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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen behandlar implementering av försöksplanering anpassad för till-

verkare av högpresterande keramiska produkter. Tillverkning av konstruktions-

keramer är  en  komplicerad process, vilket medför  problem  med  variation  i 

produktegenskaper och processutbyte. 

Varje  system  i  drift  genererar uppgifter som kan användas för att förbättra det. 

För att  en  förbättring ska vara möjlig krävs dock att mätresultat omformas till  

information.  Försöksplanering innebär att experiment genomförs så att  de  med 

minsta möjliga resurser kan ge så mycket  information  om  de  samband som 

studeras som möjligt. Fortfarande används dock i stor utsträckning  mindre  

effektiva försöksuppläggningar där endast  en  faktor studeras  per  försöksom-

gång. 

Användande av försöksplanering  har  undersökts i två fallstudieföretag;  en  

tillverkare av keramiskt pulver  samt en  tillverkare av keramiska komponenter.  

En  arbetsmodell för implementering av försöksplanering presenteras baserad på 

fallstudierna  samt  på teori.  Den  föreslagna implementeringsmodellen är indelad 

i tre huvudfaser:  

1. Planering och utbildning  

2. Pilotprojekt  med nytt arbetssätt  

3. Utvärdering, upprätthållande och förbättring. 

Försöksplanering framstår som ett väl fungerande arbetssätt för att strukturera 

utveckling av tillverkningsprocessen för högpresterande keramiska produkter. 

Användandet av försöksplanering kan underlättas om organisationen  har en  

- i - 



långsiktig strategi för processutveckling karaktäriserad av förebyggande verk-

samhet och kartläggning snarare än  reaktivt  åtgärdande av akuta  problem.  För 

att underlätta utvärderingar bör tillverkningsprocessens prestanda dokumenteras 

både före och efter  en  implementering. I  de  arbetsgrupper som planerar och 

utför försök bör det förutom personer med erfarenhet av  de  processer som 

studeras dessutom ingå personer med statistisk kompetens. 



ABSTRACT 

This thesis is about implementing Design of Experiments in enterprises manu-

facturing high performance ceramics. The manufacturing of ceramics is a com-

plex process which involves problems with variation in product properties and 

in process performance. 

Every system in operation generates information that can be used to improve it. 

To be able to improve, measurements must be made and recorded data must be 

transformed into information. Design of Experiments is about performing tests 

using a minimum of resources to receive a maximum of information about a 

process or a system. Today most of the development of processes and products 

is done supported by expensive, and often misleading, one-factor-at-a-time 

experiments. 

To examine the possibilities of facilitating implementation of Design of 

Experiments, case-studies of two Swedish manufacturers of high performance 

ceramics were carried out. A model of implementing Design of Experiments is 

presented based on theory and the case-studies. The proposed model consists of 

three major phases: 

1. Planning and education 

2. Pilot project with new ways of working 

3. Assessment, maintenance and improvement. 

Design of Experiments appears to be a well suited technique for structuring the 

development of manufacturing high performance ceramics. The implementation 

of Design of Experiments could be facilitated by long-term planning for process 



improvement. To make assessment and evaluation possible, process perform-

ance should be documented not only after but also before an implementation 

takes place. Both knowledge about statistics and knowledge about the studied 

processes should be present in the teams carrying out experiments. 
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Krav på enhetliga 
och utbytbara delar 

Krav på förbättrad 	>  
produktkvalitet 

I INLEDNING  

Kapitlet ger  en  bakgrundsbeskrivning till forskningsprojektet och diskuterar 

tänkbara  problem-  och frågeställningar. Efter redogörelsen av syfte och av-

gränsningar följer  en  beskrivning av  den  metodmässiga uppläggningen och dess 

konsekvenser  samt  uppsatsens  disposition.  

Denna uppsats handlar om att lära sig förstå komplicerade tillverknings-

processer genom att observera  dem  och genomföra experiment. Detta är natur-

ligtvis inte några helt nya angreppssätt.  Under  det senaste århundradet  har  det 

dock utvecklats ideer om hur experiment kan utföras för att resursåtgången ska 

minimeras, utvärderingen förenklas och informationen samtidigt bli så stor som 

möjligt.  

( 
Vetenskapliga revolutionen 

Th 
lndustriella revolutionen 

[  Variation  i tillverknings- 
processer och produkt- 
egenskaper blir ett  problem 

	 .2  

Figur 1.1 En  bakgrund till problemställningen i forskningsprojektet. Många av  
de  verktyg och arbetssätt som utvecklats  for  att hantera  variation  
används forarande i ringa omfattning.  



Nicolaus  Copernicus  (1473-1543)  gjorde upptäckter baserade på egna observa-

tioner, och påstod  bland  annat att jorden inte var universums medelpunkt.  Isaac 

Newtons  (1643-1727) studier  av ljuset blev stilbildande för  den  experimentella 

fysiken. Fenomen som tidigare beskrivits som övernaturliga förklarades med 

hjälp av orsak-verkan-samband.  Man  kunde exempelvis förklara att  en  sats med 

dåligt öl eller  en  omgång undermåligt porslin orsakades av något fysiskt eller 

kemiskt snarare än metafysiskt. När ett orsakssamband väl hade fastställts med 

hjälp av observationer och experiment blev det också möjligt att styra och 

förbättra  den  aktuella processen. (Bronowski & Mazlish,  1960.) 

Under den  industriella revolutionen på 1700-talet spreds idén att använda veten-

skapliga angreppssätt för att lösa  problem  vid utveckling av produkter och 

tillverkningsprocesser. Detta var  en  praktisk tillämpning av det förändrade 

tänkande som uppkommit ur  den  vetenskapliga revolutionen och renässansen. 

(Bronowski & Mazlish,  1960.)  

Processförbättring  har  starka kopplingar till begreppet  variation. Det  firms  

knappast  tv  ä saker här i världen  som  är  helt  lika.  Variation har  naturligtvis 

funnits i alla  tider, men  när massproduktionen  av produkter bestående av  

utbytbara delar krävde enhetlighet och hög precision  blev  variationsproblemen 

kritiska,  se figur 1.1.  Tillverkningsindustrin upptäckte snabbt effekterna  av  

okontrollerad  variation  i  form av  höga kostnader för  kassation av  felaktiga  

produkter. Till  att börja  med tog man itu med  problemen  helt enkelt  genom att 

kontrollera alla färdiga  produkter  och sortera ut  de som  inte höll  måttet. Walter 

A.  Shewhart  (1891-1967) var en av de  första att istället använda statistiska' 

angreppssätt för att lösa dessa  problem. 

Matematisk statistik är  en del  av matematiken som behandlar metoder för insamling, 
bearbetning, redovisning och analys av numeriska  data.  I uppsatsen görs ingen uppdelning i 
statistik och matematisk statistik varför ordet statistik används genomgående.  
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1.1  Statistiska beslutsverktyg 

Varje  system  som är i  drift  genererar  information  som kan användas för för-

bättring av systemet;  Box  (1993).  Erhålls ny kunskap om processer, produkter 

eller kunder kan denna kunskap användas för att förbättra produktegenskaper, 

höja produktivitet och minska kostnader. För att  en  förbättring ska vara möjlig 

krävs insamling av relevanta uppgifter från systemet  samt  tillgång till statistiska 

verktyg för att transformera mätresultat till användbar  information; Sandland 

(1993).  Exempel på statistiska arbetssätt2  som kan fungera som beslutsverktyg 

är:  

1. Försöksplanering, kallas även statistisk försöksplanering, industriell försöks-

planering eller faktorförsök. English:  Design  of Experiments.  

2. Statistisk processtyrning med hjälp av Shewharts styrdiagram.  

3. Statistiks processtyrning med hjälp av duglighetsstudier. 

Försöksplanering  har potential  att mångdubbla effektiviteten hos  de  experiment 

som utförs för processförbättring och processutveckling;  Box  (1993).  Beskriv-

ningar av vetenskapligt genomförda faktorförsök återfinns exempelvis i 

Bisgaard  (1992)  och Bergquist  (1996).  Exempel på tillämpningar i svensk 

industri ges av Klemets & Lithner  (1994),  Olausson & Rydebrink  (1995)  och 

Sandvik Wiklund  (1997).  

Implementering av statistiska verktyg och arbetssätt i  en organisation  kan inne-

bära  en  förändring i sättet att hantera variationsproblem.  

2  Se  även aysnitt  3.3.3. 
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1.2  Förändring av arbetssätt 

Vikten  av  att kombinera kundfokusering  med  ett statistiskt synsätt betonas  av  

Shewhart  (1931). Det  första  steget  för  en producent som  vill tillfredsställa sina  

kunder  är,  enligt  Shewhart, att översätta deras  behov  till egenskaper  hos en 

produkt.  Nästa  steg,  vilket  var det han  främst inriktade sitt arbete  på,  är ut-

formningen  av en  produktionsprocess  som  möjliggör tillverkning  av produkter  

vars egenskaper avviker  så  lite  som  möjligt från  de  målvärden  som  tagits fram.  

Edwards  Deming  (1900-1993) har  senare bidragit till spridningen  av  Shewharts  

idéer  genom att  bland  annat poängtera betydelsen  av  att  ledningen  i företaget  

har en god  förståelse för  variation  och även kunskap  om  verktyg för att hantera  

variation, se  även  Deming  (1986)  och  Deming  (1993).  

Mycket  av dagens  process- och produktutveckling  sker  fortfarande  med  hjälp  

av  dyra och ofta missvisande,  eller  varför inte  kalla dem  irrationella, en-faktor-

i-taget-försöle.  Graden av  användning  av  försöksplanering och  statistisk  

processtyrning  har  varit mycket varierande i västvärlden, ofta  beroende på  

oförståelse  hos  företagsledningen;  Box  & Bisgaard  (1987).  I  Japan  däremot är  

det enligt  Box  & Bisgaard  (1987) vanligt  att  ledningen  kräver att dessa  metoder  

ska användas  vid  utvecklingsarbete inom företaget. Även i  de  fall  statistiska 

beslutsverktyg används  av  västerländska företag, utnyttjas  de  ofta inte till  sin  

fulla  potential.  Detta hävdas exempelvis  av  Hogg  (1985),  Sandvik Wiklund  

(1992), Banks (1993)  och Deleryd  (1996). 

En  undersökning av drygt  400  företag i Norr- och Västerbotten indikerar att 

statistiska arbetssätt och beslutsverktyg (försöksplanering, duglighetsanalys och 

styrdiagram) idag används i mycket begränsad omfattning,  se  figur  1.2.  Endast  

3  Försök där endast  en  faktor varieras  under  försöksomgången diskuteras i aysnitt  3.3.3. 
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omkring  5%  av  de  studerade företagen menade sig  ha  använt något eller några 

av dessa arbetssätt i  sin  verksamhet. (Bäcklund  et al., 1995.) 

20% 	 40% 	 60%  0%  

	

Kvalitetsarbete på 	 

	

dagordningen 	 

	

Samarbetsavtal - 	 
kunder 

	

Samarbetsavtal 	 
leverantörer 

	

Förebyggande 	 
underhåll 

Förslags-verksamhet 

	

Kvalitetscirklar/ 	 

	

förbättringsgrupp 	 

Försöksplanering 

Duglighetsanalys 

Styrdiagram 

FMEA 

Felträdsanalys 

Annat  

3 
3 

Figur 1.2  Andel  foretag  i Norr- och Västerbotten som använder olika arbets-
former och verktyg i sitt kvalitetsarbete. Frän Bäcklund  et al. (1995).  

Forskningen om statistiska arbetssätt  har  främst fokuserat på utveckling och 

effektivisering av  de  ingående verktygen, exempelvis försöksplaner och styr-

diagram.  Mindre  vikt  har  lagts vid att undersöka hur företagen ska fås att ändra 

sina invanda arbetssätt till förmån för  de  nyutvecklade arbetssätten,  samt  vilka 

faktorer som kan underlätta  en  implementering av statistiska verktyg och 

arbetssätt; Garvare & Wiklund  (1997).  För att undersöka möjligheterna att  
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underlätta implementering av statistiska arbetssätt,  har  förbättring av tillverk-

ningsprocessen för konstruktionskeramer studerats i några svenska företag. 

Företag i hela produktionskedjan, från råmaterialtillverkare  via  komponent-

tillverkare till användare,  har  deltagit i projektet.  

1.3 Keramer  

Oorganiska material som inte är metalliska kallas keramer. Exempel på vanliga 

keramer är tegel, porslin, glas och  cement.  Material  som kiselkarbid, kisel-

nitrid och sialoner är nya keramer med  god  draghållfasthet, temperaturtålighet 

och slitstyrka. 

Kännetecknande för många keramer är hög smälttemperatur, stor korrosions-

tålighet, relativt låg termisk utvidgning och relativt låg densitet; MMS  (1995).  

Keramer är hårda material med  god  hållfasthet vid tryckbelastning. Sprödheten 

gör dock att draghållfastheten är kraftigt beroende av  defekter  i materialet. 

Brottsegheten är låg relativt metaller,  men  kan förbättras genom fiberarmering. 

Vissa keramer  har  elektriska, magnetiska och optiska egenskaper som gör att  de  

kan användas för speciella tillämpningar, exempelvis som halvledare. Moderna 

keramers unika egenskaper gör  dem  intressanta för avancerade tekniska 

tillämpningar; Carlström  (1989). 

Den  höga smälttemperaturen hos många keramer medför att  de  endast i undan-

tagsfall tillverkas genom smältprocesser; MMS  (1995).  I stället används pulver-

tekniska metoder.  En  pulverkropp förformas, exempelvis genom pressning, 

slamgjutning eller formsprutning av fint pulver.  Den  värms  sedan  upp till hög 

temperatur så att  de  fma pulverpartiklarna  binds  till varandra genom så kallad 

sintring. Densifieringen kan förstärkas genom att  sintringen  sker  under  högt  
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tryck. Därmed ökar keramens densitet och även dess hållfasthet. Keramer kan 

påföras metallkomponenter i  form  av ytskikt, exempelvis genom flamsprutning. 

På detta sätt kan driftstemperaturen för komponenterna höjas. Kunskapen om 

keramiska material och framställningsteknik  har  utvecklats kraftigt  sedan  1970-

talet. Detta  har lagt  grunden för  en  bredare kommersiell användning av 

keramer som konstruktionsmaterial vid sidan av metaller och  polymerer.  Allt 

eftersom förståelsen för keramemas egenskaper ökar, kan  de  tillverkas med  god  

reproducerbarhet och nyttjas med hög tillförlitlighet som kvalificerade 

konstruktionselement; MMS  (1995).  

Konstruktionskeramer  har  goda mekaniska egenskaper och kan användas i 

belastade konstruktioner.  De  är ej sällan kritiska komponenter i större  system  

med högt ställda krav på funktion och tillförlitlighet. Tändstiftsisolatorer av 

aluminiumoxid blev  den  första massprodukten. Andra tillämpningsområden är  

bland  annat skärverktyg, tätningsringar, infodringar i cykloner, höftledspro-

teser, munstycken och kullager. 

Konstruktionskeramer befinner sig i ett tidigt industriellt skede med vissa 

kommersiella genombrott. Tillverkning av konstruktionskeramer är  en  kompli-

cerad process, vilket innebär  problem  med  variation  i processutbyte och 

produktegenskaper. För såväl användare som tillverkare är tillförlitlighets- och 

kvalitetsfrågorna centrala. Tillverkarna önskar bättre kunna styra  den  komplexa 

tillverkningsprocessen mot önskade produktegenskaper och minskad  variation.  

Ett mycket stort antal parametrar inverkar på processen, och ökade kunskaper 

om deras inverkan och inbördes samverkan krävs. Konstruktionskeramer är 

svåra, och därmed kostsamma, att bearbeta efter sintring, varför färdigform 

eller nära färdig  form  med liten måttvariation eftersträvas.  
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1.4 Projekt  

För att studera möjligheten att vidareutveckla  svensk  tillverkning  av  konstruk-

tionskeramer beviljade Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)  vid 

årsskiftet 1994/95  inom ramen för  programområdet Pulverteknik 90  medel  till  

projektet "Offensiv  kvalitetsutveckling för ökad styrbarhet  vid  tillverkning  av  

högpåkända keramprodukter" Bakom projektansökan  stod  Pulvertekniskt  

Centrum  i Luleå  vid  Luleå tekniska universitet4  (LTU).  Projektets  övergripande  

mål  defmieras i projektbeskrivningen  enligt  följande: 

"Utveckla  en  arbetsmodell som gör det möjligt för tillverkare av komponenter i 

konstruktionskeramer att utforma  en robust  och säker tillverkning (dvs nollfel 

och förbättringsmöjligheter) och som skapar hög tilltro hos användarna för 

keramkomponenter."  

De  organisationer som knöts till projektet var: 

• Permascand  AB  i Ljungaverk 

• AC  Cerama  AB  i Robertsfors 

• IFÖ  Ceramics  AB  i Bromölla 

• Volvo  Aero  Corporation  i Trollhättan 

• Avdelningen för  kvalitetsteknik  &  statistik vid  LTU  

• Avdelningen för materialteknik  vid  LTU  

• Avdelningen för konstruktionsmaterial  vid Linköpings Universitet  

• Avdelningen för  kvalitetsteknik vid Linköpings Universitet. 

4  Tekniska Högskolan i Luleå bytte namn  1/1 1997  till Luleå tekniska universitet. 
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I  projektansökan angays  som  ett  specifikt mål  att arbetet  skulle  utformas  sä  att  

det kunde  leda fram  till  en  licentiatexamen, och författaren  till  denna uppsats 

anställdes  som doktorand på  Avdelningen för  kvalitetsteknik  &  statistik vid  

LTU  i början  av 1995. 

1.5 Problemdiskussion 

Den  övergripande frågeställningen i början av projektet var: 

• Hur bör tillverkare av konstruktionskeramer arbeta för att lära sig mer om  

sin  tillverkningsprocess, så att  den  kan effektiviseras och anpassas till 

externa och interna kunders krav? 

Enligt Melan  (1993)  finns det flera tänkbara mål för ett företags arbete med 

kvalitetsutveckling. Viktigt är att rätt saker görs (så kallad yttre effektivitet) och 

att dessa i  sin  tur görs på rätt sätt (så kallad inre effektivitet). Resultaten ska 

uppfylla kundernas behov och förväntningar och detta skall uppnås på ett ratio-

nellt och kostnadsrainimerande sätt. Anpassbarheten, det vill säga hur väl och 

snabbt produktionen kan förändras och anpassas till nya krav och arbetsmässiga 

eller teknologiska förändringar, är enligt MeIan också  en  faktor som  har  betyd-

else vid prioriteringar inom förbättringsarbetet.  

En  inledande diskussion med företagen som medverkade i projektet resulterade 

i bedömningen att det primära problemet vid tillverkning av konstruktions-

keramer var låg inre effektivitet. Företagen önskade öka processutbytet  samt  

minska kostnaderna för kassation och omarbetningar. Orsakerna till variationer 

i produkternas egenskaper var till stor  del  inte kända.  De  experiment som 

tidigare gjorts i syfte att öka tillverkningsprocessens effektivitet var  studier  av  
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en  styrande  faktor per  försöksomgång. Företagen menade att dessa försök inte  

hade  givit tillräcklig  information om de  parametrar  som  inverkar  på processen,  

och  dokumentationen av  erhållna  resultat var  bristfällig. Statistiska besluts-

verktyg  hade  inte använts  av  företagen i någon större utsträckning tidigare. 

Försöksplanering valdes  som  arbetssätt för att öka tillverkningsprocessens  

effektivitet.  Följande,  delvis  överlappande, forskningsfrågor växte  tram  efter  

hand  under projektets  gång: 

• Vilka faktorer inverkar på implementering av arbetssätt för utveckling av 

processmodeller, speciellt implementering av försöksplanering? 

• Hur bör  en  arbetsmodell för implementering av försöksplanering utformas 

anpassad till tillverkare av konstruktionskeramer?  

1.6  Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att: 

• Utveckla  en  arbetsmodell för förbättring av tillverkningsprocessen för hög-

presterande keramiska produkter. 

Med "arbetsmodell" ayses ett strukturerat arbetssätt5  baserat på grundläggande 

värderingar inom  offensiv  kvalitetsutveckling6. Med "förbättring" ayses ökad 

effektivitet genom  en  minskning av icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis 

omarbetningar av produkter som inte uppfyllde specifikationerna  samt  kassation 

av produkter i olika stadier av tillverkningen. Med "tillverkningsprocessen för  

5  Statistiska verktyg och arbetssätt diskuteras i aysnitt  3.2.1. 
6  Grundläggande värderingar för  offensiv  kvalitetsutveckling beskrivs i aysnitt  3.2.1.  
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1. Introduktion 2.  Metod  5. Resultat Diskussion  -->  

högpresterande keramiska produkter" ayses processen från pulvertillverkning 

till leverans av keranüska komponenter. 

Uppsatsen fokuserar på kvalitetsförbättring genom tillämpning av statistiska 

beslutsverktyg. Inriktningen för forskningsprojektet var att studera implemen-

tering av redan existerande statistiska verktyg och arbetssätt snarare än att 

utveckla nya verktyg och arbetssätt.  

1.7  Uppsatsens  disposition  

Uppsatsen  har  indelats i  sex  kapitel,  se  figur  1.3.  I det inledande kapitlet ges  en  

bakgrund till problemställningen och forskningsprojektet  samt en  beskrivning 

av syfte och avgränsningar.  

A 

3. Teori 

Çcy  4.  Fallstudier  

Figur 1.3  Uppsatsens  disposition  och kapitelindelning.  

I kapitel  2  diskuteras valet av fallstudier som metod för  den  empiriska under-

sökningen. Vidare diskuteras effekter av alternativa metodval, valet av  fall-

studieföretag, forskarens förhållande till företagen  samt  uppsatsens validitet och 

reliabilitet. 

I kapitel  3  redovisas  den  teoretiska referensram som  har  bildat grund för 

analysen och förståelsen av  de  empiriska undersökningarna. Kvalitetsbegreppet 



och kvalitetsteknikens utveckling diskuteras, liksom kunskapsuppbyggnad 

genom försöksplanering och systematisk  observation  av processer. Två  

modeller  för implementering av processutvecklingsmetoder presenteras och 

jämförs tillsammans med  en  modell för genomgripande förändringar av arbets-

sätt hos organisationer. 

