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Förord 

Detta examensarbete har pågått under höstterminen 2003 och är ett avslutande 
moment på Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. Examensarbetet 
ligger under avdelningen för Kvalitetsteknik & miljöledning på Luleå tekniska 
universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av SSAB Tunnplåt i Borlänge.  
 
Syftet med examensarbetet var att utföra en duglighetsstudie på en av SSAB:s 
linjer och arbetet skall sedan fungera som ett exempel på hur SSAB kan arbeta 
med duglighetsstudier i sina processer.  
 
Det har varit väldigt intressant och lärorikt att få insikt i hur ett stort företag 
som SSAB Tunnplåt fungerar samt att få tillämpa mina kunskaper inom det 
statistiska området i praktiken. Min förhoppning är att detta examensarbete 
skall vara till nytta för SSAB Tunnplåt både till att förbättra dugligheten på 
Formatsträcka 2, FS2, men även som stöd vid fortsatt arbete med duglighet.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till Gunnar Björklund, kvalitetskoordinator på 
FS2, samt alla operatörer på FS2 som har hjälpt mig med det praktiska vid 
insamlandet av mätvärden och svarat på alla mina frågor. Tack riktas även till 
Anna Björkner, handledare på SSAB, och Bjarne Bergqvist, handledare på 
Luleå tekniska universitet. Slutligen vill jag ge ett varmt tack till Andreas 
Elgesjö som, trots feber, hjälpte mig med mätningen av plåten till den 
verifierade studien. Tillsammans lyfte vi cirka 9 ton plåt.  
 
Borlänge 2004-02-26 
 
 
Anna Brickman 
 
 



  

 

Sammanfattning 
 
I mitten av 90-talet vidareutvecklade den amerikanska bilindustrin, genom 
Chrysler, Ford och General Motors, ISO 9000 och resultatet blev 
kvalitetssystemet QS-9000. Denna kvalitetsstandard utvecklades för att 
biltillverkarna skulle kunna ställa gemensamma och höga krav på sina 
leverantörers kvalitetssystem och förbättringsarbete. Eftersom SSAB Tunnplåt 
tillverkar plåt som används inom bilindustrin är de certifierade enligt QS-9000.  
 
QS-9000 standarden ställer krav på det certifierade företaget att det skall arbeta 
med duglighet och att de vid förfrågan skall kunna påvisa att deras processer är 
dugliga. Den ställer även krav på att företaget regelbundet skall använda 
duglighetsindex. Arbetet med duglighet har inte slagit igenom fullt ut i SSAB:s 
verksamhet. Syftet med detta examensarbete är att utgöra ett exempel på hur 
arbete med duglighet kan se ut på en av företagets linjer. Underordnat syfte 
med examensarbetet är att undersöka hur duglig klipplinjen, Formatsträcka 2, 
är på att producera plåt inom satta längdtoleranser och utifrån duglighetsstudien 
undersöka processens förbättringsmöjligheter.  
 
I den intiala processduglighetsstudien som utfördes uppkom misstankar om att 
ländgen var beroende av linjenshastighet. Denna misstanke verifierades i försök 
som utfördes. Det visade sig att plåtlängden blev längre när linjen höll en låg 
hastighet och kortare vid hög hastighet. På grund av denna upptäckt kunde inga 
slutsatser angående processdugligheten dras från initialt insamlat mätdata. 
Detta på grund av att linjen stoppades vid varje mätning. Därför ger 
mätvärdena ingen information hur utfallet från processen ser ut under 
produktion utan endast hur utfallet blir när linjen har stoppats.   
 
I den maskinduglighetsstudie som utfördes framkom det att maskinen har 
potential att producera dugliga produkter med det krävs att utfallets läge 
justeras. Studien visar på att processen har en relativt liten spridning men 
producerar detaljer utanför toleransgränserna på grund av att utfallet inte är 
centrerat i toleransintervallet.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Abstract 

 
During the nineties, the American car industry consisting of Chrysler, Ford and 
General Motors, developed a quality system called QS-9000. This system is a 
result of a development of ISO 9000. The underlying reason for the creation of 
this standard was to streamline the quality assurance process. The result was a 
reference so that common and high demands on the supplier could be made 
according their quality system and quality improvements. Since SSAB 
Tunnplåt AB is a supplier to the car industry they are certified according to QS-
9000. 
 
QS-9000 demands that companies certified according to this standard work 
with capability studies, and they shall also be able to show that their processes 
are capable. It also demands that the companies work with capability indices. 
At SSAB Tunnplåt AB working with capability studies has not penetrated the 
whole company. The purpose of this thesis is to provide an example of how 
SSAB Tunnplåt AB can work with capability in their processes. It will also 
show how capable the cut to length operation, Formatsträcka 2, is to produce 
products within the specification limits and from the capability study suggest 
how the process can be improved.   
 
In the initial process capability study performed, a suspicion arouse that the 
length of the sheet was dependent on the speed of the line. A new study was 
performed to verify the suspicion. The new study indicated that the sheet length 
became longer when the line speed was low and shorter when the line speed 
was high. Because of this no conclusions could be drawn from the initial data. 
Since the line was stopped every time a sheet was measured, the data did not 
reveal anything regarding how the line performed during production, it only 
reflected how it performed when the line was stopped.  
 
The machine capability study showed that the machine had potential to produce 
products that were capable for all the tested material. However, the machine 
must be adjusted so that the process mean will be centered within the 
specification limits. The study indicated that the variability of the machine was 
rather small and products were produced outside specifications because of bad 
centering. 
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 1 INLEDNING 

Kapitlet inleds med en bakgrund och en problembeskrivning som utmynnar i 
syftet med examensarbetet. Sist i kapitlet behandlas examensarbetets 
avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 

SSAB Tunnplåt bildades 1988 genom en sammanslagning av stålverken i Luleå 
och Borlänge. I Luleå ligger företagets koksverk, masugnar och stålverk medan 
företagets anläggning för valsning och beläggning av tunnplåt är beläget i 
Borlänge. I Borlänge värms det 22 cm tjocka ämnet, som tillverkats i Luleå, 
upp i varmbandverkets ugn och valsas sedan ner till millimetertunna råband. 
Efter detta steg säljs plåten som varmvalsade band eller bearbetas ytterligare. 
Vidare förädling av rullar sker i klippsträckor, betsträckor, kallvalsverkets 
tandemverk och beläggningslinjerna. Företaget inriktar sig på marknadsnischen 
höghållfasta stål. De flesta av dess kunder finns inom verkstadsindustrin och 
byggmaterialbranschen men de har även ett antal kunder inom 
fordonsindustrin.  
 
Fordonsindustrin var en av de första att börja arbeta med statistisk 
processtyrning och duglighetsindex för att bedöma sina processer. Den 
amerikanska bilindustrin, genom Chrysler, Ford och General Motors, 
utvecklade i mitten på 90-talet ett kvalitetssystem, QS-9000. Kvalitetssystemet 
QS-9000 är en vidare utveckling av ISO 9000 och utvecklades för att 
biltillverkarna skulle kunna ställa gemensamma och höga krav på sina 
leverantörers kvalitetssystem och förbättringsarbete. Standarden kräver att 
företag vid förfrågan skall kunna påvisa att deras processer är dugliga och den 
kräver även att de regelbundet skall använda duglighetsindex. (Bergman & 
Klefsjö, 1995)  
 
Eftersom SSAB Tunnplåt i Borlänge, fortsättningsvis i arbetet benämnt som 
SSAB, tillverkar tunnplåt som används i bilindustrin är de certifierade enligt 
QS-9000. Deras tunnplåt används till olika säkerhetsdetaljer i bilen, till 
exempel skenor till stolarna.  

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

Kvalitet har blivit ett allt hetare ämne de senaste åren och många företag har 
insett vilka förtjänster de kan göra genom att systematiskt arbeta med 
kvalitetsförbättringar. Centralt i dagens syn på kvalitet är att sätta kunderna i 
centrum. Det gäller att ta reda på vad kunden vill ha och sedan uppfylla det 
efter bästa förmåga. Något som kunder vill ha är produkter med hög kvalitet, 
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det vill säga produkter som uppfyller eller helst överträffar deras behov och 
förväntningar. (Bergman & Klefsjö, 1995) 
 
En del i framgången för ett företag är att producera produkter så felfritt som 
möjligt. Fel uppstår ofta på grund av spridning i tillverkningsprocessen. Det är 
därför viktigt att hitta orsaker till denna spridning och sedan eliminera eller 
kompensera för dessa, (Montgomery, 2001). Vad företagen vill åstadkomma är 
en process som har en liten spridning kring målvärdet, det vill säga en duglig 
process. Ett sätt att ta fram fakta om processen och dess spriding är att upprätta 
ett styrdiagram över processen och utföra duglighetsstudier. 
  
QS-9000 standaren ställer krav på det certifierade företaget att det skall arbeta 
med statistisk processtyrning och duglighet. Men arbetet med statistisk 
processtyrning och duglighet har inte slagit igenom fullt ut i SSAB:s 
verksamhet. Detta examensarbete skall därför fungera som ett hjälpmedel för 
kvalitetsavdelningen på SSAB när de skall föra ut budskapet till dess olika 
produktionslinjer. Examensarbetet skall utgöra ett exempel på hur arbete med 
duglighet kan se ut på en av företagets linjer.  
 
Under 2003 togs två nya klipplinjer i drift på SSAB. En av dessa kallas 
Formatsträcka 2 och den kundkritiska egenskap som påverkas i denna linje är 
längden på plåten. När en ny linje tas i drift skall processens duglighet 
undersökas bland annat för att kontrollera att linjens egenskaper uppfyller vad 
leverantören har lovat, men även för att kunna visa upp för kunderna hur duglig 
processen är. Det ansågs därför att denna sträcka vore intressant att arbeta med 
i examensarbetet. 

1.3 SYFTE 

Huvudsyftet med examensarbetet är att det skall fungera som ett exempel på 
hur SSAB kan arbeta med duglighetsstudier i sina processer.  
 
Underordnat syfte med examensarbetet är att undersöka hur duglig 
Formatsträcka 2, FS2, är på att producera plåt inom uppsatta toleransgränser 
och utifrån duglighetsstudien undersöka processens förbättringsmöjligheter.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Duglighetsstudien baseras på en för kunden väsentlig parameter, nämligen 
längden på plåten. Som följd av detta avgränsas arbetet till processavsnittet där 
klippningen av plåten sker, det vill säga saxen. Vidare har arbetet begränsats till 
klipplängderna 2,0 och 2,5 meter, vilket är de vanligaste längderna. Dessa 
längder valdes för att insamlandet av data inte skulle ta för lång tid. 
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2 METOD 

Detta kapitel behandlar de metoder som har använts för att uppnå arbetets 
syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion över examensarbetets validitet och 
reliabilitet.  

2.1 FÖRBÄTTRINGSCYKELN  – PDSA 

Vid förbättringsarbete är det viktigt att angripa problemet på ett systematiskt 
och noggrant sätt. PDSA-cykeln är en systematisk metod som har använts i 
detta examensarbete. PDSA står för Plan-Do-Study-Act (Plannera-Gör-
Studera-Lär).   

 
• Plan: Viktiga parametrar identifieras och studien planeras 
• Do: Data samlas in och det kontrollers om processen är i statistisk 

jämvikt. 
• Study: Processens duglighet bedöms. 
• Act: Förbättringar initieras. 

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 

En metod är ett arbetsredskap för att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Det finns i huvudsak två olika metoder, kvalitativ och kvantitativ 
metod. Den kvalitativa metoden präglas av flexibilitet och den kvantitativa av 
strukturering. Val av metod skall ske utifrån problemformuleringen. Det är inte 
nödvändigt att välja en metod utan ofta är det fördelaktigt att använda både ett 
kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. Dessa tenderar att stärka varandra med 
sina starka och svaga sidor. (Holme & Solvang, 1991) I denna studie har båda 
metoderna använts.   
 
Det primära syftet med en kvalitativ metod är att skapa förståelse för problemet 
som studeras. Denna metod går på djupet och forskaren samlar mycket 
information om ett fåtal enheter. Den kvalitativa studien är inte så strukturerad 
och upplägget kan ändras under själva utförandet. (Holme & Solvang, 1991)  
 
Det är framför allt i inledningsskedet i detta arbete som kvalitativa metoder har 
använts, då främst i form av litteraturstudier, observationer och 
samtal/intervjuer.  
 
Kvantitativa metoder är relativt strukturerade och det är en bredare metod där 
ett fåtal faktorer undersöks hos många enheter. I denna metod omvandlas 
informationen till siffror och sedan utförs statistiska analyser. (Holme & 
Solvang, 1991)  
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Analysen av insamlad mätdata och utförande av duglighetsstudien i detta arbete 
baserades främst på en kvantitativ metod.   

2.3 ANGREPPSSÄTT 

En fallstudie är en beteckning som innebär att undersökningen utförs på en 
mindre och avgränsad grupp. Fallstudier kommer ofta till användning när 
processer och förändringar studeras. (Patel, 1994)  
 
Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 
av fallet beskriva realiteten och säga att fallet får representera verkligheten. 
Den främsta olikheten mellan fallstudie och statistisk analys är att i fallstudien 
arbetar forskaren med många variabler i ett fall, medan statistikern i sin analys 
använder många objekt men få variabler hos objektet. En annan skillnad är att 
en fallstudie utförs i närhet till analysobjektet medan statistikern arbetar mer på 
distans. (Ejvegård, 1996) 
 
Syftet med detta projekt var likt syftet med en fallstudie som Ejvegård (1996) 
beskriver. Detta projekt var knutet till en viss process i ett enskilt företag och 
av denna anledning användes fallstudie som forskningsmetod. Fallstudien 
utfördes vid saxen på en av SSAB:s formatsträckor, FS2. 
 
