55     
Brännare 2 242,86 450,68 655,76     
           
Variation        
Brännare 1 0,067 0,13 0,11     
Brännare 2 0,045 0,045 0,045     
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Artikel Mått A (x) Mått B (x) Mått C (y) Plats Brännare Bord Plåttjocklek 

11163257 294,13 293,97 948,7 1 1 1 20 
  293,93 294,07 948,7 1 1 2 20 
  294,15 294,11 948,5 2 1 1 20 
  294,14 294,32 948,8 2 1 2 20 
  294,32 294,39 948,65 3 1 1 20 
  294,05 294,03 948,8 3 1 2 20 
  294,04 294,02 948,3 4 1 1 20 
  294,19 294,36 948,8 4 1 2 20 
  294,05 294 948,9 5 1 1 20 
  293,98 294,08 949 5 1 2 20 
  294,12 294,19 948,75 6 1 1 20 
  294,07 294,04 948,9 6 1 2 20 
  293,99 293,94 948,9 7 1 1 20 
  294,21 294,26 949,2 7 1 2 20 
  294,26 294,3 949 8 1 1 20 
  294,06 294,12 949,2 8 1 2 20 
  294,07 294,14 948,9 9 1 1 20 
  294,07 294,18 949,1 9 1 2 20 
  294 294,03 948,75 10 1 1 20 
  294,17 294,21 949 10 1 2 20 
  294,02 294,05 949,05 11 1 1 20 
  294,18 294,07 949,05 11 1 2 20 
  294,36 294,32 949,2 12 1 1 20 
  294,25 294,34 949,3 12 1 2 20 
  294,05 294,17 949 13 1 1 20 
  294,03 294,15 949 13 1 2 20 
  294,04 294,29 948,7 14 1 1 20 
  294,07 294,18 948,3 14 1 2 20 
  294,19 294,28 949,2 15 1 1 20 
  294,15 294,21 948,8 15 1 2 20 
  294,01 294,88 948,6 16 1 1 20 
  294,2 294,54 948,8 16 1 2 20 
  294,3 294,34 949,3 17 2 1 20 
  294,23 294,34 949,2 17 2 2 20 
  294,25 294,16 949,4 18 2 1 20 
  294,18 294,28 949,3 18 2 2 20 
  294,32 294,39 949,5 19 2 1 20 
  294,28 294,07 949,6 19 2 2 20 
  294,39 294,35 949,2 20 2 1 20 
  294,36 294,2 949,6 20 2 2 20 
 294,09 294,16 949,3 21 2 1 20 

  294,24 294,39 949,25 21 2 2 20 
  294,26 294,19 949,2 22 2 1 20 
  294,32 294,2 949,3 22 2 2 20 
  294,34 294,25 949,3 23 2 1 20 
  294,33 294,24 949,5 23 2 2 20 
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Artikel Mått A (x) Mått B (x) Mått C (y) Plats Brännare Bord Plåttjocklek 
11163257  294,4 294,29 949,4 24 2 1 20 

  294,31 294,37 949,3 24 2 2 20 
  294,12 294,17 949,25 25 2 1 20 
  294,33 294,36 949,3 25 2 2 20 
  294,13 293,98 949,3 26 2 1 20 
  294,24 294,12 949,2 26 2 2 20 
  294,23 294,05 949,4 27 2 1 20 
  294,27 293,99 949,4 27 2 2 20 
  294,38 294,38 949,6 28 2 1 20 
  294,32 294,18 949,4 28 2 2 20 

            
Målvärde 294 294 949     
        
Medelvärde        
Brännare 1 294,11 294,20 948,87     
Brännare 2 294,28 294,23 949,35     
        
Variation           
Brännare 1 0,10 0,19 0,25     
Brännare 2 0,084 0,13 0,13     
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Artikel Mått A (x) Mått B (y) Mått C (y) Plats Brännare Bord Plåttjocklek 