I kapitel  4  ges  en  presentation av  de  fallstudieföretag som medverkat i under-

sökningen. Därefter följer  en  redovisning av projektet i kronologisk ordning 

med beskrivningar av genomförda försök, utveckling av spårbarhetssystem och 

användande av multivariat analys för att kartlägga inverkan av olika 

processparametrar. 

I kapitel  5  presenteras resultaten av undersökningen i  form  av  en  arbetsmodell 

för implementering av försöksplanering i keramtillverkande företag. 

I kapitel  6  diskuteras forskningsprojektet och  den  föreslagna arbetsmodellen. 

Faktorer kritiska för implementering av statistiska arbetssätt diskuteras varefter 

förslag till fortsatt forskning ges. 

Avslutningsvis ges  en  längre sammanfattning av uppsatsens innehåll på 

engelska. 
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induktion 

2  METOD OCH METODDISKUSSION 

Författaren till denna uppsats  har en  bakgrund inom  det  naturvetenskapliga  

området  och omfattade  vid  början  av  forskningsprojektet  det som av  Arbnor & 

Bjerke  (1994)  beskrivs  som  ett analytiskt synsätt. Utmärkande för  det  analytiska 

synsättet är  bland  annat att  resultat  redovisas i renodlade orsak-verkan sam-

band, logiska  modeller  och representativa  fall.  Efter  hand  under projektets  gång  

har  författaren  delvis  närmat  sig det så  kallade systemsynsättet där verkligheten 

antas vara uppbyggd  av komponenter som  i många  fall  är ömsesidigt  beroende 

av  varandra och  ger  upphov till synergieffekter.  Resultat  beskrivs  då  istället  

med  hjälp  av  samband mellan  indikatorer  och  effekter.  Författaren  ser,  liksom 

exempelvis  Popper  (1959)  och  Box  et al. (1978),  teoriutveckling  som en iterativ  

process,  se figur 2.1. 

data  (fakta, fenomen) 

hypoteser (modeller, teori) 

Figur 2.1 Den  iterativa inlärningsprocessen med induktion och deduktion. 
Frän  Box  et al. (1978).  

Antaganden görs baserade på förförståelse och observationer av det fenomen 

som  man  ayser att studera. Dessa observationer ligger till grund för  en  preli- 
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minär teori eller modell som prövas genom provocerande försök.  Om  teorin, 

modellen eller  de  slutsatser som kan dras från dessa inte stämmer överens med 

verkligheten revideras antagandena. Detta leder till nya teorier som i  sin  tur 

ställs emot verkligheten.  Den  samlade vetenskapen torde idag alltså med detta 

synsätt bestå av teorier och  modeller  som ingen ännu lyckats motbevisa. 

Forskningens primära uppgift är att länka samman det empiriska med det 

teoretiska. Teorier måste stödjas av verklighetsdata för att bli bestående; 

Gummesson  (1988). En  titt på vetenskapens historia leder dock snabbt till det 

ödmjuka konstaterandet att föreställningen om att forskning uppenbarar 

sanningen är felaktig. Istället bidrar forskningen med observationer som stödjer 

eller ifrågasätter trovärdigheten hos rådande teorier  samt  utvecklar nya teorier. 

Observationerna är i  sin  tur till stor  del  baserade på tro och antaganden som 

inte är möjliga att testa; Rudestam &  Newton (1992). 

2.1  Valet av undersökningsmetod och dess 
effekter 

För att besvara  de  frågoe  som  ställdes  under projektet  genomfördes  litteratur-

och fallstudier. Valet  av teori  och  litteratur  styrdes  av projektets  inriktning mot 

frågeställningar kring  offensiv  kvalitetsutveckling och  implementering av  

försöksplanering.  Den  empiriska  delen av forskningen bestod  i huvudsak  av  

nära samarbete  med de  företags  som  ingått i  projektgruppen samt  fallstudier  av  

två  av  dessa företag, Avdelningen för materialteknik  på  Permascand  AB  

(Permascand) och  AC  Cerama  AB  (ACC).  Valet  av  dessa fallstudieföretag och 

fallstudier  som  tillvägagångssätt diskuteras och motiveras nedan.  

7  Forskningsfrågorna diskuteras i aysnitt  1.5.  
Företagen i projektgruppen redovisas i aysnitt  1.4.  
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Fallstudier innebär empiriska undersökningar av fenomen i deras sammanhang;  

Yin (1994).  Fenomenet i denna studie är implementering av försöksplanering. 

Analysenheten är tillverkningsprocessen för högpresterande keramiska pro-

dukter från pulvertillverkning till leverans av färdiga komponenter.  En del  av 

sammanhanget består av  de  organisationer som ingått i projektgruppen. 

Fallstudien är enligt  Yin (1994)  väl anpassad till frågor ställda kring nutida 

fenomen som forskaren inte kan kontrollera väl.  Den  är speciellt lämpad när 

gränsen mellan det fenomen som ayses att studeras och sammanhanget runt 

omkring det inte är uppenbart på förhand. 

Valet av fallstudier som tillvägagångssätt innebär begränsningar för möjlighet-

erna till statistisk generalisering; Gummesson  (1988). Om  syftet med före-

liggande undersökning hade varit att fastställa hur ofta något inträffar eller hur 

mycket,  skulle  det  ha  krävt kvantitativa  studier  med ett flertal observationer. 

Eftersom syftet9  istället varit att utveckla  en  arbetsmodell för effektivisering av  

en  specifik tillverkningsprocess,  har  fallstudien givit möjligheter till  en  djupare 

förståelse av drivkrafterna bakom  de  förändringar som skett i företagen.  

2.2  Effekter av alternativa metodval 

Ett annat val av metod hade naturligtvis inneburit andra möjligheter och 

begränsningar för undersökningen. Att genomföra forskningen i  form  av fullt 

kontrollerade experiment med planerade förändringar i ett antal likartade 

organisationer hade antagligen varit att föredra framför fallstudier.  Experiment  

9  Syftet med uppsatsen beskrivs i aysnitt  1.6.  
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ger större möjligheter att bestämma kausalaw  samband. För att genomföra 

experiment  skulle  dock krävts mycket  god  kontroll över  de  inblandade 

organisationerna och händelseförloppen omkring dessa, vilket i värt  fall  inte 

varit möjligt.  

En  enkätundersökning  hade  kunnat innebära  en  enklare resultatanalys. Svårig-

heten  vid  valet  av  denna metod  består  istället  av  att i förväg bestämma relevanta 

frågor.  En  inledande explorativ fallstudie  skulle  kunnat identifiera dessa rele-

vanta frågor för att  sedan  följas  av en  enkätundersökning. I  Sverige  fanns  1997  

sammanlagt  omkring 60  företag inom följande fyra näringsgrenar  enligt  SNI92:  

26.23 industri  för keramiska  isolatorer o  dyl;  26.24  andra tekniska keramiska  

produkter; 26.25  andra  ej  eldfasta keramiska  prod,  ej  för byggn;  26.26  eldfasta 

keramiska  produkter;  SCB  (1998). En  enkätundersökning  bland  dessa företag  

skulle ha  kunnat skapa förutsättningar för jämförelser mellan olika  typer av 

organisationer. Metoden  ansågs ändå inte vara  den  bästa  eftersom  möjligheterna 

att genom enkäter göra djupare  studier av  förbättringsarbetet i företagen 

bedömdes  som små.  

Valet av fallstudier som tillvägagångssätt vid  den  empiriska undersökningen 

innebar stora möjligheter för författaren att  under en  längre tid nära följa 

arbetet i  de  två fallstudieföretagen.  

2.3  Valet av fallstudieföretag och dess effekter 

Idealet vid  en  vetenskaplig studie är naturligtvis att det finns obegränsade 

möjligheter för forskaren att medvetet välja mellan olika undersökningsmetoder 

och studieobjekt. I denna undersökning var inriktningen genom projektansök- 

I°  Samband mellan orsak och verkan. 
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ningen till stor  del  fastlagd på förhand och valet av fallstudieföretag relativt be-

gränsat. 

Valet  av  fallstudieföretag styrdes utifrån  målet  att studera hela tillverknings-

processen för konstruktionskeramer.  De  företag  som  valdes bildar  en  tillverk-

ningskedja, från Mmaterialtillverkare till komponenttillverkare. Permascand är 

leverantör till  ACC,  se figur 2.2.  Dessutom  har Volvo  Aero  Corporation  ingått 

i  projektgruppen som  kundföretag och avnämare till  ACC.  IFÖ  Ceramics  AB  är  

en  tillverkare  av  keramiska  produkter som  inte konkurrerar  med  ACC.  Volvo  

Aero  Corporation  och IFÖ  Ceramics  AB  ingår  ej  i  den  studerade tillverknings-

processen, utan  har  endast medverkat i  projektgruppen  tillsammans  med  övriga 

deltagande  organisationer.  

Pulvertillverkare 	Komponenttillverkare 	Systemtillverkare 

 

Permascand AB 

          

   

AC Cerama AB 

  

	 Volvo  Aero  Corp.  

   

        

            

            

-->  
7 

IFC,  Ceramics AB 

 

 

Figur 2.2  Företagen som deltagit i forskningsprojektet ingår i olika tillverk-
ningskedjor. Fallstudier genomfördes på Permascand  AB  och  AC  
Cerama  AB. 

En  studie av flera parallella tillverkningskedjor  skulle  kunnat ge möjlighet till 

fler intressanta jämförelser mellan företagen. Projektets resurser innebar här  en  

begränsning. Ingående  studier  av  en  tillverkningskedja valdes framför över-

siktliga  studier  av flera parallella kedjor. 
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2.4  Forskarens förhållande till fallstudieföretagen 

Fallstudierna  har  genomförts i  form av  aktionsforskning; Gummesson  (1988).  

Författaren till denna uppsats  har aktivt  medverkat i fallstudieföretagens utveck-

lingsarbete. För författaren  har  företagens förändring varit något att lära  ay.  

Möjligheten att själv  delta  i förändringsprocessen  har  givit tillfälle till 

fördjupning. För företagen  har  forskaren blivit  en  extra  resurs  som  tillåtits att  

gå in  och  aktivt  agera i problemlösningen.  Projektet har haft som mål både  att 

lösa  problem  och att öka  den  vetenskapliga kunskapen. Syftet  med  författarens 

direkta medverkan i företagens  processer har  varit att stimulera till självhjälp 

snarare än att ge direkta  råd  i sakfrågor.  Det  vetenskapligt inriktade arbetet  har  

varit finansiellt självständigt. 

Gummesson  (1988)  tar  bland  annat upp följande angående aktionsforskning: 

• Redovisningen av forskningen bör tillåta läsaren att själv dra slutsatser. 

• Forskaren bör presentera det paradigm som styr hans handlande. 

• Klientens och forskarens intressen kan hamna i konflikt med varandra.  

Klienten  är normalt inte intresserad av resultatens generaliserbarhet utan vill  

ha  hjälp med sina specifika  problem.  

• Aktionsforskarens dubbla  roller  som forskare och konsult kan innebära mot-

stående intressen. Forskaren vill ge bidrag till vetenskapen, konsulten är 

starkt knuten till  sin  klient. 

För att samtidigt kunna arbeta både som forskare och konsult/underlättarell  i  en  

förändringsprocess  har  datainsamlingen till stor  del  skett genom informella och 

utåt sett ostrukturerade intervjuer. Frågorna  har  oftast inte ställts i någon viss 

Underlättarens  roll  beskrivs närmare i aysnitt  3.8.  
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ordning  utan  situationen har  fått styra.  Dokumentationen av  intervjuerna  har  

skett genom  nedskrivning av  påtagliga  fakta som  tidpunkter och inträffade 

händelser.  Samtalen har  sammanfattats och tentativa slutsatser noterats. 

Datainsamling och analys  har  skett  samtidigt  och i växelverkan. Detta innebär 

naturligtvis att möjligheten för utomstående att  steg  för  steg  följa  vad som  

gjorts och sagts är begränsad.  Hade dokumentationen av  intervjuerna skett 

genom exempelvis  stenografi, band- eller  videoinspelning  skulle den som  vill 

kunna ta  del av  intervjuerna i ett  mer  fullständigt skick. Värderingen  av  

slutsatserna  hade på  detta sätt kunnat underlättas;  Lantz  (1993).  Gummesson  

(1988)  menar dock att värdet  av en sådan dokumentation  i praktiken är litet, 

och möjligheterna att även i detta  fall  följa skeendet ändå är begränsade.  

2.5  Validitet och reliabilitet 

Det faktum att fallstudieföretagen inte presenteras anonyma i denna uppsats  har  

inte medfört att beskrivningen av deras arbete och presentationen av resultaten 

blivit mer  positiv  än  den  annars  skulle  varit. Företagen  har  dock  under sin  

medverkan naturligtvis varit medvetna om det pågående forskningsprojektet och 

därför kanske agerat annorlunda än  de skulle  gjort utan  en  extern  forskare 

närvarande. 

Sannolikheten att  man  vid  en  upprepning av undersökningen  skulle  komma 

fram till liknande resultat bedöms av författaren vara hög. Anledningen till 

detta är att resultaten till stor  del  stämmer överens med och bekräftar befintlig 

teori. 
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3 OFFENSIV  KVALITETS- 
UTVECKLING 

Kapitlet inleds med  en  diskussion kring kvalitet och  offensiv  kvalitetsutveckling. 

Därefter ges  en  översiktlig presentation av kunskapsuppbyggnad genom plan-

erade experiment och systematisk  observation.  Processbegreppet diskuteras, 

liksom implementeringsmodeller för statistiska arbetssätt. Syftet med kapitlet är 

att skapa  en  teoretisk referensram kring begrepp som är centrala för  den  

kommande beskrivningen och analysen av  de  empiriska undersökningarna.  

3.1  Kvalitetsbegreppet 

Kvalitetstekniken  har under  det senaste århundradet utvecklats från inspektion 

och kontroll av färdiga produkter  via  statistisk kvalitetsstyrning och organisa-

tionsövergripande kvalitetssäkring till  en  kundorienterad kvalitetsutveckling; 

Garvin  (1988). Den  gängse definitionen på kvalitet  har  förändrats över tiden. 

Med produktkvalitet ayses idag ofta  en  produkts (vara eller tjänst) förmåga att 

tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar;  

Bergman  & Klefsjö  (1995).  Eftersom denna uppsats fokuserar på förbättring av 

tillverkningsprocesser presenteras två definitioner på produktkvalitet som 

inriktar sig på produktion; (Garvin,  1984):  

Gilmore: "Quality is the degree to which a specific product conforms 

to a design or specification". 

Crosby: "Conformance to requirements". 
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Produktkvalitet kan alltså tolkas som graden av uppfyllande av specifikationer 

eller kray. Diskussioner kring andra definitioner på kvalitetsbegreppet återfinns 

exempelvis i Garvin  (1984)  och Garvin  (1988). 

32 Offensiv  kvalitetsutveckling 

Trots att uttrycket är flitigt använt finns det få formella definitioner på  offensiv  

kvalitetsutveckling12 . Ett gemensamt  drag  för  de  definitioner som finns är enligt 

Hellsten  (1998)  att  de  inte enbart fokuserar på produktionen utan inkluderar 

varje  del  av  en organisation  för att nå kundtillfredsställelse.  Bergman  & Klefsjö  

(1995)  menar att  offensiv  kvalitetsutveckling är "Ett  system  i ständig utveckling 

bestående av värderingar, verktyg och arbetssätt för ökad kundtillfredsställelse. 

Det bygger på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla processer i 

vilket samtliga medarbetare tillåts engagera sig". För andra definitioner och 

diskussioner kring begreppet  offensiv  kvalitetsutveckling,  se  exempelvis  

Oakland  (1993),  Kennerfalk  (1995),  Ekdahl  (1997)  och Hellsten  (1998). 

3.2.1  Värderingar, verktyg och arbetssätt 

Enligt  Bergman  & Klefsjö  (1995)  bör följande hörnstenar samverka för att ett 

framgångsrikt arbete med  offensiv  kvalitetsutveckling ska kunna uppnås: 

• Sätt kunderna i centrum. Kvalitet måste värderas av kunderna och ställas i  

relation  till deras behov och förväntningar. 

• Basera beslut på fakta. Slumpfaktorer får inte  ha en  avgörande betydelse. 

• Arbeta med processer. Aktiviteter som upprepas kan styras och förbättras.  

12  English: Total Quality Management, TQM. 
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• Arbeta ständigt med förbättring.  De  externa kraven ökar fortlöpande. 

• Låta alla vara delaktiga. För att kvalitetsstrategin ska lyckas krävs att alla 

engageras i arbetet. 

• Skapa  en  helhetsbild. Ett långsiktigt systemtänkande är nödvändigt för att 

förstå hur  de  olika processerna beror av och påverkar varandra. 

• Företagsledningen måste  ha  ett engagemang för kvalitetsfrågor.  

Studier  genomförda av Kennerfalk  (1995)  och Hellsten  (1998)  visar att ovan-

stående hörnstenar representerar grundläggande värderingar inom  offensiv  

kvalitetsutveckling.  

En  mängd verktyg och arbetssätt  har  utvecklats genom åren för att stödja kvali-

tetsarbetet och kundfokuseringen i olika organisationer;  Dale et al. (1995).  

Exempel på verktyg är felträd, flödesdiagram, styrdiagram och sambands-

matriser. Exempel på arbetssätt där dessa verktyg används är statistiskt proces-

styrning, försöksplanering, kundcentrerad planering, leverantörssamverkan, 

processledning och kvalitetscirklar.  

De  hörnstenar i  offensiv  kvalitetsutveckling som kommer att behandlas närmare 

nedan är "basera beslut på fakta"  samt  "arbeta med processer". Anledningen 

till fokuseringen på hörnstenen "basera beslut på fakta" är  den  inriktningen 

som fallstudierna  har haft  på praktisk tillämpning av försöksplanering vid 

processutveckling. Försöksmatrisen är ett verktyg i arbetet med statistisk 

försöksplanering, vilket i  sin  tur är ett arbetssätt för att stödja värderingen att 

beslut ska baseras på fakta. Det  faller  sig även naturligt att närmare studera 

hörnstenen "arbeta med processer" eftersom målet' med undersökningen är att 

utveckla  en  arbetsmodell för processförbättring.  

13  Projektets syfte och avgränsningar diskuteras närmare i aysnitt  1.6.  
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3.2.2 Offensiv  kvalitetsutveckling för att styra och att 
lära  

Offensiv  kvalitetsutveckling  har  ibland använts som  en  gemensam benämning 

för praktiskt  taget  allt inom kvalitetsområdet. Sitkin  et al. (1994)  menar att  

offensiv  kvalitetsutveckling  har  förts fram som direkt användbart för alla 

organisationer och organiserade aktiviteter och att liten hänsyn  har  tagits till  

den situation  som organisationen befinner sig i eller graden av osäkerhet som 

organisationen upplever.  Bland  andra Sitkin  et al. (1994)  och Bajaria  (1995)  

pekar på risken att  offensiv  kvalitetsutveckling genom detta bara blir ännu  en  

modefluga inom ledarskapsgenren. 

För att överleva i snabba yttre förändringar  under  hårt tryck från konkurrenter 

måste dagens företag kombinera stabilitet och pålitlighet med förmåga till snabb 

anpassning.  Offensiv  kvalitetsutveckling innehåller  en dualitet  mellan strävandet 

efter att styra och strävandet efter att lära. I sammanhang som betecknas av stor 

osäkerhet bör strävandet efter ständiga förbättringar fokuseras på sättet lära sig 

nya saker och experimentera snarare än att minska antalet fel. (Sitkin  et al., 

1994.) 

3.3  Basera beslut på fakta  

En  av hörnstenarna i  offensiv  kvalitetsutveckling är att alla beslut ska vara 

baserade på fakta och inte på lösa antaganden. Enligt  den tradition  inom 

kvalitetsområdet som inleddes av Shewhart  (1931)  kan fakta tolkas som resultat 

från olika  former  av empirisk datainsamling och mätningar.  Den  underliggande 

principen bakom kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring var för Shewhart 

användandet av vetenskapliga metoder för att erhålla ny kunskap. Bisgaard  

(1997c)  menar att kvalitetsutveckling utan vetenskaplig metodik är som  "gin  
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och  tonic  utan  gin". Den variant  av vetenskaplig metod som brukar presenteras 

i kvalitetstekniska sammanhang är förbättringscykeln,  se  figur  3.1. 

3.3.1  Förbättringscykeln 

Förbättringscykeln  kallas  även  efter sin  upphovsman för Shewhart-cykeln,  

alternativt  PDSA-cykeln;  Deming  (1986), se figur 3.1. 

Figur 3.1  Shewharts förbättringscykel. Från  Bergman  & Klefsjö  (1995).  

Problemlösning med hjälp av förbättringscykeln delas  in  i fyra faser;  Bergman  

& Klefsjö  (1995): 

1. Planera  ("Plan"). Problemet  identifieras och analyseras.  

2. Gör  ("Do"). En  arbetsgrupp utses och agerar för att åtgärda orsakerna till  

problemet. 

3. Studera  ("Study").  Effekterna  av  åtgärderna studeras.  

4. Lär ("Act").  Om  åtgärderna  var  lyckade skall  den  nya förbättrade nivån 

permanentas. I annat  fall  genomlöps förbättringscykeln ännu ett  varv.  
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3.3.2  Hypotetisk-deduktiv  metod  

Beveridge  (1980)  summerar i följande arbetsgång  Poppers  (1959)  metod för 

vetenskaplig problemlösning,  det som  brukar  kallas hypotetisk-deduktiv  metod:  

1. Identifiering och  formulering av problemet. 

2. Insamling  av  relevanta uppgifter genom  observation  och experiment.  

3. Skapande  av  arbetshypotes  eller  modell genom förförståelse,  kreativt  

tänkande (gissningar) och  induktion  från mönster i  datamaterialet. 

4. Prediktioner, förutsägelser, utifrån  hypotesen eller modellen  och  test av  

korrektheten i dessa förutsägelser genom experiment och  observation. 

5. Är förutsägelser och  resultat  konsistenta innebär detta att  hypotesen eller 

modellen har  styrkts.  Den  är,  som  Popper  (1959)  uttrycker  det,  bekräftad  

men  inte bevisad.  Skulle  förutsägelserna inte stämma överens  med  observa-

tionerna  leder  frågan  om vad som  är fel fram till nya  idéer  och  hypoteser 

enligt punkt  fyra ovan.  