I en fallstudie bör flera källor användas och i detta arbete har följande källor 
använts: 
 

• Litteraturstudier 
• Intervjuer/samtal 
• Observationer 
• Databearbetning 

 
2.3.1 Litteraturstudier 

Utifrån examensarbetets syfte söktes litteratur inom området duglighet och 
statistisk processtyrning. Den mesta litteraturen hittades med hjälp av 
Universitetsbibliotekets sökverktyg Lucia. Exempel på sökord som användes är 
duglighet, kapabilitet, mätosäkerhet och SPS. Referenslistor från böcker inom 
ämnesområdet och tidigare utförda examensarbeten var också till hjälp vid 
sökandet av referenslitteratur. De källor som användes var främst böcker, 
rapporter och broschyrer.  
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Litteraturen studerades för att författaren skulle få en djupare förståelse för 
problemområdet och komma vidare i arbetet och slutligen kunna uppfylla dess 
syfte. I kapitel tre ges en sammanställning av den litteratur som har studerats.    
 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en anpassningsbar och följsam metod för att samla information 
som är nödvändig i de flesta utredningssammanhang. Det finns två typer av 
intervjuer, strukturerade och ostrukturerade, och dessa kan ha olika form av 
formalitet. Vid strukturerade intervjuer är frågorna förutbestämda och kan likna 
en enkät eller checklista som fylls i av intervjuaren. Vid den intervjumetod som 
har högsta graden av formalitet skall intervjuaren så mycket som möjligt 
fungera som en maskin som bara registrerar svaren. Vid ostrukturerade och 
oformella intervjuer utgår intervjuaren från ett tema och ställer därefter frågor. 
Vid denna typ av intervju är det respondentens svar och reaktioner som styr 
intervjun. (Bell, 1993)  
 
Ostrukturerade intervjuer, samtal, ansågs som den lämpligaste intervjumetoden 
i detta examensarbete. De utfördes framför allt för att öka kunskapen om den 
undersökta processen.  
 
2.3.3 Observationer  

En observation innebär att en längre eller kortare tid spenderas tillsammans 
med objektet som skall iakttas, (Holme & Solvang, 1998). Det finns två olika 
typer av observationer, direkt och indirekt observation. Vid en direkt 
observation studeras ett skeende samtidigt som det utspelar sig. Till skillnad 
från den indirekta som till exempel kan vara data som samlats in från ett 
elektroniskt mätinstrument. 
 
I denna studie har direkt observation använts dels för att öka förståelsen för 
processen och hur den fungerar, men även vid insamlandet av datamaterial.    
 

2.3.4 Databearbetning 

Statistikprogrammen Statistica 6.0 och Statgraphics 5.0 har använts som 
hjälpmedel vid analys av de kvantitativa data som samlats in. De aktuella 
mätvärdena har insamlats av examensarbetaren under examensarbetets gång. 
Följande metoder har används för att bearbeta det kvantitativa datamaterialet. 

 
• Mätstudieanalys 
• Normalfördelningsdiagram och Shapiro-Wilks test 
• Korrelationsdiagram 
• Styrdiagram 
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• Histogram 
• Tidsserieplott 
 

2.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet är ett mått på hur lika resultat ett instrument eller tillvägagångssätt 
ger vid upprepade mätningar, under samma förutsättningar, vid olika tillfällen, 
(Bell, 1993). För att höja reliabiliteten utfördes alla mätningar av 
examensarbetaren. Innan datainsamlingen påbörjade utfördes en 
mätstudieanalys, MSA, på examensarbetaren för att fastställa hur mycket 
mätsystemet påverkar resultatet. Innan mätningarna påbörjades utarbetades ett 
standardiseringsförfarande för mätoperationen för att säkerställa att mätningen 
skedde på identiskt sätt.  
 
Det räcker inte med att reliabiliteten är hög utan en studie måste även ha en hög 
validitet.  Validitet är ett mått på mätinstrumentets förmåga att mäta vad det 
avser att mäta. Om reliabiliteten är låg så blir automatiskt validiteten låg, 
(Ejvegård, 1996). Det är viktigt att både reliabilitet och validitet är höga, för det 
spelar ingen roll om ett instrument ger samma svar varje gång om det inte kan 
mäta det som det är avsett att mäta.  
 
För att höja validiteten utfördes en förundersökning innan datainsamlingen 
påbörjades. Detta för att examensarbetaren skulle få en uppfattning om 
processens beteende. Utifrån denna undersökning fastställdes 
stickprovsfrekvensen och provgruppsstorleken så att samtliga faktorer som kan 
påverka processen täcktes in. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier som har används som referensram under 
examensarbetet. De ämnen som presenteras är statistisk processtyrning, 
normalfördelning, styrdiagram och duglighet.  

3.1 STATISTISK PROCESSTYRNING 

Statistisk processtyrning, SPS, är ett angreppssätt för att kontinuerligt arbeta 
med förbättringsarbete. Med hjälp av SPS utnyttjas information från processen 
för att identifiera orsaker till variation så att dessa orsaker kan elimineras. 
Bökmark & Olausson (1990) nämner sex olika faktorer som orsakar variation 
mellan detaljer som är tillverkade i en och samma tillverkningsprocess. Dessa 
är människa, metod, maskin, material, mätning och miljö.  
 
Det finns två olika typer av variation, systematisk och slumpmässig variation. 
Systematisk variation kan till exempel bero på att maskinen är felinställd, 
verktygsförslitning eller variation i operatörens sätt att arbeta. Den 
slumpmässiga variationen, som även kallas processens naturliga variation, kan 
till exempel orsakas av normalt spel i lager, vibrationer eller mindre 
miljövariationer. (Bökmark & Olausson, 1990) Skillnaden mellan dessa två 
typer av variation är att den systematiska variationen beror av urskiljbara 
orsaker och kan kartläggas med hjälp av SPS. När all systematisk variation har 
eliminerats från en process sägs processen vara i statistisk jämvikt eller stabil, 
se figur 3.1. Det är då möjligt att, inom rimliga gränser, förutse utfallet från 
processen.  (Bergman & Klefsjö, 1995)  
 

 
Figur 3.1. Genom att eliminera de urskiljbara orsakerna till variation får vi en process i 
statistisk jämvikt.    Genom att skaffa ytterligare kunskap om processen kan vi eliminera 
fler orsaker tillvariationen och få en process med ändå mindre variation, en process 
som är dugligare. (Källa: Bergman & Klefsjö, 1995) 
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Ett av huvudmålen med SPS är enligt Montgomery (2001) att snabbt upptäcka 
systematisk variation så att orsaken till variationen kan undersökas och 
elimineras innan några defekta produkter har producerats.  
  
Syftet med statistisk processtyrning är enligt Bergman & Klefsjö (1995) att 
baserat på data från processen: 
 

• identifiera urskiljbara orsaker till variation och eliminera dessa 
• övervaka processen när den är stabil, i statistisk jämvikt, så att inte 

urskiljbara orsaker introduceras utan operatörens vetskap 
• fortlöpande ge information från processen så att nya orsaker till variation 

kan identifieras som urskiljbara och sedan elimineras.  
 
Montgomery (2001) menar att SPS är en samling kraftfulla 
problemlösningsverktyg som är användbara för att uppnå en stabil process och 
öka processens duglighet genom att minska variationen. Det talas ofta om de 
sju förbättringsverktygen och dessa är: 
 

• Datainsamling 
• Histogram 
• Paretodiagram 
• Fiskbensdiagram (Ishikawadiagram) 
• Styrdiagram 
• Uppdelning 
• Sambandsdiagram 
 

De sju förbättringsverktygen är kraftfulla verktyg inom SPS men det är viktigt 
att komma ihåg att de endast omfattar den tekniska aspekten. För att lyckas 
med det kontinuerliga förbättringsarbetet krävs det att alla inom organisationen 
är engagerade.  

3.2 NORMALFÖRDELNING  

När styrdiagram för individuella mätvärden används och vid duglighetsstudier 
är det viktigt att kontrollera att mätvärdena är normalfördelade. Detta kan göras 
grafiskt genom att plotta mätvärdena i en normalfördelningsplott. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att normalfördelningsplotten är en grov kontroll och bör 
kombineras med en objektiv metod, (Montgomery, 2001). Exempel på en 
objektiv metod är Shapiro-Wilks test.  
 
Kotz & Lovelace (1998) samt Bothe (1997) påpekar vikten av att mätvärdena 
tillhör en normalfördelning när duglighetsstudier utförs. Enligt Bothe (1997) 
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kan data aldrig vara perfekt normalfördelat och att det därför är tillräckligt att 
de approximativt tillhör en normalfördelning. När mätdata från en process inte 
kan antas tillhöra en normalfördelning kan det transformeras för att få ett 
approximativt normalfördelat utseende, (Kotz & Lovelace, 1998, Bothe, 1997, 
Montgomery ,2001). Vilken typ av transformering som passar bäst beror på 
vilken typ av fördelning datamaterialet kommer ifrån. Vid transformering av 
negativt skevtmaterial rekommenderar Bothe (1997) att prova x2 eller x3 och vid 
positivt skevt kan exempelvis Log x, ln x, -1/x eller x1/2 provas. Det är dock 
inte i alla fall som det går att transformera data så att det får formen av en 
normalfördelning. För ytterligare information om transformation hänvisas 
läsaren till Bothe (1997).  

3.3 AUTOKORRELATION 

Vid upprättande av styrdiagram är ett viktigt antagande att mätvärdena är 
oberoende av varandra. Detta eftersom traditionella styrdiagram ger alltför 
många falsklarm även vid låg autokorrelation. Med autokorrelerad menas att 
det finns ett beroende mellan mätvärdena. Positiv autokorrelation innebär att 
om ett mätvärde är över medel tenderar det att följas av ett till mätvärde över 
medel, medan ett mätvärde under medel tenderar att följas av ett mätvärde 
under medel. Ett sätt att komma tillrätta med autokorrelation är att minska 
frekvensen mellan provtagningarna. (Montgomery, 2001)  
 
För att kontrollera om mätvärdena är autokorrelerade kan ett 
autokorrelationsdiagram upprättas. Vid upprättande av detta beräknas en 
korrelationskoefficient, ρk, som mäter korrelationen mellan observationer av en 
parameter med olika tidsmellanrum. I korrelationsdiagrammet beräknas 95 % 
konfidensgränser och hamnar något värde utanför dessa gränser finns troligtvis 
ett beroende. De flesta dataprogram för statistisk analys av data kan utföra 
dessa beräkningar. För information över upprättande av 
autokorrelationsdiagram hänvisas läsaren till Montgomery (2001). 

3.4 STYRDIAGRAM 

Ett av de sjuförbättringsverktygen som bland annat Montgomery (2001) och 
Bergman & Klefsjö (1995) pratar om är styrdiagram. Styrdiagram är ett 
effektivt verktyg när det gäller att finna urskiljbara orsaker till variation och det 
används för att övervaka, styra och förbättra en process. Enligt Juran (1999) har 
styrdiagram en fördel mot andra förbättringsverktyg såsom histogram genom 
att: 
 

• det visar tidsordningen som produkterna har tillverkats i och därigenom 
avslöjar det mängden och utseendet på variansen över tiden 
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• indikera om processen är i statistiskjämvikt eller ej  
• det möjliggör mönster för tolkning och upptäckt av förändringar i 

processen.  
 
Vid skapande av styrdiagram tas med vissa mellanrum ett antal observationer 
(provgrupper) från processen och utifrån dessa beräknas en kvalitetsindikator∗ 
som sedan plottas in i ett diagram. Styrdiagrammet består av en centrallinje 
som representerar medelvärdet av de observationer som tagits när processen 
varit i statistisk jämvikt. Diagrammet består av ytterligare två horisontella linjer 
som kallas övre och undre styrgräns och beräknas utifrån processens egna 
prestationer. Avståndet från centrallinjen till övre respektive undre styrgränsen 
brukar ofta sättas till tre standardavvikelser, 3σ, för kvalitetsindikatorn, 
(Montgomery, 2001). När kvalitetsindikatorn håller sig inom dessa gränser och 
har ett slumpartat utseende sägs processen vara stabil eller i statistisk jämvikt. 
När ett eller flera värden plottas utanför styrgränserna eller när de plottade 
punkterna har ett icke slumpartat utseende, indikerar det att det finns 
systematisk variation i processen och att den därmed ej är i statistisk jämvikt. 
Anledningen till den systematiska variationen skall då undersökas och sedan 
elimineras. (Johnsson & Tisell, 1989) I figur 3.2 ges principen för ett typiskt 
styrdiagram. 
 