11177086 441,78 194,99 saknas  1 1 2 12 
  441,98 194,74 283,18 2 1 2 12 
  441,75 194,9 283,3 3 1 2 12 
  441,98 194,64 283,17 4 1 2 12 
  441,65 194,84 282,99 5 1 2 12 
  441,94 194,74 283,33 6 1 2 12 
  441,77 194,76 283,01 7 1 2 12 
  441,98 194,74 283,31 8 1 2 12 
  441,89 195,04 283,2 9 1 2 12 
  442,07 194,77 283,26 10 1 2 12 
  441,78 194,73 283,02 11 1 2 12 
  442,01 194,75 283,31 12 1 2 12 
  441,72 195,03 282,99 13 1 2 12 
  442,08 194,71 283,27 14 1 2 12 
  441,72 195,24 283,16 15 1 2 12 
  442,06 194,81 283,25 16 1 2 12 
  441,79 194,93 282,94 17 1 2 12 
  442,08 194,85 283,29 18 1 2 12 
  441,76 195,05 283,1 19 1 2 12 
  442,23 194,92 283,37 20 1 2 12 
  441,81 194,81 283,05 21 1 2 12 
  442 194,67 282,98 22 1 2 12 
  441,86 194,85 283,03 23 1 2 12 
  442,09 194,86 283,29 24 1 2 12 
  441,76 194,84 283,08 25 1 2 12 
  442,11 194,92 283,27 26 1 2 12 
  441,53 194,99 282,82 27 1 2 12 
  442,36 194,71 283,2 28 1 2 12 
  442,05 194,76 283,04 30 1 2 12 
  441,73 194,85 283,25 31 1 2 12 
  441,94 194,71 283,03 32 1 2 12 
  441,63 194,8 283,05 33 1 2 12 
  441,79 194,83 283,25 34 1 2 12 
  441,65 194,82 283,03 35 1 2 12 
  441,95 194,85 283,19 36 1 2 12 
  441,8 195,07 283,24 37 1 2 12 
  442,05 194,83 283,15 38 1 2 12 
  441,75 194,82 283,11 39 1 2 12 
  441,88 194,71 283,22 40 1 2 12 
  441,77 194,91 283,11 41 1 2 12 
  441,93 194,85 283,17 42 1 2 12 
  442,36 195,7 283,54 43 2 2 12 
  442,4 195,49 283,6 44 2 2 12 
  442,23 195,7 283,46 45 2 2 12 
 442,25 195,53 283,65 46 2 2 12 

 442,14 195,72 283,42 47 2 2 12 
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Artikel Mått A (x) Mått B (y) Mått C (y) Plats Brännare Bord Plåttjocklek 
 11177086   442,31 195,5 283,79 48 2 2 12 

  442,24 195,61 283,37 49 2 2 12 
  442,31 195,71 283,79 50 2 2 12 
  442,37 195,91 283,58 51 2 2 12 
  442,37 195,71 283,76 52 2 2 12 
  442,25 195,68 283,42 53 2 2 12 
  442,25 195,68 283,78 54 2 2 12 
  442,22 195,69 283,51 55 2 2 12 
  442,57 195,73 283,69 56 2 2 12 
            

Målvärde 442 195 283     
        
Medelvärde        
Brännare 1 441,89 194,84 283,15     
Brännare 2 442,31 195,67 283,60     
           
Variation        
Brännare 1 0,18 0,12 0,13     
Brännare 2 0,11 0,11 0,15     
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Bilaga 2 – Statistiska metoder 
De statistiska uträkningarna i tabell 6:1-6:6 har alla gjorts på samma sätt. Nedan följer en 
beskrivning av hur det gjorts med tabell 6:1 som exempel. 
 

Bord 1 Bord 2 

Brännare 1 Brännare 2 Brännare 1 Brännare 2 

Variation Antal Variation Antal Variation Antal Variation Antal 

0,12 16 0,11 12 0,09 16 0,05 12 

0,14 15 0,13 12 0,14 16 0,13 12 

0,13 0,12 0,11 0,09 

0,12 0,10 

0,02 
 
Variationerna har räknats ut genom formeln för standardavvikelse:  
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För att räkna ut de kursiverade talen har följande uträkning gjorts: 

13,0
115116

)115(*²14,0)116(*²12,0
≈

−+−
−+−

 (exempel för bord 1, brännare 1) 

Kvadreringen bryter upp rottecknet och ger varians. Multiplicering med antal minus ett 
ger total variation. Denna är möjlig att summera för att sedan återigen dela med totalt 
antal minus ett och dra roten ur för att få ut en total standardavvikelse, viktad efter antal 
observationer. 
 
Observera att siffrorna ovan har avrundats till två decimaler, men när standard-
avvikelserna beräknades användes exakta värden. 
 