3.3.3  Faktainsamling genom experiment och  
observation  

Datainsamling genom observationer och experiment spelar  en  nyckelroll i kvali-

tetsförbättringsarbetet; Bisgaard  (1997b).  Enligt Bisgaard är kvalitetsförbättring 

detsamma som att lära och göra upptäckter snabbare och mer systematiskt än 

tidigare.  

Box  & Bisgaard  (1987)  menar att det behövs två saker för att skapa förut-

sättningar för nya upptäckter. För det första krävs  en  kritisk händelse,  en  

händelse som innehåller  information  av betydelse, och för det andra behövs 

närvaron av  en  skarpsynt betraktare,  en  observatör.  De  flesta händelser är inte 
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kritiska och erbjuder inte mycket att lära  ay.  Men  emellanåt inträffar något 

speciellt  som kan  bidra till  en  bättre förståelse. 

Kritiska händelser är, liksom skarpsynta betraktare, förhållandevis sällsynta. 

Användandet av vetenskaplig metodik innebär att chanserna ökar för  de  två 

kriterierna att uppträda samtidigt på samma  plats;  Box  & Bisgaard  (1987).  

Detta kan uppnås dels genom att  se  till att observatörer uppmärksammas på 

naturligt förekommande kritiska händelser  (observation),  dels genom att öka 

chansen för kritiska händelser att uppkomma (experiment). 

Användandet av styrdiagram och multivariat analys är exempel på  observation,  

vilket beskrivs närmare nedan. Personer som känner processen väl studerar 

diagrammen och ställer sig frågan vad som hände vid  den  tidpunkt där para-

metrarna började avvika från det normala. Statistisk försöksplanering är 

exempel på ett arbetssätt för genomförande av experiment.  

Experiment  med hjälp av statistisk försöksplanering  

De  grundläggande idéerna med statistisk försöksplanering formulerades av  Sir 

Ronald  Fisher  (1890-1962).  År  1919  började Fisher arbeta med jordbruks-

forskning på ett litet försöksjordbruk utanför  London.  Forskningsstationen 

kallas Rothamsted, och där var  man  intresserad av att hitta bästa sättet att odla 

potatis, vete, korn och andra grödor. Ett sätt att genomföra försöken kunde 

varit att hålla till i ett växthus med noga kontrollerad temperatur och fuktighet, 

utan fåglar och med  en  enhetlig jordmån. Resultaten från ett sådant försök hade 

varit giltiga för plantor som växt upp  under  dessa mycket speciella förhåll-

anden.  Dock  är det inte säkert att  de  varit lika användbara ute på vanliga åkrar 

och ängar.  (Box,  1978.)  
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Hur  skulle  dä  försöken genomföras ute i  den  svårkontrollerade verkligheten? 

Fisher visade  hur  man kunde  undvika  problem  genom att använda  bland  annat 

blockning, randomisering, reducerade försöksplaner och  statistisk  analys. Detta 

beskrivs närmare nedan.  Hans idéer spred sig  mycket snabbt över världen, 

speciellt till  USA.  Box  & Bisgaard  (1987)  menar att detta  kan  vara  en 

anledning  till varför  det  amerikanska jordbruket fortfarande häller  en  

världsledande  position. Det blev efter  hand  klart  att  Fishers  arbete inte  var  

begränsat till jordbruksområdet utan innebar ett avgörande framsteg för  den  

experimentella metodiken.  

Input  

Styrbara parametrar, X 

I 	I 	I 	 Resultatvariabler,  Y 
I 	I 	I 
Y Y Y  

/ 	/ 

	

Process 	>  Output 

A 	A  

Störande parametrar,  Z 

Figur 3.2 Illustration  av faktorer som inverkar på  en  process. Styrbara 
parametrar är faktorer som kan kontrolleras, störande parametrar 
är faktorer som inte kan kontrolleras,  men  eventuellt mätas. Syftet 
med ett försök är att försöka förstå sambandet mellan resultat-
variablerna och  de  faktorer som medvetet varieras. 

Försöksplanering är att genomföra aysiktliga och systematiska förändringar i 

styrningen eller utformningen av  en  process', aktivitet eller produkt för att  

14  Se figur 3.2 samt aysnitt 3.4. 
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observera vilka effekter15  detta ger,  se  exempelvis Fisher  (1960),  Box  et al. 

(1978),  Bergman  (1992)  och  Schmidt (1994).  Försöksplanering behandlar 

således dels hur  man  ska lägga upp experimentet, välja styrbara faktorer16  och 

nivåer17  för dessa i syfte att generera så mycket  information  om systemet som 

möjligt, dels hur  de  erhållna försöksresultaten kan analyseras.  

Under  ett experiment ställs  man  vanligen inför tre olika typer av  problem;  Box  

etal. (1978): 

1. Mätvärdena från försöken innehåller störningar och brus.  

2. De  uppmätta sambanden kan vara antingen kausalals  eller korrelationer'.  

3. Sambanden kan vara komplexa.  

Problem  med störningar och brus  

Variation  från kända och okända störande faktorer skapar  en  osäkerhet i mät-

resultaten.  De  effekter  man  vill studera kan vara svåra att urskilja i detta brus. 

Genom att planera försöken väl kan inverkan av störande faktorer reduceras, 

och genom lämplig statistisk analys kan ett mått på brusets styrka erhållas. 

Detta ökar möjligheterna att avgöra om  de  uppmätta resultaten beror av experi-

mentets medvetna förändringar eller av något annat.  (Box  et al., 1978.) 

15  En  effekt är  den  förändring av resultatet som  en  förändring av  en  styrande faktor ger 
upphov till.  

16  Se  figur  3.2. 
17  Ofta är det möjligt att påverka  en  faktors nivå, exempelvis nivåer på temperatur, tryck eller 

materialsammansättning.  
18  Orsakssamband där  variation  i  en variabel  påverkar  en  eller flera andra variabler.  
19  Samvariation mellan variabler utan att dessa nödvändigtvis behöver bero av varandra. 
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Svårigheter att skilja mellan kausalitet och korrelation  

Under  ett experiment är det, till skillnad mot passiva observationer, ofta möjligt 

att skilja mellan korrelation och kausalitet.  Om man  exempelvis undersöker 

mängden blodfett hos  en  representativ  del  av befolkningen och jämför med hur 

många hamburgare  de  äter  per  månad, får  man  förmodligen fram ett för-

bluffande samband: Personer som äter mycket hamburgare  har  lägre  halter  av 

blodfett! Är det så att ett stort intag av snabbmat sänker fetthalten i blodet, dvs 

sambandet är  kausalt? Kan  det istället vara ett skenbart samband orsakat av  en  

korrelation mellan antal hamburgare och blodfett? Båda variablerna kan ju bero 

av personens ålder, vilket  skulle  innebära att unga personer med låg blodfetthalt 

äter mycket hamburgare, medan äldre personer med något högre fetthalt i 

genomsnitt äter färre hamburgare. Resultatet kan naturligtvis också bero på 

någon helt annan faktor som inte tagits med i bedömningarna.  

Problem  med komplexa samband 

Hur ska  man  gå tillväga om  man  exempelvis vill ta reda på bästa inställningar 

av tid och temperatur för att steka hamburgare? Valet av  de  två parametrarna 

kan inte göras oberoende eftersom det finns ett samspelm  mellan  dem.  Det är 

inte  heller  så att högre temperatur alltid ger godare hamburgare, sambanden är 

således inte linjära.  

En  vanlig missuppfattning är att  man  för att kunna dra några säkra slutsatser 

från ett experiment bara kan förändra  en variabel  i  taget  och hålla alla övriga 

konstanta; Fisher  (1960).  Antag att  x1  och  x2  är två styrbara variabler i  en  

process med det mätbara resultatet y (jämför med figur  3.2).  För att bestämma  

20 En  kombinationsfaktor där effekten av att ändra  en  huvudfaktor studeras på flera olika 
nivåer av  de  övriga huvudfaktorerna. 
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värdet på konstantema  a  och b i  en  enkel modell av typen  (1) skulle man  alltså 

genomföra fyra försök, dels två där  x1  varieras och  x2  hälls  konstant,  dels två 

där  x2  varieras och  x1  hålls stilla på samma nivå. 

y = axi + bx2 	 (1)  

Uppläggningen ger ett riktigt resultat för  modeller  av typ  (1),  även om  man  får 

onödigt mycket spridning i mätresultaten.  Skulle  det verkliga sambandet mellan  

de  styrbara faktorerna och resultatet  se  ut som  (2)  får  man  genast  problem.  

y = axi + bx2 + cxix2 	(2) 

En  serie av experiment där endast  en variabel  studeras i varje omgång ger inte 

möjlighet att skatta  konstanten  c,  den  så kallade samspelseffekten. För att göra 

detta måste effekten av att ändra  x1  studeras på minst två olika nivåer av  x2.  I  de  

fall  existensen av samspel kan misstänkas måste försöket planeras och utföras 

på ett sådant sätt att det ger möjlighet att beräkna även samspelseffekterna. 

Blockning och randomisering för att hantera störande faktorer  

En  erfaren ingenjör kanske invänder mot att överhuvudtaget göra experiment i  

en  komplicerad process. Det finns mycket som kan variera och kommer att 

variera  under  försökets gång. Exempelvis förändras lufttryck och fuktighet, 

utrustning slits och råmaterialet varierar från parti till parti. Slutsatsen kan då 

bli att processen är för komplex för att experiment ska kunna  användas. Vad  

skulle  å andra sidan kunna vara mer komplext och fyllt av brus än  den  miljö 

Fisher befann sig i  under  sina försök med odling av grödor på 1930-talet? 

Jordmånen varierade mellan olika delar av fälten, vissa ytor var skuggade delar 

av dagen, eller låg på lägre nivå och hade hög fuktighet. Ibland kom det kanske 
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fåglar och åt av säden på vissa ställen, och allt detta kunde naturligtvis inverka 

på resultaten från experimenten. Dessa typer av  problem  är dock inte oöver-

komliga. Fisher använde sig av två metoder för att minska inverkan av störande 

faktorer, nämligen bloclming och randomisering;  Box  & Bisgaard  (1987). 

Om det  redan  under  planeringsfasen  av  ett experiment  står klart  att  en  störande 

faktor21  med stor  sannolikhet  kommer  att kunna inverka  på  försöksresultaten, 

och  det  dessutom  går  att förutsäga  hur  den kommer  att variera, är  det  möjligt 

att  kraftigt  reducera dess inverkan  med  hjälp  av  blockning.  Den  störande 

faktorn läggs  då in  i försöksplanen, vanligtvis överlagradn  ett högre  ordningens  

samspel.  Fishers  blockningsmetod innebär att olikheter mellan exempelvis  

maskiner,  tillverkningspartier och skiftlag  kan  balanseras ut och elimineras  vid  

effektberäkningen. Utan denna blockning blir  det  svårare att upptäcka viktiga  

effekter.  (Box  & Bisgaard,  1987.)  

För att undvika överlagring av huvudfaktorerna med okända eller omätbara 

störande faktorer genomförs försöket (bortsett från indelningen i eventuella 

block) i  en  slumpmässig ordning. Detta brukar kallas för randomisering. 

Olika syften med experiment  

Experiment  kan  ha  skiftande syften  under  olika faser av ett utvecklingsarbete. 

Vid inledningsskedet är målet med försöken ofta begränsat till att sortera ut  de  

faktorer som är aktiva, det vill säga som inverkar på resultatet. Först  sedan de  

aktiva faktorerna  har  bestämts är det idé att försöka hitta optimala inställningar  

21  Se  figur  3.2. 
2  Faktorer som är överlagrade varandra varieras på samma sätt  under  försöket. 
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på  de  faktorer som kan kontrolleras. Försök kan även utföras i syfte att hitta 

parameterkombinationer som gör systemet robust23. (Bisgaard,  1997a.)  

Översikt och urval  

Om  experimenten genomförs som  en  serie av försöksomgångar är målet 

inledningsvis ofta begränsat till att sortera ut aktiva faktorer. Eftersom antalet 

tänkbara faktorer ofta är mycket stort kan  man  i detta läge tvingas till kraftigt 

reducerade försök;  Bergman  (1992).  

Antag exempelvis att vi misstänker att tio faktorer kan  ha  inverkan på vår 

process och vill testa var och  en  av dessa på två olika nivåer. För att genomföra 

ett fullständigt25  försök  skulle  det krävas  210  =  1024  delförsök. Ofta är det dock 

rimligt att anta att trefaktorsamspe126  och högre är försumbara. Det medför att 

vi kan klara oss med totalt  2b0'  =  32  delförsök,  se  exempelvis  Box  et al. 

(1978).  Trots  den  mycket kraftiga reduceringen av försökets omfattning får vi 

ändå veta vilka av huvudfaktorerna27  som  har  betydelse och kan gå vidare med  

en  närmare undersökning av dessa. 

Optimering 

Många försök syftar till att hitta optimala nivåer på styrparametrarna, exempel-

vis att maximera ett resultatet, uppnå ett visst värde på  en resultatvariabel  eller 

minimera variationen.  Fas  två, optimering, inleds då flertalet av  de  aktiva 

faktorerna  har  bestämts genom reducerade faktorförsök. Optimering innebär 

normalt  en  mer detaljerad studie av färre faktorer på  tier  än två nivåer.  

23  Okänsligt för olika typer av störningar.  
24  I reducerade försök testas inte alla kombinationer av faktornivåer.  
25  I fullständiga försök studeras alla tänkbara kombinationer av  de  valda faktornivåerna.  
2'  Samspel mellan tre studerade faktorer. 
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Robust konstruktion 

Om  störande  faktorer  är identifierade,  kan de  hanteras  på  flera sätt.  Antag  

exempelvis att  den  omgivande  lufttemperaturen har  visat  sig  inverka  på 

resultatet  från  en  process. Ett första  steg  är  då  naturligtvis att försöka styra  

temperaturen så  att  den  varierar  så  lite  som  möjligt. I  de  fall  den  störande 

faktorn är svår att kontrollera  kan  strategin istället vara att styra andra  faktorer  

till nivåer där  processen  blir  mindre  känslig för temperaturvariationer.  

(Abraham  &  MacKay,  1993.)  

Genichi  Taguchi  poängterar vikten  av  att åstadkomma  produkter som  behåller 

sina funktionsegenskaper  under  såväl tillverkning  som  användning trots 

inverkan från störande  faktorer.  För att ta reda  på  vilka nivåer  på  konstruk-

tionsparametrarna  som ger en robust design  genomförs faktorförsök. För varje 

parameterkombination utförs  en  liten försöksserie där störande  faktorer  

varieras. Från dessa försök  kan  nivåpåverkande och känslighetspåverkande  

faktorer  identifieras och optimeras.  (Bergman,  1992.)  

Att leda och planera försök 

Montgomery  (1991a)  ger följande riktlinjer för planeringen och genomförandet 

av ett försök:  

1. Identifiera och formulera problemet. Det är viktigt att alla berörda parter 

tillåts bidra med formuleringen av problemet.  

2. Välj faktorer och faktornivåer. Planera även för hur  de  faktorerna skall 

kunna styras till  de  valda nivåerna  samt  hur  de  ska kunna mätas.  

27  Effekten  för  en  faktor i genomsnitt över alla  de  andra faktorernas nivåer. 

- 33 - 



3. Välj  resultatvariabel.  Säkerställ att denna  variabel  verkligen  ger  användbar  

information om den  process  som  studeras.  Det  är inte ovanligt att  samtidigt  

använda  sig av  flera  resultatvariabler. 

4. Välj försöksplan. Överväg försöksordningen,  antal  upprepningar  av  delför-

söken  samt  eventuella blockbildningar.  

5. Genomför experimentet. Övervaka  processen  noggrant och  se  till  så  att allt 

genomförs  enligt den  uppställda försöksplanen.  

6. Analysera  resultatet.  Statistiska  tekniker  bör användas för att öka  de  dragna 

slutsatsernas  objektivitet.  Ett  flertal  mjukvaruprogram  firms  tillgängliga för 

att underlätta  analysen.  Enkla grafiska verktyg  kan  spela  en  viktig  roll vid 

tolkningen av data. 

7. Dra slutsatser och ge rekommendationer. Uppföljande försöksomgångar  kan  

genomföras för att verifiera slutsatserna. 

Montgomery  (1991a)  menar att det ofta är ett misstag att planera för ett enda 

omfattande experiment i början av  en  studie. För att ett sådant experiment ska 

lyckas krävs kunskap om vilka faktorer som är viktiga, vilka nivåer på dessa 

faktorer som är intressanta, vilket antal nivåer som är lämpligt  samt  hur  de  

valda faktorerna ska mätas  under  försöket. Montgomery  (1991a)  menar att 

nedanstående punkter bör hållas i minnet vid försöksplanering: 

• Använd  din  icke-statistiska erfarenhetsbaserade kunskap om problemet. 

• Håll försöksutformningen och analysen på  en  så enkel nivå som möjligt. 

• Var medveten om skillnaden mellan praktisk och statistisk signifikans. 

• Experiment  är vanligtvis iterativa till  sin natur.  Tentativa hypoteser 

undersöks i experiment. På grundval av resultaten kan ibland nya hypoteser 

formuleras som  sedan  undersöks vidare. 

- 34 - 



Olausson  (1992),  Bergman  (1992)  och  Schmidt (1994)  ger beskrivningar av 

arbetsgången vid planerade försök som påminner mycket om Montgomerys 

riktlinjer ovan.  

Experiment  har den  nackdelen att  de  kan medföra störningar för  den  normala 

produktionen. Ett  alternativ  till aktivt experimenterande kan vara att istället 

analysera processen genom  passiv observation. 

Observation  med hjälp av Shewharts styrdiagram  

En  mängd  metoder  och verktyg  har  tagits fram  under det  senaste århundradet 

för att observera tillverkningsprocesser och för att hantera  variation  i olika  

former.  Ett  av de  tidigaste och  mest  utbredda verktygen utvecklades  av  

Shewhart  på  1920-talet och  kallas  styrdiagram. Sådana styrdiagram beskrivs  

bland  annat  av  Shewhart  (1931),  Montgomery  (1991b),  Wheeler  & Chambers  

(1992),  Wheeler  (1995)  och  Bergman  & Klefsjö  (1995).  

Wheeler  (1995)  menar att Shewharts styrdiagram ofta misstolkas  som  ett 

verktyg att enbart styra  processer, fast det enligt  Shewharts ursprungliga  idéer  

faktiskt mera handlar  om  att systematiskt observera  en  process för att förstå 

vilka orsakssamband  som styr den.  Genom att identifiera orsakssambandee 

blir  det  möjligt att styra och förbättra  processen.  

Att använda styrdiagram är alltså ett sätt att få  information  om  en  process utan 

att behöva göra experiment. Styrdiagrammen kan kanske ses som  den  reaktiva 

motsvarigheten till försöksplanering; processen observeras passivt och när det  

28  Identifierbara orsaker till  variation  i  processen kallas av  Shewhart för Special  Causes.  
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händer något anmärkningsvärt noteras detta. Först då görs försök att spåra vad 

som orsakat avvikelsen i aysikt att utveckla kunskapen om processen. 

För att processtyrning med hjälp av styrdiagram ska fungera bra krävs att sam-

banden mellan styrparametrar och  resultatvariabler  är kända.  De  parametrar 

som plottas i diagrammen ska vara relevanta för processens resultat. Ofta är 

dock sambanden inte helt klarlagda. Att använda styrdiagram för att ta fram  en  

väl fungerande modell över sambanden i processen tar ofta lång tid. Multi-

variata metoder  har  större möjligheter än univariata att snabbt indikera vilka 

processvariabler som är mest intressanta att observera;  Yang et al. (1995). 

Observation  med hjälp av multivariat analys 

Multivariata statistiska  tekniker  refererar till alla statistiska verktyg och 

arbetssätt  som  analyserar fler än två  variabler samtidigt;  Hair  et al. (1995).  

Många multivariata  tekniker  är utvidgningar från  en-  och tvåvariabelanalysen. 

Principalkomponentanalys är  en  statistisk metod att sammanfatta numeriska  

data  från ett (ofta mycket stort) antal variabler till  en  eller ett fåtal variabler, så 

kallade principalkomponenter. Dessa principalkomponenter kan ses som 

koordinataxlar i ett  system  där  den  första komponenten är placerad i  den  

riktning där huvuddelen av variationen i datamaterialet återfinns.  Den  andra 

komponenten är riktad  ortogonalt  mot  den  första och i  den  riktning som bäst 

beskriver resterande  variation  i datamaterialet.  Den  tredje komponenten är  

ortogonal  mot både  den  första och  den  andra, och så vidare. För att beskriva  

den information  som finns även i ett mycket stort datamaterial krävs ofta inte 

fler än tre till fem komponenter. Principalkomponentanalys ingår som ett av  de  

sju ledningsverktygen, och kallas där ofta för matrisdataanalys;  Bergman  & 

Klefsjö  (1995).  
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Med hjälp av multivariata analysmetoder kan mätresultat från processen i dess 

normaltillstånd användas för att ta fram  modeller  över orsakssamband mellan 

styrbara faktorer och  resultatvariabler.  Några experiment behöver alltså inte 

genomföras. Detta kan underlätta  implementeringen  av arbetssättet eftersom 

analysen inte behöver störa  en  pågående produktion. Kombineras multivariat 

analys med försöksplanering ökar möjligheterna att snabbt erhålla  en  bra 

modell. Multivariat analys kan enligt  Yang et al. (1995)  användas som för-

beredelse inför kommande experiment. Syftet kan vara dels att få  en  upp-

fattning om  den  naturliga variationen hos olika processparametrar, dels att få 

ledtrådar om vilka parametrar som är mest intressanta att studera vidare i efter-

följande experiment. 