 
Figur3. 2. Principen för ett styrdiagram. Fritt efter Bergman & Klefsjö (1995 s. 221) 

 
Montgomery (2001) påpekar att även om alla punkter plottas innanför 
styrgränserna men har ett systematiskt eller icke slumpmässig placering kan det 
tyda på att processen inte är i statisk jämvikt. Western Electric Handbok (1956) 

                                                 
∗ En kvalitetsindikator är en storhet som på något sätt indikerar hur processkvaliteten är eller 
kan förbättras. Den behöver inte baseras på mätningar från själva produkten utan kan med 
fördel baseras på mätningar redan i processen så att framförhållningen blir större. Bergman 
& Klefsjö (1995)    
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ger förslag på ett antal regler för att upptäcka icke slumpartade mönster i ett 
styrdiagram. Dessa regler gäller för en sida om centrallinjen i taget och menar 
att processen ej är i statistiskjämvikt när: 
 

• en punkt plottas utanför 3σ-styrgränserna 
• två av tre på varandra följande punkter plottar utanför  

2σ-varningslinjerna 
• fyra av fem på varandra följande värden plottas på ett avstånd som är 

mindre än 1σ från centrallinjen. 
• åtta mätvärden i följd plottas på samma sida av centrallinjen. 

 
Ovanstående regler används för att öka styrdiagrammens känslighet. 
Känslighetsreglerna bör dock användas med försiktighet eftersom risker för 
falska larm ökar vid användandet av dem. (Montgomery, 2001)    
 
Det finns ett antal olika styrdiagram att välja mellan och dessa passar olika bra 
beroende på vad som mäts och hur utfallet från processen ser ut. Oavsett vilken 
typ av styrdiagram som används är designen av styrdiagrammet en viktig faktor 
att beakta. I designen innefattas val av styrgränser, provgruppsstorlek och 
provtagningsfrekvensen. Styrgränsernas avstånd till centrallinjen är ett kritiskt 
beslut. Om styrgränserna sätts för nära centrallinjen ökar sannolikheten för 
falskt larm och sätts de för långt ifrån centrallinjen ökar risken för att 
systematisk variation i processen missas. (Montgomery, 2001). Det är vanligt 
att styrgränserna sätts till ett avstånd som är 3σ från centrallinjen eftersom 
risken för falsklarm då anses vara rimlig, (Bergman & Klefsjö, 1995). Hur stor 
risk företaget är villiga att ta vad gäller förekomsten av falsklarm beror på hur 
svårt det är att avgöra om ett utslag i diagrammet är falskt eller ej.  
 
Vid design av styrdiagram måste antalet detaljer i provgruppen samt med 
vilken frekvens stickproven skall tas fastställas. Generellt gäller det att ju större 
provgrupper som används desto effektivare uppskattning fås av processens läge 
och spridning. Den mest effektiva kombinationen för att upptäcka förändringar 
i processen vore att ta stora provgrupper ofta. Detta är dock inte ekonomiskt 
försvarbart i de flesta situationer. De två alternativen som företagen brukar 
välja mellan är små provgrupper som tas ofta eller större provgrupper som tas 
med längre mellanrum. Dagens industri tenderar till att välja att ta mindre och 
mer frekventa prov, (Montgomery, 2001). Johnsson & Tisell (1989) menar att 
det i realiteten handlar om att välja något som alla trivs med och som fungerar.  
 
Med vilken frekvens proven skall tas är en svår fråga. Det är ofta vad 
operatören känner att han/hon orkar med och vad som är praktiskt möjligt som 
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styr frekvensen. Angående stickprovsfrekvens tar Johnsson & Tisell (1989) upp 
att stickprov aldrig skall tas med exakt jämna mellanrum, utan om prov skall 
tas en gång per timme så bör det vara 50-70 minuter mellan varje mätning. Om 
det går att uppskatta hur ofta processen är benägen att förändra sig bör 
stickproven tas två till tre gånger tätare.  
 
Angående provningsfrekvensen skrivs det i QS-9000 SPC (1995) att 
observationer bör göras så pass ofta att de kan återspegla potentiella tillfällen 
för förändringar. I ett inledande skede är det brukligt att ta prov med kortare 
intervall för att fastställa om processen påvisar instabilitet. När eventuella 
förbättringar har gjorts och processen uppvisar stabilitet kan observationerna 
tas med längre mellanrum. (QS-9000 SPC , 1995, Juran, 1999) 
 
I kommande avsnitt kommer teori om styrdiagram som lämpar sig för 
individuella mätvärden att behandlas. Detta eftersom det är individuella 
mätvärden som analyserats i examensarbetet. 
 
3.4.1 Shewhart-diagram för individuella mätvärden 

När ett Shewhart-diagram för individuella mätvärden konstrueras används 
Moving Range för att beräkna standardavvikelsen. Denna typ av diagram är 
lämpligast att använda när skiften som skall upptäckas är relativt stora och data 
som behandlas kan ses om normalfördelade och oberoende. Montgomery 
(2001) påpekar att Shewhart-diagram för individuella mätvärden bör användas 
med försiktighet eftersom det är känsligt för avvikelser från antagandet om 
normalfördelning. Styrgränserna för det individuella Shewhart-diagrammet 
beräknas enligt Montgomery (2001) som: 
 

Övre styrgräns: 
2d

MR
LxSÖ +=  

Centrallinje: 
k

x
x

k

i
i∑

== 1  

Undre styrgräns 
2d

MR
LxSU −=  

 
där L är avståndet från centrallinjen till styrgränserna uttryckt i 
standardavvikelser, konstanten d2 finns tabellerad i bilaga 1 och moving range 
beräknas enligt: 
 

1−−= ii xxMR  
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3.4.2 EWMA 

Exponentially Weighted Moving Average, EWMA, är ett bra alternativ till 
Shewhart-diagram när individuella mätdata behandlas och små skift är viktiga 
att upptäcka. Eftersom EWMA är ett viktat medel av tidigare och aktuella 
mätvärden så är det relativt okänsligt för avvikelse mot antagandet om 
normalfördelning. Detta diagram fungerar dessutom bättre om det finns ett 
beroende i datamaterialet. (Montgomery, 2001)  
 
Montgomery (2001) definierar EWMA enligt: 
 

1)1( −−+= iii zxz λλ  
 
Där λ är konstant större än 0 och mindre eller lika med 1 och i är 
provgruppsnummret. Startvärdet (behövs vid första provgruppen när i=1) är 
processens väntevärde, z0 = µ0. Även medlet för preliminär data kan användas 
det vill säga  xz =0  
 
Konstanten λ anger hur stor vikt föregående värde som skall ges i beräkningen 
av zi. Enligt Montgomery (2001) är ett värde på λ mellan 25,005,0 <<λ  

användbart i praktiken. En bra tumregel är att mindre värden av λ bör användas 
för att upptäcka mindre skift och vise versa. För kontroll av statistisk jämvikt 
med hjälp av EWMA-diagram plottas zi in i ett styrdiagram där styrgränserna 
beräknas enligt följande: 
 

[ ]i
ö LS 2

0 )1(1
)2(

λ
λ

λσµ −−
−

+=  

 
0µ=eCenterlinj  

 

[ ]i
u LS 2

0 )1(1
)2(

λ
λ

λσµ −−
−

−=  

 
där L är lika med avståndet från centrallinjen till styrgränserna uttryckt i 
standardavvikelser. Så länge zi plottas innanför stryrgränserna är processen i 
statisktisk jämvikt. Plottas däremot ett värde utanför de satta styrgränserna är 
processen ostabil och orsaken bör undersökas.   
 
3.4.3 Cusum 

Cumulative sum control chart, Cusum, är ett annat alternativ till Shewhart-
diagram. Cusum används liksom EWMA med fördel då individuella mätvärden 
behandlas och det är viktigt att snabbt upptäcka små förändringar (mindre än 
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1,5 σ). Detta diagram fungerar relativt bra även om mätdata inte är 
normalfördelat. Cusum är sämre än EWMA när det är viktigt att upptäcka stora 
förändringar.  (Montgomery, 2001)  
 
En annan nackdel med EWMA och Cusum är att de är svårare för operatörerna 
att använda och förstå. Detta eftersom det inte är det observerade mätvärdet 
plottas i digrammet utan ett viktat medel av tidigare och akutella mätvärden.  
 

3.5 DUGLIGHET 
Alla processer har en viss inbyggd spridning och målförskjutning. Genom att 
undersöka processens stabilitet och duglighet kan processens utfall förutsägas. 
Vid en duglighetsstudie mäts utfallet från en process eller maskin upp för att 
jämföras mot satta toleransgränser. Det rekommenderas att duglighetsstudier 
utförs vid uppstart av en ny tillverkningsprocess samt kontinuerligt för de 
delprocesser som anses viktiga. De vanligaste användningsområdena av 
resultatet från en duglighetsstudie är enligt Montgomery (2001): 
 

• Att förutse hur väl processen håller sig inom satta toleranser 
• Assistans för designers/utvecklare för att identifiera var 

förbättringsarbete bör påbörjas 
• Till hjälp när tidsintervall mellan stickproven skall fastställas 
• Till hjälp för att specificera prestanda på ny utrustning  
• Till hjälp vid val mellan olika konkurrenter. 

 
Även Juran (1999) har sammanfattat några användningsområden för 
processduglighetsinformation: 
 

• Ett hjälpmedel för att förutsäga processvariationen. Denna information 
underlättar vid framtagande av realistiska toleransgränser 

• Till hjälp för att avgöra vilken av konkurrerande processer eller 
utrustning som bäst uppfyller satta specifikationer 

• Ett hjälpmedel för att utreda förhållandet mellan två på varandra följande 
operationer eller processer. Till exempel om en process förvanskar 
resultatet från föregående process så kan en lösning på problemet hittas 
genom att kvantifiera dugligheten på respektive process 

• Tillhandahåller en kvantifierad bas för att fastställa ett schema för 
periodiska processkontroller och justeringar  

• Kan användas för testing av teorier för att finna orsaker till defekter vid 
kvalitetsförbättringsarbete. 
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Det första steget vid en duglighetsstudie är att fastställa vilken kritisk egenskap 
som dugligheten skall skattas för. När den kritiska egenskapen fastställts är det 
dags att bestämma om en maskinduglighetsstudie eller processduglighetsstudie 
skall utföras. (Kotz & Lovelace, 1998). Dessa två typer av duglighetsstudier har 
två olika syften. En maskinduglighetsstudie visar maskinens kortsiktiga 
repeterbarhet och påvisar hur duglig maskinen är på att producera enheter inom 
satta toleranser. Maskinduglighet mäter den spridning som beror på maskinen 
och därför är det viktigt att påverkan från omkringliggande faktorer minimeras 
vid provtagning. När prov tas för att kontrollera maskindugligheten skall det 
ske i snabb följd, gärna enheterna efter varandra, så att påverkan över tiden, 
från människor, material och miljö blir så liten som möjligt, (Johnsson & 
Tisell, 1989). Även Juran (1999) påpekar att eftersom maskindugligheten skall 
påvisa hur reproducerbar maskinen är när omkringliggande faktorer hålls 
konstanta får inga förändringar ske av operatörer, råmaterial och miljö. 
Maskindugligheten skattas ofta som ett första steg när den långsiktiga 
processdugligheten skall skattas. En process kan aldrig vara duglig om inte 
maskinen är det.  
 
Tillskillnad från maskinduglighetsstudien så ger processduglighetsstudien en 
sann bild över vad processen har producerat och vad som kan förväntas att 
processen kommer att producera i fortsättningen. När processdugligheten skall 
mätas krävs det att processen studeras under en längre tidsperiod och att proven 
är slumpvisa. Insamlat mätdata skall återspegla hela processvariationen. 
(Johnsson & Tisell, 1989)  
 
Vid skattning av dugligheten är det viktigt att känna processen där studien skall 
utföras och förstå hur den beter sig. Att känna processen innebär kunskap om 
processen har en underliggande normalfördelning, om det finns några tydliga 
mönster, om det finns ett beroende i datamaterialet och om processen är stabil. 
Vid insamling av data till duglighetsstudien är det viktigt att dokumentera vilka 
olika förutsättningar som gällde när data insamlandes. Det bör till exempel 
dokumenteras vilken operatör som utför mätningarna, skiftlag som arbetar och 
om någon förändring sker i processen.  När data insamlats skall det verifieras 
att processen är i statistisk jämvikt, har en underliggande normalfördelning 
samt att mätdata är oberoende. Om datamaterialet påvisar att processen inte är 
normalfördelad, oberoende och stabil skall detta åtgärdas innan en 
duglighetsstudie påbörjas. För vidare information angående detta hänvisas 
läsaren till Kotz & Lovelance (1998) samt Bothe (1997).   
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När processen är i statistisk jämvikt kan dugligheten skattas genom att den 
naturliga variationsvidden, 6σ, i processen jämförs med den variationsvidd som 
krävs genom toleransgränserna. (Kotz & Lovelace, 1998) 
 

3.5.1 Duglighetsindex 

Duglighetsindex är ett numeriskt mått på hur duglig processen är att producera 
detaljer som ligger innanför toleransgränserna. Vid beräkning av 
duglighetsindex är det enligt Juran (1999) viktigt att först förstå och verifiera 
vissa förutsättningar som är viktiga för den statistiska validiteten av resultatet. 
Fyra nyckelförutsättningar är: 
 

1. Processtabilitet. Processen skall vara i statistisk jämvikt innan 
beräkningar påbörjas. 

2. Mätdata skall vara normalfördelat. Detta för att statistiska slutsatser 
skall kunna dras ur resultatet.  

3. Representation av observationerna. Slumpmässig provtagning 
4. Oberoende mätdata. Det skall inte finnas någon korrelation mellan 

mätdata som är tagna efter varandra.  
 