De fetstilta talen beräknades på motsvarande sätt.  
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30 35 40

Övre Styrgräns

Undre Styrgräns

2015

Avvikelse

251

-0,3

5 10

Målvärde

0,7

0,9

0,5

0,6

0

0,8

0,1

0,2

0,3

Styrdiagram

-0,2

-0,1

-0,9

-0,8

-0,7

0,4

-0,6

-0,5

-0,4

 
Nummer Artikelnummer Utfall Avvikelse Nummer Artikelnummer Utfall AvvikelsePlats på plåt

3 B 2 
B 1

4 B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

7 B 2 
B 1

9 B 2 
B 1

6

B 2 
B 1
B 2 
B 1

20

18

19

17

15

16

B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1
B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

B 2 
B 1

14

12

13

11

10

8

5

B 2 
B 11

2 B 2 
B 1

Plats på plåt

21 B 2 
B 1

22 B 2 
B 1

23 B 2 
B 1

24 B 2 
B 1

25 B 2 
B 1

26 B 2 
B 1

27 B 2 
B 1

28 B 2 
B 1

29 B 2 
B 1

30 B 2 
B 1

31 B 2 
B 1

32 B 2 
B 1

33 B 2 
B 1

34 B 2 
B 1

35 B 2 
B 1

36 B 2 
B 1

37 B 2 
B 1

38 B 2 
B 1

39 B 2 
B 1

40 B 2 
B 1
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Bilaga 4 - Instruktioner för användning av styrdiagram 
 

 
 

 
Mät så här      Inte så här 

Ta ut 2-4 detaljer 
från var tredje plåt 

Hoppa över plåt om mätning 
är komplicerad (står på 
OBVF), ta nästa 

Notera plats på 
plåten och brännare 

Förslagsvis med krita på 
detaljen i fråga. Välj detaljer 
från olika ställen av plåten. 

Mät måttet som är 
angivet på OBVF 
och anteckna under 
Utfall 

Utfall är det värde som 
skjutmåttet visar. T.ex. 
414,27mm 

Minska utfallet med 
måttets målvärde, för 
in i styrdiagram och 
under Avvikelser 

Talet blir oftast i storleksord-
ningen +/- 0,5mm. OBS! det 
kan bli negativt (när utfallet är 
mindre än målvärdet).  

För in i protokoll 
Brännare och Plats 
på plåt 

Ringa in B1 för brännare 1osv. 
Detaljer som inte ligger längs 
kanten prickas in i mitten. 

Aktivitet Kommentar 
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Hur fungerar statistisk processtyrning? 
 

• En process är en serie värdeskapande aktiviteter som upprepas över tiden 
• Utfallet blir inte exakt likadant varje gång, processen varierar 
• Variationen är slumpmässig och går inte att ta bort 
• Slumpen går att räkna på och eftersom olika utfall är olika sannolika används en 

speciell kurva för att beskriva slumpen, normalfördelningskurvan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mitten på kurvan visar utfallens medelvärde och det är också här som den är som 
högst, alltså där flest värden hamnar 

• Som figuren också visar kan utfallen hamna långt ut i kurvans ”svansar” på grund 
av slumpen 

• Statistisk processtyrning använder normalfördelningskurvan för att undersöka 
om processen fungerar som den ska 

• Eftersom det är mycket osannolikt att hamna långt ut i svansarna antar man att 
processen inte fungerar som den ska just då, det finns då troligen någon annan 
anledning än slumpen till detta 

• För att avgöra när processen inte fungerar som den ska införs så kallade 
styrgränser, det är mycket osannolikt att hamna utanför gränserna om allt är som 
det ska 

 
• När ett processutfall ändå kommer utanför gränserna finns det en orsak till detta, 

denna orsak ska identifieras och elimineras 
• Styrgränser är alltså satta efter vad processen klarar av. Dessa ska inte blandas 

ihop med toleransgränser, som är satta efter kraven på artiklarna 

3210-1-2-3
Processutfall 

Frekvens 

Övre Styrgräns 

Undre Styrgräns 

Medelvärde 

Processutfall 
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Bilaga 5 – Generell modell för införande av SPS 
 
Välj process 
Generellt gäller att processer som genererar störst kvalitetsbristkostnader ska stå först i 
tur när process för SPS-införande väljs. Eftersom denna information inte alltid finns vid 
Arvikafabriken rekommenderas att processerna väljs ut i materialflödesriktningen. Fel i 
början av tillverkningen ger troligen de största kvalitetsbristkostnaderna totalt sett. 
 