Multivariat analys  kan  vara ett sätt att observera  en  process för att definiera  en 

empirisk  modell över orsakssambanden,  men  används också för att övervaka  

den. Enligt  Nomikos &  MacGregor  (1995) kan  multivariata styrdiagram 

underlätta övervakningen  av produktion  även  om den sker  i diskreta tillverk-

ningspartier (batcher).  Diagrammen  används för att summera och komprimera 

mätresultat  på  ett sätt  som  gör  det  lätt att snabbt uppfatta  om processen  börjar 

avvika från  det  normala. Trots komplexiteten i  de  underliggande mätningarna 

är  de  multivariata styrdiagrammen ofta lika enkla att använda  som envariabel-

diagrammen.  De har  dock betydligt större möjligheter att snabbt identifiera 

anmärkningsvärda händelser; Nomikos &  MacGregor  (1995).  
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3.3.4 Diskussion  om metoder för faktainsamling och 
problemlösning 

Likheter finns mellan förbättringscykeln29, forskningshjulets" induktion och 

deduktion,  den  hypotetisk-deduktiva metoden31  och arbetsgängen vid försöks-

planering32.  

Den  hypotetisk-deduktiva  metoden  påminner  om  Shewharts förbättringscykel,  

men  är  kanske mer  tydligt inriktad mot teoriutveckling.  Det  första  steget  i  

Poppers  problemlösningsmetod  kan  innehållsmässigt motsvara förbättrings-

cykelns "planera".  Steg 2 kan  motsvara "gör",  steg 3  och  4 kan  motsvara 

" studera" och  steg 5 kan  motsvara  den  sista  fasen  i förbättringscykeln, 

nämligen "lär".  

De  riktlinjer för försöksplanering som ges av Montgomerys  (1991a)  påminner 

även  den  om Shewharts förbättringscykel. Montgomerys steg ett till fyra 

motsvarar innehållsmässigt förbättringscykelns "planera", steg fem motsvarar 

"gör", steg  sex  motsvarar "studera" och steg sju i Montgomerys riktlinjer 

motsvarar förbättringscykelns "lär".  

3.4  Arbeta med processer  

En  av hörnstenama33  i  offensiv  kvalitetsutveckling är att arbeta med processer.  

En  process kan beskrivas som  en  serie av aktiviteter som upprepas gång på 

gång,  se  figur  3.3.  Utmärkande för  en  process är enligt Egnell  (1994)  att  den: 

29  Förbättringscykeln beskrivs i aysnitt  3.3.1. 
3°  Forskningshjulet diskuteras i kapitel  2. 
3' Den  hypotetisk-deduktiva metoden presenteras i aysnitt  3.3.2. 
32  Se  riktlinjer för att leda och planera försök  under  aysnitt  3.3.3.  
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• har en  leverantör och  en  kund 

• består av aktiviteter som förädlar objektet 

• har en  preciserad början och ett preciserat  slut  

• är återkommande 

• använder resurser från  en organisation.  

Leverantör I  Process 	 Kund  

    

	
> —>l  

Resultat  

    

   

Förädling 

Objekt  

 

Gränssnitt 	Gränssnitt  

Figur 3.3.  Processen förädlar ett objekt till resultat  for en  kund. Fritt efter 
Egnell  (1994). 

3.4.1  Förbättring av befintliga processer 

Utgångspunkterna för  en  förbättring och strömlinjeformning  av  befintliga  

processer  bör  enligt  Harrington  (1991)  vara att: 

• Onödiga administrativa rutiner minimeras. 

• Icke värdeskapande aktiviteter minimeras. 

• Liknande aktiviteter som sker på flera ställen i processen slås samman.  

33  Hörnstenar i  offensiv  kvalitetsutveckling beskrivs i kapitel  3.2.1.  
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• Processen förenklas genom att dess aktiviteter görs lättare att lära och utföra. 

• Cykeltiden minskas. 

• De  aktiviteter som  har  långa ledtider fokuseras och ledtiderna minimeras. 

• Arbetsmoment standardiseras, exempelvis genom skriftliga rutiner. 

• Samarbetet med leverantörerna fördjupas. 

• Datorer och annan teknologi används för att automatisera processen. 

• Möjligheterna att göra fel minimeras genom att processäkerhet byggs  in.  

• Läsning och förståelse underlättas genom användandet av ett enkelt språk. 

• Processens utrustning underhålls.  

3.4.2  Tillverkningsprocesser 

Tillverkningsprocesser  har under  lång tid varit i fokus för förbättringsarbete. 

Karaktäristiskt för  en  välskött tillverkningsprocess är enligt Melan  (1993)  att: 

• Någon  har  ett uttalat ansvar och ägarskap för processen. 

• Gränssnitten till andra processer inom organisationen är  klart  definierade och 

processen  har en  tydlig början och ett tydligt  slut, se  figur  3.3.  

• Det finns utförliga beskrivningar som visar arbetsflödet och  de  arbets-

uppgifter som ingår i processen. 

• Mätningar baserade på statistiska metoder utförs regelbundet och används för 

att styra processen och produkterna. 

Tillverkningsprocessens andel av  den  totala ledtiden i orderprocessen, från 

försäljning till leverans, är dock ofta relativt liten; Egnell  (1994).  För att uppnå  

en  minskning av  den  totala ledtiden krävs då även  en  förbättring av tjänste-

mannaprocesserna. 
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3.5  Implementering av processutvecklings-
metoder 

Teoriurvalet för aysnitt  3.5 har  gjorts med hjälp av litteratursökningar inriktade 

på implementeringsmodeller inom det kvalitetstekniska området. Sökord  har 

bland  annat varit "implementering", "processförbättring", och "försöksplan-

ering"  samt  engelska motsvarigheter till dessa ord.  

3.5.1  Aktiviteter vid genombrott i  en organisation  

Juran  (1995)  pekar på skillnader i valet av strategi om organisationens mål är 

att bevara verksamheten på  en  hög nivå och förhindra förändringar eller att 

försöka skapa förändring och söka efter möjligheter till genomgripande för-

bättringar. Juran menar att varje  organisation  vid  en  förändring, ett genom-

brott, genomgår följande serie av aktiviteter:  

1. En  förändring av attityder. Någon anser att  en  förändring är nödvändig och 

försöker övertyga omgivningen om detta.  

2. En  analys av om förändringen är genomförbar och är verkningsfull för att 

lösa problemet. Detta inlduderar ofta även försök att identifiera grund-

läggande  problem,  exempelvis genom att ledningen använder paretoanalys.  

3. En  organisering för förändring och kunskapsgenombrott. Nödvändiga delar 

av  den  nya  organisation  är  en  styrande  del  som dirigerar förvärvande och 

användande av kunskap  samt en  diagnosticerande  del  som genomför  den  

faktainsamling och analys som är nödvändig för att uppnå ny kunskap.  

4. Fakta  samlas  in  till dess kunskap tillräcklig för ett agerande  har  förvärvats. I 

detta läge  har  det skett ett genombrott i ny kunskap. Detta leder dock inte 

automatiskt till ett genombrott i prestanda. 
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5. Kulturella mönster förändras, dock oftast inte utan motstånd.  

6. Ett genombrott i resultat och prestanda är  nu  möjligt att uppnå.  

7. Processen styrs aktivt för att  den  uppnådda förändringen ska upprätthållas 

och bli bestående.  

3.5.2 Faser  vid införande av  en  kvalitetsförbättrings-
process 

Enligt Newall &  Dale (1991)  bör  en organisation  genomgå följande grund-

läggande steg  under  införandet av  en  kvalketsförbättringsprocess:  

1. Medvetenhet om att ett  problem  existerar. Det kan finnas i organisationens 

struktur, kultur eller i  de  varor och tjänster som erbjuds kunderna. I  de  flesta  

fall  föranleds medvetenheten av att företagets vinster eller marknadsandelar 

inte är så höga som  de  bedöms kunna vara.  

2. Utbildning och träning.  Problem  identifieras och orsaker till  problem  kart-

läggs.  En  viktig  del  i detta steg är att skapa ett stort engagemang hos orga-

nisationens högsta ledning och  en  gemensam förståelse för  offensiv  kvalitets-

utveckling.  

3. Konsolidering av nuvarande kvalitetsstrategier och initiativ. Kvalitetsförbätt-

ringsprocessen behöver  en stabil  och väl planerad grund att utvecklas från.  

4. Involvering av personalen i planering, problemidentifiering och problem-

lösning..  

5. Implementering av  de  kvalitetförbänringsplaner som formulerats  under  

problemlösningen.  

6. Utvärdering. Kontinuerlig utvärderingen av framsteg i kvalitetsförbättrings-

processen är  en vital del  av introduktionen och  den  fortsatta utvecklingen. 

Utan mätning och utvärdering kan det lätt inträffa att förbättringsprocessen 

tappar i effektivitet. 
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Problem  vid implementering av kvalitetsförbättringar grundar sig enligt Newall 

&  Dale (1991)  främst på: 

• Bristande engagemang från ledningen 

• Brist  på förståelse, utbildning och träning 

• Fokusering på kortsiktig lönsamhet.  

Hogg  (1985)  poängterar vikten  av  att  organisationens ledning har en stor  

förståelse för  vad  statistiska verktyg  kan  användas till. Newall &  Dale (1991)  

menar att bristande engagemang från  ledningen kan bero på:  

• En  övertygelse om att det inte är något fel på företagets nuvarande förmåga 

och konkurrenskraft 

• Nuvarande kvalitetssystem upplevs som tillräckligt 

• En  stark  lojalitet mot policyn hos  en  tidigare ledning 

• En  tveksamhet inför att förändra procedurer som funnits och fungerat  under 

en  mycket lång tid även om  de nu  framstår som ineffektiva. 

Ovanstående  problem  är enligt Newall &  Dale (1991)  inte knutna till vissa 

typer av företag utan kan uppkomma i vilken  organisation  som helst.  

3.5.3  Implementering av processledning 

Egnell  (1994)  beskriver  en  modell för att införa processledning  bland  annat 

baserad på erfarenheter från storföretaget Ericsson.  Modellen  bygger på  en 

organisation  bestående av styrgrupp, processägare, delprocessägare och 

processförbättringsgrupper. Införandet av processledning grundar sig på att 
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ledningen  har en  processyn på organisationen i stället för  en vertikal  syn.  

Modellen  är indelad  in  i fyra faser:  

1. Identifiering. Styrgruppen identifierar organisationens processer och utser 

processägare.  

2. Planering. Processägaren bygger tillsammans med förbättringsgrupperna upp 

kunskap om hur processen kan styras och förbättras.  

3. Implementering. Processägaren överför tillsammans med förbättrings-

grupperna  den  nya/modifierade processen till  den  löpande verksamheten.  

4. Operativ  styrning. Genom ett systematiskt underhålls- och utvecklingsarbete 

befästs och ökar processens kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga. 

Egnell  (1994)  menar även att organisationens kultur måste förändras från  en  

"vi-och-dom-anda" till  en  "vi-anda"  samt  att ledarstilen måste förändras från 

auktoritär till demokratisk och delegerande.  

3.5.4 Diskussion  kring implementering av process-
utvecklingsmetoder  

De  implementeringsmodeller som presenteras ovan i aysnitt  3.5.1  till  3.5.3  

grundar sig på olika  studier  med skilda förutsättningar och inriktningar:  

1. Juran  (1995)  presenterade redan  1964 sin  modell av händelser som han 

menar att alla organisationer genomgår vid övergång till  en  ny och bättre 

prestationsnivå.  

2. Newall &  Dales (1991)  resultat baseras på erfarenheter från sju utländska 

industriföretag  samt  på ett företag inom  den  finansiella tjänstesektorn.  

3. Egnells  (1994)  modell baseras på teoristudier och analys av erfarenheter från 

ett stort svenskt industriföretag.  
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Tabell  3.1  Jämförelse mellan  modeller  som beskrivs av Juran  (1995),  Newall &  
Dale (1991)  och Egnell  (1994).  

Tids- 
ordning  

Juran 
(1995) 

Newall &  Dale  
(1991) 

Egnell 
(1994)  

1  

Attityd om att  en  för- 
ändring är nödvändig 
och genomförbar 

Medvetenhet 
att ett  problem  
existerar 

Processyn i stället för  
vertikalt synsätt på 
organisationen 

2 
Ledningens  problem-  

analys  

Utbildning, ledning- 
ens  engagemang och 
problemidentifiering 

Ledningen identifi- 
erar organisationens 
viktigaste processer 

3  
Organisering för 
kunskapsuppbyggnad 

Konsolidering Processägare och  
förbättringsgrupper 
utses och utbildas 

4  
Faktainsamling, 
analys och kunskaps- 
genombrott 

Planering, medarbet- 
amas involvering och 
problemanalys 

Planering, kunskaps-
uppbyggnad, mät-
ningar och analys 

Motstånd mot för-
ändring, genombrott 
i kulturellt mönster  

6  
Handling  och 
genombrott i 
prestanda 

Implementering Implementering av  
förändringar i valda 
processer 

7  
Utvärdering  

8  
Styrning och  
upprätthållande 

Operativ  styrning  
och förbättring, 
processrevisioner  

De  beskrivna modellerna innehåller likartade delar och följer delvis samma 

tidsordning,  se  tabell  3.1.  Förändringen inleds i samtliga tre  modeller  med att 

någon inom organisationen blir medveten om ett  problem  och övertygas om att  

en  förändring är nödvändig och genomförbar. Ledningens utbildning och 

engagemang för projektet följs  sedan  av organisering, planering och 

kunskapsuppbyggnad. Juran är  den ende  som tydligt beskriver  en fas  av 

motstånd mot förändringar och genombrott i kulturella mönster. Därefter 

innehåller modellerna införande av nya sätt att arbeta.  Implementeringen  
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ayslutas i Newall &  Dales  modell med  en  utvärdering.  De  två övriga 

modellerna ayslutas med att  implementeringen  upprätthålls och förbättras. 

Ovanstående jämförelse av teoretiska  modeller  för  en organisations  förändrings-

faser används vid analysen av fallstudierna och resultatet ingår i modifierad  

form  i  den  arbetsmodell som presenteras i kapitel  5. 

3.6  Kritiska faktorer vid implementering av 
duglighetsstudier  

En  naturlig fortsättning på arbetet med processutveckling genom användande av 

styrdiagram är duglighetsstudier; Deleryd  (1996).  Dessa genomförs för att 

undersöka om  en  process uppnår tillräckligt bra resultat i förhållande till  de  

krav som ställts upp för  den.  Duglighetsstudier framstår för författaren som ett 

arbetssätt där liknande kunskaper om statistiska verktyg krävs som vid 

försöksplanering. Erfarenheter från implementering av duglighetsstudier kan 

därför vara värdefulla vid  studier  av implementering av försöksplanering.  

Sex  dimensioner med betydelse för framgången av  en  implementering av 

duglighetsstudier  har  identifierats av Deleryd &  Deltin (1997), se  figur  3.4. 

Modellen har  tagits fram genom  en  sammanställning av teorier som  sedan  

testats  via  fallstudier av nio svenska industriföretag. Av undersökningen 

framgår att samtliga fallstudieföretag arbetat med dimensionerna "kick off", 

"utbildningsinsatser" och "strukturerat arbetssätt".  De  företag som varit mest 

framgångsrika i  sin  implementering  har  dessutom målmedvetet arbetat med 

dimensionerna "ledning", "kommunikation"  samt  "kontinuerligt stöd".. 

Undersökningen visar att samtliga  sex  dimensioner i modellen  har  betydelse för 

framgången av  en  implementering,  men  i olika  grad. Den dimension  som enligt 

Deleryd &  Deltin (1997) har  minst betydelse är "Kontinuerligt stöd". 
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Figur 3.4  Ishikawadiagram  over  faktorer som är kritiska  for  implementering 
av duglighetsstudier. Frän Deletyd &  Deltin (1997). 

3.7  Kritiska faktorer vid implementering av 
försöksplanering 

Sandvik Wiklund  (1992) har  genom  studier  av  20  svenska industriföretag 

identifierat faktorer av betydelse för implementering av försöksplanering.  De  

företag som lyckats bäst karaktäriseras enligt Sandvik Wiklund av: 

• En  företagskultur som betonar ständiga förbättringar. 

• En  företagskultur där alla medarbetare  har  befogenhet att fatta egna beslut 

och planera sitt eget arbete. 

• En  mycket engagerad företagsledning som stödjer projektet. 

• En person  utsedd att ansvara för projektets genomförande. 
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• En  eller flera eldsjälar som  driver  projektet. 

• Implementeringen  genomförs anpassad till det aktuella företaget. 

• Träning och utbildning sker anpassat till det aktuella företaget. 

• Information  och utbildning ges till  all  berörd  personal inklusive  ledningen. 

• Internutbildning sker i projektteam och försöksplanering används som ett 

förbättringsverktyg  under  utbildningen. 

• Arbetssättet sprids inom företaget  via  många olika informationsvägar. 

• Ett praktiskt experiment genomförs med lyckat resultat. 

• Formulär som underlättar användandet av försöksplanering används. 

• Implementering av ett flertal olika kvalitetstekniska arbetssätt sker parallellt i 

företaget. 

Faktorer som kan verka hämmande på  en  implementering är enligt Sandvik 

Wiklund  (1992):  

• Omorganisationer i företaget. 

• Rädsla för förändringar och nya metoder. 

• Motstånd mot att ta  tag  i stora  problem. 

3.8 Underlättare 

Underlättaren är  en  resursperson  med  speciella kunskaper  om de  verktyg och 

arbetssätt  som  används  samt  kunskaper  om  arbete i grupp.  En  underlättare är  

normalt  inte  medlem  i arbetsgruppen, utan fungerar istället  som  dess tränare/ 

instruktör34.  En  underlättare är  enligt  Wig  (1997): 

34  English: Coach. 
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• Lärare och instruktör som skapar goda förutsättningar för träning och 

inlärning för ett visst antal personer. 

• Konfliktlösare. 

• Konsult som kan svara på frågor och ge råd. 

• Bol'plank och  partner.  

Underlättaren är inte beslutsfattare,  problemspecialist eller  någon  som  manar  på  

andra att utföra sina arbetsuppgifter;  Wig  (1997).  För att bli  en  bra underlättare 

krävs träning,  men  också vissa personliga egenskaper.  Wig  menar att följande 

karaktäriserar  en person som kan  utses till underlättare: 

• Professionell bakgrund spelar liten  roll.  

• Gott  anseende inom organisationen. 

• God  förmåga att kommunicera. 

• Förmåga att kombinera teori och praktik. 

• Förmåga att lära kontinuerligt genom att göra. 

• Lättillgänglig. 

• Erfaren.  

Under de  fallstudier som beskrivs i nästa kapitel  har  författaren arbetat som 

aktionsforskare35  och samtidigt verkat i rollerna som forskare, underlättare och 

konsult/problemlösare.  

35  Forskningsansatsen diskuteras närmare i kapitel  2.  
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4  FALLSTUDIER 

Kapitlet ger inledningsvis  en  presentation av  de  två fallstudieföretag som ingått 

i undersökningen. Därefter redovisas fallstudierna och arbetet i forsknings-

projektet i kronologisk ordning.  

4.1 Permascand AB  

Avdelningen för materialteknik på Permascand  AB  i Ljungaverk är  en  liten och 

specialiserad enhet som tillverkar högkvalitativt  kiselpulver  och kiselnitrid-

pulver för  de  europeiska, asiatiska och nordamerikanska marknaderna.  

En  affärsplan för tillverkning av förädlade kiselbaserade produkter  togs  fram  

1978  på Kemallord Industrikemi. Två år senare var  man  igång med produktion 

av  kiselpulver  och  1983  startade produktionen av kiselnitridpulver,  se  figur  4.1.  

År  1990  övertogs verksamheten av Permascand  AB.  Fram till  1990  användes 

kiselråvara från  den  dåvarande egna tillverkningen.  Sedan  tillverkningen av 

Usel upphörde  1990 har  råvaran köpts  in  från företag i  Norge  och Frankrike. 

Företaget  har  varit certifierat enligt  ISO 9001 sedan 1992.  

Permascand  AB  ingår i Akzo-Nobel-gruppen och hade  under 1997  omkring  200  

anställda. Fallstudien genomfördes på Avdelningen för materialteknik på 

Permascand  AB  (Permascand). Där var  man under 1997  fem personer, samtliga 

utan akademisk utbildning. 

Permascands kunder finns främst inom  den  keramiska och  den  pyrotekniska 

industrin, och omkring  95%  av försäljningen utgör export. Permascand är det 

enda företag i  Sverige  som tillverkar kiselnitridpulver, och  har under de  senaste 
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två åren ökat  sin  omsättning med över  50% per  år.  De  viktigaste konkur-

renterna fmns i Tyskland och  Japan.  

Figur 4.1  översiktlig beskrivning av Permascands tillverkningsprocess för 
kiselnitridpulver.  

4.2 AC Cerama AB 

AC  Cerama  AB  (ACC)  i Robertsfors  har som  affärsidé att "från i& till  produkt  

vara  en  kundorienterad samarbetspartner och leverantör  av  högpresterande  

pulverkomponenter,  och därmed stödja industrins ansträngningar till ökad  

effektivitet  och förbättrad miljö i olika  system  och  processer". 

Basen  för verksamheten är  en  patenterad metod för framställning av konstruk-

tionskeramer. Företaget utvecklar och tillverkar heltäta och komplext formade 

keramkomponenter (figur  4.2) samt  till viss  del  slitdelar i metallmatriskompo-

siter. Kunderna återfinns inom process- och verkstadsindustrin i  Europa  och  

USA.  Olika prototyper är  under  utprovningar och produktionen ökar gradvis. 

Hälften av  den  fakturerade försäljningen utgör export. Råvaran i  form  av 

pulver köps främst från  Sverige  (Permascand), Tyskland och  Japan.  
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Verksamheten  har  sitt ursprung i Aseas högtryckslaboratorium som startades i 

Robertsfors  1965.  År  1984  ombildades det till ett flerägt teknikbolag, Asea 

Cerama  AB,  för att  under  kommersiella  former  bedriva utveckling  samt  licens-

försäljning. Utvecklingsarbetet var till  en  början koncentrerat till varmhållfasta 

keramkomponenter i gasturbiner för bilar. Bolaget  har en  patentportfölj med  20 

patent  och  har  sålt ett tiotal  licenser  till teknildedande företag i  Europa, Japan  

och  USA.  

År  1993  sålde ägarna ABB  AB,  Kemallord Industrikemi  AB,  Sandvik  AB  och  

AB Volvo  företaget till dess ledningsgrupp. Det ägarledda småföretaget foku-

serar på tillväxt genom egen tillverkning av kundspecifika pulverkomponenter. 

Företaget  har  idag  13  anställda, varav hälften med akademisk utbildning, och 

omsätter  12  MICr. 