Allt för ofta sker ingen verifikation av ovanstående förutsättningar innan 
duglighetsindex beräknas. Vid undersökning av processens förutsättningar 
skulle det troligtvis upptäckas att allt som oftast minst en av dessa inte uppfylls. 
Det är viktigt att komma ihåg att dessa punkter är förutsättningar för korrekt 
användning av dugighetsindex. Hur effektiva indexen är beror på hur de 
används och förståelsen för riskerna som det medför. Riskerna kan minimeras 
genom att visuellt och statistiskt jämföra indexen med insamlat data mot 
toleranserna i ett histogram. (Juran, 1999) 
 
Det finns flera olika duglighetsindex att arbeta med vid beräkning av duglighet 
och vilket index som väljs beror på själva processen och kompetensen hos 
personalen som skall arbeta med indexet. De vanligaste indexen i dag är Cp och 
Cpk. Dessa två används ofta som ett komplement till varandra. Ovanstående två 
index avser processdugligheten och på motsvarande sätt användes Cm och Cmk 
för att ange maskindugligheten. Det är dessa fyra duglighetsindex som kommer 
att behandlas i detta avsnitt. För information om övriga duglighetsindex 
hänvisas läsaren till Kotz & Lovelace (1998) samt Bothe (1997).   
 
Det duglighetsmått som beskriver processens potentiella möjlighet att 
producera enheter inom toleransgränserna är Cp. Det definieras enligt följande: 
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där Tö står för övre toleransgräns, Tu står för undre toleransgräns och 6σ för 
processens naturliga variation. Ju högre Cp som fås desto mindre är processens 
spridning. Men det räcker inte att bara spridningen är liten även processens 
centrering påverkar processens duglighet, se figur 3.3.  
 

 

Figur 3.3. Hur storleken Cp-värdet och processens centrering påverkar 
dugligheten.(Källa:Bergman & Klefsjö, 1995) 

 
Är Cp-värdet högt och processen välcentrerad så är processen duglig. Men om 
processen inte är väl centrerad spelar det ingen roll att Cp-värdet är högt det 
kommer ändå att produceras detaljer som hamnar utanför toleransgränserna. 
Det samma gäller om processen är väl centrerad med Cp-värdet är för lågt. En 
process som precis uppfyller toleranskraven har ett Cp = 1,0. Men eftersom en 
process medel sällan ligger konstant mittemellan toleransgränserna är ett 
vanligt krav för Cp att det minst skall vara 1,33. Det är dock upp till varje 
företag att välja vid vilket värde de anser processen vara duglig. 
 
Ett stort minus med Cp är att den potentiella dugligheten mäts med 
utgångspunkt från processens spridning men att ingen hänsyn tas till 
centreringen. Detta är orsaken till att det korrigerade duglighetsindexet, Cpk, 

utvecklades. Cpk tar hänsyn både till processens spridning och till dess 
centrering. (Kotz & Lovelace, 1998) Detta index mäter avståndet mellan 
processens medelvärde och närmaste toleransgräns i förhållande till 3σ enligt 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−
=

σ
µ

σ
µ

3
,

3
min uö

pk

TT
C  

 
där µ står för medelvärde. Ett vanligt krav på Cpk är ofta minst 1,33 för alla 
nyckelprocesser.   
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Maskinduglighetstalet, Cm, påvisar maskinens potentiella duglighet. Det visar 
om maskinen kan uppfylla toleranskraven eller ej, men inte om den har gjort 
det. Det definieras enligt följande: 
 

σ6
uö

m

TT
C

−
=  

 
där 6σ står för maskinensnaturliga variation. För att maskinen skall kunna 
tillverka detaljer innanför toleransgränserna och i slutänden ge ett godtagbart 
processduglighetstal bör maskinduglighetstalet vara 1,3 – 1,5 eller högre. 
(Johnsson & Tisell, 1989) 
 
En svaghet med Cm är att det inte tar någon hänsyn till utfallets läge utan endast 
beräknas utifrån spridningen. Därför finns ett duglighetstal som tar hänsyn till 
läget och därmed ger uttryck för om maskinen verkligen uppfyller 
toleranskraven. Detta index kallas korrigerat maskinduglighetstal, Cmk, och 
mäter avståndet mellan maskinens medelvärde och närmaste toleransgräns i 
förhållandet till 3σ enligt: 
 

⎟
⎠
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⎝
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=

σ
µ

σ
µ

3
,

3
min uö

mk

TT
C  

 
Det är dock vanligt att maskinens duglighet bedöms utifrån Cm eftersom läget 
ofta är lätt att korrigera. För maskiner där läget är svårt att justera bör det 
korrigerade maskinduglighetstalet beaktas vid bedömning av 
maskindugligheten. (Johnsson & Tisell, 1989)  

3.6 MÄTSYSTEMANALYS – MSA 
En viktig aspekt av SPS implementering och duglighetsstudier är att förvissa 
sig om att mätresultatet överensstämmer med verkligheten. Det kan tyckas att 
mätutrustningen ger ett exakt värde på den egenskap som mäts men det finns 
mycket som kan bidra till ett felaktigt mätresultat enligt Bökmark & Olausson 
(1990). Exempel på bidragande faktorer är att mätutrustningen som ger 
felaktiga värden, operatören mäter på felaktigt sätt och mätutrustningens 
spridning är för stor jämfört med den mäta detaljens toleransvidd. Om problem 
med mätningen finns kommer viss del av den observerade variationen komma 
ifrån variation i produkten och viss del kommer att uppkomma på grund av 
mätfel, (Montgomery, 2001). Relationen mellan verklig och observerad 
variation kan utryckas enligt följande formel: 
 

222
gageverkligobs σσσ +=    
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2
obsσ = observerad variation  
2
gageσ = variation i mätsystemet 
2
verkligσ = den verkliga processvariationen 

 
För att fastställa hur dugligt ett mätsystem är bör en analys av mätsystemet 
utföras, en så kallad mätsystemanalys, MSA. Vid en MSA analyseras 
mätsystemet utifrån flera olika mått. De fem valigaste är missvisning, linjaritet, 
stabilitet, repeterbarhet och reproducerbarhet. De tre första av dessa fokuserar 
på missvisningen från det ”sanna” värdet, medan studien av repeterbarhet och 
reproducerbarhet (R&R-studien) beskriver spridningen mellan mätvärdena. 
Målet med en R&R-studie är att sätta spridningen i mätsystemet i relation till 
spridningen hos det som mäts eller till toleransintervallet för det som mäts. 
Detta för att avgöra om mätsystemet duger samt för att identifiera de 
variationskällor som ger största bidraget till den totala variationen. (Arnér, 
2002)  
 
Ett mätsystem innefattar inte bara mätinstrumentet utan även metoder, fixturer, 
mjukvaror, operatörer och omgivningen, det vill säga den kompletta processen 
som används för att mäta ett mätvärde. Repeterbarhet är skillnaden i mätetal 
som uppkommer när en operatör mäter samma mått med samma instrument vid 
flera tillfällen. Reproducerbarhet är skillnaden i medeltal av mätningar utförda 
av olika operatörer som mäter en och samma detalj med samma mätinstrument. 
(QS-9000 MSA, 2002) 
 
Det finns en del fundamentala egenskaper som definierar ett bra mätsystem. 
Dessa är enligt QS-9000 MSA (2002): 
 

• Fullgod urskiljning och känslighet. Känsligheten i mätinstrumentet bör 
vara stor relativt processvariationen eller toleransgränserna på det som 
skall mätas med instrumentet. En vanlig regel är att 10-till-1 regeln som 
innebär att instrumentet bör vara 10 gånger så känsligt som toleransen på 
det som skall mätas.  

• Mätsystemet skall vara i statistisk jämvikt 
• För produktkontroll måste variationen i mätsystemet vara liten i 

jämförelse med toleransgränserna  
• För processkontroll måste variationen i mätsystemet vara liten i 

jämförelse med processvariationen 
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3.6.1 Genomförande av R&R-studie 

I QS-9000 MSA talas det om en kort och en lång variant av R&R-studie. I den 
korta är det vanligen två operatörer mäter fem detaljer en gång var och utifrån 
dessa mätvärden utförs en analys av mätsystemet. I den långa varianten är det 
vanligen tre operatörer som utför upprepade mätningar på fler än fem detaljer. 
Men detta är inga fasta tal utan det är upp till företaget att bestämma hur många 
operatörer, detaljer och upprepningar av mätningen som behövs för att 
utvärdera mätsystemet. Utförandet av R&R-studien är viktig för att minska 
risken för att missledande information i resultatet. QS-9000 MSA (2002) tar 
upp följande punkter som bör beaktas vid utförandet av en mätstudieanalys:  
 

• Mätningarna skall utföras i slumpmässig ordning för att säkerställa att 
förändringar som kan uppkomma sprids slumpmässigt genom studien. 
Operatören som utför mätningen skall ej veta vilken detalj som mäts  

• Avläsning av mätinstrument bör uppskattas till det närmaste talet som 
kan avläsas. Om möjligt skall avläsning föras av en noggrannhet som är 
dubbelt så stor som mätinstrumentets gradering. Det vill säga om minsta 
graderingen är 1 så skall avläsning göras på en noggrannhet som är 0,5 

• Studien bör övervakas av en person som förstår vikten av att utföra en 
tillförlitlig studie 

• Varje operatör skall utföra samma mätprocedur i samtliga steg enligt 
föreskrifterna för den valda varianten av R&R-studien 

 
3.6.2 Acceptanskriterier  

Kriterierna för att avgöra om mätsystemets variation är acceptabel eller inte 
beror på procenten av toleransvidden eller processpridningen som förbrukas av 
variation i mätsystemet. Vid beräkning av R&R-värdet står valet mellan att 
använda toleransvidden eller processpridingen. Enligt Eriksson, Kinde & 
Lindström (2001) är det generellt sett aldrig fel att använda toleransvidden. Det 
kan dock vara vanskligt att använda processpridningen i de fall då 
tillverkningen inte är duglig.  R&R-värdet (mätosäkerhetsindexet) beräknas 
som mätosäkerheten/toleransvidden eller mätosäkerheten/processpridningen. 
Läsaren hänvisas till QS-9000 MSA (2002) för djupare förklaring av 
beräkningen av R&R-värdet.  R&R-värdet utvärderas enligt följande: 
 

• R&R-värde under 10 procents fel   
o Mätsystemet är acceptabelt 

• R&R-värde mellan 10 och 30 procent 
o Kan vara acceptabelt beroende på omständigheterna 

• R&R-värde över 30 procent 
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o Icke acceptabelt, resurser skall läggas på att identifiera problem 
och sätta in åtgärder 

 
 
 I en R&R-studie bör även en grafisk analys av resultatet utföras. I den grafiska 
analysen tolkas⎯x-diagrammet på ett annat sätt än normalt.⎯x-diagrammet visar 
särskiljningskraften hos mätinstrumentet, det vill säga mätverktygets förmåga 
att skilja mellan produkter, (Montgomery, 2001). R-diagramet visar 
omfattningen av mätfelen. Värdena i R-diagramet är skillnaden mellan 
mätningar gjorda på samma enhet med ett och samma mätinstrument. Om alla 
värdena i R-diagramet plottar innanför styrgränserna indikerar det att 
operatören inte har några problem att utföra konsekventa mätningar. En punkt 
utanför styrgränserna indikerar att operatören har problem att använda 
mätinstrumentet. (Montgomery, 2001) 
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4 FORMATSTRÄCKA 2 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av bearbetningen i FS2. 

4.1 STATIONER I FS2  
Klippning är den vanligaste operationen vid bearbetning av stålplåt. Vid SSAB 
används två typer av klippning för stålband. Dessa två är formatklippning 
(avklippning) och spaltning (slitklippning). Vid klippning avskiljs materialet 
mellan två parallella verktygseggar som skär mot varandra.  
 
I FS2 sker färdigställning av formatplåt. Input i linjen är betade eller belagda 
stålband och output är paket med formatplåt som är färdiga att leverera till 
kund. Linjen består av ett inlopp med en avhaspel som stålbandet sätts på för 
att sedan föras in i linjen. Efter avhaspeln går stålbandet genom en riktmaskin 
där plåten bearbetas för att minska de inrespänningarna och därmed erhålla en 
plan plåt. Därefter klipps plåten upp till formatplåt i önskad längd enligt 
kundernas önskemål. Före saxen sitter två mäthjul, ett på ovansidan och ett på 
undersidan, som stålbandet rullar över och som ger signaler till saxen när den 
skall klippa av plåten för att den skall få rätt längd. Längden på plåten klipps 
mot ett målvärde som ligger i mitten av toleransintervallet. Men 
styrprogrammet som talar om vilken längd plåten skall klippas mot avrundar 
till hela millimeter. Detta ger den effekten att om toleransintervallet är tre 
millimeter så styrs processen mot två millimeter istället för 1,5 millimeter, 
vilket innebär att processen blir ocentrerad och risken för defekta detaljer ökar. 
Saxen är en flygande sax vilket innebär att saxen följer med stålet framåt under 
klippförloppet vilket möjliggör kontinuerlig klippning utan stillestånd i linjen. 
Efter saxen finns en oljemaskin där plåten anoljas när så önskas och sedan 
kommer plåten till en stapel med två fickor där plåtarna staplas i buntar med 
önskat antal plåtar i. Buntarna transporteras sedan vidare och emballeras 
automatiskt med det emballage som kunden har beställt.  