Studera process 
Denna punkt är främst till för dem som inte är helt bekanta med den aktuella processen. 
Det handlar om att få en klar bild över vad processen gör, var den börjar och slutar, input 
och output osv. Ett flödesschema för processen bör tas fram. 
 
Välj parameter 
Med parameter menas någon mätbar egenskap produkten får i processen i fråga. I de allra 
flesta fall är detta ett värde som står på arbetsinstruktionen till processen. Det är detta 
värde man sedan kommer att använda för att styra processen med. Genom att studera 
parametern ska man kunna säga om/hur processen fungerar. Valet av parameter är därför 
viktigt eftersom det påverkar resten av arbetet med SPS. Oftast är måttet dock ganska 
självklart. 
 
Identifiera tänkbara spridningspåverkande faktorer 
För att få reda på hur processen varierar bör man identifiera vilka faktorer i processen 
som kan påverka parameterns utfall. Det bör klargöras att dessa faktorer inte handlar om 
fel som kan inträffa i t.ex. en maskin utan om faktorer som inte hela tiden är likadant 
inställda i processen och som kan innebära att processens variation därför inte hela tiden 
är likadan. Man kan exempelvis tänka sig att variationen är större om man skär en tjock 
plåt än en tunnare. Brainstorming mellan SPS-koordinator, operatörer och 
produktionstekniker kan vara en bra idé för att komma åt dessa faktorer. I samband med 
detta kan även en kort information om arbetssättet hållas för berörd personal. 
 
Skapa data med information om faktorerna 
Den valda parametern mäts och under tiden noteras vilken nivå de identifierade 
spridningspåverkande faktorerna har. Till exempel bokför man vilken tjocklek plåten har 
för varje processutfall som mäts upp. Ett dataunderlag med minst 25-30 observationer 
med samma förutsättningar är nödvändigt för att kunna dra någorlunda tillförlitliga 
slutsatser. 
 
Analysera faktorer statistiskt 
Dela upp data i olika nivåer för faktorerna och jämför variationen. Är skillnaden väsentlig 
bör ett styrdiagram skapas för varje nivå. 
 
Statistisk jämvikt? 
Kontrollera om processen i stort sett hela tiden befinner sig inom 3 standardavvikelser 
både uppåt och nedåt från medelvärdet. I teorin ska endast 0,3 % ligga utanför, men i 
praktiken kan uppåt 1 % accepteras. 
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Är inte processen i statistisk jämvikt undersöks anledningen till detta och en korrigering 
görs, därefter tas data fram för de nya inställningarna. 
 
Duglig process? 
Kontrollera om Cp är över 1,33 med hjälp av den variation som räknats ut, detta innebär 
vilken potentiell duglighet som finns. Kontrollera sedan att centreringen är god genom att 
beräkna Cpk som även bör överstiga 1,33 för att klara kraven på duglighet. Är processen 
inte duglig måste antingen förbättringar initieras eller toleranser vidgas. 
 
Gör styrdiagram 
Beroende på vad som kom ut av den statistiska analysen skapas styrdiagram. Gränserna 
bör sättas till +/- 3 standardavvikelser från medelvärdet. Är processen mycket duglig och 
omfattande förbättringsarbete inte är lönsamt kan man tänka sig modifierade styrgränser, 
där processens medelvärde får variera inom en viss zon runt målvärdet. Styrgränserna går 
då att anpassa till de ambitioner och duglighetsnivåer man vill uppfylla. 
 
För att välja ut hur ofta man ska ta ut prov från processen finns det några saker att tänka 
över: 

• Hur stabil är processen och vilka blir konsekvenserna om processen hamnar ur 
statistisk kontroll? Ju stabilare process, desto lägre uttagsfrekvens. 

• Vilket Cpk har processen? Ett högt värde ger lägre uttagsfrekvens. 
• Väg dessa båda punkter mot den kostnad som en störning av produktionen ger. 

Styrningen av processen innebär ett minskat behov av slutkontroll eftersom man redan 
anser sig ha en process i statistisk jämvikt. Därför bör man även ta detta i beaktning när 
kostnaden beräknas. 
 