(
• 

Pulver- 	
7—

blandning 	
>  Formning Densifiering  

V  

C 	
"\ 

Leverans   Avsyning   Bearbe ning 

	i 	/  	.1 

Figur 4.2  Schematisk beskrivning av ACCs tillverkningsprocess  for  keramiska 
komponenter.  

4.3 Forskningsprojekt 

Vid årsskiftet  1994/95  inleddes arbetet med forskningsprojektet  "Offensiv  

kvalitetsutveckling vid tillverkning av högpåkända keramprodukter"  Projekt- 
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gruppen med representanter för  de  deltagande organisationema36  träffades  

under  våren  1995  och diskuterade mål och förväntningar med projektet, liksom  

de  medverkande personernas och organisationernas olika  roller.  

På  ACC  hade man  tidigare beslutat  sig  för att pröva arbetssättet  med  planerade 

faktorförsök istället för  de  experiment  med test av en faktor  i  taget som man  

tidigare använt  sig  ay.  Syftet  med  förändringen  var  att snabbare försöka skapa  

en  kunskap  om  vilka parametrar  som  inverkar  på  tillverkningsprocessen, för att 

kunna styra  den på  ett bättre sätt.  

Under  februari och mars  1995  genomförde författaren besök  på  ACC  och 

Permascand. Även IFÖ  Ceramics  AB  i Bromölla, tillverkare  av bland  annat 

stora kerarniska högspänningsisolatorer, besöktes. Grundläggande  ideer om  

försöksplanering presenterades för  respektive  företagsledning och existerande  

problem  i  de  olika tillverkningsprocesserna diskuterades.  På  samtliga företag 

fanns  en  viss medvetenhet  om  existensen  av  samspelseffekter.  Dock  hade man  

inte tidigare försökt anpassa sina experiment för att kunna mäta eventuella 

samspelseffekter.  

Volvo  Aero  Corporation,  som  är avnämare till  ACC,  anslöt  sig  till  projektet 

under maj 1995. Projektgruppen  träffades och enades  om en  projektorganisa-

tion  samt om en  specificerad  projektplan.  Ett samarbetsavtal undertecknades 

och  gruppen  diskuterade  aktivitetsplanen  för  de  närmaste  tolv  månaderna. I 

syfte att introducera statistiskt planerade faktorförsök för  projektgruppen  och 

för medarbetarna  på de  deltagande företagen beslöt  gruppen  att genomföra  en  

pilotstudie; Garvare  (1995),  Garvare  (1996)  och Garvare  (1997).  Syftet  med 

pilotstudien var  att arbetssättet  skulle  prövas i liten  skala  för att  sedan  kunna 

genomföras i  form av mer  omfattande experiment i  respektive  företag.  

36  Projektgruppens sammansättning beskrivs i aysnitt  1.4.  
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4.3.1  Förberedande arbeten inför pilotstudien  

En  arbetsgrupp bildades  på  ACC  för genomförandet  av pilotstudien.  Medlem-

mar i  gruppen var  teknikchefen  samt  fyra  personer med ansvar  för olika aysnitt 

i tillverkningsprocessen. Författaren  deltog  i arbetsgruppen  som  observatör, 

ideollplank och underlättare. 

Inför  starten av pilotprojektet på  ACC  höll företagets  VD  en  allmän genomgång  

med  hela personalen  om  syftet  med  forskningsprojektet och  med pilotstudien.  

Därefter genomfördes  en intern  för personerna i arbetsgruppen  under tre  

halvdagspass. Utbildningen genomfördes  av  författaren och behandlade arbets-

gången  vid  försöksplanering, försöksmatriser, analys  av resultat samt  vissa 

statistiska grundbegrepp, exempelvis standardavvikelse och referensintervall.  

4.3.2  Genomförande  av  pilotstudie  på  ACC  

Arbetsgången för pilotstudien hämtades från Olausson  (1992):  

• Formulera problemet/definiera  målet med  försöket. 

• Sarnia  in  förhandsinformation. 

• Välj  resultatvariabel.  

• Välj  de faktorer som  skall varieras och nivåer för  dem.  

• Välj försöksplan. 

• Utför försöket  enligt planen.  

• Analysera  datamaterialet  och presentera  resultatet  grafiskt. 

• Dra slutsatser.  

Som studieobjekt valdes  en  förhållandevis enkel produkt, nämligen trådledare 

(figur  4.3).  Dessa används i trådmagasin (fournisseurer) till vävmaskiner inom 
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textilindustrin och  har  tillverkats  av  ACC  i  serieproduktion sedan 1990. 

Materialet  i trådledarna  består av en  blandning  av  kiselnitrid och kiselkarbid.  

Figur 4.3  Keramisk trådledare. 

Processbeskrivning 

Tillverkningsprocessen för trådledare  var  väl definierad före  projektets  början 

och  en  beskrivning fanns framtagen  på  ACC,  se figur 4.4. 

De  mycket fmkomiga kerampulvren bereds, varefter vax inblandas  under  

värmning Denna massa granuleras för formsprutning i verktyg till  en så  kallad 

grönkropp. Grönkroppen avvaxas genom avrykaing i ugn.  Den nu  poriga grön-

kroppen innesluts i  glas, som  bildar ett gastätt hölje  vid sintring under  hög  

temperatur  och mycket högt gastryck  (Hot  Isostatic  Pressing,  HIP). Vid HIP  

försluts alla  porer  i grönkroppen  under  likformig  krympning,  och  den  blir  helt  

tät. Detta resulterar i hög måttnoggrannhet och mycket goda mekaniska egen-

skaper.  Efter  borttagning  av  glashöljet aysynas komponenterna och levereras 

till  kunden.  
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Figur 4.4  Tillverkningsprocessen  for  keramiska trådledare uppdelad i process-
avsnitt.  HIP står for Hot  Isostatic  Pressing,  pressning  under  högt 
gastryck och hög  temperatur. 

Defekter  hos komponenterna  

De defekter  som brukade uppstå hos trädförarna var kända  sedan  tidigare och 

uppdelade i fyra kategorier:  

1. sprickor  

2. pirayor  

3. porer  

4. övriga fel 

Porer och pirayor var olika  former  av ytdefekter. Porer säg ut som mycket små 

runda meteornedslag. Pirayor kallades  sä  för att  de  säg ut som om  en  liten 

piraya hade varit och tagit  en  munsbit av trädledaren. Sprickor kunde vara allt 

frän mycket ytliga  defekter  till att trädledaren var i två eller flera delar. 

Kategorin övriga fel innehöll allt som inte passade  in under  någon av  de  första 
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tre rubrikerna. Det kunde till exempel vara att trädledaren hade  en  missfärgning 

eller inte var fullständigt tät, densifierad. 

Kundkrav 

För kunderna  var det  speciellt viktigt att  det område på  framsidan  av kompo-

nenten  där  tråden  löper,  den så  kallade trådförande ytan,  var helt  defektfri.  

Enligt  marknadschefen  på  ACC  var  kundernas övriga  krav på  trädförarna och  

på  leverantören följande: 

• God  måttnoggrannhet och passform hos komponenten 

• Nötningsbeständighet 

• Låg friktion mellan trådförande yta och tråd 

• Låg totalkostnad 

• Litet geografiskt avstånd till leverantören 

• Leveranssäkerhet 

• Goda personliga relationer 

• Möjlighet att skapa ett samarbete med leverantören  sä  att  den  kan fungera 

som problemlösare, inte bara leverera varor på beställning 

• God  fmansiell styrka hos leverantören. 

Marknadschefens bild av kundernas krav hade framkommit vid det nära sam-

arbete  man under  flera år  haft  med kunderna till dessa produkter. 
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Första faktorförsöket  

Under  pilotförsöket valdes antal fel (uppdelat i  de  fyra kategorierna) i förhål-

lande till det totala antalet trådledare som passerat  HIP  som  resultatvariabler.  

Dessutom valdes det totala utbytet (antalet godkända trådledare i förhållande till 

det totala antalet trådledare som passerat  HIP)  till ytterligare  en resultat-

variabel.  Anledningen till detta val av  resultatvariabler  var att dessa  under  lång 

tid dokumenterats vid aysyningen av färdiga komponenter.  De  ansågs spegla 

kundernas krav på produkten och även vara ett mått på hur väl processen 

fungerade. 

Eftersom  ACC  under  många  år  fungerat  som  ett utvecklingslaboratorium inom 

dåvarande Asea-koncernen  fanns  en stor  samlad erfarenhet  om  hur  tillverk-

ningsprocessen fungerar generellt  vid  framtagning  av  olika  prototyper samt om  

hur  olika styrparametrar inverkar  på resultatet.  Ett viktigt  steg blev  därför att 

samla och systematisera förhandsinformation  om processen.  Redan i ett tidigt  

skede  nämndes formsprutan  som en  tänkbar orsak till  variationer  i produkt-

egenskaper. 

För att identifiera vilka faktorer i tillverkningsprocessen som kunde tänkas 

inverka mest på resultatvariablerna, användes  en variant  av Ishikawa-diagram 

(även kallat fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram)  utvecklad inom ABB 

som kallas ABBorre. Varje  person  skrev ned tre rangordnade förslag för varje 

kategori på  post-it lappar. Förslagen angav det processteg där problemet antogs 

uppstå  samt  vad som förmodades orsaka  respektive  fel,  se  figur  4.5.  

Resultaten av ABBorrama summerades ihop och förslagen rangordnades. Det 

processteg (figur  4.4)  som fick mest förslag var HIP-processningen. Styrningen 

av  HIP-cykeln bedömdes som mycket viktig för resultatet. Även värme- 
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behandlingen före  HIP  ansågs vara viktig.  Gruppen  fann det intressant att 

formsprutans förmodade betydelse minskat efter arbetet med ABBorrama. 

Vaxanhopning 
	

Fyllnads- 	 Hanterings- 
grad 	 skador 

	> Pirayor 

Antal bitar 	 Uppvärmnings- 

per  kapsel 	 hastighet  
Spän 

Figur 4.5  Exempel  på  ABBorre över några formodade orsaker till felkategorin 
Pirayor  vid  tillverkning  av  trådledare  på  ACC.  

För att få  en  lagom omfattning på pilotstudien bedömde gruppen det som 

lämpligt att genomföra faktorförsöket med åtta delförsök  samt  ett mittpunkts-

försök. Detta  skulle sedan  kunna följas upp med ytterligare försöksomgångar.  

De  fem faktorer som fått högsta totalpoäng  under  arbetet med ABBorranaa 

valdes att ingå i pilotförsöket. För varje faktor bestämdes två nivåer (hög och 

låg) som kunde förmodas ge synbara effekter på resultatvariablerna  men  ändå 

inte hamna utanför det område inom vilket tillverkning är möjlig,  se  tabell  4.1.  

Parameternivåer redovisas kodade i denna  rapport.  

Försöket underlättades av att  de  valda styrparametrarna var relativt enkla att 

styra fritt. Även spårbarheten, möjligheten att följa enskilda tillverkningspartier 

från avrykning genom  HIP  (figur  4.6)  och vidare till aysyning, var okompli-

cerad eftersom processtegen följde på varandra. 
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Temp  

A  

E 
Tid  

Tabell  4.1  Faktorer som varierades  under  försöket. Nivåer på faktorerna var 
låg (—), mellan  (0)  och hög (+).  

A  Sluttemperatur vid densifiering 

B Temperatur  i värmebehandling före  HIP  

C  Temperatur  vid tryckpåläggning 

D Uppvärmningshastighet 

E Tid för tryckpäläggning 

Figur 4.6  Schematisk beskrivning  av HIP-cykeln  vid  tillverkning  av  trådledare. 
Fyra  faktorer som  varierades  under  piloersöket  }inns  markerade; 
Sluttemp.  vid  densifiering  (A),  Temp.  vid  tryckpåläggning  (C),  Upp-
värmningshastighet  (D), Tid  för tryckpåläggning  (E).  

Potentiella samspel mellan faktorerna diskuterades inom gruppen.  Optimal  

temperatur för tryckpåläggningen antogs vara beroende av hur värmebehand-

lingen gjorts. Även bästa tid för tryckpäläggning misstänktes bero av värme-

behandlingen.  Faktor  BxC, liksom BxE, var alltså parameterkombinationer som 

eventuellt  skulle  kunna ge upphov till samspelseffekter. 
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I  den HIP-press som  skulle  användas  under  försöket rymdes två kärl,  sä  kallade 

deglar.  Under  arbetet med ABBorren hade framkommit att packningstätheten, 

alltså antalet trådledare  per  degel, också kunde tänkas  ha  betydelse för utbytet. 

Eftersom det ingick två deglar i varje delförsök bestämdes att  den  ena  skulle  

packas glest och  den  andra tätt. På så sätt  skulle  även denna sjätte faktor kunna 

testas  under  försöket.  

En  reducerad försöksplan av typen  25-2  försöksplan upprättades,  se  tabell  4.2.  

Potentiella samspel mellan huvudfaktorerna diskuterades inom arbetsgruppen 

och  planen lades  upp så att huvudfaktorerna inte överlagrades med något av  de  

förmodade samspelen. Blanketter för löpande dokumentation  under  försökets 

gång utarbetades. 

Tabell  4.2 Den  försöksmatris som användes  under  första försöksomgängen i 
pilotprojektet.  Lag  nivå på  en  faktor (styrbar  parameter)  represen-
teras i tabellen av "- ". Hög faktornivä representeras av "+".  En  
medelnivå mitt mellan hög och låg nivå representeras av  "0". 

A BCDEBxCBxE 
1 - - - + + + - 
2 + - - - - + + 
3 - + - - + - + 
4 + + - + - - - 
5 - - + + - - + 
6 + - + - + - - 
7 - + + - - + - 
8 + + + + + + + 
9 0 0 0 0 0 0 0  

Efter viss diskussion beslutades att försöksordningen  skulle  randomiseras, dvs 

delförsöken  skulle  utföras i slumpmässig ordning. För att förenkla hanteringen 

planerades dock  de  delförsök med låg värmebehandlingstemperatur till början 
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av försöksomgången och  de  med hög temperatur  skulle  genomföras på slutet,  se  

tabell  4.3.  Eftersom  man  länge hade misstänkt att luftfuktigheten kunde påverka 

processen beslutades att  den skulle  mätas  under  försöket. Noteringar  skulle  

även göras om huruvida delförsöket var  en  morgon- eller kvällskörning. 

Vid varje delförsök tillverkades cirka  200  trådledare. Normalt sker  en all-

kontroll genom okulärbesiktning, så kallad aysyning, före leverans.  Under  

försöket utökades aysyningen dels genom att trådledare från olika deglar 

studerades för sig, dels genom att varje trådledare undersöktes med ayseende på 

samtliga  resultatvariabler.  Normalt räknar  man  endast ett fel  per  exemplar, 

exempelvis genom att  en  trådledare som  har  spruckit i två delar inte också 

kontrolleras med ayseende på porer. 

Avsyningen av färdiga trådledare innebar  en subjektiv  bedömning och kunde 

variera mellan olika personer. Samtliga producerade enheter från försöket 

aysynades därför av  en  enda  person.  För att undvika att påverkas av förut-

fattade meningar om vilket resultat olika parameterinställningar borde ge, hölls 

aysynaren ovetande om från vilket av delförsöken  de  olika trådförarna här-

rörde.  De  nio delförsöken genomfördes  under  två veckor enligt försöksuppställ-

ningen och resultaten återfinns i tabell  4.3.  

Det totala utbytet var märkbart lägre  under  försöket än  under normal  produk-

tion. Från det första och det fjärde delförsöket erhölls mycket låga utbyten, 

endast  55% respektive 35%  godkända enheter.  En  stor mängd enheter hamnade  

under  dessa delförsök i kategorin övriga fel.  Diskussion  uppkom  under  pågå-

ende försök om vad detta kunde bero på.  En  studie av försöksmatrisen ledde 

fram till bedömningen att snabb uppvärmningshastighet (faktor D på hög nivå) 

kombinerat med tidig tryckpåläggning (faktor C på låg nivå) eventuellt innebar  

problem.  Ett  alternativ  till detta kunde vara att värmebehandlingen samspelade 

- 62 - 



med tid för tryckpåläggning även om det bedömdes  mindre  troligt. Samspels-

effekterna överlagrade varandra och det  skulle  krävas ytterligare försök för att 

skilja  dem  åt. Någon i arbetsgruppen kommenterade att "det var ju ändå tur att 

vi  lade  upp försöket som vi gjorde, annars hade vi ju inte vetat att det var  en  

kombination av faktorer som medförde det låga utbytet". 

Tabell  4.3 Resultat  i  form  av totalt procentuellt utbyte (antal godkända tråd-
ledare delat med totalt antal trådledare, y) från  de  olika delförsöken  
under  det .första pilotförsöket  samt  beräknade effekter (Eff) av att 
ändra nivån från låg till hög på  de  studerade faktorerna. Låg nivå 
på  en  faktor representeras i tabellen av "—". Hög faktornivå 
representeras av "+".  En  medelnivå mitt mellan hög och låg nivå 
representeras av  "0".  

Försöks-  
ordning  

A  B C  DE  BxC BxE y 

1  - - - + + + -  55 
2  + - - - - + +  61 
5  - + - - + - +  74 
6  + + - + - - -  35 
4  - - + + - - +  83 
3  + - + - + - -  72 
7  - + + - - + -  83 
8  + + + + + + +  91 
9 0 0 0 0 0 0 0 87  

Eff.  -9 3 26 -6.5 7.5 6.5 16  

Analys av försöksresultat  

Under  försöken varierade luftfuktigheten kraftigt.  Den  var hög  under  första 

halvan av försöket för att  sedan  bli lägre på slutet. Luftfuktigheten var  en  icke 

styrbar störande faktor som ansågs kunna påverka utbytet från processen. 

Flera medlemmar i gruppen påpekade nyttan av att försöket åtminstone delvis 

genomförts i randomiserad ordning. Genom att inte alla delförsök med faktor C 

på låg nivå kördes i början var det möjligt att separera effekten av denna faktor 
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från effekten av luftfuktigheten.  Dock  överlagrades effekten av att ändra 

temperaturen i värmebehandlingen (faktor B) av ändringen i luftfuktigheten, 

varför detta resultat bedömdes som osäkert. 

Andra faktorer som ansågs kunna  ha  inverkat störande på försöket var  variation  

i fysisk hantering av grönkroppar (formsprutade och avrykta komponenter som 

inte  har  genomgått  HIP), samt  svårigheter att exakt styra processen enligt  de  

valda parameternivåerna. 

Resultaten för det totala utbytet analyserades för  hand  med hjälp av miniräknare 

och normalfördelningsplott. Det var inte möjligt att ta fram någon tillförlitlig 

referensfördelning utifrån försökets egna mycket begränsade datamaterial med 

endast sju effekter. Istället beräknades  en  referensfördelning med hjälp av 

tillverkningsdata från  36  ordinarie körningar  under  våren  1995. Under  dessa 

körningar hade styrparametrarna hållits på  en konstant  standardnivå i området 

mellan  de  höga och låga nivåerna i pilotförsöket. Detta datamaterial bedömdes 

som  relevant  eftersom inga medvetna förändringar gjorts av processen  under  

tiden fram till försökets genomförande. 

Slutsatsen blev att faktor C, temperaturen vid tryckpåläggning, inte kunde 

påvisas vara  inaktiv.  Likaså låg  en  samspelseffekt utanför referensintervallet. 

Eftersom tvåfaktorsamspelen överlagras på varandra gick det inte att utifrån 

detta försök avgöra vilket av samspelen BxE och CxD som var aktivt. Genom 

diskussioner och tankeexperiment framkom att samspelet mellan tryckpålägg-

ningstemperatur och uppvärmningshastighet (CxD) var betydligt mer troligt än 

samspelet mellan värmebehandlingstemperatur och tid för tryckpåläggning 

(BxE).  En  fortsatt diskussion om samspelet CxD ges nedan  under  aysnittet 

datorstödd analys av försöksresultat. 
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Varken skillnaden i packningstäthet eller tidpunkten för körningen kunde på-

visas  ha  någon inverkan på utbytet. Resultatet av mittpunktsförsöket låg långt 

över medelvärdet för  de  övriga delförsöken. Detta indikerar att faktorernas 

inverkan på processen inte på ett bra sätt kan beskrivas med  en  linjär modell. 

Valet av parameternivåer får därför mycket stor betydelse för möjligheten att 

dra slutsatser utifrån ett försök i denna process. 

Att analysera övriga  resultatvariabler  (andel sprickor, pirayor, porer och övriga 

fel) för  hand  på samma sätt som gjorts för det totala utbytet upplevdes av 

arbetsgruppen som alltför tidsödande, och det arbetet uppsköts därför i väntan 

på datorhjälpmedel.  

En  slutsats från försöket var att det fanns  en  betydande variationen i det totala 

utbytet från processen som inte kunde förklaras genom variationer i styrningen 

av  HIP-processen. I samband med pilotförsöket framkom förslag till andra 

faktorer att testa i olika försök.  Dock  innebar aysaknaden av spårbarhetssystem 

begränsningar för valet av faktorer. Att exempelvis variera förfarandet vid 

blandningen av olika kerampulver, som ligger tidigt i processen,  skulle  inne-

bära ett stort administrativt merarbete eftersom  de  olika typerna av blandning 

måste kunna spåras genom hela processen fram till aysyningen. 

Uppföljande försök 

Då  den  preliminära analysen av resultaten från pilotstudien var färdig på-

börjades ett uppföljande försök. Valet av  de  faktorer och faktornivåer som  

skulle  ingå baserades på slutsatserna från det tidigare försöket.  De  två faktorer 

som visat sig mest intressanta, uppvärmningshastighet (D) och tryckpålägg-

ningstemperatur (C),  togs  med i det nya försöket,  se  tabell  4.4.  Arbetsgruppen 

valde även att ta med temperatur vid värmebehandling (B) eftersom dess effekt 
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inte kunnat beräknas tidigare på grund av sammanfallande  variation  i luftfuktig-

heten. Faktorerna sluttemperatur vid sintring och tid för tryckpäläggning 

studerades däremot inte vid det uppföljande försöket. Dessa valdes bort för att 

samspelen mellan  de  mest intressanta faktorerna  skulle  kunna studeras utan 

några överlagringar i endast nio delförsök.  

Pilotstudien  hade tydligt visat vikten av att välja lämpliga nivåer för faktorerna. 