4.2 VERIFIERING AV KLIPPLÄNGD 
Eftersom FS2 är en kontinuerlig linje med automatisk emballering kan i 
dagsläget inte kontrollmätning ske utan att linjen stoppas eller genom att de 
färdigemballerade kundpaketen sprättas. Idag kontrollmäts den första prima 
plåten från varje nytt stålband som klipps. För denna kontrollmätning stoppas 
linjen och operatören utför mätningen på transportbandet mellan saxen och 
oljemaskinen.     
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5 EMPIRI 

Detta kapitel redogör för utförandet av duglighetsstudien. Arbetet har 
genomförts i form av en fallstudie på FS2. För att få ett systematiskt 
angreppssätt användes PDSA-cykelns struktur. 

5.1 PLANERA 
Duglighetsstudien baserades på plåtens längd eftersom detta är en kundkritisk 
egenskap. Utifrån de litteraturstudier som gjorts i inledningsskedet av 
examensarbetet planerades utförandet av duglighetsstudien. För att få en bild av 
processen var examensarbetaren med operatörerna på FS2 under tre dagar. 
Under dessa dagar införskaffades kunskap och ökad förståelse för linjen genom 
observationer och intervjuer/samtal med i första hand operatörer. Statistik på 
klippt material togs fram för att fastställa vilka längder det klippts mest av i 
FS2. Detta föranledde att mätningar skulle utföras på längderna två meter samt 
två och en halv meter. Examensarbetaren beslutade också att tiden för 
datainsamlingen skulle begränsas till fyra veckor på grund av tidsramen för 
examensarbetet. Fyra veckor ansågs vara tillräckligt lång tid för att få med alla 
relevanta källor till variation.  
 
Det fastställdes även hur stora provgrupperna skulle vara och med vilken 
frekvens mätningarna skulle utföras. Bland andra Johnsson & Tisell (1989) 
samt Montgomery (2001) påpekar att val av provningsfrekvens och 
provgruppsstorlekar är en svår fråga. Det optimala vore enligt Montgomery 
(2001) att ta stora provgrupper ofta men detta är ej ekonomiskt försvarbart i de 
flesta situationer. Efter diskussion med kvalitetskoordinatorn Gunnar Björklund 
bestämde examensarbetaren att en provgruppsstorlek om tre plåtar skulle 
mätas. Det visade sig dock att detta ej var möjligt eftersom det endast rymdes 
en plåt, av de valda längderna, per stopp på transportbandet efter saxen. Därför 
bestämdes det att individuella mätvärden skulle tas men att frekvensen skulle 
ökas. Johnsson & Tisell (1989) påpekar att stickproven aldrig skall tas med 
exakt jämna mellanrum utan om prov skall tas en gång per timme så bör det 
vara 50-70 minuter mellan varje mätning, detta för att inte fånga upp någon 
periodicitet i processen. Med tanke på detta sattes frekvensen mellan 
mätningarna till 170-230 meter.  
 
5.1.1 Mätstudieanalys 

Montgomery (2001) påpekar att om det finns problem i mätutrustningen 
kommer en del av den observerade variationen att komma ifrån mätsystemet 
och den andra delen att komma ifrån processen. Därför utfördes en kontroll av 
mätsystemets tillförlitlighet innan datainsamlingen påbörjades. 
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Tillförlitligheten på FS2:s mätsystem för längdmätning av plåt undersöktes 
genom att en studie över repeterbarhet och reproducerbarhet, R&R-studie, 
utfördes. Studien utfördes enligt de instruktioner som finns för utförande av 
MSA på längdmätning med talmeter i arbetsplatshandboken på SSAB. R&R-
studien utfördes både på operatörerna och på examensarbetaren. Dock utfördes 
endast mätningar på två längder i arbetsplatshandboken rekommenderas tre 
längder. Detta gjordes på grund av utrymmesskäl och dessutom ansåg 
examensarbetaren att två längder var tillräckligt för att få en bild av 
mätosäkerheten. Mätningarna utfördes med en kalibrerad talmeter.  
 
Tre operatörer från FS2 valdes slumpvis ut för att utföra mätningar. För att 
störa produktionen så lite som möjligt utfördes mätningar vid sidan av den 
ordinarie produktionen. Studien utfördes på sammanlagt 10 plåtar, med två 
olika längder, och varje operatör avläste varje plåts längd två gånger i en 
slumpvis ordning efter instruktioner av en övervakare. Därefter analyserades 
insamlande mätvärden med hjälp ett statistikprogram. En R&R-studie utfördes 
även på examensarbetaren. Den utfördes på samma sätt som den gjorts på 
operatörerna. Men istället för att kontrollera hur mycket mätresultatet skiljde 
sig mellan olika operatörer kontrollerades det hur stor skillnad det var mellan 
examensarbetarens mätresultat vid olika tidpunkter och veckodagar.  
 
Analysen av den numeriska mätstudien för operatörerna visade att det totala 
R&R-värdet var 24,89 procent plåtsort 1, vilket är underkänt resultat. Även 
operatörernas resultat från stålsort 2 var underkänt (43,85 procent). 
Examensarbetaren R&R-värde hamnade på 6,59 procent för plåtsort 1 och 7,82 
procent för plåtsort 2. Detta är ett godkänt resultat enligt QS-9000, se avsnitt 
3.3. För R&R-studien se bilaga 2. Det bestämdes därför att alla mätningar 
skulle utföras av examensarbetaren eftersom denne uppvisade ett godkänt 
resultat i den utförda R&R-studien.   

5.2 GÖR 
En av förutsättningarna för att processdugligheten skall kunna skattas är att 
processen är förutsägbar. Det är också viktigt att data har samlats in på ett väl 
genomtänkt sätt. 
 
Det bästa hade varit att ta slumpvis utvalda plåtar från lager och baserat studien 
på. Detta var dock ej möjligt av två anledningar. För det första har SSAB 
kundorderstyrd produktion, vilket innebär att så fort plåten är klippt och 
emballerad skall det levereras till kund. Den andra orsaken som omöjliggör att 
studien baseras på lagermaterial är att materialet är emballerat och klart när det 
kommer ut från FS2. Eftersom det ej gick att utföra mätningar på redan 
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producerat material fick examensarbetaren utföra mätningar under produktion. 
Mätningarna utfördes med en kalibrerad talmeter; samma talmeter användes 
vid insamlandet av all mätdata. Det hela gick till så att operatören stannade 
linjen och examensarbetaren gick upp på transportbandet och utförde en 
längdmätning på plåten. Mätningen utfördes på samma sida av plåten vid varje 
mätning och vid samma avstånd till kanten. Under tiden som datainsamlingen 
pågick fördes en loggbok av examensarbetaren där olika observationer och 
förändringar i processen antecknades. 
 
5.2.1 Val av styrdiagram 

När all data samlats in kontrollerades det om utfallet kunde anses vara 
normalfördelat och slumpmässigt. För att kontrollera om insamlat data hade ett 
normalfördelat utfall användes normalfördelningsdiagram, histogram och 
Shapiro-Wilks test. För att kontrollera om processen uppfyllde kravet om 
statistisk jämvikt användes styrdiagram. Eftersom individuella mätvärden hade 
insamlats stod valet mellan Shewhart-diagram för individuella mätvärden, 
EWMA samt Cusum-diagram. Shewhart-diagram är bra på att detektera relativt 
stora medelvärdesförändringar medan både EWMA och Cusum-diagram är bra 
på att detektera små medelvärdesförändringar eller om det finns en trend i 
datamaterialet. En nackdel med Shewhart-diagram är enligt Montgomery 
(2001) att de är känsliga för avvikelse från antagandet om normalfördelning 
och oberoende. Både EWMA och Cusum är relativt okänsliga för avvikelser 
från antagande om normalfördelning och oberoende. Eftersom det i denna 
studie är av intresse att upptäcka relativt stora medelvärdesförändringar samt att  
mätdata är oberoende och approximativt kan antas tillhöra en normalfördelning  
valdes Shewhart-diagram för individuella mätvärden för kontroll av statistisk 
jämvikt. Det beslutades att inga känslighetsregler skulle användas i studien 
eftersom dessa ökar risken för falsklarm, (Montgomery, 2001).  
  
Styrgränserna i det individuella styrdiagrammet sattes till σµ 3± , där µ står för 
medelvärdet och σ för standardavvikelsen. Intervallet 6σ motsvarar processens 
naturliga variation. 

5.3 STUDERA  
I nästa steg analyserades det insamlade datamaterialet och FS2:s förmåga att 
klippa plåt inom satta toleranser bedömdes. Innan analysen av datamaterialet 
påbörjades transformerades insamlat datamaterial till avvikelse från målvärde. 
Detta utfördes för att insamlade observationer från både den två meter långa 
plåten och den två och en halv meter långa plåten skulle bli jämförbara och 
kunna analyseras tillsammans. SSAB ville att duglighetsindex skulle användas 
för att bedöma dugligheten på längdklippningen. Eftersom kunderna bedömer 
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dugligheten utifrån indexen Cp och Cpk anvädes dessa för att skatta dugligheten. 
Kotz & Lovelace (1998) påpekar att en studie av processdugligheten bör 
baseras på minst 50 mätvärden. Detta krav uppfylldes ej på grund av att 
datamängden begränsades av tillverkningsfrekvensen av de mätta 
dimensionerna och tidsramen för examensarbetet. Pocessduglihetsstudien 
baserades på ungefär 30 mätvärden. När studien bygger på färre observationer 
är kravet på indexet högre för att vara jämförbart med ett stort antal 
observationer. Kravet på Cp och Cpk är 1,33 om inte annat har avtalats med 
kund. Eftersom indexena beräknats på färre än 50 observationer bör Cp och Cpk 
vara högre i denna studie. 
 
Det visade sig att linjen inte uppfyllde satta duglighetskrav, se kapitel 6.1.3,  
och därför påbörjades ett arbete med att försöka identifiera orsaker till den 
bristande dugligheten. I det insamlade datamaterialet kunde det utläsas att 
variationsvidden varierade med olika materialsorter. Misstankar om att 
hastigheten på linjen hade en viss påverkan på plåtlängden uppkom under 
analysfasen. Vid samtal med personal på FS2 hade misstankar om att 
hastigheten spelade roll tidigare framkommit. Denna PDSA-cykel avbröts och 
en ny påbörjades för att verifiera om linjehastigheten och materialsort 
påverkade plåtlängden.  
 

5.4 PLANERA (VERIFIERANDE FÖRSÖK) 
Insamling av ny data planerades och det bestämdes att tre olika stålsorter skulle 
provklippas för att kontrollera om materialet och linjehastigheten hade 
betydelse för längden på plåten. Det bestämdes att en varmvalsad, en kallvalsad 
och en aluzink-rulle skulle klippas. Klippning skulle ske under tre olika 
linjehastigheter, hög (60 m/min), låg (20 m/min) och varierande. Varierande 
linjehastighet innebar att linjen kördes på en hastighet av 52 m/min och att 
linjen stannades helt tre till fyra gånger per stickprov.  
 
Johnson & Tisell (1989) menar att för att utföra en test av maskindugligheten 
skall ett stickprov på 20-100 detaljer i följd från en maskins utfall tas och alla 
inställningar skall hållas konstant. Eftersom tanken med testkörning även var 
att kontrollera hur kapabel själva saxen var att producera enheter inom satta 
toleranser bestämdes det att varje stickprov skulle innehålla 50 plåtar. Det 
ansågs som ett rimligt antal plåtar att manuellt orka med att mäta samtidigt som 
datamaterialet ansågs stort nog för att kunna påvisa om stålsort eller 
linjehastighet hade en signifikant påverkan på plåtens längd. Eftersom den 
varmvalsade plåten var tyngre än övriga sorter bestämdes det att 50 plåtar 
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skulle klippas med varierande linjehastighet, medan endast 30 plåtar skulle 
klippas av de två paketen där en konstant (låg eller hög) linjehastighet hölls.   

5.5 GÖR (VERIFIERANDE FÖRSÖK) 
Alla mätningar utfördes av examensarbetaren med en kalibrerad talmeter och 
samma talmeter användes vid alla mätningar. Varje stickprov paketerades i 
varsitt paket och transporterades till ett syningsbord där mätningarna av 
plåtarna utfördes.  
 
5.5.1 Val av styrdiagram 

När samtliga mätdata var insamlade kontrollerades vilken fördelning utfallet 
tillhörde, om det kunde anses som oberoende och slutligen om processen var i 
statistisk jämvikt. För kontroll av normalfördelning användes Shapiro-Wilks 
test och normalfördelningsdiagram. För att kontrollera om processen uppfyllde 
kravet om statistisk jämvikt användes styrdiagram. Eftersom mätdata inte 
kunde antas tillhöra en normalfördelning stod valet av styrdiagram mellan 
EWMA och Cusum. För att upptäcka lite större skift är EWMA bättre än 
Cusum särskilt om λ väljs till 0,1 eller större. Då intresset var att upptäcka 
relativt stora medelvärdesförändringar valdes EWMA för kontroll av statistisk 
jämvikt. Eftersom det är relativt stora medelvärdesförändringar som var av 
intresse att upptäcka valdes λ=0,2.  
 