Operatörsutbildning 
När förarbetet är klart och det är dags att aktivt börja arbeta med SPS i produktionen är 
det bra om operatörerna får en grundläggande utbildning inom följande områden: 

• Styrning med SPS och skillnad mellan tolerans- och styrgränser 
• Grundläggande statistik: normalfördelning, standardavvikelse, styrdiagram, 

kapabilitetsstudier 
• Anpassning till den aktuella processen, agerande vid larm 
• Hantering av mätdon 

Efter den teoretiska utbildningen är det bra om SPS-samordnaren följer upp med en 
demonstration ute i produktionen om hur man rent praktiskt gör i den aktuella processen.  
 
Fortsätt med nästa process! 
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Välj process 

Identifiera tänkbara 
spridningspåverkande 
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Statistisk 
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Ja 

Nej Identifiera och 
korrigera orsak 

Ledning agerar Duglig 
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Gör 
styrdiagram 

Ja 

Studera process 
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SPS-koordinator 
Operatör 
Produktionstekniker 

Ledning 

Operatör 
Produktionstekniker 
 

Operatör 

SPS-koordinator 
Produktionstekniker 

SPS-koordinator 
Operatör 

Bilaga 6 - Arbetsfördelning vid införande av SPS 
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Tanken är att ledningen i fabriken, t.ex. produktionschef och arbetsledare, tidigt utbildas i 
grunderna i SPS. Därefter tar de beslut om var det ska införas. Det är mycket viktigt att 
ledningen är positivt inställd, vilket förmodligen inte blir ett problem i Arvikafabriken. 
 
Efter val av process utses en arbetsgrupp för införandet i processen. Tanken är att en 
SPS-koordinator, en operatör och en produktionstekniker ingår i gruppen. SPS-
koordinatorn är den som kan statistik och SPS, operatören är länken till processen som 
för operatörernas talan och produktionsteknikern bidrar med kunskap om processen. Den 
operatör som utses ska i första hand vara intresserad av arbetssättet, men gärna någon 
informell ledare eller någon som arbetsledaren tror passar för rollen. SPS-koordinatorn 
kan och bör ingå i flera projekt samtidigt. 
 
Inledningsvis undervisar SPS-koordinatorn om innebörden av SPS och tillvägagångssätt 
för införande i en process enligt modellen ovan. Därefter sätter operatören och 
produktionsteknikern in SPS-koordinatorn i hur processen fungerar, om det behövs vill 
säga. 
 
När gruppen är insatt i arbetssättet startar arbetet med att välja parameter 
processtyrningen ska användas på. SPS-koordinatorns kunskap om nödvändiga 
egenskaper hos en parameter tillsammans med operatörens och produktionsteknikerns 
processkunskap bör vara tillräcklig för en bra lösning. 
 
En viktig del i planeringen är att kartlägga vad som påverkar processens variation. 
Operatören och produktionsteknikerna bör ha tillräcklig processkunskap för att kunna 
identifiera möjliga variationsfaktorer, åtminstone med hjälp av SPS-koordinatorn.  
 
Den som därefter ska samla data om processen via mätning eller liknande bör kunna vara 
operatören. Det bör gå att mäta några detaljer mellan körningarna av maskinen. SPS-
koordinatorn får hjälpa till med hur operatören bör tänka när denne väljer ut detaljer för 
mätning. Mätningen kan pågå i 1-2 veckor beroende komplexitet och tidstillgång. 
 
När mätningen är gjord ska processen analyseras statistiskt. Det är detta som är SPS-
koordinatorns främsta uppgift på grund av det statistiska kunnandet. Det är dock bra om 
produktionsteknikern kan vara med och lära sig en del eftersom det är att föredra att 
denne kan göra de löpande analyserna när styrningen är i drift. Vad som händer om 
processen ej är i statistisk jämvikt eller duglig är svårt att generalisera och bör lösas från 
fall till fall av SPS-koordinatorn och produktionsteknikern. 
 
Att skapa styrdiagram är en direkt följd av analysen och görs av SPS-koordinatorn, men 
även här är det bra om produktionsteknikern och kanske även operatören är med så de är 
med på konceptet som de ska jobba efter.  
 
Slutligen utbildas övriga operatörer i hur SPS används, förslagsvis av operatören som 
varit med i utbildningen med stöd av SPS-koordinatorn. 