Skillnaderna mellan  de  höga och  de  låga nivåerna hade kanske varit väl tilltagna 

tidigare, och i det nya försöket valdes  de  närmare varandra och i närheten av  de  

nivåer som visat sig ge bästa resultaten  under  det första försöket. 

Tabell  4.4  Totalt procentuellt utbyte (y) för olika kombinationer av upp-
värmningshastighet (D) och tryckpäläggningstemperatur (C)  under 
den  uppföljande försöksomgängen. Låg nivå på  en  faktor represen-
teras i tabellen av "— ". Hög faktornivå representeras av "+ ".  En  
medelnivå mitt mellan hög och låg nivå representeras av  "0".  

D C CxD y 
1 - - + 96 
2 + - - 90 
3 - + - 87 
4 + + + 91 
5 0 0 0 92  

Resultaten från  den  uppföljande försöksomgången analyserades på samma sätt 

som i pilotstudien. Effekterna av att ändra tryckpåläggningstemperatur och 

värmebehandlingstemperatur skiftade tecken mellan  de  två försöksomgångarna. 

I pilotstudien gav höga värden på faktorerna ett högre utbyte, i  den  andra 

studien var det  de  låga värdena som gav det bästa resultatet. Det totala utbytet 

var alltså inte linjärt beroende av parameterinställningen, utan ett  optimum  

fanns någonstans mellan  de  nivåer som valts i  de  två försöken. 
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Den  samspelseffekt mellan uppvärmningshastighet och tryckpåläggnings-

temperatur som framträdde i första försöket bekräftades vid försöksomgång 

nummer två. 

Datorstödd analys av försöksresultat 

Datorprogrammet "Modde  3.0"  utvecklat av Umetri  AB  användes för att 

underlätta analysen av försöksresultat från pilotstudien. Samtliga värden från  de  

båda försöksomgångarna  samt  även mätningar som gjorts  under normal  

produktion användes och analysen visade på flera intressanta resultat.  

---95.6 
-1.0 	  

-1.0 	 -0.5 	 010 	 015 	 1 0 

D 

Figur 4.7  Konturplott över totalt utbyte som funktion av uppvärmnings-
hastighet (D) och tryckpäläggningstemperatur (C)  under den  upp-
följande försöksomgången. 

Som framgår av figur  4.7  erhålls det bästa utbytet när både uppvärmnings-

hastigheten (D) och tryckpåläggningstemperaturen (C) är på låg nivå. 
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Resultatvariabeln, det totala utbytet, ska i det här fallet maximeras. Följande 

resonemang kan dock vara intressant i  de  fall  man  strävar efter att hålla resul-

tatvariabeln  stabil  på  en  viss nivå.  Effekten  av att ändra C tycks enligt figur  4.7  

vara mycket liten då D är på  den  högre nivån. Detta ger  en  möjlighet att göra 

processen  mindre  känslig för störningar i C.  Om  det  under  produktion  skulle  

vara svårt att noggrant styra faktor C kan D läggas på  den  högre nivån. Det 

medför att förändringar i C inte  har  någon effekt på resultatet. Priset för att få 

denna mer robusta process är i detta  fall  att nivå på resultatvariabeln inte blir  

den  högsta möjliga. 

Ändrade standardinställningar i processen 

Baserat  på analysen av  pilotförsöken ändrades standardinställningen för tryck-

påläggningstemperatur  vid HIP av  trådledare  på  ACC.  Förändringen visade  sig  

dock innebära oförutsedda  problem. Andelen  defekta enheter  på grund av  

sprickor  hade  visserligen minskat,  men  istället ökade  andelen porer. Eftersom  

sprickor är betydligt lättare att upptäcka och snabbt sortera ut  vid  aysyningen 

återgick  man efter  ett  tag  till  de  gamla parameterinställningarna. 

Utvärdering av pilotprojektet 

Pilotprojektet  utvärderades genom intervjuer  med  personerna i arbetsgruppen  

på  ACC.  Flera  personer  menade  sig efter  försöken  ha  fått  en  större förståelse 

för  hur  samspel mellan  faktorer kan  inverka  på resultatet. Det  upptäckta 

samspelet mellan uppvärmningshastighet och tryckpåläggningstemperatur  var  

ett exempel  på  detta. Teknikchefen ansåg att arbetssättet  hade  lett till ett  mer  

systematiskt genomförande  av  experimenten än  vad som  tidigare varit  fallet.  En 

person  menade att försöket i praktiken inte inneburit någon förändring alls.  De  
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flesta var dock överens om att sättet att arbeta med försöksplanering stimu-

lerade till ett utökat samarbete mellan personer från olika processavsnitt. 

Teknikchefen  på  ACC  menade att försöksplanering  som  arbetssätt kräver 

långsiktighet för att fungera.  Han  ansåg att  det  i vissa  situationer kunde  vara ett  

hinder  att  man  redan  på  förhand  var  medveten  om  hur  många delförsök 

försöksomgången  skulle komma  att innehålla. När  det  uppstår ett  problem  i 

tillverkningen vill  man  naturligtvis lösa  det  mycket snabbt. Teknikchefen 

menade att  det då kan  vara svårt att sätta  sig  ner och planera för  en  försöksserie  

på  åtta delförsök,  som kanske totalt  tar  en hel  vecka att genomföra. Att istället 

chansa och skruva lite  på den parameter som  verkar  mest trolig,  i förhopp-

ningen att snabbt hitta  en  lösning  på problemet, kan  ofta kännas betydligt 

enklare. Frestelsen  kan  vara  stor  att försöka bekräfta sina egna misstankar  om  

att  det  är  en  viss  faktor som har  betydelse för  problemet.  Teknikchefen menade 

dock att  det  i längden knappast  går  fortare  med  denna  strategi,  snarare tvärt  

om.  I slutändan innebär  den  att  man har gjort en hel del  ganska oplanerat 

experimenterande  som kan  bli mycket svårt att analysera i efterhand. 

Möjligheten att använda datorprogram vid analysen av försöksresultat och 

resultat från observationer innebar  en  förenkling och upplevdes av arbets-

gruppen som  en  förutsättning för framtida  analyser  av försöksresultat.  

En  slutsats från pilotprojektet var att projektet på ett bra sätt fungerat som  en  

introduktion av försöksplanering.  De  avgränsningar som gjorts till  en  delkedja 

av tillverkningsprocessen för  en  produkt upplevdes medföra att pilotstudien fick  

en  tillräcklig omfattning, såväl pedagogiskt som tekniskt. 
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Fortsatta försök 

Arbetsgruppen ville efter pilotprojektet gå vidare och försöka optimera 

processen, inte bara ta reda på vilka faktorer som inverkar på resultatet.  En  

försöksplan  togs  fram för att försöka kartlägga responsytor för intressanta 

faktorer. Försöket påbörjades,  men  det visade sig svårt att styra vissa faktorer 

till  de  nivåer som ställts upp i  planen. Under den  tid då utrustningen byggdes 

om, så att  de  valda faktornivåerna  skulle  kunna användas, byttes vissa tillsats-

material vid  en  annan  del  av tillverkningen ut mot nya material. Förutsättning-

arna att fortsätta responsyteförsöket förändrades därmed och försöket fullföljdes 

aldrig.  

4.3.3  Utbildning i multivariata analysmetoder  

Under  mars  1996  deltog två personer från arbetsgruppen tillsammans med 

författaren i  en  fyra dagars företag  sextern  utbildning kallad "Rationella verktyg 

för processutveckling och modellering".  Kursen  behandlade användandet av 

olika multivariata metoder för processförbättring med hjälp av datorprogram-

met "Simca P". Utbildningen genomfördes av Umetri  AB,  som också utvecklat 

programvaran.  

Under  övningarna studerades förutom ett  antal  exempel även riktiga 

processdata från tidigare  HIP-cykler på  ACC.  Denna första  studie  visade dock 

inte  på  några entydiga samband mellan  processens  styrning och dess  resultat. 

De  kunskaper i multivariat analysteknik  som  erhållits  under kursen  fördes 

vidare till övriga medarbetare i arbetsgruppen  under det  fortsatta arbetet  på  

ACC.  Samband mellan  hur  olika  partier av  trådledare  hade  tillverkats och 

vilket  resultat  detta  hade  givit i  form av antal  godkända enheter  vid  aysyningen 
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analyserades. Enbart mätningar frän  HIP-cykler studerades i detta skede. Det 

visade sig snabbt att endast  en  liten  del  av  de  icke godkända produkterna, 

omkring  20%,  kunde hänföras till  den  uppmätta variationen i styrningen av  

HIP-utrustningen. Det fanns inget enkelt sätt att koppla uppgifter om 

tillverkningen före  HIP  till enskilda partier av trädledare. För att lösa detta  

problem  skisserades ett  system  för datoriserad insamling av tillverknings-

uppgifter frän hela processen.  

4.3.4  Spårbarhetssystem och processdatabas  på  ACC  

Idén med förslaget till spärbarhetssystem var att länka ihop alla mätningar i 

tillverkningskedjan i  en  databas. Ett flertal syften med systemet formulerades: 

• Att lagra tillverkningsdata på ett sätt  sä  att  de  blir lätt åtkomliga, exempelvis 

om  en  kund ställer frågor om ett visst levererat parti. 

• Att underlätta analys av vilka faktorer som inverkar på processen, exempel-

vis analys av försöksresultat, multivariat analys eller användande av olika  

former  av sambandsdiagram. 

• Att, om något går snett  under  tillverkningen, i efterhand kunna  se  vad som 

blivit fel för att kunna förebygga detta. 

• Att sortera ut felaktiga enheter så tidigt i tillverkningen som möjligt. 

• Att även efter ett långt uppehåll i tillverkningen av  en  viss produkt kunna gå 

tillbaka och  se  precis hur  man  gjorde sist då det blev ett lyckat resultat. 

• Att skapa enhetlighet i lagringen av uppgifter. 

• Att spara samma  data  enbart på ett ställe. 

Som  databashanterare valdes  "MS-Access".  Valet  av program gjordes delvis 

med tanke på de  stora likheterna  med  "MS-Excel",  som  alla medarbetare  sedan  

tidigare  var  väl bekanta  med.  
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Tanken  med systemet var att så mycket av mätningarna som möjligt  skulle  

samlas  in  automatiskt  via de  givare som redan fanns inkopplade eller enkelt 

kunde kopplas till det befintliga datornätverket. Manuell insamling av övriga 

uppgifter  skulle  ske  via  formulär med ett utseende som efterliknade  de  liggare 

som då användes. 

Relationsdatabasen baserades på tabeller,  en  för varje processteg. Systemet 

krävde  en  utökad märkning av alla produkter i arbete. Varje tillverkat parti 

komponenter fick ett eget ID-nummer vid varje processteg. 

Databasutveckling 

Inför utvecklingen  av databasen  genomfördes intervjuer  med all personal på  

ACC  om  vilka  variabler som skulle  lagras i  de  olika processavsnitten. 

Intervjuerna och databasutvecklingen genomfördes till största  delen av en av  

medarbetarna  på  ACC  i samarbete  med  författaren. Formulär  togs  fram för  

manuell  inmatning  av  uppgifter  som  inte gick att samla  in  automatiskt, 

exempelvis ordernummer, blandningsförhållanden och olika  typer av  råvaror.  

Bland  flera medarbetare  på  ACC  fanns redan tidigt i  projektet  funderingar  om  

hur  det skulle gå  att verkligen förändra gamla invanda arbetssätt och införa ett 

nytt  system.  Tidigare erfarenheter  av  liknande  projekt hade  inte varit odelat 

positiva. 

Utökning av antalet produkter i sparbarhetssystemet 

I inledningsskedet dokumenterades tillverkningen parallellt både i det gamla 

dokumentsystemet och i  den  nya databasen. Från början var det tänkt att 
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databasen endast  skulle  omfatta  de  produkter som tillverkades i större serier.  

Den  positiva utvecklingen med spårbarhetssystemet medförde dock snabbt ett 

beslut om att tillverkningen av samtliga keramiska produkter  skulle  dokumen-

teras i databasen. 

Även det gamla systemet gav möjlighet att spåra tillverkningsdata för enskilda 

partier/batcher. Genom att slå upp i pärmar kunde  man se  hur  en  viss produkt 

var tillverkad många år tillbaka. Detta gällde dock inte samtliga processavsnitt 

och förutsatte att  man  hade gott om tid. Det nya systemet gav möjlighet att 

snabbt plocka fram uppgifter. Dessutom hade det  den  fördelen att det som 

lagrades i databasen var uppmätta värden från processen, så kallade är-värden, 

och inte  de  värden som operatören ställt  in  styrparametrarna för utrustningen 

på, så kallade bör-värden.  

4.3.5  Processmätningar och experiment vid 
Permascand 

Tillförlitlighet och reproducerbarhet är två viktiga  aspekter av  Permascands 

pulvertillverkning för avancerade keramiska  komponenter.  Ett  flertal  styr-

parametrar och  resultatvariabler har sedan  många  år  tillbaka  kontinuerligt  

uppmätts i tillverkningsprocessen.  Den mest  avancerade mätutrustningen fanns 

kopplad till vacuumugnen,  det  processavsnitt där  kisel  reagerar  med  kväve.  

Dock  var det,  precis  som på  ACC,  mycket komplicerat att i efterhand  gå  till-

baka och  se  faktiska nivåer  på  styrparametrarna.  Dokumentationen av  styrpara-

metrar för vacuumugnen  bestod av  pappersutskrifter  med  mätresultaten angivna  

var 60:e minut.  Gamla processdata studerades därför främst i  de  fall  någonting 

inte fungerat  normalt,  exempelvis  om en  viktig produktegenskap plötsligt 

försämrats. 

- 73 - 



Problemet med svårtillgängliga mätresultat gjorde det svårt att  se  kopplingar 

mellan variationer i egenskaper hos produkterna och variationer i styrningen av 

processen. För att lösa dessa  problem  påbörjades installationen av ett  system  

för automatisk lagring av mätuppgifter i  en  databas. Installationen av detta  

system  pågick fortfarande vid tryckningen av denna uppsats. 

Eftersom Permascand vid projektets början endast hade två anställda och 

produktionen måste prioriteras, fanns det liten tid till utveckling av processer 

och produkter.  Dock  ansåg  man  att även om tillverkningen fungerade mycket 

bra behövde processen vidareutvecklas för att vara konkurrenskraftig även i 

framtiden. 

Vid utvecklingen av tillverkningsprocessen på Permascand genomfördes  under  

1980-talet  en  serie försök i vacuumugnen.  Under  dessa försök varierades  en  

faktor i  taget  varefter resultatet studerades. Nivåer på ett flertal tillverknings-

parametrar dokumenterades  under  försöken, liksom även egenskaper hos  de  

färdiga produkterna. Dessa mätvärden studerades i efterhand med hjälp av 

principalkomponentanalys. Undersökningen genomfördes av  personal  på 

Permascand i samarbete med författaren. På grundval av analysen valdes fem 

intressanta styrparametrar ut till att ingå i ett verifierande försök.  En  försöks-

plan av typen  2'  med fem studerade faktorer i åtta delförsök utformades. 

Varje delförsök bedömdes ta omkring  en  vecka att genomföra. Försöket hade 

dock ännu inte genomförts vid tryckningen av denna uppsats.  Till  detta fanns 

ett flertal orsaker: 

• Brist  på tid och resurser. Försäljningen av produkter gick mycket bra och  

man  ville inte riskera att störa  en  pågående produktion med aktivt experi-

menterande. 
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• Det var  problem  med  malningen,  ett senare  led  av tillverkningsprocessen, 

vilket krävde  extra  resurser att hantera. 

• Systemet för automatisk datainsamling  tog  längre tid än beräknat att starta 

igång.  Den person  som främst arbetade med insamlingssystemet var 

dessutom  under en  längre tid fullt upptagen med att flytta företagets stora 

majac-kvarn.  

4.3.6 Integration av  tillverkningsinformation från 
Permascand och  ACC  

Ett  av  syftena  med de  olika systemen för insamling  av  mätresultat  hos  

Permascand och  ACC  var  att kunna integrera insamlad  information  från hela  

den  gemensamma tillverkningsprocessen (från pulverråvara till färdiga  kompo-

nenter).  Genom preliminära sammanställningar  av  mätresultat från  de  båda 

företagen och principalkomponentanalys  av  dessa  har variationer  i pulveregen-

skaper till  en del  kunnat kopplas till  andelen  godkända  komponenter vid  

aysyningen  av  färdiga trådledare.  Den  ansvarige för utvecklingen  av  spårbar-

hetssystemet  på  ACC  gjorde  bedömningen att detta  skulle komma  att bli ett 

mycket intressant  projekt  fortsättningsvis.  

4.3.7  Fortsatta försök  på  ACC  

Under  hösten  1997  planerades att testa ändringar  av  fyra styrparametrar i form-

sprutan och  en parameter  i avrykningen. Försöket  var av typen 2'  där  fem  

parametrar studeras i  16  delförsök. Författaren  deltog som  bollplank  vid 

planeringen av  försöket.  Experimenten  genomfördes  på  ACC  under  januari  

1998.  Ett  70-tal  enskilda  komponenter  tillverkades,  4  för varje  parameter- 
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inställning.  Analysen  av försöksresultaten pågick fortfarande vid tryckningen av 

denna uppsats. 

Principalkomponentanalysen  på  ACC  innebar att  variation  i styrparametrar och 

störande  faktorer  kopplades till  variation  i  resultatet  från  processen. Den  

förhållandevis  lilla variationen hos  tillverkningsparametrarna  under normal 

produktion  medförde svårigheter att bygga upp tillförlitliga  modeller  över  

processen. Behov  fanns att genomföra experiment för att stärka dessa  modeller.  

Ett tillvägagångssätt  som  visade  sig  fungera bra  på  ACC  var  att:  

1. Analysera processen med hjälp av principalkomponentanalys.  

2. Identifiera misstänkt aktiva styrparametrar.  

3. Verifiera dessa parametrars inverkan på processen genom planerade försök.  

4.3.8  Utvärdering  av  spärbarhetssystem och 
multivariat analys  på  ACC  

I mars  1998  hade spårbarhetssystemet och processdatabasen varit i  drift under  

sju månader. Omkring ett tusen olika variabler samlades  in  parallellt, varav 

ungefär hälften helt automatiskt och övriga  via  manuell inmatning i dator-

formulär. 

Responsen på  processdatabasen och spårbarhetssystemet  blev  efterhand mycket  

positiv bland  medarbetarna  på  ACC.  Möjligheterna att enklare kunna  få  fram  

information om  hur  olika  produkter har  tillverkats uppskattades, liksom även 

möjligheterna att ställa frågor och  se  exempelvis till vilka  produkter en  viss 

pulverleverans använts.  Systemet  innebar  samtidigt  ett merarbete för några  

personer.  Produkterna måste kunna spåras genom hela tillverkningskedjan och 
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varje tillverkningsomgång i  de  olika processtegen fick ett eget identifikations-

nummer som  man  var tvungen att hälla reda på. 

Multivariat analys av mätningar från tillverkningsprocessen hade använts endast 

i begränsad omfattning  under  det halvår systemet varit i  drift. En  erfarenhet  

man  dragit var att  de  multivariata modellerna krävde underlag från försök för 

att bli tillräckligt bra.  Den  naturliga variationen i många av tillverknings-

processens viktiga styrparametrar var antagligen inte tillräckligt stor för att ge 

tillförlitlig  information  om sambanden i processen.  En alternativ  förklaring till 

att  de  multivariata modellerna inte hade tillräcklig precision kunde vara att 

några viktiga parametrar inte mättes och därför inte fanns med i datamaterialet.  

En  fortsättning planerades på  den  utbildning i multivariat analys som tidigare 

genomförts. Önskemål fanns  bland  flera medarbetare om att vidareutbilda sig i 

tolkningen av resultat från genomförda principalkomponentanalyser. Utbild-

ningen planerades att genomföras på företaget med hjälp av lärare från pro-

gramvaruleverantören. 
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5  ARBETSMODELL FÖR IMPLE- 
MENTERING  AV  FÖRSÖKS- 
PLANERING 

I detta kapitel sammanfattas erfarenheterna frän fallstudierna till  en  arbets-

modell för implementering av statistisk försöksplanering med tillämpning på till-

verkare av konstruktionskeramer. 

Källor till författarens förståelse av forskningsområdet  har  varit teori,  studier  av 

andras erfarenheter från liknande forskningsprojekt  samt  samarbete med före-

tagen i projektgruppen. Nedanstående förslag till arbetsmodell  har  byggts upp 

efterhand  under  forskningsprojektets gång. Teoriutvecklingen  har  bestått av 

upprepade iterationer mellan författarens tentativa hypoteser och det empiriska 

material som erhållits  under  fallstudierna.  

5.1  Arbetsmodellens huvudfaser  

Den  jämförelse av processutvecklingsmetoder som presenterades tidigare i av-

snitt  3.5  bildar  en  struktur för  de  huvudfaser som bygger upp arbetsmodellen. 

Erfarenheter som erhållits vid praktisk tillämpning av försöksplanering i  fall-

studieföretagen bildar  sedan  innehåll i denna struktur. Arbetsmodellen för 

implementering av försöksplanering  har  indelats i tre huvudfaser:  

1. Planering och utbildning  

2. Pilotprojekt  med nytt arbetssätt  

3. Utvärdering, upprätthållande och förbättring. 
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Mål och  
Led- 	strategi, 	Övriga med- 
ningens 	val av 	arbetares 
utbildning arbetssätt utbildning  

Utökad 
omfattning 

Automati-
sering 

Vidare-
utbildning 

Utvärdering 
& förbättring 

Företags-
nätverk 

Leverantörer 
& kunder 

Tid  

Utvärdering 

Test  av nytt 
arbetssätt 

Förslag till arbetsgäng i  de  olika faserna i implementeringsmodellen  samt  kom-

mentarer till arbetsgängen beskrivs nedan,  se  även figur  5.1.  Arbetsmodellen 

förutsätter att någon inom organisationen  har en  medvetenhet om existensen av  

problem  som kan tänkas lösas med hjälp av kvalitetstelmiska angreppsätt, 

motsvarande det första steget i tabell  3.1. Den  första  fasen  i arbetsmodellen, 

"planering och utbildning", representerar steg två till tre i tabell  3.1. Den  

andra  fasen,  "pilotprojekt med nytt arbetssätt",, representerar steg fyra till  sex  i 

tabell  3.1. Den  sista  fasen  i arbetsmodellen, "utvärdering, upprätthållande och 

förbättring", representerar steg sju och åtta i tabell  3.1.  