Styrgränserna i EWMA diagrammet sattes till [ ]i2)1(1
)2(

3 λ
λ

λσµ −−
−

± ,  

där µ står för medelvärdet och σ för standardavvikelse.  

5.6 STUDERA (VERIFIERANDE FÖRSÖK) 
Linjehastighetens påverkan på plåtlängden undersöktes samt om typ av 
material hade någon signifikant betydelse. Vidare studerades maskinens 
förmåga att producera enheter inom satta toleranser vid olika hasigheter och 
olika typer av material. Vid undersökning av maskindugligheten användes 
duglighetsindexen Cm . Johnsson & Tisell (1998) säger att Cm minst bör anta 
värdet 1,5 för att maskinen skall anses som duglig. Detta mått användes i 
studien. Vid framtagande av maskinduglighet är det vanligast att endast Cm 

beräknas och inte det korrigerade indexet, Cmk, som även tar hänsyn till 
centreringen av utfallet. Anledningen är att det anses att den potentiella 
dugligheten är det intressanta eftersom en justering av centreringen är lätt att 
utföra för de flesta maskiner, (ibid). I denna studie har dock även Cmk beräknats 
för att ge en indikation om centreringen. Som komplement till indexet användes 
histogram för att ge en mer rättvisande bild av maskindugligheten.  
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5.7 INITIERING AV FÖRBÄTTRING 
Detta steg ligger inte inom ramarna för detta examensarbete. Resultatet av detta 
arbete visar vilka åtgärder som bör utföras som ett steg för att förbättra 
processdugligheten.  
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6 ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel redovisas analyserna och resultaten av duglighetsstudierna 
som har utförts på de tre olika materialsorterna, Aluzink, kallvalsad samt 
varmvalsad plåt vid FS2.  

6.1 ANALYS & RESULTAT AV INITIALA MÄTVÄRDEN 
I följande avsnitt behandlas analysen och de resultat av den initiala studien som 
utfördes på FS2. Innan styrgränserna fastställdes kontrollerades det om 
insamlat data var normalfördelat och oberoende. När detta gjorts fastställdes 
styrgränserna och det kontrollerades om processerna var i statistisk jämvikt. 
Sedan uppskattades det om processen kunde anses duglig. I bilaga 3 finns en 
sammanställning över om data för de olika materialen var normalfördelat, 
oberoende och i statistisk jämvikt.  
 

6.1.1 Kontroll av normalfördelning och autokorrelation 

När värdena plottades i en normalfördelningsplott visade det sig att mätvärdena 
slöts sig relativt väl till en rät linje både för den varmvalsad och den kallvalsade 
plåten, se figur 6.1. Detta tyder på att insamlat mätdata tillhör en 
normalfördelning, Montgomery (2001). Shapiro-Wilks test1 som visade att 
antagandet om normalfördelning inte kan förkastas med 90 % eller högre 
säkerhet varken för den kallvalsade eller för den varmvalsade plåten. Enligt 
Bothe (1997) kan data aldrig vara perfekt normalfördelat och därför är det 
tillräckligt att de approximativt tillhör en normalfördelning. Utifrån Shapiro-
Wilks test och normalfördelningsplotten anses det att den varmvalsade och 
kallvalsade plåten approximativt tillhör en normalfördelning.  
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Figur 6.1 Normalfördelningsplott varmvalsad plåt 

                                                 
1 Metod för att avgöra om antagandet om normalfördelning kan förkastas med en viss 
signifikansnivå. Kan utföras i de flesta dataprogram för statistisk analys av data.  
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För att kontrollera om antagandet om oberoende uppfylldes utfördes ett 
autokorrelationstest. Den visade inget belägg på 95 % signifikansnivå att 
mätvärdena var beroende varken för den varmvalsade eller för den kallvalsade 
plåten. Detta åskådliggörs grafiskt i figur 6.2, där igen av staplarna för 
autokorrelatioenskoefficienterna hamnar utanför de 95 % konfidensgränserna. 
Därmed uppfylls antagandet om oberoende både för den varmvalsade och 
kallvalsade plåten. 
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Figur 6.2 Autokorrelation varmvalsad plåt 

Antagandet om att Aluzinkplåten tillhörde en normalfördelning kunde förkastas 
med 90 % säkerhet, detta påvisades genom Shapiro-Wilks test. Även den 
grafiska analys som utfördes styrkte detta, se figur 6.3a & 6.3b. 
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Figur 6.3a  Normalfördelningsplott Aluzink        Figur 6.3b Histogram aluzink 

I normalfördelningsplotten slingrar sig värdena något runt den räta linjen. Det 
är framför allt histogrammet som påvisar att mätvärdena från Aluzinkplåten 
inte är normalfördelande. Autokorrelationstestet visade att det med 95 % 
säkerhet finns ett beroende i mätvärdena från Aluzinkplåten. 
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Bland andra Montgomery (2001) och Bothe (1997) tar upp att ett sätt att 
komma tillrätta med icke normalfördelad data är att transformera sina 
originaldata. Vilken typ av transformation som passar bäst beror på vilken typ 
av fördelning datamaterialet kommer ifrån. Det är dock inte i alla fall som det 
går att transformera data så att det får formen av en normalfördelning. Försök 
gjordes med att transformera insamlad data från aluzinkplåten. Bland annat 
provades transformation genom naturliga logaritmen, kvadrering och 
kvadratroten ur originaldata men ingen av dessa ledde till att utfallet fick ett 
normalfördelat utseende. Detta kunde dock förväntas eftersom en 
flerpucklighet kan utläsas i histogrammet. Flerpucklighet tyder oftast på att det 
finns två populationer i datamaterialet. Till exempel skulle skillnad kunna 
utläsas mellan olika skiftlag. I detta fall borde detta inte vara orsaken till 
flerpuckligheten eftersom det då borde ha gett samma effekt även på utfallet 
från den varmvalsade och kallvalsade plåten. När värdena plottades i en 
tidsserieplott kunde det utläsas att medelvärdet sjunkit något efter mätvärde 23, 
se figur 6.4.  
 

 

Figur 6.4  Tidsserieplott Aluzink 

 
Mellan insamlandet av mätvärde 23 och 24 var det en tidsrymd på 14 dagar. 
Detta tyder på att det skett en förändring i processen under dessa dagar varvid 
medelvärdet förändrats. Vid närmare undersökning visade det sig att endast 
mätvärden från aluzinkplåt insamlats innan det 15:e oktober. Detta torde vara 
orsak till att inget skift i medelvärde kunnat utläsas för varmvalsad och 
kallvalsad plåt, vilket annars hade varit att förvänta sig. Orsaken till 
förändringen har dock inte kunnat fastställas av examensarbetaren, detta 
eftersom FS2 fortfarande är under uppstart och rutiner för dokumentering av 
underhållsarbeten ej kommit igång ännu. Dessutom är leverantören fortfarande 
där för att justera linjen. På grund av ovanstående upptäckt exkluderades 
mätvärdena som insamlats före den 15:e oktober.   
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När mätvärde 24 och framåt analyserades visade autokorrelationstestet inga 
belägg på 95 % signifikansnivå att mätvärdena var beroende. Mätvärdena antas 
därför uppfylla antagandet om oberoende. När mätvärdena plottades i en 
normalfördelningsplott, se figur 6.5, syns det att värdena slingrar sig och inte 
helt sluter sig till en rät linje. Examensarbetaren misstänkte därför att 
mätvärdena ej tillhörde en normalfördelning men enligt Shapiro-Wilks test kan 
antagandet om normalfördelning ej förkastas med 90 % säkerhet. Därför antas 
det att mätvärdena för Aluzink från mätvärde 24 och framåt approximativt 
tillhör en normalfördelning. 
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Figur 6.5   Normalfördelningsplott Aluzink.   

 
I figur 6.4 är första mätvärdet på varje rulle markerad. Det kan utläsas att 
förutom att medelvärdet har sjunkit från och med värde 24 är även första 
mätvärdet på varje rulle högst. När en ny rulle skall klippas mäts alltid första 
plåten som klipps. Då har sträckan ej varit upp i hög hastighet och går med 
krypfart. Detta faktum skapade misstanke om att hastighetsförändringar skulle 
ha inverkan på plåtens längd.    
 
6.1.2 Styrdiagram 
Vid upprättande av styrdiagram kunde det konstateras att processerna för de tre 
olika stålsorterna befann sig i statistisk jämvikt eftersom ingen av mätvärdena 
föll utanför styrgränserna, se kapitel 3.4. 
 
6.1.3 Skattning av dugligheten 
En förutsättning för att duglighetsindex skall ge en rättvis bild av processens 
duglighet är att processen tillhör en normalfördelning, (Kotz & Lovelance, 
1998). Innan kontrollen av statistisk jämvikt analyserades de olika plåtsorternas 
fördelning. Det visade sig att samtliga plåtar approximativt tillhörde en 
normalfördelning, Aluzinkplåten efter att mätvärde 1-23 hade uteslutits.  
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Den potentiella dugligheten, Cp, på den varmvalsade plåten var 0,44 vilket är 
långt under det satta kravet 1,33. Detta kan även ses när mätvärdena och 
toleransgränserna plottas i ett histogram, se figur 6.6.  
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Figur 6.6  Histogram som visar dugligheten på den varmvalsade plåtens längd 

 
I diagrammet syns det tydligt att spridningen är vidare än toleransintervallet 
vilket innebär att processen inte är duglig. Även dugligheten för den 
kallvalsade plåten hade en lägre potentiell duglighet än vad som krävs för att en 
process skall anses som duglig. Dock uppvisade den kallvalsade plåten ett 
högre Cp-värde en den varmvalsade. Detta berodde delvis på att 
toleransintervallet för den kallvalsade plåten är större än för den varmvalsade 
men även på att den hade en mindre standardavvikelse. Den potentiella 
dugligheten för Aluzinkplåten uppfyller inte heller satt krav på 1,33. Genom att 
grafiskt analysera värdena i ett histogram syns det att processen ej är duglig 
eftersom en del av mätvärdena plottas utanför toleransgränserna, se figur 6.7. I 
histogrammet kan det också utläsas att processen är dåligt centrerad.  
 

Process Capability for Avvikelse aluzink
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Figur 6.7 Histogram över avvikelsen för Aluzinkplåten 
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Det bör även noteras att eftersom duglighetsstudien är baserad på endast 30 
mätvärden skall Cp-värdet vara högre än 1,33 för att processen skall kunna 
anses duglig med en vald säkerhet. Eftersom det ändå påvisades att processen 
inte är duglig har inga ytterligare beräkningar utförts.  
 
På grund av misstanken om att hastigheten och förändringar i hastigheten hade 
inverkan på plåtens längd fattades beslut om att för tillfället inte lägga ned 
ytterligare tid på att analysera hitintills insamlade mätvärden.  

6.2 HASTIGHETENS INVERKAN PÅ PLÅTENS LÄNGD 

I följande avsnitt redovisas analysen och resultatet från de mätvärden som 
insamlats för att verifiera hastighetens betydelse för längdvariationen hos 
plåten. En materialsort i taget analyseras. Det redovisas även om hastighetens 
påverkan är olika för de tre testade materialsorterna. 
 

6.2.1 Varmvalsad plåt 

Den varmvalsade plåten klipptes mot målvärdet 2002 millimeter. I 
tidsserieplotten, figur 6.8, kan det utläsas att när linjen kördes i låg hastighet 
hamnar medelvärdet av plåtlängden ovanför målvärdet. När linjen kördes med 
den högre hastigheten hamnade medelvärdet under målvärdet. Vidare noterades 
att både de längsta och de högsta värdena erhålls då linjen kördes med 
varierande hastighet.  
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Figur 6.8 Tidsserieplott över varmvalsad plåts längd vid olika linjehastigheter 
 
Medelvärdet för den varmvalsade plåten sjönk med 1,51 millimeter när 
linjehastigheten ökades från låg till hög. Detta verifierar misstankarna om att 
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hastigheten har inverkan på plåtens längd för varmvalsade produkter. När 
hastigheten varierades för den varmvalsade plåten uppträdde ett tydligt cykliskt 
mönster, se figur 6.9.  
 

 

Figur 6.9  Tidsserieplott där den sista plåten innan linjen stod helt still är markerade 

 
I figur 6.9 kan det utläsas att när linjen börjar sakta in fås en till två plåtar med 
en kortare längd innan linjen står helt still. När linjen sen startar från 
stillastående blir plåtarna längre för att sedan sjunka i längd och stabiliseras på 
en längd rund 2001 millimeter. Denna cykel upprepas vid alla fyra stoppen.  
 
6.2.2 Kallvalsad plåt 

Den kallvalsade plåten klipptes mot ett målvärde på 2504 millimeter. När 
insamlat mätdata plottades in i en tidsserieplott, se figur 6.10, kunde det 
urskiljas att plåtens längd varierade beroende på vilken hastighet som linjen 
kördes med. Medelvärdet på plåten blev 0,557 millimeter lägre då hastigheten 
förändrades från låg till hög. Det visade sig också att de längsta respektive 
kortaste plåtarna erhölls när hastigheten varierades.  
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Hastighetskontroll kallvalsad plåt
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Figur 6.10 Tidsserieplott över den kallvalsade plåtens längd vid olika hastigheter 

 
Detta resultat verifierar misstanken om att linjehastigheten påverkar längden på 
plåten. Det ger även indikationer om att längden varierar mest vid förändringar 
av hastigheten, det vill säga vid inbromsning och accelerering. Vidare kunde 
det konstateras att samtliga plåtars medelvärde befann sig under det målvärde 
som saxen styrts emot.  
 