Fas 1 	 Fas 2 	 Fas 3  

Medvetenhet Planering och utbildning  Pilotprojekt 	Utvärdering, upprätthållande & förbättring  

Figur 5.1  Huvudfaser  samt  exempel på några aktiviteter vid implementering av 
försöksplanering i  en organisation. 

5.1.1  Medvetenhet  

En  förutsättning för att ett implementeringsprojekt överhuvudtaget ska komma 

igång är naturligtvis att någon  person  inom organisationen blir medveten om att 

ett  problem  existerar och övertygas om att  en  förändring är nödvändig och 

möjlig att genomföra. 
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Denna första  fas har  inte närmare studerats i forskningsprojektet.  Både på  

Avdelningen för materialteknik  på  Permascand  AB  (Permascand) och  på AC  

Cerama  AB  (ACC)  hade man  redan före  projektets  början erfarenhet  av  att 

genomföra experiment i syfte att utveckla  respektive  tillverkningsprocess.  På  

ACC  fanns  en  medvetenhet  bland  några  personer om  existensen  av  försöks-

planering.  Det  fanns  både på  ACC  och  på  Permascand  en  strävan att lära  sig 

mer om  verktyg för att förbättra  kvaliteten på produkter  och  processer. 

Ledningen på  ACC  tog  själva  initiativ  till att  delta  i forskningsprojektet inom 

ramen för NUTEKs  programområde Pulverteknik 90. Ledningen på  

Permascand  tog vid  förfrågan  direkt  initiativ  till  egen  medverkan i forsk-

ningsprojektet.  

5.1.2  Planering och utbildning 

Ett första steg vid implementering av ett nytt arbetssätt kan vara att identifiera 

organisationens behov av förbättringar.  Val  av arbetssätt beror av vilken inrikt-

ning organisationen för närvarande  har:  

• Är inriktningen att öka  den  inre effektiviteten genom att successivt styra mot 

minskad processvariation, kan exempelvis Shewharts styrdiagram, försöks-

planering,  robust  konstruktion, multivariat analys eller duglighetsstudier av 

processer användas. Att lära genom  passiv observation  tar i allmänhet längre 

tid än att lära genom experiment,  men  kan istället ofta göras utan att störa 

pågående verksamhet i  den  studerade processen. 

• Är inriktningen för förbättringsarbetet att öka  den  yttre effektiviteten och 

åstadkomma genomgripande förändringar i prestanda hos processen kanske 

utgångspunkten för problemanalysen måste ligga på ett högre  plan.  Ett sätt 

att ta reda på om företaget arbetar med rätt saker kan vara  en  marknads- 
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analys. Kundernas behov och förväntningar bör vara styrande och kan 

översättas till produkt- och processegenskaper exempelvis genom så kallad 

kundcentrerad planering37. Försöksplanering kan kombineras med kund-

centrerad planering till  en  förenad analys'. 

Forskningsprojektet  har  fokuserat på implementering av försöksplanering, 

varför endast detta beskrivs nedan. Det är dock tänkbart att arbetsmodellen 

även kan vara användbar vid implementering av andra statistiska arbetssätt. För 

detta talar modellens generella struktur.  

All  studerad teori pekar på att ledningens aktiva stöd för  den  här typen av 

förändringsarbete är centralt för att det ska  ha  förutsättningar att bli framgång  s-

rikt. Erfarenheterna från fallstudierna emotsäger inte befintlig teori i detta 

ayseende. Ledningens stöd kan exempelvis bestå av aktivt personligt deltagande  

under  olika  former  av planeringsmöten. Engagemanget ställs ofta på  sin  spets 

vid tilldelning av resurser.  

De  undersökta fallstudieföretagen  har  få anställda,  4 respektive 13  personer. 

För större organisationer med fler anställda behöver det som i arbetsmodellen 

betecknas med "ledningen" kanske inte alltid vara  den  högsta företagsledningen 

utan kan gälla chefer på  en  lägre nivå som normalt leder denna typ av 

förändrings- och förbättringsarbete inom organisationen. 

Inför  en  implementering av processutvecklingsmetoder bör ledningen tidigt få  

en  grundläggande utbildning i  offensiv  kvalitetsutveckling, dess grundläggande 

värderingar  samt  olika verktyg och arbetssätt. Utbildning i  offensiv  kvalitets-

utveckling behövs dels för att ge ledningen möjlighet att välja om och i så  fall  

37  English; Quality Function Deployment (QFD). 
38  English; Conjoint Analysis. 
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hur  man  vill gå vidare med att pröva nya arbetssätt, och dels för att skapa ett 

starkare engagemang. Utbildningen till personerna i ledningen kan exempelvis 

ges  under  ett  par  halvdagspass med några dagars mellanrum. Förutom hos 

ledningen behöver även  en  förståelse skapas för projektet hos  all  annan berörd  

personal.  Utbildning av övriga medarbetare kan ske  under en  till två dagar, 

eventuellt i samband med  starten  av det pilotprojekt som beskrivs nedan. Det  

har  i fallstudierna visat sig betydelsefullt att praktiska exempel från  den  egna 

organisationen används i  all  teoretisk undervisning. 

Ledningen bör alltså välja strategi och arbetssätt utifrån  en  analys av identi-

fierade  problem. Sedan  kan mål, aktivitets- och tidplaner definieras för ett 

pilotprojekt med syfte att skapa  en  ayspark inom organisationen för det valda 

arbetssättet.  

5.1.3 Pilotprojekt  med försöksplanering 

Genom  en  ayspark i  form  av ett pilotprojekt kan ett gott internt exempel skapas 

där  en  grupp av medarbetare direkt involveras och försöksplanering prövas 

praktiskt inom organisationen. Arbetsgången kan läggas upp enligt följande:  

1. Bilda  en  arbetsgrupp.  

2. Vidareutbilda personerna i arbetsgruppen i försöksplanering.  

3. Välj ut  en  eller ett  par  kritiska processavsnitt i  en  process som är viktig för 

organisationen och bedöms  ha  stor  potential  till förbättring.  

4. Identifiera  problem  i processen.  

5. Mät så mycket som möjligt i processen före och  under  försöket.  

6. Utför försöket och analysera mätresultaten. Använd här  en  arbetsgång enligt 

exempelvis Montgomery  (1991a),  Olausson  (1992),  Bergman  (1992)  eller  

Schmidt (1994), se  även kapitel  3.3.3.  
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I  den  arbetsgrupp  som  bildades för genomförandet  av pilotprojektet  inom ramen 

för forskningsprojektet involverades  fem personer som  arbetar i tillverknings-

processen  på  ACC.  De  medverkade i arbetet  med  att planera, genomföra och 

analysera genomförda försök. Dessutom  deltog  författaren i arbetsgruppen  med  

uppgift att vara ett bollplank för  idéer samt  bidra  med  kunskaper  om  försöks-

planering. Erfarenheterna från  projektet  visar att arbetsgruppen måste innehålla  

personer som  väl känner  den  process  som  ayses att studeras  men  även  personer 

med  kunskap  om  försöksplanering.  

Pilotprojektet bör inte innebära överdrivet merarbete för inblandad  personal. 

Om  projektet upplevs konkurrera kraftigt med övrigt arbete kan det medföra att 

personalen återgår från försöksplanering till experiment där endast  en para-

meter  studeras i varje försöksomgång. 

Syftet med pilotprojektet är att genom ett praktiskt exempel engagera och ut-

bilda ledning och övriga medarbetare.  Den  process och  de  processavsnitt som 

studeras i pilotförsöket bör därför inte enbart väljas utifrån externa kunders 

behov utan även från personalens och  de  företagsintema kundernas behov. I 

forskningsprojektet  har  studierna fokuserat på tillverkningsprocesser.  De  

processavsnitt som ingått i försöken valdes utifrån följande kriterier: 

• Mätningar hade tidigare genomförts i aktuella processavsnitt. 

• Processen hade väl identifierade  problem.  

• Potentialen till förbättring och möjligheten att erhålla lyckade resultat 

bedömdes som stora. 

• De  eventuella förbättringar i processen som pilotprojektet  skulle  resultera i 

bedömdes möjliga att mäta. 
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Det  har  av fallstudieföretagen upplevts positivt att försöken inte varit påhittade 

exempel utan genomförda i  en  existerande process inom organisationen. 

Eventuellt  kan det  innebära  en  nackdel  om  pilotförsöket omfattar  processteg  i 

slutet  av en  läng  tillverkningskedja.  Det kan  ibland ge större  effekt  att i ett 

inledningsskede optimera styrparametrar tidigt i  processen  istället för att börja 

frän slutet och  kanske  kompensera för  sådant som  blivit fel redan långt tidigare.  

Både  styrdata och uppgifter  om resultat  bör mätas för att orsakssamband  dem  

emellan ska kunna fastställas. Även historiska  data som  fortfarande  kan anses  

relevanta bör användas,  bland  annat för att skatta referensfördelningen  men  

även för att avgöra vilka nivåer  på  styrparametrarna  som kan  vara lämpliga  

under  försöket. För att  datamaterialet  inte ska innehålla onödigt  brus kan det  

vara viktigt att mäta  vad  styrparametrarna faktiskt  blev,  inte  vad de  ställdes  in  

pä  för nivå.  De  uppgifter  som  samlas  in  bör vara valda för att  de  ge intressant  

information om processen,  inte för att  de  råkat vara  de  enklaste att mäta. 

Mätresultat bör lagras  så  att  de  blir lätta att  komma  åt även framgent, förslags-

vis i  en  databas.  

Under  pilotprojektet  har  det visat sig viktigt att inte välja för mänga faktorer i 

ett försök och inte  heller  för kraftigt reducerade försöksplaner.  Planer  av typen  

24  och  2'  tillsammans med centrumförsök  har  fungerat bättre än  planer  av 

typen  2  och  252.  Anledningen till detta  har  varit behovet av att kunna skatta 

tvåfaktorsamspel oberoende av huvudeffekter i processer där samspel inte är 

ovanliga  samt  att kunna identifiera referensfördelningar genom normalplottning 

av effekter. 

Är variationen i tillverkningsprocessen betydande kan det kan vara nödvändigt 

att minska osäkerheten i observationerna genom att genomföra upprepade 
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försök för varje parameterinställning. Upprepade delförsök ger också ökade 

möjligheter att skatta varianser hos observationerna och ta fram referens-

intervall för aktiva effekter. 

Erfarenheterna från fallstudierna visar att datorstöd bör användas vid analysen 

av genomförda försök. För att öka förståelsen bör dock vissa delar av analysen 

inledningsvis räknas för  hand  av medlemmarna i arbetsgruppen. Enkla grafiska 

verktyg som exempelvis tiddiagram,  histogram,  stam-blad-diagram, normal-

fördelningspapper och lådagram kan med fördel användas. Vid tolkningen av 

resultaten från ett genomfört försök är det viktigt att inte vara låst i förutfattade 

meningar om vilka faktorer som kan  ha  effekt på resultatet, utan istället vara 

öppen för nya tankar och idéer om orsakssamband.  

5.1.4  Utvärdering, upprätthållande och förbättring 

Arbetsgruppens erfarenheter från pilotprojektet bör dokumenteras löpande. 

Fallstudierna visar att följande punkter och frågeställningar kan vara viktiga för 

arbetsgruppen att utvärdera i slutet av pilotprojektet: 

• Har de  uppställda målen med projektet uppfyllts? 

• Hur  har  arbetsgruppens sammansättning fungerat? 

• Var valet av studerad process och processteg lämpligt? 

• Var valen av tillverkningsparametrar och  resultatvariabler samt  mätning av 

störande faktorer lämpliga? 

• Hur fungerade användningen av formulär  under  försöket? 

• Hur fungerade  de  valda analysmetoderna? 

• Uppnåddes förbättringar i processens resultat eller prestanda? 
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Slutsatserna från pilotförsöket bör verifieras med hjälp av uppföljande försök. 

Många olika typer av försöksplaner kan användas för optimering av processen  

samt  för att göra  den mindre  känslig för störningar. Förändringar i styrningen 

av processen bör genomföras baserade på erhållna resultat och slutsatser från 

försöken.  

Under den  sista  fasen  av  implementeringen  bör erfarenheter från pilotprojektet 

spridas inom organisationen och omfattningen av användandet av arbetssättet 

utökas för att det ska bli bestående. Försöksplanering kan exempelvis tillämpas 

i fler aysnitt av  den  process som valdes till pilotförsöket eller i andra processer 

inom organisationen, exempelvis produktutveckling, orderhantering och mark-

nadsföring.  

Implementeringen av  försöksplanering inleds  av organisationens ledning.  Efter-

hand  som  försöksplanering övergår till att bli ett standardförfarande  vid  alla 

experiment bör  ansvar  och befogenheter för tillsättande  av  arbetsgrupper,  

initiering av  nya försök  samt  utvärdering och förbättring flyttas neråt i  

organisationen.  Nytillkomna medarbetare måste naturligtvis utbildas i  de  arbets-

sätt  som de  förväntas använda  sig  ay.  

Prioritering av förbättringsinsatser bör göras med utgångspunkt i kundernas 

behov, krav och förväntningar. Detta gäller dels för interna kunder inom 

organisationen (exempelvis medarbetare i efterföljande processteg) och dels för 

externa kunder utanför organisationen. 

För att försöksplanering inte ska upplevas som ett onödigt betungande sätt att 

genomföra experiment bör insamling av  data  automatiseras så långt som det är 

praktiskt möjligt. Alla mätningar som görs i processer och på produkter bör 
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dokumenteras, liksom  de  formulär och analysmetoder som används  under  

försöken. 

Ett erfarenhetsutbyte bör ske inom organisationen och kanske också i nätverk 

tillsammans med andra organisationer. Ett snabbt sätt att förbättra det egna 

sättet att arbeta kan vara att jämföra det med hur  man  gör i andra organisa-

tioner, både inom  den  egna branschen och i andra branscher. Användandet av 

försöksplanering kan efter  hand  även omfatta organisationens leverantörer och 

kunder.  

5.2  Kommentarer till arbetsmodellen 

Ett mäl  med  arbetsmodellen  har  varit att  den  ska vara baserad  pä  de  grundlägg-

ande värderingar inom  offensiv  kvalitetsutveckling  som  tidigare beskrivits i  

kapitel 3:  

• "Sätt kunderna i centrum" representeras i modellen av att kundernas behov, 

krav och förväntningar kartläggs och ligger till grund för prioriteringen av 

förändringsarbetet. Interna kunder prioriteras i inledningsskedet eftersom det 

är viktigt att snabbt skapa  en  förståelse för projektet  bland  medarbetarna 

inom organisationen. 

• Att bygga upp förståelse med hjälp av  observation  och experiment handlar 

som tidigare nämnts om att "basera beslut på fakta". 

• "Arbeta med ständiga förbättringar" återspeglas i att arbetssättet regelbundet 

utvärderas och förbättras. 
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• "Låt alla vara delaktiga" innebär i modellen att  en  grundläggande utbildning 

ges till  all  berörd  personal  och att  implementeringen  av försöksplanering ges  

en  sådan bredd att arbetssättet används inom organisationen vid  all  fakta-

insamling som sker genom experiment. 

• Genom att utvidga arbetssättet till att gälla  de  flesta av organisationens 

processer kan "skapandet av  en  helhetsbild för ett långsiktigt system-

tänkande" underlättas. 

• "Företagsledningens engagemang" återfnms i modellens samtliga faser utom  

den  första. 

Det är viktigt att poängtera att  de  riktlinjer som beskrivs i arbetsmodellen ovan 

endast är menade som  en  vägledning för hur implementeringsarbetet kan läggas 

upp. Varje  organisation har sin  speciella kultur och  de  olika stegen i modellen 

kan naturligtvis behöva omprövas och modifieras. Att förutsättningslöst anta 

arbetsmodellen torde inte vara något bra sätt att bedriva förbättringsarbete på. 
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6  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras forskningsprojektet,  den  föreslagna arbetsmodellen  

samt  faktorer som kan bidra till  en  lyckad implementering av försöksplanering. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom området.  

6.1 Forskningsprojektet 

En  slutsats av forskningsprojektet är att försöksplanering är ett väl fungerande 

arbetssätt för att strukturera utveckling av tillverkningsprocessen för hög-

presterande keramiska produkter. Erfarenheter från tillämpning av försöks-

planering indikerar att arbetssättet kan ge möjlighet att uppnå  en  förbättrad 

samsyn mellan medarbetarna om  den  studerade processen. Det nära samarbete 

mellan personer från olika delar av  en organisation  som krävs vid försöks-

planering upplevdes positivt av deltagarna  under  pilotprojektet. 

För  en organisation  är det naturligtvis viktigt att börja med problemidentifiering 

och först därefter välja metoder för att lösa problemen, istället för att försöka 

anpassa sina  problem  till nya och fascinerande problemlösningstekniker. Detta 

kräver  en  övergripande kunskap om vilka verktyg och arbetssätt som finns att 

tillgå. Fallstudieföretagens agerande  under  forskningsprojektet  har  styrts av 

deras  respektive  inriktningar för förbättringsarbetet. 

Avdelningen för materialteknik  på  Permascand  AB  (Permascand)  har en  med-

veten  strategi  att styra  sin  tillverkning  så  att  variationen  i produkternas egen-

skaper blir  så  liten  som  möjligt,  den strategi som av  Juran  (1995)  betecknas  

"control".  Eftersom  tillverkningsprocessen fungerar bra och kundernas efter-

frågan  på  produkterna är  stabilt  ökande blir  graden av  extern  osäkerhet liten. 
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Resurser behöver inte läggas på att snabbt utvidga kunskaperna om tillverk-

ningsprocessen eller anpassa  den  till nya kray. Ett aktivt experimenterande  

skulle  kunna störa processen och medföra  en  ökning av variationen i produkt-

egenskaperna.  

AC  Cerama  AB  (ACC)  har som  före detta forskningslaboratorium  en  lång  

tradition av  att genomföra experiment.  Eftersom en del av  verksamheten  består 

av  prototypframtagning och utveckling  av  nya tillverkningstekniker är  graden 

av  extern  osäkerhet  stor. Det  finns ett  behov av  att lära och förstå  hur  den 

relativt  komplexa tillverkningsprocessen fungerar och  hur  den kan  styras och 

anpassas till föränderliga kray. Effektiva arbetssätt för genomförande  av  experi-

ment blir därför nödvändiga.  Samtidigt  finns  på  företaget  en  medveten  strategi  

att försöka minska  variationen hos  tillverkningsprocesser och produktegen-

skaper.  Det  förbättringsarbete  som  bedrivs  på  ACC  kan  alltså beskrivas  som en  

parallell tillämpning  av  Jurans  (1995)  bägge  strategier  "breakthrough"  och  

"control".  

Shewharts styrdiagram framstår för författaren som  en passiv form  av försöks-

planering.  Resultat  från  en  process mäts, och vid signifikanta avvikelse från det 

normala går  man  tillbaka och försöker finna orsaken till avvikelsen. Principal-

komponentanalys kan användas som  en  avancerad  form  av styrdiagram, där 

hänsyn samtidigt tas till  en  mängd olika parametrar utan att överskådligheten 

går förlorad. Trots principalkomponentanaly sens relativt komplexa matematiska 

innehåll,  har  resultaten från  en  sådan analys visat sig förhållandevis lätta att ta 

till sig för personer med ingående kunskaper om  den  studerade processen. 

Även om det varit känt  sedan  tidigare bör det poängteras att planerade försök 

ger aysevärt större möjligheter att upptäcka samspel mellan faktorer än vad 

försök där endast  en  faktor studeras i varje försöksomgång gör. Försöksplan- 
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ering gör det vidare möjligt att uppskatta osäkerheten i resultaten, något som 

kan vara mycket intressant. Vid så kallade  en-faktor-i-taget-försök finns  en  

betydande risk att  den  studerade faktorns effekt på resultatet överskattas. Är 

variationen i processen stor kan synbara effekter av att ändra  en parameter  vara 

ett resultat av slumpen. 

Angående valet av aktionsforskning som metod upplever författaren risken 

överhängande att aktionen blir viktigare än forskningen. Arbetet blir snabbt 

nära kopplat till  den  praktiska nyttan för fallstudieföretagen, och teoriutveck-

lingen riskerar att komma i andra  hand.  

6.2  Arbetsmodellen 

Syftet med denna uppsats var att ta fram  en  arbetsmodell för förbättring av till-

verkningsprocessen för högpresterande keramiska produkter. Arbetsmodellen  

har  baserats på grundläggande värderingar inom  offensiv  kvalitetsutveckling.  

De  grundläggande idéerna med försöksplanering framstår för författaren som så 

allmängiltiga att  de  torde vara användbara i alla sammanhang där  man  vill 

genomföra någon  form  av experiment. Att pröva  den  föreslagna arbetsmodellen 

på organisationer utanför kerambranschen bör därför inte möta några speciella  

hinder.  Möjligheterna för  en  generalisering av modellen kan istället eventuellt 

vara mer begränsade vad gäller organisationens storlek. Detta diskuteras vidare 

i aysnitt  6.4  nedan.  

En  fallgrop vid implementering av försöksplanering är viljan att erhålla svar på 

alla frågor med hjälp av  en  enda stor inledande försöksomgång. Detta kan 

exempelvis medföra att avgränsningarna av studerade processavsnitt görs för 

vida. Försök kan också få för stor omfattning på grund av att alltför många 

faktorer tas med. Att direkt välja väl avvägda nivåer på  en  stor mängd faktorer 
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är mycket svårt. Det kan även vara problematiskt att förutse vilka effekter 

kombinationerna av  en  mängd olika faktorer kommer att innebära för 

processens resultat. Försöksomgångar kan dock även bli för små.  Resultat  från 

försöksomgångar med  fane  än  16  delförsök  har  upplevts svåra att tolka. 

Ett generellt villkor för processförbättring med hjälp av försöksplanering är att  

de  studerade produkterna skall vara möjliga att spåra genom processen. I annat  

fall  blir det omöjligt att koppla variationer i produktegenskaper till variationer i 

styrningen av processen. För att kunna analysera experiment måste därför  de  

objekt som ingår i  de  olika delförsöken hållas åtskilda från varandra så att  de  

kan identifieras vid resultatmätningen. Detsamma gäller vid modellbyggande 

genom  observation.  Detta villkor kan naturligtvis framstå som  en  självklarhet,  

men har  visat sig kunna kräva  en  hel  del  ansträngningar för att bli uppfyllt.  