Vid varierande hastighet uppträdde samma cykliska mönster som för den 
varmvalsade plåten. 
 
6.2.3 Aluzinkplåt 

Aluzinkplåten klipptes mot ett målvärde på 2003 millimeter. I den 
tidsserieplott, se figur 6.11, som upprättades över aluzinkplåtens längd vid 
olika linjehastigheter kan det utläsas att längden varierade med hastigheten. 
Plåtens medellängd sjunker med 1,142 millimeter när linjehastigheten går från 
låg till hög. Det åskådliggörs även att de längsta respektive kortaste plåtarna 
erhållits när hastigheten har varierats. 
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Figur 6.11  Tidsserieplott över aluzinkplåtens längd vid olika linjehastigheter  

 
Vid hög linjehastighet ligger utfallets medelvärde nära målvärdet. När linjen 
körts med varierande hastighet uppträdde samma cykliska mönster som för den 
varmvalsade och kallvalsade plåten.  
 
6.2.4 Materialets inverkan på plåtlängden 

En analys utfördes på hur de olika materialsorterna reagerade på 
hastighetsförändringar. Denna analys utfördes eftersom det fanns misstanke om 
att materialets ytstruktur och glatthet skulle kunna ha inverkan på plåtlängden. 
Aluzinkplåten har den glattaste ytan av de tre testade materialsorterna medan 
den valda kallvalsade plåten har en finare ytstruktur än både Aluzink och den 
varmvalsade plåten. Denna analys baserades på mätvärdena som insamlats för 
avsnitt 6.2. 
 
I figurerna 6.8, 6.10 och 6.11 kan det utläsas att plåten blev längst när linjen 
kördes i låg hastighet samt att längden blev kortast när linjen kördes i hög 
hastighet. Detta gällde för alla tre materialsorterna. Vidare kan det konstateras 
att både variationsvidden, R, och standardavvikelsen, σ, är betydligt större när 
linjen körts i varierande hastighet oberoende av materialsort. En 
sammanställning av R, σ och medelavvikelse från målvärdet återfinns i bilaga 
4. Vid en jämförelse av avståndet mellan hög och låg hastighet för de tre 
stålsorterna kan det konstateras att det största avståndet mellan medelvärde för 
låg respektive hög hastighet erhållits för varmvalsad plåt, 1,512 mm. För 
aluzinkplåten kunde ett avstånd på 1,142 mm avläsas och för den kallvalsade 
plåten 0,557 mm.   
 
När en tidsserieplott över de tre materialsorterna för varierande hastighet 
plottades kunde det utläsas att det fanns en tydlig cykel som alla materialsorter 
följde, se bilaga 5.  

6.3 SKATTNING AV MASKINDUGLIGHETEN 

Cm bör enligt Johnson & Tisell (1989) uppfylla minst 1,5 för att tillverka 
detaljer som håller sig innanför toleransgränserna och sedan ger ett godtagbart 
processduglighetstal. 
 
En skattning av maskindugligheten utfördes för alla tre ingående materialsorter 
samt för hög och låg hastighet. Tanken med detta var att kunna utläsa om 
maskinen var dugligare under vissa förutsättningar. Det visade sig att 
datamaterialet från samtliga inställningarna inte kan anses tillhöra en 
normalfördelning. Detta antas ha sin grund i mätosäkerheten vid 
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datainsamlingen. Vid insamlingen av mätdata användes en analog talmeter och 
detta mätinstrument kan inte anses ha tillräcklig upplösning för att urskilja 
variationer när den totala variationsvidden är mindre eller lika med en 
millimeter. När linjehastigheten var konstant var variationsvidden mellan 0,7 
och 1 millimeter för de testade materialen. Vid test av oberoende visade det sig 
att mätdata från fyra av sex inställningar var autokorrelerade och inte uppfyller 
antagandet om oberoende. Även detta tros bero på osäkerheten i 
mätutrustningen.  
 
När insamlat data plottades in i ett EWMA diagram för individuella mätvärden 
hamnade alla mätvärden innanför styrgränserna, se figur 6.12, vilket innebär att 
processen är i statistisk jämvikt. Detta gällde för alla materialsorter vid konstant 
låg eller hög hastighet. 
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Figur 6.12  Styrdiagram för varmvalsad plåt vid hög hastighet 

I bilaga 3 finns en sammanställning över vilka kombinationer som uppfyller 
antagandet om normalfördelning, oberoende och statistiskt jämvikt.  
 
6.3.1 Framtagning av maskinduglighetsindex 

Trots att datamaterialet inte är normalfördelat kan ett index för 
maskindugligheten beräknas men det är då extra viktigt att även grafiskt 
analysera dugligheten. Detta för att en rättvisande bild av den verkliga 
dugligheten skall fås. Ett framtagande av index trots att datamaterialet ej är 
normalfördelat kan användas som en jämförelse när nästa duglighetsstudie 
genomförs. Indexet kan då ge en indikation på om dugligheten har förbättrats 
eller inte. I tabell 6.1 presenteras en sammanställning av 
maskinduglighetsindexen för respektive materialsort och hastighet. Vid 
framräknade av indexen har en toleransvidd på tre millimeter använts för alla 
tre materialtyperna även om kallvalsad och aluzinkplåt oftast har 
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toleransgränser på sex och sju millimeter. Detta gjordes eftersom målet var att 
se om maskindugligheten påverkades av olika material.  
 

Tabell 6.1 Sammanställning av maskinduglighetsindex för olika material och hastighet 

Material Hastighet Cm Cmk 

Hög 2,59-0,14= 2,45 0,84-0,14=0,70 Varmvalsad 
Låg 1,61-0,14 = 1,47 1,08-0,14=0,94 
Hög 1,83 0,25 Kallvalsad 
Låg 1,69 0,86 
Hög 2,04 1,90 Aluzink 
Låg 1,76 0,30 

Skattningen av maskindugligheten för det varmvalsade materialet grundades på 
30 observationer till skillnad från det kallvalsade och Aluzink materialet som 
grundades på 50 observationer. Kravet på den skattade dugligheten är högre då 
den bygger på färre observationer. För att göra indexen jämförbara har 0,14 
dragits av från det uträknade Cm och Cmk värdet för den varmvalsade plåten. 
Värdet 0,14 är skillnaden mellan verkliga kravet på Cm vid 30 respektive 50 
observationer för att uppfylla kravet att Cm minst skall vara 1,5 med 95 % 
säkerhet. (Kotz & Lovelace, 1998).  

 
Skattningen av maskinens potentiella duglighet visar att fem av sex 
inställningar har ett Cm värde som är över 1,5. Det påvisar även att den 
potentiella dugligheten för maskinen var högst för varmvalsad plåt vid en hög 
hastighet. Genomgående för alla tre materialsorterna är att den potentiella 
dugligheten är högre vid hög hastighet. Detta tyder på att maskinen klipper med 
en mindre variation vid en högre hastighet oberoende av materialsort. Värdet på 
Cmk är betydligt lägre för samtliga material och hastigheter. Detta indikerar att 
processen är illa centrerad i toleransintervallet. Som tidigare nämnts bör en 
grafisk analys utföras eftersom observationerna inte uppfyller kravet om 
normalfördelning. Ett tydligt och överskådligt sätt att uppskatta dugligheten är 
att upprätta histogram, (Kotz & Lovelance, 1998). I histogrammet som 
upprättades över observationerna som insamlats vid låg linjehastighet för den 
varmvalsade plåten kan det utläsas att maskindugligheten är bättre än vad 
indexet indikerar, se figur 6.17. Detta eftersom dess fördelning saknar svansar 
vilket i detta fall innebär att inga detaljer kommer att produceras utanför givna 
toleransgränser. Vidare åskådliggör även histogrammet den dåliga centrering 
som utfallet har, som även Cmk gav indikationer om.  
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Process Capability for låg hastighet varmvalsad
 LSL = 2000,5, USL = 2003,5
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Figur 6.17   Histogram över varmvalsad plåt insamlad vid låg linjehastighet. 
Toleransgränserna är markerade i figuren. 

 
En grafisk analys av dugligheten på samtliga testade kombinationer finns 
redovisade bilaga 6.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån 
examensarbetet och rekommendationer ges i slutet av respektive avsnitt.  

7.1 R&R-STUDIEN 

I en R&R-studie jämförs variationen i mätsystemet med toleransen för den 
egenskap som mäts. Denna jämförelse görs genom att bilda en kvot som talar 
om hur stor del av toleransen som utgörs av mätvariation. Resultatet uttrycks i 
procent och R&R-värdet var för operatörerna 24,89 % för plåt 1 och 43,85 % 
procent för plåt 2, se bilaga 2. Detta resultat är ej godkänt och i bilaga 2 kan det 
utläsas att större delen av variationen kommer från repeterbarheten. 
Repeterbarheten är variation som finns inom mätinstrumentet eller inom en 
operatör. En anledning till detta kan vara att mätdonet inte har tillräcklig 
upplösning för att mäta inom satta toleranser. SSAB rekommenderas att 
införskaffa en mätutrustning med större noggrannhet för längdmätning. Men 
bristerna i repeterbarhet kan även bero på brister i operatörens förmåga att 
använda mätdonet.    

7.2 DE INITIALA OBSERVATIONERNA 

Från de initialt insamlade mätvärdena bör inga slutsatser dras eftersom det 
senare under arbetet visade sig att hastigheten hade inverkan på plåtlängden. 
Detta medför att de första observationerna förlorade stor del av sitt värde 
eftersom linjen stoppades varje gång ett mätvärde insamlades, vilket i sin tur 
medförde att dessa observationer inte ger någon bild över hur processen ser ut 
under drift utan endast när linjen har stoppats.  

7.3 LINJEHASTIGHETENS INVERKAN PÅ PLÅTLÄNGDEN   

De verifierande försök som utfördes visade att linjehastigheten påverkade 
längden på plåten för alla tre testade materialsorter. Försöket visade att plåten 
blev längre när linjen kördes på en låg hastighet jämfört med en hög hastighet. 
Det påvisades även att variationen var som störst när hastigheten varierades och 
det var även då de längsta respektive kortaste plåtarna erhölls. Vidare kunde det 
konstateras att den minsta spridningen erhölls då en konstant hög linjehastighet 
hölls.  
 
När linjehastigheten varierades kunde ett cykliskt mönster utläsas, mönstret var 
detsamma för alla tre materialsorterna. När linjen började sakta in blev plåten 
kortare och när linjen accelererade ökande plåtlängden för att sedan sjunka till 
en konstant nivå, se bilaga 5. Det kunde också konstateras att 
standardavvikelsen ökade 2,2 till 4,5 gånger när linjehastigheten varierades 
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jämfört med när konstant hastighet hölls. Detta är ett problem eftersom linjen 
själv reglerar hastigheten när någon av de efterföljande stationerna börjar bli 
full. Till dess att problemet med att längden varierar vid hastighetsförändringar 
är löst bör operatörerna anpassa linjehastigheten efter linjens trångaste sektion. 

7.4 MATERIALETS INVERKAN PÅ PLÅTLÄNGDEN 

En misstanke om att materialets yta skulle påverka plåtlängden fanns. 
Misstanken var att längden skulle variera mer om det var ett glatt material som 
klipptes.  Testen som utfördes stärkte inte dessa misstankar eftersom det var 
olika material som hade den största standardavvikelsen och variationsvidden 
vid olika hastigheter, se bilaga 4. Det kan utifrån studien inte dras några 
slutsatser om att materialet har signifikant betydelse för längden på plåten.  

7.5 MASKINDUGLIGHET 

Ett av kriterierna för att ett duglighetsindex skall ge rättvisande resultat är att 
observationerna skall tillhöra en normalfördelning. I detta fall uppfylldes inte 
det kriteriet och orsaken till detta antas vara att mätinstrumentet inte har 
tillräcklig noggrannhet för att urskilja variationer som är lika med eller mindre 
än en millimeter. SSAB bör införskaffa ett nytt mätdon med högre upplösning 
för att sedan utföra en ny maskinduglighetsstudie.  
 
Ur den studie som utfördes för att fastställa maskinens förmåga att producera 
detaljer inom satta toleransgränser kan följande slutsatser dras. Uträknat Cm 

värde var över 1,5 för fem av de sex testade kombinationerna. Den sjätte 
kombinationen, varmvalsad plåt körd med låg linjehastighet, hade ett Cm värde 
på 1,47. Eftersom mätdata ej tillhörde en normalfördelning kan Cm ge en 
felaktig bild av maskindugligheten och därför utfördes en grafisk analys med 
hjälp av histogram. Den grafiska analysen, se bilaga 6, visade att den verkliga 
dugligheten var högre än vad duglighetsindexet tydde på för den varmvalsade 
plåten körd med låg linjehastighet. Därför kan maskinen anses duglig att 
producera detaljer inom den satta toleransgränsen, tre millimeter, för alla 
testade kombinationer enligt Cm värdet.   
 
Även det korrigerade duglighetsindexet Cmk beräknades för de olika 
kombinationerna, se tabell 6.1. Det beräknade värdet för Cmk var under 1,33 för 
fem av sex kombinationer. Endast aluzinkplåt klippt vid hög hastighet har ett 
godkänt värde. Det låga Cmk värdet tyder på att processen är dåligt centrerad i 
toleransintervallet vilket också stryktes i den grafiska analysen, se bilaga 6. 
Detta innebär att maskinen har potential att producera dugliga detaljer. Men 
först måste den justeras så utfallet hamnar mitt i toleransintervallet.  
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7.6 ÖVRIGT 

I dagsläget styrs linjen för att klippa plåten mot ett målvärde som ligger mitt i 
toleransintervallet. Men saxens styrprogram avrundar klipplängden till hela 
millimeter. Detta ger effekten att om toleransintervallet är tre millimeter klipper 
saxen mot 2 millimeter istället för 1,5 millimeter. Vilket leder till att processen 
blir ocentrerad och risken för defekta detaljer ökar. SSAB bör se till att 
styrprogrammet för saxen i FS2 ändras så noggrannheten är 0,1 millimeter 
istället för 1 millimeter.  
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8 DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion över det utförda arbetet, bland annat vad 
gäller dess reliabilitet och validitet.  

8.1 STUDIENS RESULTAT 

Huvudsyftet med detta arbete är att det skall fungera som ett exempel på hur 
SSAB kan arbeta med duglighetsstudier i sina processer. För att uppnå detta 
syfte gjordes en fallstudie på FS2 i form av en duglighetsstudie. Författaren 
anser att denna fallstudie kommer att ge intresserade en bra inblick i hur arbete 
med duglighetsstudier kan se ut.  
 
Underordnat syfte för examensarbetet var att kontrollera hur duglig FS2 var på 
att producera enheter inom satta längdtoleransgränser och utifrån 
duglighetsstudien hitta förbättringsförslag. För att uppfylla detta syfte 
genomfördes en duglighetsstudie. Då duglighetsstudien påvisade en dålig 
processduglighet undersöktes orsaker till detta. Syftet med rapporten är uppfyllt 
och resultatet finns i kapitel 6.  

8.2 FALLSTUDIEN 

Fallstudien utfördes på FS2 där dess förmåga att klippa plåt inom satta 
toleranser kontrollerades. I planeringsstadiet av arbetet utfördes en 
mätstudieanalys. Denna utfördes efter de instruktioner som finns i SSAB:s 
arbetsplatshandbok. I efterhand anser jag att denna borde ha utförts som en lång 
R&R-studie såsom QS-9000 rekommenderar. I den utförda studien mättes 
totalt 10 plåtar men dessa hade två olika längder. Att mäta plåtar av två olika 
längder tillför studien mindre än om studien baserats på 10 plåtar av samma 
längd såsom QS-9000 rekommenderar.  
 
Vid insamling av datamaterialet som användes för att undersöka 
linjehastighetens inverkan på plåtlängden klipptes alla tre rullarna mot olika 
målvärden. Det skulle ha underlättat analysen om alla klippts mot samma 
målvärde. Dessutom klipptes ett av materialen till en annan längd än övriga. 
Detta borde ha undvikits.  

8.3 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Alla mätvärden insamlades av examensarbetaren och samma mätdon användes 
vid insamlandet av alla mätdata. Detta påverkar studiens reliabilitet positivt. Att 
examensarbetaren var med vid insamlandet av all data anses även positivt 
eftersom det ökade dennes känsla för klipprocessen. Detta underlättade arbetet 
att hitta orsaker till den dåliga dugligheten.  
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Vid insamlandet av de initiala mätvärdena stördes linjen varje gång en mätning 
utfördes. Detta påverkade studiens resultat negativt. För att processdugligheten 
på FS2 skall kunna skattas måste ett nytt mätsystem införskaffas som kan mäta 
plåten utan att linjen behöver stoppas.  
 
Maskinduglighetsindexen skattades från data som ej kunde anses 
normalfördelande, vilket inverkar negativt på studiens validitet. Som 
komplement till indexen gjordes en grafisk analys. Detta leder till att studiens 
validitet kan anses vara hög.   
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Bilaga 1 - Tabellerade värden d2 

 

n d
 

 2 1,128 

3 1,693 

4 2,059 

5 2,326 

6 2,534 

7 2,704 

8 2,847 

9 2,970 

10 3,078 

11 3,173 

12 3,258 

13 3,336 

14 3,407 

15 3,472 

16 3,532 

17 3,588 

18 3,640 

19 3,689 

20 3,735 

21 3,778 

22 3,819 

23 3,858 

24 3,895 

25 3,931 

 

n=antal observationer i en provgrupp 

 

(Källa: Montgomry, 2001. sid 761) 
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Bilaga 2 - R&R–studie för operatör och examensarbetaren 
 
Repeterbarhet  Den variation som erhålls då en och samma operatör med 

ett och  samma verktyg mäter en och samma enhet 
upprepade gånger.  

 
Repeterbarhet är variation som finns inom 
mätinstrumentet eller inom en operatör.  
  

 
Reproducerbarhet Den variation som erhålls då olika operatörer med ett och 

samma mätinstrument mäter samma enhet vid upprepade 
gånger. 

 
 Reproducerbarhet är variation som finns mellan 

operatörerna.   
 
 
Vid beräkning av R&R-värdet kan antingen processvariationen eller toleransvidden 
användas. Det är generellt sätt aldrig fel att använda sig av toleransvidden det kan dock vara 
missvisande att använda sig av processvariationen. Att använda processvariationen är 
missvisande när processen inte är duglig. I en sådan situation kan ett bra R&R-värde bero på 
att processvariationen är för stor. 
 
I R&R-studien både för operatörerna och examensarbetaren har R&R-värdet 
beräknats utifrån en toleransvidd på tre millimeter. Två olika studier utfördes. 
För varje studie mätte tre operatörer fem olika plåtar två gånger var i 
slumpmässig ordning.  
 

Resultat R&R-studie för operatörer   

 
Plåt 1 
Det totala % R&R-värdet var för operatörerna 24 %. Vilket innebär att 
mätvariationen upptar 24 % av toleransintervallet vilket ej är godkänt enligt QS-
9000. För att resultatet skall vara godkänt enligt QS-9000 skall % R&R-värdet 
vara mindre eller lika med 10 %. Studien visade att hela variationen kom från 
repeterbarheten det vill säga av variationer inom mätinstrumentet eller inom 
operatören.  
 
Plåt 2 
Det totala % R&R-värdet var för operatörerna 43,85 % vilket är högre än 10 % 
och därmed ett icke godkänt resultat. I denna studie kommer variationen i 
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mätsystemet både från repeterbarheten och från reproducerbarheten. Men liksom 
för plåt 1 kommer det största bidraget från repeterbarheten.    
 

Resultat R&R-studie för examensarbetaren 

 

PLÅT 1 

Det totala % R&R-värdet för examensarbetaren var 6,58% vilket innebär att 
mätvariation upptar mindre än 10 % av toleransintervallet och därmed är ett 
godkänt resultat enligt QS-9000. För examensarbetaren bidrog både 
repeterbarheten och reproducerbarheten till den totala mätvariationen. Dock stod 
reproducerbarheten för en marginellt större del än repeterbarheten.  
 
Plåt två  
Det totala % R&R-värdet för examnesarbetaren var 7,82 % vilket innebär att 
mätvariationen upptar mindre än 10 % av toleransintervallet och därmed är ett 
godkänt resultat. Före denna plåt bidrog repeterbarheten och reproducerbarheten 
men ungefär lika stor del till den totala variationen.  
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Bilaga 3 – Sammanställning, är mätdata normalfördelat, 
oberoende och i statistisk jämvikt. 
 
Här redogörs för vilka material som initialt insamlat mätdata kan anses uppfylla 
antagandet om normalfördelning, oberoende och statistisk jämvikt. Det framgår 
även om processen kan anses duglig baserat på de initiala mätvärdena.  
 

Tabell 2. Sammanställning äver vilka material som uppfyller antagandet om 
normalfördelning, oberoende och statistisk jämvikt samt om processen kan anses duglig 

 Normalfördelad 
OBEROENDE

I statistisk 
jämvikt 

Duglig 

Varmvalsad JA JA JA NEJ 
Kallvalsad JA JA JA NEJ 
Aluzinkalla NEJ NEJ - - 
Aluzink 24 & 

framåt 

JA JA JA NEJ 

 
 
I tabellen nedan redogörs det för om data som användes i 
maskinduglighetsstudien kan anses vara normalfördelat, oberoende och i 
statistisk jämvikt.  
 

Tabell 3. Sammanställning av insamlat data frö maskinduglighetsstudien 

 Normal- 
fördelad 

Oberoende I statistisk 
jämvikt 

Varmvalsadlåg NEJ NEJ JA 
Varmvalsadhög NEJ JA JA 
Kallvalsadlåg NEJ JA JA 
Kallvalsadhög NEJ NEJ JA 
Aluzinklåg NEJ NEJ JA 
Aluzinkhög NEJ  NEJ JA 
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BILAGA 4 - SAMMANSTÄLLNING AV TEST MED OLIKA 

LINJEHASTIGHET OCH MATERIAL 

 

Tabell 4. Skillnad mellan olika material vid varierande linjehastighet 

Varierande 
hastighet 

Medelavvikelse 
från målvärde σ Variationsvidd, 

R 

Varmvalsad 0,536 under 0,878 3,5 
Kallvalsad 1,031 under 0,660 2,7 
Aluzink      0,912 över 0,701 3,0 
 
 

Tabell 5. Skillnad mellan olika material vid låg linjehastighet 

Låg 
hastighet 

Medelavvikelse 
från målvärde σ Variationsvidd, 

R 

Varmvalsad 0,497 över 0,311 1,0 
Kallvalsad 0,736 under 0,297 1,0 
Aluzink 1,246 under 0,284 0,8 
 
 
Tabell 6. Skillnaden mellan olika material vid hög linjehastighet 

Hög 
hastighet 

Medelavvikelse 
från målvärde σ Variationsvidd, 

R 

Varmvalsad 0,497 över 0,193 0,7 
Kallvalsad  1,300 under 0,273 0,8 
Aluzink 0,104över 0,245 1,0 
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TIDSSERIEPLOTTER VID VARIERANDE LINJEHASTIGHETER 
 
I nedanstående plotter har sista plåten som klippts innan linjen helt stannat 
markerats. Ett tydligt cykliskt mönster kan utläsas för alla tre materialsorterna.   
När linjen började sakta in blev plåten kortare och när linjen accelererade ökande 
plåtlängden för att sedan sjunka till en konstant nivå. Detta mönster upprepades varje gång 
linjen stannades.  
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Grafiskanalys av maskindugligheten 
 
Varmvalsad plåt 
 
Histogrammen visar att både för den låga och den höga linjehastigheten är 
variationsvidden betydligt mindre än toleransintervallet. Vidare kan det ses att 
variationsvidden är större för plåten som körts vid låg linjehastighet. På grund 
av den fördelning, utan svansar, som den varmvalsade plåten har vid låg 
hastighet kan det konstateras att den potentiella dugligheten är bättre än vad 
indexet påvisar. Ur histogrammet för höghastighet kan det utläsas att något 
måste göras åt utfalletsläge för att maskinen skall kunna anses duglig trots det 
höga Cm värdet på 2,59. Centreringen i toleransintervallet bör även justeras för 
den låga hastigheten. Vid analysen skall det dock has i åtanke att studien baseras 
på endast 30 mätvärden.  
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Process Capability for hög hastighet varmvalsad
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Kallvalsad plåt 
 
För den kallvalsade plåten är variationsvidden betydligt mindre än 
toleransintervallet för båda hasigheterna. Trots detta hamnar enheter utanför 
toleransgärnserna för den höga hastiigheten på grund av utfallets dåliga 
centrering i toleransintervallet. I histogrammet för låg hastighet kan en positiv 
skevfördelning utläsas. Detta innebär att maskindugligheten är lite sämre än vad 
indexet indikerar om processmedlet är centrerat i toleransintervallet. Justeras 
däremot utfalletsläge med avseende på dess fördelning kan dugligheten bli bättre 
en indexet indikerar.  
 
I histogrammen kan det utläsas att utfall är dåligt centrerad i toleransintervallet 
för båda hastigheterna och för att maskinen skall anses duglig måste detta 
justeras.    
 
 

Cp = 1,69

Cpk = 0,86

Cpk (upper) = 2,51

Cpk (lower) = 0,86

Process Capability for låg hastighet kallvalsad
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Cp = 1,83

Cpk = 0,25

Cpk (upper) = 3,41

Cpk (lower) = 0,25
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Aluzinkplåt 
 
I båda histogrammen över aluzinkplåten kan det utläsas att maskinen har potetial 
att producera inom satt toleransgräns. Dock bör centreingen av utfallet justeras 
för aluzink vid låg hastighet. I histogrammet över aluzinkplåt som klipps under 
hög linjehastighet kan det ses att utfallet är positivt skevfördelat detta innebär att 
linjen inte är så duglig som indexet indikerar om medelvärdet är centrerat i 
tolernasintervallet. 
 

Cp = 1,76

Cpk = 0,30

Cpk (upper) = 0,30

Cpk (lower) = 3,22

Process Capability for låg hastighet aluzink
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Cp = 2,04

Cpk = 1,90

Cpk (upper) = 1,90

Cpk (lower) = 2,18

Process Capability for hög hastighet aluzink
 LSL = 2001,5, USL = 2004,5
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