6.3  Faktorer som bidrar till  en  lyckad implemen-
tering av försöksplanering  

En  av frågeställningarna  under  projektet  har  varit vilka faktorer som inverkar 

på implementering av arbetssätt för utveckling av processmodeller. Erfaren-

heterna från fallstudierna stämmer väl överensstämmer med  de  kritiska faktorer 

vid implementering av duglighetsstudier och försöksplanering som tidigare 

beskrivits i kapitel  3:  

Deleryd & Deltin (1997): 

• Ledning  

• Kick-off 

• Utbildningsinsatser  

• Strukturerat arbetssätt 

• Kontinuerligt stöd 

• Kommunikation  
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Sandvik Wiklund  (1992):  

• Företag skultur 	 • Anpassad utbildning 

• Företagsledning 	 •  Information  

• Metodanpassning 	 • Praktiskt experiment 

Faktorer som  under  fallstudierna framstått som viktiga för  implementeringen 

men  inte funnits tydligt beskrivna i  den  teori som tagits upp är att: 

• Ledningen måste planera mycket långsiktigt inför förändringar av arbetssätt. 

• Processernas prestanda före  implementeringen  bör finnas dokumenterade. 

• Både metodkunskap och processkunskap måste finnas inom arbetsgruppen. 

Investeringen i att införa ett nytt sätt att arbeta är  en  förebyggande typ av verk-

samhet. Återbetalningstiden kan vara lång och svår att mäta. Resultaten syns 

inte omedelbart och även efter lång tid kan det vara svårt att direkt koppla 

förbättringar till  en  genomförd förändring av arbetssätt. För att underlätta 

jämförelser kan det vara viktigt att dokumentera  de  studerade processernas 

prestanda även före implementeringsprojektets början. 

Kunskap om  de  verktyg och arbetssätt som skall implementeras och användas 

bör kombineras med kunskap om företagets processer. I arbetsgruppen som 

planerar och utför pilotförsöket bör det förutom personer med stor erfarenhet 

av  den  process som skall studeras dessutom ingå någon  person  med statistisk 

kompetens och kunskap om försöksplanering. Möjligheten att aysätta resurser 

för att någon inom organisationen ska kunna fungera som underlättare kan vara 

liten, speciellt för små företag. Universitet och andra offentliga organisationer  

har  här  en  uppgift att bistå företagen, exempelvis genom att driva kompetens- 
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centrum, bidra med underlättare och stimulera informationsutbyte i nätverk av 

organisationer. 

Det kan finnas  en  risk att genomförande av statistiskt planerade försök uppfattas 

innebära mer arbete och fler delförsök än experiment där endast  en  faktor 

studeras i varje försöksomgång.  Man  upplever sig stå mellan alternativen att 

göra ett stort statistiskt planerat försök med ett givet antal delförsök eller att 

återgå till  den  enklare  en-faktor-i-taget  strategin i förhoppningen att direkt hitta  

den  faktor som  har  betydelse. I ett tidspressat läge kan det vara enklare att på 

detta sätt stoppa huvudet i sanden och lita till turen än att planera för  en  lång 

försöksserie. Användandet av statistisk försöksplanering kan underlättas av att 

organisationen  har en  långsiktig strategi för processutveckling karaktäriserad av 

förebyggande åtgärder och kartläggning snarare än  reaktivt  åtgärdande av akuta  

problem.  

Statistisk försöksplanering presenteras ofta som  en  metod där "alla faktorer 

varieras på  en  gång". Detta är  en  olycklig formulering som kan leda till 

svårigheter att förstå hur det kan vara möjligt att analysera denna typ av försök. 

Sanningen är  den  att i statistiskt planerade faktorförsök varieras endast  en  

faktor mellan varje delförsök. Skillnaden mot  en-faktor-i-taget-försöken ligger 

istället i att delförsöken utförs som  en  serie av väl uttänkta kombinationer av 

faktornivåer för flera olika faktorer.  Effekten  av att ändra nivån på  en  faktor 

studeras  under  många olika förhållanden.  

6.4  Förslag till fortsatt forskning 

Ett syfte med  den  föreslagna arbetsmodellen  har  varit att  den skulle  leda fram 

till ett bättre uppfyllande av kundernas behov genom  en  minskning av andelen 

icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis omarbetningar och  kassationer.  
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Avsikten var även att arbetsmodellen  skulle  vara någorlunda enkel att ta till sig 

och använda för personer som verkar i organisationer med små möjligheter att 

aysätta tid och  personal  för denna typ av projekt. Uppfyller modellen dessa 

syften, och på vilka sätt  skulle den  kunna förbättras? På vilka typer av företag 

och organisationer är modellen giltig och applicerbar? Dessa och andra fråge-

ställningar omkring  den  föreslagna arbetsmodellen  skulle  med fördel kunna 

undersökas vid fortsatta forskningsprojekt inom detta område. Arbetsmodellen  

har  utvecklats med hjälp av teori och fallstudier,  men en  utförligare verifiering 

och testning vore önskvärd.  

En organisations  storlek, exempelvis mätt i antalet anställda, inverkar antag-

ligen på dess möjligheter att aysätta ledningsresurser, tillsätta underlättare inom 

organisationen och ta till sig nya arbetssätt. Enligt  en  intervjuundersökning med  

951  höga chefer i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning är kunskaperna 

om enkla statistiska verktyg betydligt större hos ledare i företag med fler än  

200  anställda; SIQ  (1995).  Många större företag  har  egna kvalitetsavdelningar 

och möjlighet att anställa specialister med hög statistisk utbildning och kompe-

tens. Fallstudieföretagen som ingått i forskningsprojektet är små organisationer 

med få anställda. Detta kan naturligtvis  ha  inverkat på resultaten och utform-

ningen av arbetsmodellen. Ett förslag är därför att genomföra motsvarande  

studier  i organisationer med fler anställda. 

På vilka sätt tar organisationer till sig idéer utifrån, exempelvis idéer om nya 

sätt att lösa  problem  på?  Kan en organisations  behov av "kokböcker" med 

preciserade förslag till arbetsgång av  den  typ som presenterats i denna uppsats 

vara kopplad till organisationens mognadsgrad? Hur inverkar organisationens 

mognad på dess val av strategier för styrning och lärande i förbättringsarbetet?  

Har  komplexiteten i organisationens processer någon betydelse för dess 

strategier? Hur  skulle en  mognadsmodell över organisationer kunna defmieras? 
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Dessa frågeställningar  skulle  kunna  visa  sig intressanta att studera närmare, 

exempelvis med utgångspunkt från matrisen i figur  6.1.  

Liten  organisation, 
alternativt 

enkla  processer  

Stor organisation, 
alternativt  

komplexa  processer 
"Control",  

"förbättring  av  inre  
effektivitet" eller  

"strävan  efter  styrning"  
"Breakthrough",  

"förbättring  av  yttre  
effektivitet" eller  

"strävan  efter  lärande"  

Figur 6.1  Förslag till fortsatt forskning genom uppdelning av organisationers 
storlek/processkomplexitet och inriktningen på deras förbättrings-
arbete enligt Juran  (1995),  Melan  (1993)  eller Sitkin  et al. (1994). 

En organisations  utveckling är starkt relaterad till medlemmarnas personliga 

utveckling.  Kolb  (1984)  beskriver  en  grundläggande teori för erfarenhets-

baserad inlärning. Enligt  Kolb  utvecklas erfarenheter genom att  man  tillsam-

mans inom organisationen reflekterar kring erfarenheter utifrån  de  observation-

er som gjorts  under  experiment. Betydelsen av erfarenheterna förändras således 

genom medveten reflektion. Slutsatser leder vidare till begreppsbildning, och 

lärdomarna ligger till grund för nytt handlande och experimenterande. För att 

försöka besvara frågor av  den  typ som behandlats i denna uppsats  skulle  

utgångspunkter i andra teorier än  de  som hör till det kvalitetstekniska området, 

exempelvis teorier om organisationer, individuellt lärande  samt  lärande 

organisationer kunna vara mycket intressanta att utgå ifrån. 

Intressant vore även att studera hur multivariata processmodeller kan användas 

för reglertekniska ändamål, och återkopplas för att aktivt styra processer. Dessa 

processmodeller borde även automatiskt och  adaptivt  kunna uppdateras och för- 
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bättras när nya observationer tillkommer. Hur  information  från multivariata 

processmodeller kan överföras till expertsystem torde också det vara ett 

intressant område för fortsatt forskning.  

En  allt större  del  av företagens produkter består av tjänster. Detta gäller även 

tillverkande företag. Arbetet som resulterat i denna uppsats  har  avgränsats till 

att studera tillverkningsprocesser. Ett förslag till fortsatt forskning vore därför 

att studera implementering av försöksplanering och andra statistiska verktyg 

och arbetssätt för utveckling av tjänsteprocesser. 
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ENGLISH SUMMARY 

This thesis is about how to implement Statistical Design of Experiments in 

enterprises manufacturing high performance ceramics. The idea of using scien-

tific approaches to create and improve products and services that satisfy 

customers can be traced back to the beginning of the industrial revolution. 

During the last century, however, new knowledge about how to carry out 

experiments has been developed in order to get a maximum amount of infor-

mation with a minimum use of resources. 

Background 

Every system generates information that can be used to improve it; Box (1993). 

To be able to improve a system, measurements must be made and recorded data 

must be transformed into information by the use of statistical tools and 

techniques;  Sandland  (1993). According to Shewhart (1931) the guiding 

principle behind quality control and improvement is the use of a scientific 

method of observation, experimentation and, in particular, statistics. 

Today most of the development of processes and products in the west is done 

supported by expensive and often misleading, why not call them irrational, one-

factor-at-a-time experiments. Even if designed experiments are used, their 

potential is often not fully utilised; Hogg (1985),  Sandvik Wiklund  (1992), 

Banks (1993) and Deleryd (1996). 
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A study of over 400 companies in the northern part of Sweden indicated that 

only about 5% utilised statistical techniques such as Design of Experiments, 

Capability Studies and Control Charts;  Bäcklund  et al. (1995). 

To examine the possibilities of facilitating implementation of statistical tech-

niques, especially Design of Experiments, case-studies of two Swedish manu-

facturers of high performance ceramics were carried out. 

Research questions 

The overall research questions were: 

• What factors facilitate an implementation of tools and techniques to develop 

models of processes, especially implementation of Design of Experiments? 

• How should a model of implementing Design of Experiments be designed 

adapted to manufacturers of high performance ceramics? 

Aim 

The main aim of the project was to develop an implementation model to 

improve the process of manufacturing high performance ceramics. By "imple-

mentation model" was meant a plan to take action or make changes according 

to core values of Total Quality Management. By "improving" was meant a 

reduction of activities that do not add value to the product, for example rework-

ing and discarding of rejected parts. By "process of manufacturing" was meant 

the process from powder production to delivery of ceramic components. 
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Method 

The thesis is based on iterations between studies of theory in the field of quality 

technology and case-studies of two manufacturers of high performance ceramic 

products, namely Permascand AB (powder) and AC Cerama AB (components). 

Theoretical framework 

The choice of theoretical framework was influenced by the research questions 

being in the fields of quality technology an implementation of Design of 

Experiments. 

Quality 

During the last century the concept of quality has emerged as a formal 

management function; Garvin (1998). It has evolved from reactive inspection of 

produced goods via statistical quality control and quality assurance to Total 

Quality Management. 

The thesis focuses on improvement of manufacturing processes. Therefore, two 

definitions of quality aimed at production are presented; Garvin (1988): 

Gilmore: "Quality is the degree to which a specific product conforms 

to a design or specification". 

Crosby: "Conformance to requirements". 
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Total Quality Management 

Explicitly stated defmitions of Total Quality Management are quite rare. 

Bergman & Klefsjö (1995) consider that Total Quality Management is a 

continuously evolving system of values, tools and techniques to increase 

customer satisfaction. It should be founded on personal commitment and 

continuous improvements in all processes of the organization. Other definitions 

and discussions about the concept can be found in for example Oakland (1993), 

Kennerfalk (1995),  Ekdahl  (1997) and  Hellsten  (1998). 

According to Bergman & Klefsjö (1994) several cornerstones need to co-exist 

in order to reach successful Total Quality Management: 

• Focus on customers 

• Base decisions on facts 

• Focus on processes 

• Improve continuously 

• Let everybody be committed 

• Top management commitment. 

Kennerfalk (1995) and  Hellsten  (1998) show that the above mentioned 

cornerstones represent core values in Total Quality Management. 

In the tradition of Shewhart (1931), facts should be interpreted as results from 

empirical measurements through the use of scientific methods of observation 

and experimentation. 
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Design of Experiments 

A designed experiment is a series of tests in which purposeful changes are 

made to the input variables of a process or a system so that the reasons for 

change in the output responses can be observed and identified; Montgomery 

(1991a). 

There are, according to Montgomery (1991a), two aspects to any experimental 

problem: the design of the experiment and the statistical analysis of the data. 

Montgomery presents three basic principles of experimental design: replication, 

randomisation and blocking. Noise is created by variation in disturbing factors. 

This can be handled by replication of the individual runs or trials of the experi-

ment. By randomisation is meant both the allocation of the experimental 

material and the order in which the runs are to be performed. Blocking is used 

to increase the precision of an experiment. Comparisons among the conditions 

of interest are made within portions of the experimental material that should be 

more homogenous than the entire set of material. 

Implementation of quality improvement tools and techniques 

Juran (1995) describes differences between management strategies depending 

on whether the organisation is striving to prevent change or to create change. 

He means that all managerial activity is directed either to breakthrough or to 

control, and most of the time both of these activities simultaneously. Juran 

presents an unvarying sequence of events by which organisations break out of 

old levels of performance and into new. Based on case-studies of eight different 

companies Newall & Dale (1991) present basic stages of the introduction and 

development of a quality improvement process. Based on theory and a case- 
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study of one large Swedish company, Egnell (1996) presents a model for 

implementation of process management. 

Table 1 	Comparison between models described by Juran (1995), Newall & 
Dale (1991) and Egnell (1996). 

Time 
order 

Juran 
(1995) 

Newall 84 Dale 
(1991) 

Egnell 
(1996) 

1 
Attitude that a 

breakthrough is desirable 
and feasible 

Awareness that a 
problem exists 

A process view on the 
organisation replaces a 

vertical view 

2 
Feasibility study and 
problem analysis by 

the management 

Education and training, 
commitment of senior 

management 

The management 
identifies important 

processes 

3 
Organisation for 
breakthrough in 

knowledge 

Consolidation Process owners and 
improvement groups are 
appointed and educated 

4 
Fact gathering, analysis 

and breakthrough in 
knowledge 

Planning, problem 
identification, employee 

involvement 

Planning, measurements 
and analysis lead to new 

knowledge 

5 
Resistance to change, 

changes of cultural 
patterns 

6 
Breakthrough in 

performance 
Implementation Changes are 

implemented in the 
chosen processes 

7 
Assessment 

8 
Control Control and 

improvement, audit 

The three models mentioned above contain of similar parts and follow the same 

chronological sequence (table 1). Change within the organisation is initiated in 

all models by someone's awareness that a problem exists and a belief that a 

change is both desirable and feasible. A phase of education and a problem 

analysis by the management are followed by organising, planning and 

development of new knowledge. Juran alone describes explicitly a phase of 

resistance to change and change of cultural patterns. A phase of implementation 
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is followed by assessment or a control system to maintain the achieved progress 

in performance. 

Critical factors when implementing Capability Studies 

Based on case-studies of nine Swedish manufacturing companies Deleryd &  

Deltin  (1996) have identified six dimensions that influence the success of an 

implementation of Capability Studies: 

• Management 

• Communication 

• Continual support 

• Kick-off 

• Education 

• Organised way of working. 

Critical factors when implementing Design of Experiments 

Based on studies of 20 Swedish manufacturing companies  Sandvik Wiklund  

(1992) has identified factors critical to the implementation of Design of 

Experiments: 

• Company culture 

• Management 

• Adaptation of techniques 

• Adaptation of education 

• Information 

• Practical experimentation. 

- 104 - 



r 	-• 
Vacuum furnace 
reaction 

Case-studies 

In order to answer the questions raised in the beginning of the research project 

case-studies were performed at two manufacturing companies, Permascand AB 

and AC Cerama AB. 

Permascand AB 

The Materials Technology department at Permascand AB at Ljungaverk 

(Permascand) is a small and specialised unit producing high-profile silicon 

powder and silicon nitride powder for the European, Asian and North 

American markets (Figure 1). 

The whole of Permascand had about 200 employees during 1997 and the 

Materials Technology department had four employees. The division has no 

domestic powder-producing competitors and about 95% of the sales are export. 

The company has been certified according to ISO 9001 since 1992. 

Figure I Schematic description of the manufacturing process of silicon nitride 
powder at Permascand AB. 
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AC Cerama AB 

The business at AC Cerama AB is based on a by patent protected method for 

manufacturing structural ceramics (Figure 2). Such high performance ceramics 

are in an early industrial stage with some commercial breakthrough. Different 

prototypes are being tested and the production of wear parts is gradually 

increasing. The customers are found within the process- and engineering 

industries in Europe and US. Half of the output is exported. 

The enterprise originates from the  Asea  High Pressure Laboratory, set up at 

Robertsfors 1965. In 1984 it was converted into a limited company to 

commercialise the ceramic technology in co-operation with Permascand and 

some potential customers. After a management buyout 1993 the aim is to grow 

by production of custom-made components from powder. Today 13 persons are 

employed. 

•\. 
(powder 	 Densi- >  Forming 

preparation
/ 	

fication 

V  
7 	.'\ 	7 	\ 	7 

Delivery < 	Inspection < 	Machining 

\. 	/ 	\ 	I 	\. 	i  

Figure 2 Schematic description of the manufacturing process of ceramic 
components at ACC. 

Research project 

At the beginning of 1995 the research project designated "Total Quality 

Management to increase controllability when manufacturing high performance 
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ceramic products" was initiated. A project team was formed consisting of 

representatives from all the participating organisations. 

The author visited ACC, Permascand and IFÖ Ceramics. Design of 

Experiments was presented to the management of the companies and problems 

existing in their respective manufacturing processes where discussed. In all 

companies there were some awareness of possible interaction effects. However, 

none of them had tried to design experiments in order to measure interaction 

effects. 

In order to introduce Design of Experiments to the project team and to the 

participating companies a pilot project was carried out. Members of the pilot 

team were the production manager at ACC and four persons working with 

different steps of the manufacturing of a ceramic thread guide. The author took 

part in the team mainly as an observer. 

The experimental design was performed according to the steps presented by  

Olausson  (1992): 

• State the problem 

• Complete literature review and collect historical data 

• Select response variables 

• Select factors to be varied and different levels for each of them 

• Select design type and matrix 

• Conduct the experiment according to the plan 

• Analyse recorded data and present the result graphically 

• Draw conclusions. 
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A confirmatory test was made immediately after the first experiment. The pilot 

project was then assessed through interviews with the participants in the team at 

ACC. The project then continued with further experiments and analysis of the 

manufacturing processes at both ACC and Permascand. 

Results 

Based on literature reviews and the case-studies a model for implementing 

Design of Experiments was developed consisting of three major phases (see 

also Figure 3): 

1. Planning and education 

2. Pilot project 

3. Assessment, maintenance and improvement. 

 

Test of new 
technique 

Education 
of employees 

Assessment 

More 
extensive 
use 

Assessment 
& improvement 

Company 
networks 

Aim, 
Education strategies, 
of  mana 	selection  
gers 	of technique 

 

Automation 

Further 
education 

Suppliers 
& customers  

Tid  

Awareness Planning and education 	Pilot project Assessment, maintenance and improvement 

Figure 3 Major phases and examples of some activities when implementing 
Design of Experiments in an organisation. 
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Someone within the organisation becomes aware that a problem exists and a 

change is both necessary and feasible. The choice of techniques is dependent on 

whether the organisation is striving to achieve control or to achieve 

breakthrough. To be able to choose, the management should be educated in 

Total Quality Management before Design of Experiments is implemented. 

Through a kick-off in the form of a pilot project it should be possible to create 

a good internal example where a team of employees is directly involved and 

Design of Experiments is used practically within the organisation. 

The pilot project should be assessed and experiences from the project should be 

spread within the organisation. Design of Experiments could be applied in other 

parts of the process that was selected for the pilot study, and also in other 

processes within the organisation, for example the development of new 

products or marketing. 

Networks of enterprises exchanging experience of implementation of different 

tools and techniques could facilitate the continual improvement. 

Factors that should be noted and which appear to have facilitated the imple-

mentation of Design of Experiments during the case-studies but which are not 

explicitly mentioned in the models described in the thesis are: 

• The management should make long-term plans for the implementation. 

• Process performance should be documented not only after but also before an 

implementation. 

• Both knowledge about the method and knowledge about the studied process 

should be present in the project team. 
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Discussion and conclusions 

Based on the results from the case-studies, Design of Experiments appears to be 

a well suited technique for structuring the development of manufacturing high 

performance ceramics. In every organisation it is of course important to carry 

out some kind of problem identification and analysis before choosing methods 

to solve them, rather than trying to adjust existing problems to new and fasci-

nating techniques. Based on the theoretical studies, however, Design of Experi-

ments is to be preferred in most cases where one would want to perform an 

experiment. 

Experiments aim at fmding relations between input and output variables of a 

system or a process. An obvious and general condition is that the experimental 

material used in the individual runs or trials should be traceable and identifiable 

when analysing the results. This, however, became a difficulty during the 

research project when experiments were designed to extend over the whole pro-

duction process from powder manufacturing to finished ceramic parts. The 

answer to the problem was to develop a database and a system for logging and 

tracing of individual units and batches of units through the manufacturing 

process. 

Design of Experiments is often misleadingly presented as a technique where all 

input factors are changed at the same time. Many people find it hard to under-

stand how any meaningful information could be obtained from such experi-

ments. It should be pointed out that only one variable at a time is changed 

between each run during a designed experiment. The idea is instead to change 

the levels of the variables so that many or all possible combinations are tested 

in a series of runs. 
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